Podręcznik „Przychodzi uczeń do
prawnika…”
„Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla młodzieży
Dom, szkoła, sklep, bank, zakupy przez internet, pierwsza praca… Czy wiedza o tym jakie i komu
przysługują prawa jest przydatna w wielu codziennych sytuacjach życiowych?
Odpowiedź na to i wiele innych ważnych pytań można znaleźć w przygotowanym przez
Ministerstwo Sprawiedliwości innowacyjnym poradniku „Przychodzi uczeń do prawnika…”, który
jest przewodnikiem po prawie adresowanym dla młodzieży. Ma on uświadamiać, że znajomość
prawa jest korzystna, chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu, z czego często nie
zdajemy sobie sprawy.
Poradnik obejmujący zagadnienia bliskie młodzieży, w przystępnej, atrakcyjnej formie oraz
napisany językiem dostosowanym do odbiorców jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Poradnik zawiera przydatne informacje m. in. o tym, jak pobierać pliki ze
stron internetowych, jak korzystać z portali społecznościowych, podstawy praw konsumenta czy
informacje o odpowiedzialności osób poniżej 18 roku życia. Wskazano w nim także jak kształtuje
się odpowiedzialność młodych ludzi za popełnione przez nich czyny, poruszono kwestie stalkingu,
czy ochrony wizerunku w internecie. Książka przybliża też zawody prawnicze oraz przebieg
postępowań sądowych.
Poradnik podzielony jest na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla młodzieży gimnazjalnej,
zagadnienia prawne są przedstawione według miejsc, w których mogą wystąpić różne zdarzenia,
stąd tytuły rozdziałów: „Szkoła”, „Sklep”, „Dom”. W części dla młodzieży ponadgimnazjalnej,
bardziej rozbudowanej, bezpośrednio nawiązano do zagadnień prawnych, omawianych w danych
rozdziałach, stąd ich tytuły np. „Konsument to ja!”, „Pracuję i zarabiam” czy „Prawa ucznia”.
Każdy z rozdziałów jest podzielony na podrozdziały, które rozpoczynają się obrazkową historią,
która wprowadza dany problem prawny. Część merytoryczna składa się z odpowiedzi na jasno
sformułowane pytania. W podrozdziałach znajdują się fragmenty aktualnych tekstów prawnych z
informacją gdzie można odnaleźć ich pełne wersje.
Przewodnikami po podręczniku jest rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy pies Paragraf. Jego
trafne spostrzeżenia pomagają bohaterom rozwiązywać różne problemy prawne w codziennym
życiu. Forma komiksowa umożliwia przystępne przedstawienie skomplikowanych zagadnień i
wprowadza elementy humorystyczne. Przedstawiane historie podkreślają jak doniosła jest
znajomość prawa na co dzień.
Na dołączonych do poradnika płytach CD są też specjalne ćwiczenia, ebooki, wzory pism oraz

prezentacje. By ułatwić odbiór niewidzącym i niedowidzącym, najważniejsze treści przedstawiono
w formie audiobooka. Na płycie z materiałami ćwiczeniowymi można znaleźć zadania, które w
innowacyjny sposób sprawdzą i usystematyzują wiedzę. Zamieszczono na niej m.in. interaktywne
krzyżówki, quizy oraz gry, które sprawią, że nauka będzie przyjemniejsza.
Poradnik jest jednym z działań realizowanego od sierpnia 2013 r. przez Ministerstwo
Sprawiedliwości projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” w ramach
Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i
współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości,
współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Jego realizacja potrwa do wiosny 2016 r. Projekt przewiduje przeprowadzenie dwóch edycji
warsztatów dotyczących prawa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach I tury
przeprowadzono już 300 warsztatów z udziałem ponad 9 000 uczniów. W IV kwartale 2015 r.
rozpocznie się II tura warsztatów. Warsztaty są prowadzone przez trenerów zewnętrznych
legitymujących się odpowiednim doświadczeniem trenerskim i wykształceniem prawniczym oraz w
oparciu o autorski, innowacyjny program edukacyjny, konsultowany z psychologiem/pedagogiem.
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przekazać 60 tysięcy egzemplarzy poradnika do szkół
biorących udział w warsztatach a także do zainteresowanych podmiotów np. tych, które świadczą
pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz do sądów i prokuratur.
Forma elektroniczna książki dostępna poniżej:
Przychodzi uczeń do prawnika - część dla uczniów w wieku 12-15 lat (format .epub)
Audiobook dla uczniów 12-15 lat
Przychodzi uczeń do prawnika - część dla uczniów w wieku 15+ lat (format .pdf)
Przychodzi uczeń do prawnika - część dla uczniów w wieku 15+ lat (format .epub)
Audiobook dla uczniów 15+ lat
Materiały ćwiczeniowe do pobrania

