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Awtoriflessjoni fir-rigward tal-Ħiliet fil-Komunikazzjoni

Karatteristiċi
ewlenin:

Din il-metodoloġija ta' taħriġ tintuża fl-Estonja għat-taħriġ dwar il-ħiliet
fil-komunikazzjoni u fil-ġestjoni tas-seduti ta' smigħ.
It-taħriġ jikkonsisti fi tliet fażijiet: seminar ta' introduzzjoni, sessjoni ta'
feedback fuq bażi individwali u seminar ta' segwitu.
L-għadd ta' parteċipanti huwa relattivament baxx - normalment ikun
hemm ħamsa b'kollox. Il-grupp ta' ħarrieġa jkun magħmul minn
speċjalista fil-komunikazzjoni u speċjalista fil-liġi proċedurali.
Matul is-seminar ta' introduzzjoni, il-parteċipanti jitkellmu dwar ilkomunikazzjoni effikaċi u jiddiskutu x'jużaw bħala strateġiji ta' ġestjoni
tas-seduti.
Imbagħad il-ħarrieġa jżuru lil kull parteċipant, sabiex josservawh u
jirrekordjawh bil-vidjo waqt li jkun qed imexxi seduta ta' smigħ, u wara
jagħtu minnufih il-feedback tagħhom dwar il-prestazzjoni tiegħu.
Qabel is-seminar ta' segwitu, il-filmati jitqiegħdu għad-dispożizzjoni talmembri l-oħra tal-grupp ta' taħriġ biex dawn jingħataw l-opportunità li
jitgħallmu mill-aħjar prassi tal-imħallfin sħabhom.
Fis-seminar ta' segwitu, il-parteċipanti jagħtu ħarsa lejn l-aktar prassi
sinifikanti u jiddiskutuha, kif ukoll jifformulaw xi konklużjonijiet u
rakkomandazzjonijiet għall-iżvilupp ulterjuri tagħhom infushom.
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Kummenti
oħrajn

Dan l-approċċ ta' taħriġ individwali jikkostitwixxi PRASSI TAJBA li,
minnha nnifisha, hija faċilment trasferibbli, għalkemm l-iskema tista'
toħloq kunflitt man-normi ġuridiċi nazzjonali fir-rigward tal-ġbid ta'
filmati waqt seduti ta' smigħ diretti u tad-drittijiet tal-parteċipanti filproċess.
Din il-metodoloġija ġiet adottata biex twieġeb għall-ħtieġa ta' taħriġ
individwali dwar il-ħiliet fil-ġestjoni tas-seduti ta' smigħ u filkomunikazzjoni, billi wieħed jista' jistenna li l-imħallfin u l-prosekuturi
jkun jinteressahom ferm mill-perċezzjoni tan-nies preżenti fl-awla f'dak
li jirrigwarda l-istil tagħhom ta' tmexxija. Il-ġbir ta' forom oħra ta'
feedback li jittrattaw kwistjonijiet bħal dawn, ċertament ma jkun
adegwat xejn.
Taħriġ bħal dan huwa rilevanti għall-ħtiġijiet ta' kull imħallef
parteċipant, u jippermetti li jkun hemm interazzjoni mill-qrib bejn ilħarrieġa u l-maġistrati. Barra minn hekk, din il-metodoloġija ta' taħriġ
toffri diskrezzjoni relattiva indispensabbli li hija ferm apprezzata. Mhux
biss tagħti lok li jitqiesu d-differenzi individwali u li jiġu indirizzati lproblemi ta' kull parteċipant, iżda tipprovdi wkoll ħafna tagħrif siewi
għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' taħriġ.
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