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Huvudegenskaper:

ERA har utformat två fristående utbildningsmoduler: om EU-rättsliga
instrument för gränsöverskridande samarbete i civilrättsliga frågor och
om EU:s miljölagstiftning.
Metoden togs fram av Europeiska kommissionen och ERA deltog i
genomförandet av den. Projektet finansierades helt av EU. I samarbete
med andra medlemmar i det europeiska nätverket för rättslig utbildning
(EJTN) ansökte ERA 2013 om ett åtgärdsbidrag för ett projekt om
civilrättsliga instrument som använde en liknande metod.
Utbildningsmodulerna är upplagda som ett utbildningspaket för att
publiceras och göras tillgängligt för alla utbildningsinstitutioner som är
intresserade av att tillhandahålla juridisk utbildning om dessa områden
av EU-rätten.
Utbildningsmodulerna om civilrättsliga frågor består av ett
handledarpaket med information om och riktlinjer för hur
utbildningsseminarierna bör anordnas, ett förslag till seminarieprogram
och rekommendationer om metoden, en e-lärandekurs som
introduktion, en förteckning över bakgrundsmaterial för deltagarna,
exempel på tidigare handledares PowerPoint-presentationer, fallstudier
med föreslagna lösningar samt ett avsnitt med nationell information om
lagstiftning, rättspraxis och representativa publikationer om
tillämpningen av EU:s familjerätt i 26 medlemsstater.
Varje utbildningsmodul kan hållas genom seminarier med en
rekommenderad varaktighet på 2,5 dagar. Dessa personliga
presentationer kombineras med praktiska övningar och interaktiva,
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eventuellt it-stödda, sessioner.
Ett översättningsföretag anlitades för att de befintliga
utbildningsmodulerna skulle kunna hållas på EU:s officiella språk.
Företaget behövde två månader på sig för att slutföra översättningarna
av de olika versionerna av utbildningsmaterialet och utforma
e-lärandekurserna.
Utbildningsmodulen om EU:s miljörätt har organiserats på ett liknande
sätt.
Inom ramen för genomförandet av ett nytt projekt om EU:s civilrätt
ingick ERA 2013 ett partnerskap med nationella aktörer på det rättsliga
området från åtta medlemsstater och beviljades EU-bidrag för
projektet. Dessutom anlitades nio externa experter för att utforma
utbildningsmaterialet, närmare bestämt det material som ska användas
för seminarieövningarna samt innehållet i e-lärandekurserna.
Trettiofyra nationella experter kommer att delta i utformningen av varje
utbildningsmodul för varje nationellt avsnitt.
För att bedöma materialets effektivitet planerar ERA att anordna
tio genomförandeseminarier under en niomånadersperiod. Under
denna period kommer man att testa de två modulerna i olika
sammanhang (EU-nivå och regional nivå), använda olika språksystem
och rikta sig mot olika grupper (domare och/eller privatpraktiserande
advokater).
Finns tillgängligt https://www.eravia en direkt
comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
webblänk
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d002772197
02342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=12413
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Övriga

Dessa två projekt om EU:s civilrätt och miljörätt har utformats och
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finansierats enligt ett ramavtal med Europeiska kommissionens
GD JUST och GD ENV. Detta möjliggjorde samarbete med
högnivåexperter om framställningen av materialet, skapande av
online-verktyg som e-lärandekursen och de nationella avsnitten samt
översättning av utbildningsmaterialet till flera språk. Utan detta
ekonomiska stöd skulle det inte ha varit möjligt att fortsätta utveckla
ytterligare utbildningsmoduler.
De viktigaste faktorerna i framgångsreceptet för denna praxis är att det
framtagna utbildningsmaterialet är både heltäckande och flexibelt.
Trots att utbildningsmodulerna inte är skräddarsydda för att passa
behoven hos vissa grupper av domare, innehåller de ändå ett antal
hjälpmedel till stöd för utbildningsleverantörerna, allt från färdiga
fallstudier
till
metodrekommendationer
och
förslag
på
seminarieprogram.
Utbildningsmodulerna är avsedda för fortbildningsändamål. I denna
form har praxisen begränsad överförbarhet – endast på EU-nivå. I
förekommande fall kan dock juristutbildningsinstitutioner använda
förslaget att ta fram handledarpaket på nationell nivå för utbildning på
lokal eller regional nivå.
Metoden utgör god praxis, men med tanke på att den är så allmänt
utformad bör den genomföras antingen av en europeisk
utbildningsaktör
eller
en
sammanslutning
av
nationella
utbildningscentrum.
För att säkra mervärde på EU-nivå innebär detta även att en
decentraliserad planering av utbildningsverksamheterna är att föredra,
där man samlar den bästa sakkunskapen från ett stort antal
medlemsstater.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: Del 1 – Studie om bästa praxis för utbildning av domare
och åklagare, som genomförts av Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN)
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