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Ανάπτυξη υλικού κατάρτισης όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο για επακόλουθη ενσωμάτωση σε εθνικό
επίπεδο

Κύρια
χαρακτηριστικά

Η ERA έχει αναπτύξει δύο σύνολα αυτόνομων θεματικών ενοτήτων
κατάρτισης, ένα για τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν τη
διασυνοριακή συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και ένα για την
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
Η μεθοδολογία επινοήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ERA
συμμετείχε στην εφαρμογή της, με την πλήρη χρηματοδότηση της ΕΕ.
Το 2013, σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΕΔΚΔ, η ERA ζήτησε
επιχορήγηση δράσης για ένα πρόγραμμα με παρόμοια μεθοδολογία
σχετικά με τις πράξεις αστικού δικαίου.
Οι θεματικές ενότητες κατάρτισης συγκροτούνται ως «πακέτο
κατάρτισης» που δημοσιεύεται και καθίσταται διαθέσιμο για
μελλοντική χρήση από οποιονδήποτε φορέα κατάρτισης
ενδιαφέρεται για την παροχή δικαστικής κατάρτισης στους
συγκεκριμένους τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου.
Οι θεματικές ενότητες κατάρτισης σε θέματα αστικού δικαίου
αποτελούνται από ένα πακέτο για τον εκπαιδευτή με πληροφορίες και
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης
εργαστηρίων για την εφαρμογή της θεματικής ενότητας, ένα
προτεινόμενο πρόγραμμα εργαστηρίου και συστάσεις για τη
μεθοδολογία, έναν εισαγωγικό κύκλο ηλεκτρονικής μάθησης, έναν
κατάλογο υλικού τεκμηρίωσης για τους καταρτιζόμενους,
παραδείγματα παρουσιάσεων Powerpoint από προηγούμενους
εκπαιδευτές, μελέτες περιπτώσεων με τις προτεινόμενες λύσεις τους,
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καθώς και ειδική ανά χώρα ενότητα που παρέχει πληροφορίες για τη
νομοθεσία, τη νομολογία και αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις
σχετικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου σε
26 κράτη μέλη.
Κάθε θεματική ενότητα κατάρτισης μπορεί να εφαρμοστεί σε
εργαστήρια με προτεινόμενη διάρκεια 2,5 ημερών. Οι παρουσιάσεις
αυτές που γίνονται διά ζώσης συνδυάζονται με πρακτικές ασκήσεις
και διαδραστικές συνεδρίες, πιθανώς υποστηριζόμενες από την
τεχνολογία της πληροφορικής.
Προκειμένου να προσφερθούν οι υπάρχουσες θεματικές ενότητες
κατάρτισης στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ζητήθηκε η συνδρομή
μεταφραστικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη εταιρεία χρειάστηκε δύο
μήνες για να οριστικοποιήσει τις εκδόσεις του υλικού κατάρτισης και
για να διαμορφώσει τους κύκλους ηλεκτρονικής μάθησης.
Έχει συναφθεί συμφωνία με παρόμοια εταιρεία για το πρόγραμμα
κατάρτισης στην περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
Το 2013, για την υλοποίηση νέου προγράμματος που αφορά το αστικό
δίκαιο της ΕΕ, η ERA εξασφάλισε τη συνεργασία εθνικών δικαστικών
φορέων από οκτώ κράτη μέλη και έλαβε ευρωπαϊκή επιχορήγηση.
Επιπλέον, προσελήφθησαν 9 εξωτερικοί εμπειρογνώμονες για την
προετοιμασία του υλικού κατάρτισης, πιο συγκεκριμένα, του υλικού
που θα χρησιμοποιηθεί στις ασκήσεις των εργαστηρίων και του
περιεχομένου των κύκλων ηλεκτρονικής μάθησης. Στην
προετοιμασία κάθε θεματικής ενότητας κατάρτισης που αφορά κάθε
ειδική ανά χώρα ενότητα θα συμμετάσχουν 34 εθνικοί
εμπειρογνώμονες.
Προκειμένου να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του υλικού, η
ERA έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση 10 εργαστηρίων εφαρμογής
σε περίοδο εννέα μηνών· για να δοκιμάσει τις δύο θεματικές ενότητες
σε διαφορετικά πλαίσια (πανευρωπαϊκό και περιφερειακό)· για να
εφαρμόσει διάφορα γλωσσικά καθεστώτα και να στοχοθετήσει
διαφορετικές ομάδες (δικαστές και/ή δικηγόρους που ασκούν
ελεύθερο επάγγελμα).
Διαθέσιμος
απευθείας
διαδικτυακός
σύνδεσμος

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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Αυτά τα δύο προγράμματα για το αστικό δίκαιο και την
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ έχουν καταρτιστεί και
χρηματοδοτηθεί βάσει σύμβασης-πλαισίου με τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, οι οποίες κατέστησαν δυνατή τη συνεργασία με
εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου στην παραγωγή υλικού, στη
δημιουργία διαδικτυακών εργαλείων, όπως το πρόγραμμα
ηλεκτρονικής μάθησης και οι ανά χώρα ενότητες, και στη μετάφραση
του υλικού κατάρτισης σε περισσότερες γλώσσες. Χωρίς αυτήν τη
χρηματοδοτική στήριξη, δεν θα ήταν εφικτή η ανάπτυξη περαιτέρω
θεματικών ενοτήτων κατάρτισης.
Τα στοιχεία που συντελούν αποφασιστικά στην επιτυχία αυτής της
πρακτικής είναι η περιεκτικότητα και η ευελιξία του παραγόμενου
υλικού κατάρτισης. Παρότι δεν είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές
ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας δικαστών, οι θεματικές ενότητες
κατάρτισης περιέχουν ποικιλία στοιχείων που συνδράμουν τους
παρόχους κατάρτισης στο έργο τους, από έτοιμες προς χρήση
περιπτωσιολογικές μελέτες μέχρι συστάσεις για τη μεθοδολογία και
προτάσεις για το πρόγραμμα των εργαστηρίων.
Οι θεματικές ενότητες κατάρτισης προορίζονται για τη συνεχιζόμενη
κατάρτιση. Υπό αυτήν τη μορφή, η πρακτική έχει περιορισμένες
δυνατότητες μεταφοράς –μόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο,
κατά περίπτωση, οι φορείς δικαστικής κατάρτισης θα μπορούσαν να
υιοθετήσουν την ιδέα της δημιουργίας πακέτων για τον εκπαιδευτή
σε εθνικό επίπεδο για την κατάρτιση σε τοπικό ή περιφερειακό
επίπεδο.
Η προσέγγιση αυτή συνιστά ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ αλλά, λόγω του ευρέος
πεδίου εφαρμογής της, μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο από
ευρωπαϊκό φορέα κατάρτισης ή από κοινοπραξία εθνικών κέντρων
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κατάρτισης.
Αυτή η προϋπόθεση δίνει επίσης έμφαση σε έναν ιδιαίτερα επιθυμητό
αποκεντρωμένο σχεδιασμό δραστηριοτήτων κατάρτισης στο πλαίσιο
του οποίου συγκεντρώνεται η βέλτιστη εμπειρογνωμοσύνη από
μεγάλο αριθμό κρατών μελών, διασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία του.
Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 1 – Μελέτη σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων», που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ)
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