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Páneurópai szintű uniós jogi tananyagok kidolgozása nemzeti szintű
további felhasználás céljából

Legfontosabb
elemei:

Az ERA két önálló képzési modult dolgozott ki: a polgári ügyekben
folytatott, határokon átnyúló együttműködés uniós jogi eszközeiről és
az uniós környezetvédelmi jogról.
A módszertant teljes körű uniós támogatással az Európai Bizottság
dolgozta ki, a végrehajtásában pedig az ERA vállalt szerepet. 2013-ban –
más EJTN-tagokkal együttműködésben – az ERA tevékenységi
támogatásra pályázott egy polgári igazságszolgáltatási eszközökre
vonatkozó, hasonló módszertanú projekt kapcsán.
A képzési modulokat „képzési csomagként” állítják össze, majd adják ki
és teszik elérhetővé, hogy azokat később az európai jog e területein
igazságügyi képzés nyújtása iránt érdeklődő valamennyi képzési
intézmény felhasználhassa.
A polgári jogi témakörök képzési moduljai egy oktatói csomagból
állnak, amely a következőket tartalmazza: a modul végrehajtását célzó
műhelytalálkozó megszervezéséhez szükséges információk és
iránymutatások, a műhelytalálkozó javasolt programja, a módszertanra
vonatkozó ajánlások, egy bevezető e-Learning tanfolyam, a képzés
résztvevőinek szóló háttéranyagok listája, korábbi oktatói PowerPoint
prezentációk példái, esettanulmányok és azok javasolt megoldása,
valamint az uniós családjog 26 tagállamban történő alkalmazásával
kapcsolatos jogszabályokról, ítélkezési gyakorlatról és reprezentatív
kiadványokról szóló információkat tartalmazó nemzeti rész.
A műhelytalálkozók segítségével mindegyik képzési modul 2,5 nap alatt
végrehajtható. Ezeket a személyes előadásokat gyakorlati feladatokkal
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és interaktív – lehetőleg informatikailag támogatott – részekkel ötvözik.
A meglévő képzési modulok valamennyi uniós hivatalos nyelven történő
biztosításához bevontak egy fordítócéget. A cégnek két hónapra volt
szüksége a tananyagok végső változatainak előállításához és az eLearning tanfolyamok összeállításához.
Hasonlóképp szervezték meg az uniós környezetvédelmi joggal
kapcsolatos képzési modul projektjét.
2013-ban az uniós polgári igazságszolgáltatással kapcsolatos új projekt
végrehajtásához az ERA megszerezte nyolc tagállam nemzeti
igazságügyi szereplőinek támogatását, és uniós támogatást is elnyert.
Ezen túlmenően kilenc külső szakértőt vontak be a tananyagok –
különösen a műhelytalálkozók feladatai során és az e-Learning
tanfolyamokon használt anyagok – kidolgozásába. 34 nemzeti szakértőt
fognak bevonni az egyes nemzeti részekhez kapcsolódó képzési
modulok előkészítésébe.
Az anyagok hatékonyságának értékelésére az ERA a következőket
tervezi: kilenc hónap alatt 10 végrehajtási műhelytalálkozó
megszervezése; a két modul tesztelése különböző (páneurópai és
regionális) környezetekben; különböző nyelvi rendszerek alkalmazása
és eltérő célcsoportoknak (bíráknak és/vagy ügyvédeknek) szóló
képzések szervezése.
Közvetlen
internetes link

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
8

Intézményi
elérhetőségek

Európai Jogi Akadémia (ERA)
Metzer Allee 4
D-54295 Trier
Németország
Telefon: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail cím: info@era.int
Honlap: https://www.era.int

Egyéb
megjegyzések

Az uniós polgári igazságszolgáltatásra és környezetvédelmi jogra
vonatkozó két projektet az Európai Bizottság Jogérvényesülési
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Főigazgatóságával és Környezetvédelmi Főigazgatóságával kötött
keretszerződés alapján dolgozták ki és finanszírozták. Ez lehetővé tette
a tananyagok előállítása során a magas szintű szakértőkkel való
együttműködést, az online eszközök (például az e-Learning tanfolyam),
valamint a nemzeti részek kidolgozását, továbbá a tananyag több
nyelvre történő lefordítását. Ezen anyagi támogatás nélkül nem lehetne
további képzési modulokat kidolgozni.
E gyakorlat sikerességének alapvető fontosságú eleme az előállított
tananyagok átfogó jellege és rugalmassága. Bár a képzési modulok nem
konkrét bírói csoportok egyedi igényeire szabottak, olyan sokféle
elemet tartalmaznak – a kész esettanulmányoktól a módszertanra
vonatkozó ajánlásokon át a műhelytalálkozók javasolt programjáig –,
amelyek támogatást nyújtanak a képzésszolgáltatóknak.
A képzési modulokat folyamatos képzéshez szánták. E formájában a
gyakorlat korlátozottan, csak páneurópai szinten átültethető.
Ugyanakkor lehetőség szerint az igazságügyi képzési intézmények
átültethetik azt az ötletet, hogy nemzeti szinten oktatói csomagokat
készítsenek a helyi vagy regionális képzésekhez.
Ez a gyakorlat HELYES GYAKORLAT, de széles alkalmazási köre miatt
azt csak az európai képzési ágazat valamely szereplője vagy nemzeti
képzési központok konzorciuma tudja megvalósítani.
Ez a követelmény kiemeli azt is, hogy az európai hozzáadott értéket
leginkább a több tagállam bevált szakértelmét összegyűjtő képzések
decentralizált tervezése biztosítja.
Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „1. tétel – Vizsgálat a bírák és ügyészek
képzésének bevált gyakorlatairól”, Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
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