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Titolu tal-prassi Taħriġ tal-Coroners
Karatteristiċi
prinċipali:

Wara l-assenjazzjoni mill-ġdid tat-taħriġ tal-coroners fl-Ingilterra u
Wales mill-Ministeru tal-Ġustizzja lill-Akkademja Ġudizzjarja fl-2012 proċess li jikkoinċidi mal-ħatra ta’ Chief Coroner ġdid u t-twaqqif ta’
Kumitat ġdid għat-Taħriġ tal-Coroners (li l-membri tiegħu kienu wkoll
mistennija li jkunu involuti fl-għażla ta’ min iħarreġ u t-twettiq tattaħriġ) - il-Kulleġġ Ġudizzjarju pproċeda b’valutazzjoni funzjonali
komprensiva tal-bżonnijiet ta’ taħriġ sabiex jgħin lill-korpi ta’ taħriġ u
ġestjoni maħtura ġodda.
Ġie żviluppat kwestjonarju onlajn u l-1 300 coroner u uffiċjali tal-coroner
ġew mistiedna sabiex jikkummentaw dwar il-ħtiġijiet tat-taħriġ
tagħhom.
Il-membri tal-gruppi ta’ taħriġ għall-coroners preċedenti ġew assenjati
jiżviluppaw il-kwestjonarju. Ġiet elaborata lista tal-ħiliet u rresponsabbiltajiet tal-coroners abbażi tal-avviżi dwar l-impjieg għal post
ta' coroner madwar il-pajjiż. Il-membri tal-grupp fil-mira ngħataw tliet
ġimgħat biex jimlew il-kwestjonarju. Huma ġew mitluba wkoll jesprimu
r-rieda tagħhom li jieħdu sehem f’intervisti bit-telefown.
Fuq il-bażi tad-dejta miġbura, ingħata rapport finali dwar il-ħtiġijiet ta’
taħriġ għall-coroners liċ-Chief Coroner u lill-Kumitat tat-Taħriġ, li sservi
bħala bażi għall-iżvilupp ta’ pjanijiet ta’ taħriġ.
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Kummenti
oħrajn

Għalkemm kull istituzzjoni ta’ taħriġ għall-ġudikatura fl-UE implimentat
is-sistema tagħha stess għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta’ taħriġ, inġabru
xi ideat partikolarment interessanti matul l-istudju attwali.
Madankollu, il-prassi deskritta hawn fuq tista’ titqies bħala l-AĦJAR
PRASSI kull meta l-approċċ mitlub jitlob lill-istituzzjoni ta' taħriġ li
twieġeb malajr u b’mod effettiv għal kompetenza mogħtija
reċentement f’qasam ġdid ta’ taħriġ.

Sors: Proġett Pilota - Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew: "Lot 1 – Studju dwar l-aħjar prassi fit-taħriġ talimħallfin u l-prosekuturi", imwettaq minn Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju (EJTN)
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