WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI GIMNAZJALNYMI
I PONADGIMNAZJALNYMI
- propozycje sędziów –
Niniejszy materiał jest zebraniem dotychczasowych doświadczeń
sędziów współpracujących ze szkołami, celem wykorzystania w toku
dalszej współpracy
1) Udział młodzieży w rozprawach i symulacjach rozpraw
Uczestnictwo w rozprawach połączone ze zwiedzaniem budynku sądu
(pokazaniem BOI, czytelni itp.) oraz rozmową z sędzią i/lub innymi
pracownikami sądu. Rozmowa powinna dotyczyć funkcjonowania sądu,
głównie przebiegu rozprawy, uczestników rozprawy, ze wskazaniem
różnicy między pełnomocnikami, obrońcami, pokrzywdzonymi.
Po takiej wizycie uczeń powinien wiedzieć jaka jest rola sądu, jaka
pełnomocników, obrońców czy oskarżycieli (ewentualne odróżnić
powoda od pozwanego, proces cywilny od karnego), wiedzieć jak
zachowywać się podczas rozprawy od chwili jej rozpoczęcia do
zakończenia.
Zagadnienia, które mogą zainteresować młodzież
PRAWO KARNE:
Sprawy o przestępstwa narkotykowe, wypadki samochodowe, kradzieże
czy rozboje, szczególnie jeśli dotyczą ludzi młodych i doprowadzanych
na salę rozpraw z aresztu.
Dobrze byłoby, gdyby była to pierwsza rozprawa (z odczytaniem aktu
oskarżenia) lub ostatnia (z glosami stron i odczytaniem wyroku).
PRAWO CYWILNE (z uwagi na treść art. 152 k.p.c. dotyczy osób
pełnoletnich):
Sprawy z zakresu niespłaconych zobowiązań i roszczeń przysługujących
konsumentom, sprawy związane z kwestiami zakupów przez internet.

2) Spotkania z młodzieżą na terenie szkoły i rozmowy na temat
wybranych zagadnień prawnych
Spotkania przeprowadzane przez sędziów, ale również referendarzy,
asystentów, kuratorów czy sekretarzy sądowych. Przeprowadzone w
niewielkich grupach (maksymalnie ok. 30 osób) w ramach godzin
wychowawczych lub zajęć z Wiedzy o Społeczeństwie. Zalecany czas do
45 min (maksymalnie do 90 minut). Wskazane jest angażowanie
młodzieży do czynnego udziału w spotkaniu, poprzez pytania, może
zaaranżowanie jakiejś sceny np. „symulacji przesłuchania", .
Tematyka spotkań powinna być dostosowana do wieku i profilu
odbiorcy.
Młodzież gimnazjalna
Przede wszystkim kwestie związane z demoralizacją młodzieży i
zmierzać będą do unaocznienia jakie konsekwencje mogą grozić za np.
za drobne kradzieże, nieuczęszczanie do szkoły, bójki, palenie
papierosów czy picie alkoholu.
Przykładowe tematy spotkań z młodzieżą gimnazjalną wskazane przez
sędziów:
1.
„Co gimnazjalista powinien wiedzieć o prawie" - zdolność
do czynności prawnych, odpowiedzialność deliktowa, zawieranie i
wykonywanie umów, prawo autorskie, ochrona wizerunku.
2. „Mam prawo" - prawa dzieci w relacjach ze szkołą, nauczycielami,
rodzicami, innymi dorosłymi.
Młodzież ponadgimnazjalna
Na gruncie prawa karnego kwestie związane z narkotykami,
paserstwem, kierowaniem pojazdami po użyciu alkoholu, kradzieżami i
rozbojami, zaś na gruncie prawa cywilnego z kwestiami zakupów przez
internet, zawieraniem umów i dziedziczeniem.
Przykładowe tematy spotkań z młodzieżą ponadgimnazjalną wskazane
przez sędziów:
1.
„Zanim podejmę pierwszą pracę" - podstawowe prawa i obowiązki
pracownika, także z zakresu ubezpieczeń społecznych.
2.
„Uwaga! Prawo karne!" - zwrócenie uwagi na możliwość
naruszania norm
prawa karnego popularnymi wśród młodzieży
zachowaniami.
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3.
„Być rodzicem..." kwestie związane z prawami stanu ustaleniem
pochodzenia
dziecka, obowiązkiem alimentacyjnym ustalaniem zakresu, egzekucją.
4.
„Kredyty, pożyczki - łatwo dostać, a potem...." - uświadamianie
skutków prawnych pożyczania pieniędzy, zaciągania kredytów, w
szczególności w zakresie egzekucji należności.
5. „Władza sądownicza chce się przedstawić" - kompendium informacji
o sądach - czym one są, kto w nich pracuje, czym się zajmują.
6. „A może zostanę prawnikiem?" - przedstawienie obecnych
możliwości pracy w wymiarze sprawiedliwości.
7.
„Czy sądy odejdą do lamusa? - nowoczesne i przyszłościowe
sposoby rozwiązywania sporów" - zagadnienia z zakresu mediacji.
8. „Alert wyborczy" - rola sądów w czasie wyborów.
Istotne
jest
również
uświadamianie
uczniom
ich
praw
i obowiązków, ewentualnej odpowiedzialność cywilnej, jak również
odpowiedzialności za czyny zabronione.
Można również rozszerzyć tematykę takich spotkań o kwestie wyboru
zawodu przez uczniów (np. w ramach spotkań organizowanych przez
Poradnię Wychowawczo-Zawodową).
Takie bezpośrednie spotkanie w szkole powinno mieć swoją kontynuację
w postaci wizyty w sądzie. Zakres wiedzy, którą uczniowie powinni
wynieść po takim spotkaniu, powinien być zbliżony do tego, po wizycie
na rozprawie.
3) Spotkania z młodzieżą z ośrodków wychowawczych
4) Konkursy z zakresu
ponadgimnazjalnej

wiedzy

prawniczej

dla

młodzieży

5) Nawiązanie współpracy z zakładami karnymi
Zwiedzanie zakładów karnych, rozmowy z funkcjonariuszami i/lub
wybranymi osadzonymi.
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PROPONOWANA FORMUŁA WSPÓŁPRACY
1. Aby możliwe było jak najlepsze zorganizowanie spotkania,
przedstawiciel szkoły powinien skontaktować się w pierwszej
kolejności z koordynatorem w sądzie, by ustalić oczekiwania szkoły i
planowany termin spotkania. Przy wyborze tematu spotkań powinno
być uwzględnione stanowisko samej młodzieży, wyrażone np. w
formie krótkich ankiet czy przekazane przez wychowawców.
2. Ustalenia te winny być następnie przekazane do sędziów, którzy
zgłosili chęć współpracy, tak aby mogli je uwzględnić wyznaczając
terminy rozpraw.
3. Kiedy wytypowana zostanie sprawa, powinien nastąpić kontakt już
bezpośrednio między sędzią (lub innym wyznaczonym pracownikiem
sądu) a opiekunem grupy, tak aby możliwe było omówienie wszelkich
szczegółów.
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