Objęcie honorowym patronatem Sądu Okręgowego w Gdańsku
Klasy o profilu społeczno-prawnym
XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku

Działając na rzecz edukacji prawnej Sąd Okręgowy w Gdańsku objął honorowym
patronatem klasę o profilu społeczno-prawnym XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana
Mokwy w Gdańsku, w której realizowany jest autorski program, Innowacja programowa –
Edukacja prawna, opracowany przez Panią Katarzynę Wysocką-Pianowską, nauczyciela
historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej. Koordynatorem projektu po stronie
Wymiaru Sprawiedliwości została Sędzia Sądu Okręgowego Pani Karolina Kondracka.
02 grudnia Pani Marta Duszyca Dyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pan Rafał Terlecki Prezes
Sądu Okręgowego w Gdańsku podpisali umowę honorowego patronatu profilu społecznoprawnego zgodnie z głównymi założeniami Innowacji programowej.
Istotą innowacji jest wprowadzenie do programu nauczania przedmiotu edukacja
prawna, którego zasadniczym celem – jak czytamy – jest „podnoszenie poziomu wiedzy oraz
świadomości prawnej wśród młodzieży. Podczas zajęć będzie kształtowana i umacniana
postawa szacunku wobec prawa, zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz
promowanie postaw obywatelskich. Zajęcia mają być również zachętą do świadomego wyboru
studiów w przyszłości, być może studiów prawniczych.” [źródło: Innowacja programowa –
Edukacja prawna w XIX LO im. M. Mokwy w Gdańsku]
Omawiany na zajęciach materiał ma przekazać uczniom podstawową wiedzę z zakresu
prawa konstytucyjnego, cywilnego, prawa pracy, rodzinnego, karnego i administracyjnego, a
także ukształtować zrozumienie prawnych uwarunkowań życia w nowoczesnym
społeczeństwie i świadomość przysługujących im zdolności do czynności prawnych.
W ramach patronatu Sąd Okręgowy w Gdańsku zobowiązał się do współpracy z XIX LO
przy okazji organizacji zajęć, warsztatów i lekcji, w tym również on-line, a także w miarę
możliwości do zapewnienia uczniom udziału w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych
na jego terenie.
Do tej pory odbyły się:
•15.10.2020 r. 2 godziny zajęć z prawa konstytucyjnego poprowadzone przez Panią Karolinę
Kondracką SSO
•06.11.2020 r. Klasa IC wzięła udział w ogólnopolskim programie „Lekcje z Temidą”
przygotowanym przez Fundację Altum, który został sfinansowany ze środków Funduszu
Sprawiedliwości. Celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości
prawnej wśród dzieci i młodzieży. Wśród prowadzących są adwokaci, doktorzy nauk

prawnych. W naszej szkole zajęcia poprowadziła Pani Daria Cicha. Podczas zajęć z
wykorzystaniem metod aktywizujących uczniowie mogli znaleźć odpowiedzi na pytania:
dlaczego ludzie stworzyli prawo; jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich robić;
gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa; jakie prawa ma konsument; czym
jest stalking; jak reagować na prześladowanie w szkole; gdzie szukać przepisów praw, czy co
zrobić, gdy kupiona przez Internet rzecz nie jest tą wymarzoną? Za udział w programie XIX LO
w Gdańsku otrzymało również certyfikat.
•Uczniowie klasy społeczno-prawnej uczestniczą również w 60-minutowych zajęciach
prowadzonych przez Panią Paulinę Janik Główną Specjalistkę Wydziału Promocji Biura
Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości. W ramach lekcji on-line odbyły się
zajęcia: 12.11.2020 r. na temat instytucji świadka koronnego; 19. 11.2020 r. o postępowaniu
spadkowym; 26.11.2020 r. na temat struktury sądownictwa; 11.12.2020 r. o prawie karnym,
a 29.01.2020 r. zaplanowane są zajęcia z prawa rodzinnego.
•W ramach edukacji prawnej klasa pierwsza profil społeczno-prawny będzie realizowała
program Ministerstwa Sprawiedliwości “Lekcje o Legislacji”.
•Przed nami jeszcze spotkania z Panią Karoliną Kondracką oraz zaproszonymi gośćmi m.in. na
temat prawa cywilnego, karnego oraz realizacja symulacji rozprawy sądowej.
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