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Otsikko

EU:n lainsäädäntöä koskevan yleiseurooppalaisen koulutusaineiston
kehittäminen ja hyödyntäminen kansallisella tasolla

Keskeiset
piirteet:

Eurooppaoikeuden akatemia (Academy of European Law, ERA) on
luonut kaksi erillistä koulutusmoduulia, joista toinen käsittelee unionin
säädöksiä rajatylittävästä yhteistyöstä yksityisoikeuden alalla ja toinen
EU:n ympäristölainsäädäntöä.
Menetelmä suunniteltiin Euroopan komissiossa ja ERA osallistui sen
toteuttamiseen. Hanke oli kokonaisuudessaan EU:n rahoittama.
Vuonna 2013 ERA haki yhdessä muiden Euroopan juridisen
koulutusverkoston (EJTN) jäsenten kanssa avustusta hankkeeseen,
jossa oli tarkoitus hyödyntää samanlaista menetelmää yksityisoikeuden
alalla.
Moduulit on koottu ”koulutuspakettiin”. Paketti julkaistaan, jotta
mainittuihin aloihin sovellettavaa unionin lainsäädäntöä koskevan
koulutuksen järjestämistä kaavailevat koulutuslaitokset voivat käyttää
sitä myöhemmin.
Yksityisoikeutta koskevat koulutusmoduulit sisältävät kouluttajan
materiaalin, jossa annetaan tietoa ja neuvoja siitä, miten opintojaksoon
liittyvä seminaari kannattaa järjestää. Materiaali sisältää myös
ehdotuksen seminaarin ohjelmaksi, suosituksia käytettävistä
menetelmistä, aiheeseen johdattelevan verkkokurssin, luettelon
osallistujille tarkoitetuista tausta-asiakirjoista, esimerkkejä aiempien
kouluttajien
PowerPoint-esityksistä,
tapausanalyyseja
ratkaisuehdotuksineen sekä kansallisen osion, jossa on tietoa
lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja hyödyllisistä julkaisuista unionin
perhelainsäädännön soveltamisesta 26 jäsenvaltiossa.
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Kumpikin koulutusmoduuli voidaan toteuttaa seminaarina, jonka
suosituskesto on kaksi ja puoli päivää. Lähiopetuksen lisäksi on
käytännön tehtäviä ja interaktiivisia luentoja, joissa voidaan hyödyntää
tietotekniikkaa.
Jotta koulutusmoduulit olisivat tarjolla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ne
käännätettiin käännöstoimistossa. Käännöstoimisto tarvitsi kaksi
kuukautta toimittaakseen lopulliset kieliversiot koulutusaineistosta ja
verkkokursseista.
EU:n
ympäristölainsäädäntöä
koskevan
koulutusmoduulin
toteuttamisessa on tarkoitus toimia samalla tavalla.
Vuonna 2013 ERA solmi kumppanuuden kahdeksaa eri jäsenvaltiota
edustavien oikeusalan toimijoiden kanssa uuden hankkeen
käynnistämiseksi EU:n yksityisoikeuden alalla. Hankkeeseen saatiin
myös unionin avustusta. Lisäksi ERA palkkasi yhdeksän ulkoista
asiantuntijaa kehittämään koulutusaineistoa. Heidän tehtävänään on
luoda aineisto, jota käytetään seminaarien harjoituksissa sekä
verkkokurssien sisältönä. Koulutusmoduuleihin sisältyvien kansallisten
osioiden laatimiseen osallistuu kaikkiaan 34 kansallista asiantuntijaa.
ERA aikoo arvioida aineiston vaikuttavuutta järjestämällä yhdeksän
kuukauden aikana kymmenen toimeenpanoseminaaria, testaamalla
kumpaakin moduulia erilaisissa konteksteissa (yleiseurooppalaisessa ja
alueellisessa ympäristössä) sekä hyödyntämällä erilaisia kielivalikoimia
ja kohderyhmiä (kuten tuomareita ja/tai yksityisiä asianajajia).
Käytössä oleva https://www.erasuora internetcomm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
linkki:
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d002772197
02342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=12413
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Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, 4
D-54295 Trier
Deutschland
Puhelin: + 49 651 937 370
Faksi: + 49 651 937 377 73
Sähköposti: info@era.int
Verkkosivusto: https://www.era.int
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Huomautuksia

Edellä esiteltyjen EU:n yksityisoikeutta ja ympäristölainsäädäntöä
koskevien hankkeiden kehitystyö ja rahoitus perustuvat Euroopan
komission oikeusasioiden pääosaston ja ympäristöasioiden pääosaston
kanssa tehtyyn puitesopimukseen. Hankkeissa voitiin siten tehdä
yhteistyötä
huippuasiantuntijoiden
kanssa
koulutusaineiston
valmistelussa, ottaa käyttöön verkkokurssi ja muita internet-työkaluja
sekä laatia kansalliset osiot ja käännättää koulutusaineisto eri kielille.
Ilman unionin rahoitustukea uusien koulutusmoduulien kehittäminen ei
olisi ollut mahdollista.
Menetelmän onnistuminen riippuu täysin tuotetun koulutusaineiston
kattavuudesta ja muokattavuudesta. Koulutusmoduulien laadinnassa ei
ole huomioitu vain jonkin tietyn tuomariryhmän tarpeita. Ne sisältävät
kuitenkin erilaisia koulutuksen järjestäjiä tukevia osioita, kuten
käyttövalmiit tapausanalyysit, valittavia menetelmiä koskevat
suositukset sekä ehdotukset seminaarien ohjelmaksi.
Koulutusmoduulit on suunniteltu täydennyskoulutusta varten.
Tällaisenaan käytännön siirrettävyys on rajallinen; käytäntöä voidaan
hyödyntää vain yleiseurooppalaisella tasolla. Koulutuslaitokset voivat
kuitenkin soveltaa ajatusta mahdollisuuksien mukaan ja laatia
kansallisia ”kouluttajien materiaalipaketteja” paikallisesti tai
alueellisesti annettavaa koulutusta varten.
Menetelmä voidaan luokitella HYVÄKSI KÄYTÄNNÖKSI, mutta sen
laajuuden takia sen toteuttamiseen tarvitaan joko Euroopan tason
koulutusyksikkö tai kansallisten koulutuslaitosten yhteenliittymä.
Tämä vahvistaa myös tarvetta suunnitella koulutus hajautetusti, jotta
mukaan saataisiin parhaat asiantuntijat useista jäsenvaltioista. Näin
varmistettaisiin menetelmän eurooppalainen lisäarvo.

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 1 – Tutkimus tuomarin- ja
syyttäjänkoulutuksen parhaista käytännöistä”. Toteutus: Euroopan juridinen koulutusverkosto (EJTN).
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