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Karatteristiċi
prinċipali:

Din il-prattika użata fin-Netherlands tapplika għall-fażi ta’ taħriġ inizjali
u timmira għall-kitba ta’ deċiżjonijiet finali fil-qasam ċivili.
Il-gruppi huma ffurmati minn għadd żgħir ta’ parteċipanti, b’livell simili
ta’ għarfien u esperjenza. Wara kors ġenerali teoretiku ta' jumejn dwar
il-kitba ta' verdetti ċivili, kull grupp għandu ħames sessjonijiet fil-livell
reġjonali jew lokali, li jsir kull ġimagħtejn. F’dawn is-sessjonijiet, huma
jaħdmu flimkien ma’ ħarrieġ fuq assenjazzjonijiet prattiċi bbażati fuq
każijiet reali. Dan iħeġġeġ esperjenza ta' tagħlim kollettiv dwar kif jiġi
abbozzat verdett tajjeb, analitikament b'saħħtu u motivat tajjeb.
Il-konsulent tal-post tax-xogħol tal-persuni f'taħriġ huwa involut ukoll
fis-sessjonijiet tal-grupp li qed jitgħallem.
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Dan il-PRATTIKA PROMETTENTI hija ta’ interess partikolari għallpajjiżi b’sistemi li jinvolvu taħriġ inizjali li jiddependi esklużivament fuq
konsulenti fil-qrati, jew li huma organizzati fuq bażi doppja fil-fażi ta’
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taħriġ inizjali. Dan ifisser li l-persuna f'taħriġ titpoġġa l-qorti iżda flistess ħin tattendi diversi sessjonijiet komuni ta’ taħriġ fiċ-ċentru ta’
taħriġ ċentrali jew reġjonali.
F’dan il-każ, il-metodoloġija msemmija hawn fuq tipprovdi konnessjoni
tajba bejn l-edukazzjoni/it-taħriġ fuq il-post tax-xogħol u fiċ-ċentru ta’
taħriġ, minħabba l-fatt li l-konsulenti fuq il-post tax-xogħol u l-ħarrieġa
tal-kors jaħdmu flimkien fi gruppi ta’ tagħlim.
Madankollu, il-metodoloġija ta’ ħidma fi gruppi ta’ tagħlim żgħar
b’ambjent edukattiv sigur b’enfasi li l-parteċipanti jitgħallmu minn
xulxin milli minn ħarrieġ tista' tiġi adottata f'kull sistema ta’ taħriġ
inizjali, kif ukoll f’attivitajiet ta’ taħriġ kontinwu.
L-adozzjoni ta’ dawn il-proċeduri kienet teħtieġ it-twaqqif ta’ grupp ta’
proġett li jikkonsisti f'persunal tal-SSR (imħallef tal-liġi ċivili ssekondat,
maniġer tal-kors u xjentist edukattiv) u Reġistratur tal-Qorti.
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