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Karatteristiċi
prinċipali:

Iċ-Ċentru ta' Taħriġ u Studju għall-Ġudikatura (SSR) fil-Pajjiżi l-Baxxi
żviluppa kurrikulu komprensiv ta' programmi ta' żvilupp tat-tmexxija u lġestjoni, kemm għall-qrati Olandiżi u kemm għas-servizz talprosekuzzjoni pubblika. Dan sar b'talba tal-Kunsill tal-Ġudikatura u lBord tal-Prokuraturi Ġenerali u b'konsultazzjoni u kooperazzjoni millqrib magħhom.
Qabel, programmi ta' taħriġ tal-ġestjoni u t-tmexxija fil-ġudikatura u sservizz tal-prosekuzzjoni Olandiżi kienu jsiru fuq bażi ad hoc u mingħajr
ebda involviment mill-SSR. Daż-żmien, hawn sett sħiħ ta' programmi ta'
taħriġ fis-seħħ, għal gruppi differenti fil-mira fil-livelli differenti talġudikatura Olandiża. Valur miżjud importanti tal-involviment tal-SSR hu
li l-SSR – bħala l-unika istituzzjoni ta' taħriġ nazzjonali tal-ġudikatura filPajjiżi l-Baxxi – tista' tuża l-għarfien espert tal-organizzazzjoni
ġudizzjarja fil-Pajjiżi l-Baxxi u l-għarfien tagħha dwar kif jitwaqqfu
kurrikuli ta' taħriġ għal dan il-grupp fil-mira speċifiku. Għal ċerti suġġetti
speċifiċi jkunu involuti ħarrieġa esterni, imma t-tfassil kumplessiv talprogrammi jsir mill-SSR.
Il-programmi għandhom fil-mira lill-membri tal-bord u lill-maniġers ta'
livell għoli mill-qrati u l-organizzazzjonijiet ta' appoġġ ċentrali tassistema tal-qrati Olandiża; il-kapijiet tad-dipartimenti tal-qorti ("awli");
il-kapijiet ta' timijiet (kemm fil-qrati u kemm fl-uffiċċji tal-prosekuturi);
il-kapijiet tal-affarijiet operattivi (fis-servizz tal-prosekuzzjoni); il-futur
tal-presidenti tal-qorti u membri tal-bord potenzjali; u kapijiet futuri
tad-dipartimenti.
Il-programmi ta' taħrġ ma jiffukawx biss fuq ħiliet tekniċi ta' ġestjoni u
tmexxija (bħall-ġestjoni finanzjarja). Ħiliet fit-tmexxija personali – u

1

Taħriġ fit-Tmexxija u l-Ġestjoni

b'hekk l-iżvilupp personali – jagħmlu wkoll parti importanti millkurrikulu. It-tmexxija personali diġà tifforma parti sew fil-programm ta'
taħriġ inizjali għall-imħallfin. Dan jinkludi, pereżempju, konsultazzjoni fi
grupp ta' pari u taħriġ personali (kemm minn imħallfin kollegi u kemm
minn ħarrieġa esterni).
Nozzjoni importanti fil-programmi ta' taħriġ għat-tmexxija u l-ġestjoni
hija l-idea ta' identità "kollettiva" u kooperattiva. Barra mill-importanza
tal-programm ta' taħriġ għall-membri individwali, il-programmi
għandhom l-għan li jsaħħu l-organizzazzjoni ġudizzjarja u li jiżviluppaw
ambizzjoni, viżjoni u sett ta' prinċipji komuni u kondiviżi. Il-"kollettività"
tfisser ukoll li l-metodi ta' taħriġ użati jenfasizzaw l-importanza talgħarfien konġunt u s-setgħa li titgħallem mill-kollegi.
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oħrajn

ta' Training and Study Centre for the Judiciary (SSR)
tal- Indirizz postali: Postbus 5015
3502 JA Utrecht
Indirizz għaż-żjarat: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Telefown: + 31 88 361 3212
E-mail: ssr.international@ssr.nl
Sit elettroniku: http://www.ssr.nl
Dan il-programm huwa PRATTIKA PROMETTENTI li qed tiġi vvalutata.
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