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Karatteristiċi
prinċipali:

L-għan ewlieni tas-sekwenza ta’ tagħlim li ġejja fi Franza huwa limħallfin u l-prosekuturi apprendisti jiffamiljarizzaw ruħhom mattekniki differenti ta' eżami orali li huma rilevanti għat-twettiq ta’ seduti
kriminali, seduti orali jew biex jippresjedu s-seduti orali.
Din il-prassi tissodisfa żewġ għanijiet speċifiċi:


Tipprepara lill-apprendist mhux biss biex jippresjedi s-smigħ
kriminali iżda wkoll biex imexxi l-eżami oralii. Dan jeħtieġ ħiliet
speċifiċi (pereż. dwar kif imexxu d-dibattitu).

Il-partikolarità tinsab, naturalment, kemm fin-natura tal-litigazzjoni
(kwistjonijiet tal-familja, tfal fil-periklu, miżuri għall-protezzjoni ta’
persuni vulnerabbli) u fil-karattru aktar privat tal-awla tal-qorti.


Preparazzjoni għal ħidma fl-aspetti proċedurali ta’ kull eżami
orali jew smigħ pubbliku, taħt is-sorveljanza ta’ mħallef kif ukoll
fuq l-imġiba tal-maġistrat (ħiliet ta' smigħ, l-adattabilità, teħid
ta' pożizzjoni, l-abbiltà biex issir dikjarazzjoni, il-ftuħ taddibattitu, l-għeluq tal-eżami orali, il-prevenzjoni ta’ inċidenti,
kjarifika ta’ rimarki) fir-rigward ta’ regoli etiċi u professjonali.

Kull sekwenza tas-simulazzjoni titwettaq fi gruppi żgħar taħt issorveljanza ta’ mħallef u psikologu li jispeċjalizza fi kwistjonijiet relatati
mat-tfal fil-periklu, kwistjonijiet tal-familja jew persuni vulnerabbli. Limħallfin ħarrieġa jistgħu jkunu membri tal-persunal ta' għalliema
permanenti tal-iskola iżda jistgħu jkunu wkoll mistiedna speċjali. Ilpsikologi jkunu kelliema tal-okkażjoni jew għalliema assoċjati mħallsin.
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Matul is-simulazzjoni, l-apprendist ikun mistenni jaħdem mhux biss fuq
il-qafas proċedurali ta’ kif għandu jitkellem waqt is-seduta fir-rigward ta’
regoli etiċi u professjonali, iżda wkoll fuq ir-regoli bażiċi ta’ eżami orali:
b'mod oġġettiv, joħloq relazzjoni mal-konvenut u l-partijiet, jisma',
jiżgura attitudni professjonali, jevita inċidenti u jikkonkludi l-eżami orali.
Sabiex ikun possibbli li kull parteċipant jagħti prestazzjoni adegwata,
dawn is-simulazzjonijiet idumu ġurnata sħiħa għas-seduti ta' smigħ flawla u jumejn / tlett ijiem għas-seduti ta' smigħ kriminali.
Kull sekwenza tiġi ffilmjata sabiex l-apprendist ikun jista’
sussegwentement jidentifika l-kwalitajiet u n-nuqqasijiet talprestazzjoni tiegħu matul sessjoni ta' "informazzjoni".
Il-psikologu juża l-għarfien tiegħu biex jagħmel il-kummenti tiegħu dwar
l-elementi ta’ mġiba mhux verbali li jistgħu jinterferixxu fit-tmexxija bla
xkiel tas-smigħ.
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Kummenti
oħrajn

ta’ National School for the Magistracy (ENM)
tal- 8, Rue de Chanoinesse
75004 Paris
France
Telefown: + 33 1 44 41 88 20
Il-faks: + 33 1 44 41 88 21
Indirizz elettroniku: enm-info-di@justice.fr
Sit elettroniku: http://www.enm-justice.fr
L-użu ta’ proċessi simulati huwa diġà prassi ta’ taħriġ użat fil-biċċa lkbira ta’ istituzzjonijiet nazzjonali ta’ taħriġ fl-UE.
Madankollu, għalkemm jieħu ħafna żmien kemm fit-tħejjija u t-twettiq,
il-mekkaniżmu hawnhekk deskritt huwa l-AĦJAR PRASSI.
Huwa faċilment trasferibbli għaliex huma meħtieġa biss ir-riżorsi
loġistiċi msemmija hawn fuq.
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