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Voornaamste
kenmerken:

De

AER heeft twee reeksen van afzonderlijk te gebruiken
opleidingsmodules ontwikkeld: een over EU-rechtsinstrumenten voor
grensoverschrijdende samenwerking in burgerlijke zaken en een over
het milieurecht van de EU.
De methodologie is ontworpen door de Europese Commissie, en de
AER heeft meegewerkt aan de tenuitvoerlegging, alles gefinancierd
door de EU. In 2013 heeft de AER, in samenwerking met andere leden
van het ENJO, een actiesubsidie aangevraagd voor een project met
een vergelijkbare methodologie over civielrechtelijke instrumenten.
De opleidingsmodules zijn gestructureerd in een "opleidingspakket",
dat zal worden gepubliceerd en beschikbaar zal worden gesteld voor
toekomstig gebruik door elke opleidingsinstelling die belangstelling
heeft voor gerechtelijke opleidingen binnen deze gebieden van het
Europees recht.
De opleidingsmodules over civielrechtelijke onderwerpen bestaan uit
een pakket voor de opleider met informatie en aanwijzingen voor het
organiseren van een workshop om de module toe te passen, een
voorgesteld workshop-programma en aanbevelingen voor het gebruik
van de methodologie, een inleidende e-cursus, een lijst van
achtergrondmaterialen voor de deelnemers, voorbeelden van
PowerPoint-presentaties van eerdere opleiders, casestudies (met
inbegrip van voorgestelde oplossingen), en een nationaal gedeelte
met informatie over wetgeving, jurisprudentie en representatieve
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publicaties over de toepassing van het Europees familierecht in 26
lidstaten.
Elke opleidingsmodule kan worden uitgevoerd door middel van
workshops met een voorgestelde duur van 2,5 dag. Persoonlijke
presentaties worden gecombineerd met praktische oefeningen en
interactieve sessies, eventueel met IT-ondersteuning.
Om bestaande opleidingsmodules in alle officiële EU-talen te kunnen
aanbieden, is een vertaalbureau in de hand genomen. Dit bureau had
twee maanden nodig om de verschillende versies van de
opleidingsmaterialen te voltooien en de e-cursussen op te zetten.
Een soortgelijke organisatie is opgezet voor de module over het EUmilieurecht.
In 2013 heeft de AER, voor de tenuitvoerlegging van een nieuw project
over het burgerlijk recht van de EU, partnerschappen gesloten met
nationale gerechtelijke actoren uit acht lidstaten en een EU-subsidie
ontvangen. Voorts werden negen externe deskundigen ingeschakeld
voor de ontwikkeling van de opleidingsmaterialen, en meer specifiek
de materialen die zullen worden gebruikt voor de
workshopoefeningen en de inhoud van de e-cursussen. Bij het
opstellen van elke opleidingsmodule voor de nationale gedeelten
zullen 34 deskundigen worden betrokken.
Om de efficiëntie van de ontwikkelde materialen te beoordelen, is de
AER van plan om in een periode van negen maanden tien uitvoerende
workshops te organiseren, de twee modules in verschillende contexten
(pan-Europees en regionaal) te toetsen, verschillende taalregelingen
toe te passen en de modules op verschillende doelgroepen (rechters
en/of juristen in de particuliere praktijk) te richten.
Beschikbare
rechtstreekse
hyperlink

https://www.eracomm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d00277219
702342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=124
138

Contactgegevens
van de instelling

Academie voor Europees recht (AER)
Berliner Allee 4,
D-54295 Trier
Duitsland
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Ontwikkeling van opleidingsmaterialen op het gebied van EU-recht op pan-Europees niveau met
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Tel.: + 49 651 93737-0
Fax: + 49 651 93737-773
E-mail: info@era.int
Website: https://www.era.int
Overige
opmerkingen

Deze twee projecten over burgerlijk en milieurecht van de EU zijn
ontwikkeld en gefinancierd op basis van een raamcontract met het DG
JUST en het DG ENV van de Europese Commissie. Dit maakte
samenwerking met deskundigen op hoog niveau bij de productie van
de materialen, de creatie van de onlinetools (zoals de e-cursus) en de
nationale
onderdelen,
alsmede
de
vertaling
van
het
opleidingsmateriaal in andere talen mogelijk. Zonder deze financiële
steun zou het niet mogelijk zijn geweest om de opleidingsmodules te
ontwikkelen.
De cruciale elementen voor het succes van deze praktijk zijn de
alomvattendheid en de flexibiliteit van de vervaardigde
opleidingsmaterialen. Hoewel de opleidingsmodules niet zijn
toegesneden op de specifieke behoeften van bepaalde groepen
rechters, bevatten ze een variëteit aan elementen die opleiders
ondersteunen, uiteenlopend van direct te gebruiken casestudies tot
aanbevelingen inzake de methodologie en voorstellen voor het
programma van de workshops.
De opleidingsmodules zijn bedoeld om te worden gebruikt in het kader
van permanente educatie. In deze vorm is de praktijk beperkt
overdraagbaar – alleen op pan-Europees niveau. Waar dat passend is,
zouden de gerechtelijke academies echter opleidingspakketten op
nationaal niveau kunnen ontwikkelen voor gebruik op lokaal of
regionaal niveau.
Dit is een GOEDE PRAKTIJK, maar vanwege het brede
toepassingsgebied kan de praktijk mogelijk alleen worden toegepast
door een opleidingspartij op Europees niveau of een consortium van
nationale opleidingscentra.
Deze vereiste onderstreept ook dat een gedecentraliseerde planning
van opleidingsactiviteiten, waarin de beste expertise uit een groot
aantal lidstaten wordt verzameld om Europese toegevoegde waarde
te creëren, bijzonder gewenst is.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 1 – Study on best practices in training judges and
prosecutors", uitgevoerd door het Europees netwerk voor justitiële opleiding (ENJO)
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