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Mokymo apie ES teisę medžiagos rengimas Europos lygmeniu siekiant
ją vėliau pritaikyti nacionaliniu lygmeniu

Pagrindiniai
ypatumai

ERA kuria du savarankiško mokymo modulius, susijusius su ES
tarpvalstybinio bendradarbiavimo civilinėse bylose teisėkūros
priemonėmis ir ES aplinkos teise.
Vien ES lėšomis finansuojamą metodiką parengė Europos Komisija, o
ERA dalyvavo ją įgyvendinant. 2013 m., bendradarbiaudama su kitais
ETMT nariais, ERA pateikė paraišką dėl dotacijos su civilinės teisenos
priemonėmis susijusiam projektui, kuriame numatyta taikyti panašią
metodiką.
Mokymo modulių struktūra yra pagrįsta „mokymo paketu“, kuris bus
paskelbtas ir ateityje prieinamas kiekvienai teisėjų mokymu šiose
Europos teisės srityse suinteresuotai mokymo institucijai.
Mokymo civilinės teisės temomis modulius sudaro instruktoriams
skirtas dokumentų rinkinys, kuriame pateikta informacija ir gairės dėl
praktinio seminaro, skirto moduliui įgyvendinti, rengimo tvarkos,
siūloma praktinio seminaro programa ir rekomendacijos dėl metodikos,
įvadinio e. mokymosi kurso medžiaga, pagrindinės mokymo gavėjams
skirtos medžiagos sąrašas, ankstesnių instruktorių „PowerPoint“
pristatymai, bylų analizės, įskaitant siūlomus jų sprendimo būdus, be to,
šiame rinkinyje galima rasti nacionalinę skiltį, kurioje pateikiama
informacija apie Europos šeimos teisės aktų ir jurisprudencijos taikymą
26 valstybėse narėse ir nurodomi pavyzdiniai leidiniai.
Kiekvieną mokymo modulį galima įgyvendinti rengiant praktinius
seminarus, kurių siūloma trukmė 2,5 dienos. Individualūs pristatymai
derinami su praktinėmis užduotimis ir interaktyviomis sesijomis, kurias
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rengiant galima naudoti IT priemones.
Siekiant užtikrinti modulių prieinamumą ES oficialiosiomis kalbomis,
buvo pasamdyta vertimo raštu įmonė. Šiai įmonei prireikė dviejų
mėnesių galutinėms mokymo medžiagos ir e. mokymosi kursų
struktūros versijoms parengti.
Panašiai buvo rengiamas projekte numatytas mokymų apie ES aplinkos
teisę modulis.
2013 m. įgyvendindama naują projektą ES civilinės teisenos srityje, ERA
užmezgė tvirtas partnerystes su nacionaliniais teismais iš aštuonių
valstybių narių ir gavo ES dotaciją. Be to, mokymo medžiagą, tiksliau
tariant, medžiagą, kuri buvo naudojama praktiniuose seminaruose
sprendžiant užduotis, ir e. mokymosi kursų turinį padėjo rengti 9 išorės
ekspertai. Rengiant kiekvieną mokymo modulį, susijusį su kiekviena
nacionaline skiltimi, dalyvavo 34 nacionaliniai ekspertai.
Kad įvertintų medžiagos veiksmingumą, ERA planavo per devynis
mėnesius surengti 10 praktinių seminarų, išbandyti abu modulius
skirtingomis aplinkybėmis (Europos ir regiono lygmenimis), taikyti
įvairius kalbos režimus ir apmokyti skirtingas tikslines grupes (teisėjus ir
(arba) privačia praktika besiverčiančius teisininkus).
Tiesioginė
nuoroda
internete

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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Kitos pastabos

Šie du projektai ES civilinės teisenos ir aplinkos teisės tema parengti ir
finansuoti remiantis bendruoju susitarimu su Europos Komisijos
Teisingumo GD ir Aplinkos GD. Šie GD sudarė sąlygas bendradarbiauti
su aukšto lygio ekspertais, kurie padėjo rengti medžiagą, kurti
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internetines priemones, pvz., e. mokymosi kursą, ir nacionalines skiltis,
taip pat išversti mokymo medžiagą į daugiau kalbų. Be šios finansinės
paramos nebūtų įmanoma kurti papildomų mokymo modulių.
Šios patirties sėkmę padės užtikrinti tokie esminiai dalykai kaip
parengtos mokymo medžiagos išsamumas ir lankstumas. Nors
medžiaga nėra pritaikyta prie konkrečių tam tikros grupės teisėjų
poreikių, mokymo moduliuose numatyti įvairūs elementai, padedantys
mokymo paslaugų teikėjams pritaikyti modulius prie konkrečių poreikių,
pvz., parengtos bylų analizės, metodinės rekomendacijos ir siūlomos
praktinių seminarų programos.
Mokymo moduliai skirti tęstiniam mokymui. Šiuo atžvilgiu patirtis gali
būti perduodama ribotai, t. y. tik Europos lygmeniu. Tačiau, kai
tinkama, teisėjų mokymo institucijos galėtų pritaikyti instruktoriams
skirtos medžiagos paketų rengimo koncepciją nacionaliniu lygmeniu,
kad suteiktų mokymus vietos arba regioniniu lygmeniu.
Aprašyta mokymų praktika yra GEROJI PATIRTIS, tačiau dėl plataus
pobūdžio ja gali naudotis suinteresuota Europos mokymo institucija
arba nacionalinių mokymo centrų konsorciumas.
Šis reikalavimas yra susijęs su labiausiai pageidautina decentralizuotos
mokymo veiklos planavimo forma, kuri sudaro sąlygas sukaupti
geriausias įvairių valstybių narių pateiktas ekspertines žinias ir užtikrinti
papildomą jų naudą Europos lygmeniu.

Šaltinis: Europos teisėjų mokymo tinklo (ETMT) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis
projektas „1 dalis. Teisėjų ir prokurorų mokymo geriausios patirties tyrimas“.
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