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Do Dyrektorów Szkół
Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych
Wielkopolski
Szanowni Państwo,
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu realizuje projekt „Szkoła bliższa prawu –
rozwijanie postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli”. To
nowatorski projekt naszej izby, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego na doskonalenie zawodowe wielkopolskich nauczycieli uczących lub chcących
uczyć młodzież prawa, zamieszkałych na terenach wiejskich i miejsko‐wiejskich, miast do
25 tys. mieszkańców. Zwracam się do Was z ogromną prośbę o wsparcie naszych starań
w rekrutacji nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych do projektu.
Jedna z moich byłych aplikantek powiedziała kiedyś, masz tyle praw ile ich znasz!. To
prawda. Jeśli nie znasz prawa to nie wiesz, co Tobie wolno a czego nie. Badania
przeprowadzone przez OBOP dla Krajowej Rady Radców Prawnych potwierdzają nasze
podejrzenia – polskie społeczeństwo nie zna prawa. A przecież w dobie budowania
obywatelskiej podmiotowości państwa, prawo stanowi podstawę całego życia a
samoświadomość w zakresie własnych praw, podejmowania decyzji ma konsekwencje
zarówno dla każdego obywatela jak i społeczeństwa. Jak przekonać dziś młodzież do korzyści
płynących z zapoznania się z zasadami i normami życia społecznego zawartymi w słowie
PRAWO? Co powinien wiedzieć młody człowiek, żeby świadomie żyć w zgodzie z prawem?
Dlaczego nie wolno słownie i cieleśnie zagrozić nauczycielom? Chciałoby się powiedzieć: nie
pozwala na to dobre wychowanie i szacunek. Ale czy mamy świadomość, że także
prokurator, musi zareagować na taki czyn? Czy wiemy, że nauczyciel jest funkcjonariuszem
publicznym? Podobnych zapytań jest wiele. Młodzi muszą wiedzieć co im wolno, a czego nie,
żeby sprawa nie trafiła do policji lub prokuratora, gdzie zapadnie wyrok, który będzie plamą
w życiorysie młodego człowieka. To powinno spędzać sen z powiek osobom i instytucjom
odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży; szkołom gminnym i powiatowym, dyrektorom,
nauczycielom, oraz władzom samorządowym, odpowiedzialnym za edukację dzieci
i młodzieży.
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Od lat, jako dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu czynię starania
aby aktywnie włączyć samorząd radcowski w przygotowanie i realizowanie programu
edukacji prawnej młodzieży na wszystkich poziomach edukacji. Poznańska izba zainicjowała
w Krajowej Radzie Radców Prawnych dyskusję na temat wprowadzenia prawa do szkół. W
lutym br. minister sprawiedliwości wspólnie z ministrem edukacji i reprezentantami
samorządów prawniczych podpisali porozumienie o wprowadzeniu do szkół średnich
nieobowiązkowych godziny prawa, które będą prowadzone przez prawników. Ale uważam,
że to zdecydowanie za mało.
Dziś pewne elementy prawa są obecne w wykładanej w gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych „Wiedzy o społeczeństwie”. Jednakże występują one w wymiarze
cząstkowym. A przecież nauka prawa może być dla nauczycieli, i dla uczniów zajęciem
fascynującym. O prawie można w ciekawy sposób mówić i pisać. Od kilku lat wspieramy
finansowo i promujemy projekt „Prowoteczka”, który zawiera scenariusze lekcji prawa w
ciekawej formie graficznej. Projekt jest bezpłatnym, misyjnym poradnikiem prawnym
dedykowanym młodzieży i dzieciom na portalu www.prawoteka.pl. Chcemy aby lekcje z
elementami prawa prowadzili nauczyciele i wychowawcy merytorycznie i metodycznie do
nich przygotowani. Wyposażeni w wiedzę z zakresu prawa stosowanego i najnowszą
metodykę prowadzenia zajęć przekazaną im przez praktyków prawa i ekspertów metod
nauczania szkolnego.
Stąd zrodził się pomysł na nowatorski program „Szkoła bliższa prawu – rozwijanie
postaw obywatelskich uczniów poprzez doskonalenie nauczycieli” skierowany do
nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie oraz dyrektorów i wychowawców gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykładają lub chcą w przyszłości wykładać uczniom wiedzę
z elementami prawa oraz kształtować ich postawy obywatelskie. Założeniem rocznego
programu jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotu
„Wiedza o społeczeństwie”(WoS) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zakładamy się,
że projekt poprzez doskonalenie nauczycieli, zwiększy ich potencjału oraz nabycie nowych
kompetencji i umiejętności dydaktycznych wpłynie zdecydowanie na wzrost wiedzy prawnej
i postaw obywatelskich u uczniów.
