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Denumirea
practicii

Elaborarea de materiale de formare cu privire la dreptul UE la nivel
paneuropean în vederea integrării lor ulterioare la nivel național

Caracteristici
principale:

Academia de Drept European (ERA) elaborează două seturi de module
de formare independente: privind instrumentele legislative ale UE
pentru cooperarea transfrontalieră în materie civilă și privind legislația
UE în domeniul mediului.
Metodologia a fost concepută de Comisia Europeană, iar ERA a luat
parte la punerea sa în aplicare, finanțată integral de UE. În 2013, în
cooperare cu alți membri ai Rețelei Europene de Formare Judiciară, ERA
și-a depus candidatura în vederea obținerii unui grant de acțiune pentru
un proiect cu o metodologie similară privind instrumentele justiției
civile.
Modulele de formare sunt structurate sub forma unui „pachet de
formare”, care urmează să fie publicat și pus la dispoziția publicului
pentru a fi utilizat în viitor de către orice instituție de formare interesată
să furnizeze formare judiciară în domeniile respective ale dreptului
european.
Modulele de formare pe teme de drept civil sunt alcătuite din pachetul
formatorului, care include informații și orientări privind modul în care se
poate organiza un atelier de punere în aplicare a modulului, o propunere
de program pentru atelier și recomandări cu privire la metodologie, un
curs introductiv de tip e-învățare, o listă de materiale de sprijin pentru
beneficiarii formării, exemple de prezentări PowerPoint ale formatorului
anterior, studii de caz cu soluții sugerate, precum și o secțiune
națională, care oferă informații privind legislația, jurisprudența și
publicațiile reprezentative în ceea ce privește aplicarea dreptului
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Elaborarea de materiale de formare cu privire la dreptul UE la nivel paneuropean în vederea
integrării lor ulterioare la nivel național
european al familiei în 26 de state membre.
Fiecare modul de formare poate fi pus în aplicare prin ateliere cu o
durată sugerată de 2,5 zile. Prezentările față în față sunt combinate cu
exerciții practice și cu sesiuni interactive, eventual cu suport informatic.
Pentru a pune la dispoziție modulele de formare existente în limbile
oficiale ale UE, a fost angajată o companie de traduceri. Aceasta a avut
nevoie de două luni pentru a finaliza versiunile lingvistice ale
materialelor de formare și pentru a crea cursurile de tip e-învățare.
La fel s-a procedat, de asemenea, pentru proiectul referitor la modulul
de formare privind legislația UE în domeniul mediului.
În 2013, în vederea punerii în aplicare a unui nou proiect privind dreptul
civil al UE, ERA și-a asigurat parteneriatul mai multor autorități judiciare
naționale din opt state membre și a primit un grant UE. De asemenea,
au fost angajați nouă experți externi pentru elaborarea materialelor de
formare, mai precis, a materialelor care urmează a fi utilizate în
exercițiile din cadrul atelierului și a conținutului cursurilor de tip eînvățare. 34 de experți naționali se vor implica în pregătirea fiecărui
modul de formare aparținând fiecărei secțiuni naționale.
Pentru a evalua eficiența materialelor, ERA a planificat să organizeze 10
ateliere de punere în aplicare într-o perioadă de nouă luni; să testeze
cele două module în diferite contexte (paneuropean și regional); să
aplice diverse regimuri lingvistice și să vizeze diferite grupuri (judecători
și/sau avocați cu practică privată).
Link internet
direct disponibil

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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Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee 4
D-54295 Trier
Germany
Telefon: + 49 651 93737-0
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Site internet: https://www.era.int
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Elaborarea de materiale de formare cu privire la dreptul UE la nivel paneuropean în vederea
integrării lor ulterioare la nivel național
Alte observații

Cele două proiecte privind dreptul civil al UE și legislația UE în domeniul
mediului au fost elaborate și finanțate în temeiul unui contract-cadru cu
DG JUST și DG ENV din cadrul Comisiei Europene. Acestea au permis
cooperarea cu experți la nivel înalt în ceea ce privește producerea
materialelor, crearea instrumentelor online, cum ar fi cursul de tip eînvățare, secțiunile naționale și traducerea materialelor de formare în
mai multe limbi. Fără sprijin financiar, nu s-ar fi putut iniția elaborarea
altor module de formare.
Elementele esențiale pentru reușita acestei practici sunt caracterul
cuprinzător și flexibilitatea materialelor de formare produse. Deși
modulele de formare nu sunt concepute pentru nevoile specifice ale
unui anumit grup de judecători, acestea conțin o varietate de elemente
care vin în sprijinul formatorilor, de la studii de caz pregătite pentru
utilizare la recomandări privind metodologia și propuneri de program
pentru ateliere.
Modulele de formare sunt concepute pentru formarea continuă. Sub
această formă, practica are o transferabilitate limitată – numai la nivel
paneuropean. Cu toate acestea, acolo unde este adecvat, instituțiile de
formare judiciară ar putea adopta ideea de a elabora pachete de
formare la nivel național pentru formarea la nivel local sau regional.
Aceasta constituie o BUNĂ PRACTICĂ, însă, datorită domeniului său de
aplicare larg, poate fi pusă în execuție numai de către o parte interesată
în formare la nivel european sau de către un consorțiu de centre
naționale de formare.
Această cerință evidențiază, de asemenea, o mult dorită planificare
descentralizată a activităților de formare, care reunește cea mai bună
expertiză din partea unui număr mare de state membre, cu scopul de a
asigura valoarea sa adăugată europeană.

Sursă: Proiectul pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 1 – Studiu cu privire la cele mai bune practici
de formare a judecătorilor și procurorilor”, realizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN).
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