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L-użu ta’ mentors u ħarrieġa fil-post tax-xogħol hija prattika standard
komuni fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-UE. Dan jippermetti tranżizzjoni
mingħajr xkiel tal-apprendist imħallef jew prosekutur pubbliku fissistema ġudizzjarja u jagħmel enfasi partikolari fuq il-lat prattiku tattaħriġ, li jingħata fuq bażi individwali.
Il-mentor normalment ikun imħallef jew prosekutur b’ħafna esperjenza
b'ħiliet pedagoġiċi tajbin.
It-taħriġ fil-post tax-xogħol u l-mentoring għandhom l-għan li jżommu llivell ta’ governanza effettiva u li joħolqu opportunitajiet u
kundizzjonijiet għal għarfien taċitu msejjes fuq l-esperjenza kif ukoll
bażi xierqa għal diskussjoni dwar il-prestazzjoni u l-effikaċja.
Fil-Bulgarija, din il-prattika ssir wara t-tmiem tat-terminu ta’ taħriġ
obbligatorju fiċ-ċentru ta’ taħriġ.
Meta l-imħallfin il-ġodda jibdew ix-xogħol professjonali attiv tagħhom,
xorta jkollhom bżonn il-gwida esperta ta’ mentor biex jiffaċilitalhom lintegrazzjoni tagħhom fis-sistema ġudizzjarja u jipprovdihom blgħodod prattiċi biex jittrattaw l-obbligi tagħhom ta’ kuljum. L-NIJ hija
meħtieġa bil-liġi li ssegwi l-prestazzjoni tal-gradwati tagħha matul lewwel sentejn tagħhom fil-ġudikatura. Il-mentors huma mħarrġa millNIJ u jiltaqgħu perjodikament biex jiskambjaw prattiki tajbin dwar kif
wieħed għandu jżomm il-prestazzjoni ta’ mħallfin u prosekuturi ġodda
f'konformità mat-taħriġ inizjali li kienu jirċievu fl-NIJ.
Din is-sistema tipprovdi lill-NIJ b’reazzjonijiet dwar kif il-programm ta’
taħriġ inizjali (il-kontenut, l-organizzazzjoni, eċċ.) jissodisfa r-rekwiżiti
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tal-prassi. Il-mentors huma involuti wkoll fl-evalwazzjoni ta’ mħallfin
ġodda mwettqa mill-Kunsill Ġudizzjarju Suprem (SCJ).
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Dettalji
kuntatt
istituzzjoni

Kummenti
oħrajn

ta’ National Institute of Justice (NIJ)
tal- 14 EkzarhYossif Str
1301 Sofia
Bulgaria
Telefown: + 359 2 9359 100
Fax.: + 359 2 9359 101
Indirizz elettroniku: nij@nij.bg
Sit elettroniku: http://www.nij.bg
Din hija PRASSI TAJBA li tista’ sservi bħala mudell għall-aġġornament
sa ċertu punt tas-sistemi tal-ħarrieġa u l-mentors fil-post tax-xogħol li
huma fis-seħħ f’ħafna Stati Membri tal-UE għat-taħriġ tal-imħallfin u lprosekuturi.
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3