W ramach projektu nauczyciele będą mogli skorzystać m.in. z:
‐ 120 godzin kursu doskonalącego, który łączyć będzie przekazywanie wiedzy prawnej
z kształceniem umiejętności i rozwijaniem postaw obywatelskich. Treści i formy wzbogacą
i pogłębią wiedzę nauczycieli z zakresu prawa, rozszerzą świadomość prawną z nauczanych
zagadnień obejmujących życie społeczne, polityczne i gospodarcze i rozwiną postawy
obywatelskie.
‐ z 40 godzin warsztatów pedagogicznych poświęconych doskonaleniu indywidualnego
warsztatu pracy, ( w tym prowadzenia lekcji Prawoteczka) umiejętności wychowawczych, w
tym świadomego kierowania zespołem, motywowania do stosowania strategii, form technik
nauczania oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw społecznych w szkole i poza szkołą
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‐ 40 godzin warsztatów sztuki komunikacji interpersonalnej. Zajęcia rozwijające komunikację
interpersonalną, zwiększą umiejętności skutecznego budowania relacji z uczniem, poprawią
funkcjonowanie, motywację i elastyczność komunikacji na linii nauczyciel‐uczeń.
‐ warsztatów dyskusyjnych.
Planujemy ponadto nawiązać bliższą współpracę z nauczycielami, dyrektorami i
wychowawcami szkół, którzy będą uczestniczyć w projekcie. Posiadamy warunki aby
zapraszać młodzież do sali sądowej naszej Izby na symulację rozpraw z udziałem aplikantów
radcowskich, z postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego. Zależy nam aby
młodzież od najmłodszych lat uświadamiać czym jest i jak funkcjonuje prawo oraz instytucje
i samorządy prawne.
Udało się nam pozyskać na stanowiska wykładowców projektu ekspertów dziedzin
prawa, wieloletnich praktyków zawodów prawniczych, wykładowców aplikacji radcowskiej
prowadzonej przez OIRP w Poznaniu. To wyjątkowa dla nauczycieli okazja aby uczestniczyć w
zajęciach, które poprowadzą:
1. Sędzia Henryk Komisarski ‐ sędzia Sądu Apelacyjnego, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
wykłada prawo karne, postępowanie karne
2. Sędzia Małgorzata Gulczyńska – sędzia Sądu Apelacyjnego wykłada prawo cywilne
3. Radca prawny Bożena Stradowska‐Adamska wykłada prawo pracy
4. Sędzia Maciej Hoppe ‐ sędzia Sądu Rejonowego – przewodniczący Wydziału Gospodarczego
wykłada prawo gospodarcze
5. Radca prawny Zbigniew Tur‐ wicedziekan OIRP ds. aplikacji wykłada prawo gospodarcze
6. Sędzia Sylwester Marciniak ‐ sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wykłada prawo
administracyjne
7. Sędzia Roman Wiatrowski – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego wykłada prawo
administracyjne
8. Radca prawny dr Krzysztof Urbaniak wykłada ‐ prawo konstytucyjne, ustrój organów ochrony
prawnej w Polsce
Trenerami warsztatów wzmacniania kompetencji nauczycielskich będą:
1. Mgr Elżbieta Leszczyńska była kurator oświaty, ekspert Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu
Edukacji i Kultury, autorka licznych strategii edukacyjnych i społecznych, wykładowca OIRP‐
prowadzi warsztaty Metody nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w praktyce
2. mgr Kamila Maciejewska – pedagog, socjoterapeuta, trener I stopnia PTP oraz Zbigniew
Maciejewski – trener, coach MLC, absolwent Szkoły Trenerów „Sieć” prowadzą warsztaty
Komunikacji interpersonalnej
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Projekt realizowany jest do 30 kwietnia 2014 roku w siedzibie OIRP
w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 60 i zakończy się uzyskaniem certyfikatu OIRP Poznań
poświadczającego ukończenie kursu i warsztatów metodycznych.
Szanowni Państwo,
Ufam, że prezentowana sprawa jest naszą wspólną sprawą.
Liczę na Państwa pomoc i wsparcie
pozdrawiam serdecznie

Krystyna Babiak
Dziekan OIRP Poznań

Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.poznan.oirp.pl
oraz www.szkolablizszaprawu.pl
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