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Klíčové znaky:

ERA vyvíjí dva soubory samostatných vzdělávacích modulů: jeden
týkající se legislativních nástrojů EU pro přeshraniční spolupráci
v občanských věcech a jeden týkající se environmentálního práva EU.
Metodu navrhla Evropská komise a ERA se účastnila jejího zavádění, což
bylo plně financováno EU. V roce 2013 ERA ve spolupráci s ostatními
členy Evropské sítě pro justiční vzdělávání požádala o grant na projekt
týkající se podobné metody v souvislosti s nástroji civilního soudnictví.
Vzdělávací moduly jsou strukturovány jako „vzdělávací balíček“, který je
zveřejněn a zpřístupněn pro budoucí použití jakoukoli vzdělávací
institucí, jež se zajímá o poskytování justičního vzdělávání v těchto
oblastech evropského práva.
Vzdělávací moduly týkající se témat občanského práva sestávají
z balíčku pro školitele, který obsahuje informace a pokyny ohledně
toho, jak uspořádat workshop k provedení modulu, navrhovaný
program workshopu a doporučení k metodice, úvodní e-learningový
kurz, seznam podkladových materiálů pro účastníky vzdělávání,
příklady dřívějších powerpointových prezentací školitelů, případové
studie s navrhovanými řešeními a rovněž část věnovanou určité zemi,
která poskytuje informace o právních předpisech, judikatuře
a reprezentativních publikacích o uplatňování evropského rodinného
práva ve 26 členských státech.
Každý vzdělávací modul lze provést pomocí workshopů s navrhovanou
dobou trvání 2,5 dne. Tyto prezentace jsou spojeny s praktickými
cvičeními a interaktivními lekcemi, pokud možno s podporou IT.

1

Vypracování vzdělávacích materiálů týkajících se práva EU na celoevropské úrovni pro následné
začlenění na vnitrostátní úrovni
Aby bylo možno nabízet stávající vzdělávací moduly v úředních jazycích
EU, byla zapojena i překladatelská společnost. Tato společnost
potřebovala na dokončení jednotlivých verzí vzdělávacích materiálů
a vytvoření e-learningových kurzů dva měsíce.
Podobná organizace byla zajištěna v případě projektu týkajícího se
vzdělávacího modulu v souvislosti s environmentálním právem EU.
Za účelem provedení nového projektu týkajícího se civilního soudnictví
v EU zajistila ERA v roce 2013 partnerství vnitrostátních aktérů v oblasti
justice z osmi členských států a obdržela grant EU. Na vypracovávání
vzdělávacích materiálů se podílelo 9 externích odborníků, konkrétně se
jedná o materiály, které budou používány při cvičeních v rámci
workshopů, a obsah e-learningových kurzů. Na přípravě vzdělávacích
modulů v rámci částí věnovaných jednotlivým zemím se bude podílet
34 národních odborníků.
K posouzení účinnosti těchto materiálů ERA navrhla, aby bylo během
devíti měsíců uspořádáno 10 workshopů za účelem provedení; a to
s cílem ověřit oba moduly v různém prostředí (celoevropské
a regionální); uplatňovat různé jazykové režimy a zaměřit se na různé
skupiny (soudci a/nebo právníci v soukromé praxi).
Dostupný přímý https://www.erainternetový
comm.eu/EU_Civil_Justice_Training_Modules/index_.html
odkaz
https://www.era.int/cgibin/cms?_SID=e2757a345521a62f1e434f7307f1841c1894d26d002772197
02342&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=12413
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Další poznámky

Tyto dva projekty týkající se civilního soudnictví a environmentálního
práva EU byly vyvinuty a financovány na základě rámcové smlouvy s GŘ
JUST a ENV Evropské komise. Umožnily spolupráci s odborníky na
vysoké úrovni při vypracovávání materiálů, tvorbě internetových
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nástrojů, jako je e-learningový kurz, a vypracovávání částí věnovaných
jednotlivým zemím, jakož i překlad vzdělávacích materiálů do více
jazyků. Bez této finanční podpory by nebylo možné přikročit k rozvoji
dalších vzdělávacích modulů.
Rozhodujícími prvky úspěchu tohoto postupu jsou ucelenost a flexibilita
vyhotovených vzdělávacích materiálů. Ačkoli vzdělávací moduly nejsou
přizpůsobeny konkrétním potřebám určité skupiny soudců, obsahují
rozmanité prvky, které podporují poskytovatele vzdělávání a které
sahají od případových studií připravených k použití po doporučení
týkající se metodiky a návrhy programu workshopů.
Vzdělávací moduly jsou určeny pro další vzdělávání. V této formě je
postup přenosný v omezeném rozsahu – pouze na celoevropské úrovni.
Instituce justičního vzdělávání by však mohly případně převzít na
vnitrostátní úrovni nápad týkající se vyhotovení balíčků pro školitele za
účelem vzdělávání na místní nebo regionální úrovni.
Jedná se o DOBRÝ POSTUP, kvůli svému širokému záběru jej však
může zavést pouze poskytovatel vzdělávání na evropské úrovni, nebo
konsorcium vnitrostátních vzdělávacích středisek.
Tento požadavek zdůrazňuje rovněž velmi žádoucí decentralizované
plánování vzdělávacích činností, v jehož rámci jsou shromážděny
osvědčené postupy poskytnuté vysokým počtem členských států
v zájmu zajištění evropské přidané hodnoty.

Zdroj: Pilotní projekt – Evropské justiční vzdělávání: „Část 1 – Studie o osvědčených postupech ve
vzdělávání soudců a státních zástupců“, kterou provedla Evropská síť pro justiční vzdělávání.
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