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Nazwa
praktyki

Opracowywanie materiałów szkoleniowych dotyczących prawa UE na
szczeblu ogólnoeuropejskim w celu ich późniejszego wykorzystania na
szczeblu krajowym

Najistotniejsze
cechy

ERA opracowała dwa zestawy autonomicznych modułów
szkoleniowych: jeden poświęcony instrumentom prawnym UE w
zakresie transgranicznej współpracy w sprawach cywilnych, a drugi
poświęcony unijnemu prawu ochrony środowiska.
Metodyka została opracowana przez Komisję Europejską i wdrożona
przy udziale ERA – wszystkie koszty zostały pokryte ze środków UE. W
2013 r., we współpracy z pozostałymi członkami EJTN, ERA wystąpiła z
wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację opartego na podobnej
metodyce projektu poświęconego aktom prawnym obowiązującym w
obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.
Moduły szkoleniowe zaprojektowano w formie „pakietów
szkoleniowych”, które mają być publikowane i udostępniane do
wykorzystania w przyszłości wszystkim instytucjom szkoleniowym
zainteresowanym organizowaniem szkoleń dla kadr wymiaru
sprawiedliwości dotyczących tych dziedzin prawa europejskiego.
Moduły szkoleniowe poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa
cywilnego obejmują pakiet dla osoby prowadzącej szkolenie
zawierający informacje i wytyczne dotyczące sposobu organizowania
warsztatów służących realizacji modułu, proponowany program
warsztatów i zalecenia dotyczące metodyki, wprowadzający kurs
internetowy, wykaz materiałów dydaktycznych dla uczestników
szkolenia, przykładowe prezentacje w programie PowerPoint
przygotowane przez osoby prowadzące wcześniejsze szkolenia, studia
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przypadków z propozycjami rozwiązań, a także sekcję krajową
zawierającą informacje o ustawodawstwie, orzecznictwie i
reprezentatywnych
publikacjach
poświęconych
stosowaniu
europejskiego prawa rodzinnego w 26 państwach członkowskich.
Każdy moduł szkoleniowy może zostać zrealizowany w formie
warsztatów o sugerowanym czasie trwania wynoszącym 2,5 dnia. Tego
rodzaju stacjonarne prezentacje łączy się z praktycznymi ćwiczeniami i
interaktywnymi sesjami, w miarę możliwości przy wykorzystaniu
technologii informacyjnych.
Aby zaoferować istniejące moduły szkoleniowe w językach urzędowych
UE, zlecono tłumaczenie materiałów agencji tłumaczeń. Agencja
potrzebowała dwóch miesięcy na przygotowanie ostatecznych wersji
materiałów szkoleniowych i uruchomienie kursów internetowych.
Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku projektu modułu
szkoleniowego poświęconego unijnemu prawu ochrony środowiska.
W 2013 r., w celu wdrożenia nowego projektu poświęconego prawu UE
w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, ERA
nawiązała współpracę z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości z
ośmiu państw członkowskich i otrzymała dotację unijną. Ponadto w
proces opracowywania materiałów szkoleniowych, a ściślej rzecz biorąc
materiałów, które będą wykorzystywane w ramach ćwiczeń
prowadzonych podczas warsztatów oraz treści kursów internetowych,
zaangażowano
9
zewnętrznych
ekspertów.
W
procesie
przygotowywania każdego modułu szkoleniowego poświęconego danej
sekcji prawa krajowego weźmie udział 34 ekspertów krajowych.
Aby ocenić skuteczność tych materiałów, ERA planuje zorganizowanie
10 warsztatów wdrażających w ciągu dziewięciu miesięcy;
przetestowanie
obu
modułów
w
różnych
kontekstach
(ogólnoeuropejskim i regionalnym); oraz wprowadzenie różnych
systemów językowych i dotarcie do różnych grup (sędziów lub
prawników prowadzących prywatną praktykę).
Dostępne
bezpośrednie
łącze
internetowe

https://www.eracomm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d002772197
02342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=12413
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Inne uwagi

Opisane dwa projekty dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach
cywilnych i prawa ochrony środowiska w UE zostały opracowane i
sfinansowane na podstawie umowy ramowej zawartej z DG ds.
Sprawiedliwości i DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Umożliwiły
one nawiązanie współpracy z ekspertami wysokiego szczebla w zakresie
opracowywania materiałów, tworzenia narzędzi internetowych, takich
jak kurs e-uczenia się i sekcji krajowych, a także tłumaczenia materiałów
szkoleniowych na większą liczbę języków. W przypadku braku tego
wsparcia finansowego kontynuowanie prac związanych z
opracowywaniem dalszych modułów szkoleniowych nie byłoby
możliwe.
Wśród elementów mających kluczowe znaczenie dla powodzenia tej
praktyki należy wymienić kompleksowy charakter i elastyczność
opracowanych materiałów szkoleniowych. Moduły szkoleniowe, mimo
że nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb określonej grupy
sędziów, zawierają szereg elementów wspierających organizatorów
szkoleń, począwszy od gotowych do wykorzystania studiów przypadku,
a na zaleceniach w zakresie metodyki i propozycjach dotyczących
programu warsztatów skończywszy.
Opisane moduły szkoleniowe są przeznaczone do stosowania w
kontekście doskonalenia zawodowego. Możliwość przeniesienia
praktyki w tej formie jest ograniczona – może być ona stosowana
wyłącznie na poziomie ogólnoeuropejskim. W stosownych przypadkach
instytucje organizujące szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości mogą
jednak przyjąć koncepcję opracowywania pakietów dla osób
prowadzących szkolenia na szczeblu krajowym na potrzeby szkoleń
prowadzonych na szczeblu lokalnym lub regionalnym.
Opisana praktyka stanowi DOBRĄ PRAKTYKĘ, choć z uwagi na jej
szeroki zakres może być ona stosowana wyłącznie przez
zainteresowane strony organizujące szkolenia na szczeblu europejskim
albo przez konsorcjum krajowych ośrodków szkoleniowych.
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Wymóg ten stanowi również ilustrację faktu, że najbardziej pożądany
jest zdecentralizowany model planowania działań szkoleniowych,
polegający na gromadzeniu najlepszej wiedzy fachowej ze znacznej
liczby państw członkowskich w celu uzyskania europejskiej wartości
dodanej.
Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część 1 – Badanie
dotyczące najlepszych praktyk w zakresie szkolenia sędziów i prokuratorów” realizowany przez
Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

4

