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i uczeń do prawnika•••
d sierpnia2013 r.Ministerstwo

datne informacje o tym, jak pobierać

w danych rozdziałach, stąd ich tytuły

W poradniku znajdują się równieżram

Sprawiedliwości realizuje pro

pliki ze stron internetowych, podsta

n p. „Konsument to ja!", „Pracujęi zara

ki z podsumowaniem najważniejszych

biam" czy „Prawa ucznia".

informacji z rozdziału. Pełnią one rolę

O

jekt „Edukacja szkolna prze

wy praw konsumenta czy informacje

ciwko wykluczeniu prawnemu" wramach

0 odpowiedzialności osób poniżej 18

Programu Operacyjnego Ministerstwa

roku życia. Książka ma uświadamiać, że

Sprawiedliwości Budowanie potencja
łu instytucjonalnego i współpraca
w obszarze wymiaru sprawiedliwo
ści/Poprawa skuteczności wymiaru
sprawiedliwości, współfinansowany ze
środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Jego budżet wynosi po
nad 2,5 mln zł, realizacja potrwa do
wiosny 2016 r. Projekt przewiduje
przeprowadzenie dwóch edycji war
sztatów dotyczących prawa w gimna

Każdy z rozdziałów jest podzielony na

nie tylkostreszczenia, ale również po

podrozdziały, które rozpoczynają się

rządkują przedstawione zagadnienia.

znajomość prawa jest korzystna, chro

obrazkową historią, która wprowadza

ni przed zagrożeniami i pomaga w co

Dodatkowo w książce zamieszczono

dany problem prawny. Część meryto

dziennym życiu.

ryczna składa się z odpowiedzi na jasno

Poradnik jest skierowany do uczniów

sformułowane pytania.W podrozdzia

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal

łach znajdują się fragmenty aktualnych

Na dołączonych płytach CD są też

nych. Książka ma przystępną i atrak

tekstów prawnych z informacją gdzie

specjalne ćwiczenia, ebooki, wzory

cyjną formę, a jej język dostosowano

można odnaleźć ich pełne wersje.

pism oraz prezentacje. By ułatwić od

Przewodnikami po podręczniku jest

biór niewidzącym i niedowidzącym,

rodzina Poprawnych i ich błyskotliwy

najważniejsze treści przedstawiono

do odbiorców. Do książki dołączono
również płyty CD z materiałami ćwi
czeniowymi oraz materiałami audio
wizualnymi.

zjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
W ramach Itury przeprowadzono 300
warsztatów z udziałem ponad 9 000
uczniów. Jednym z działań projektu
jest stworzenie Poradnika 12+ skiero
wanego do młodzieży gimnazjalnej
oraz ponadgimnazjalnej.
„Przychodzi uczeńdo prawnika" to porad
nik do edukacjiprawnej. Zawiera przy-

wzory dokumentów, m.in. pozew o za
płatę, wyrok czy umowę zleceńia.

pies Paragraf. Jego trafne spostrzeże-

w formie audiobooka.Na płycie z ma

n ia pomagają bohateromrozwiązywać

teriałami ćwiczeniowymi można zna

Zakres tematyczny poradnika obejmuje

różne problemy prawne w codzien

przede wszystkim zagadnienia bliskie

nym życiu. Forma komiksowa umożliwia

młodzieży; porusza kwestie związane

przystępne przedstawienieskompliko

z pobieraniem muzyki i filmów ze

wanych zagadnień i wprowadza ele

stron internetowych czy z korzysta

menty humorystyczne.Przedstawiane

niem z portali społecznościowych.

historie podkreślają jak doniosła jest

W poradniku wyjaśniono jakie prawa

znajomość prawa na co dzień.

1 obowiązki ma konsument i gdzie mo

leźć zadania, które w innowacyjny
sposób sprawdzą i usystematyzują
wiedzę. Zamieszczono na niej m.in. in
teraktywne krzyżówki, quizy oraz gry,
które sprawią że nauka będzie przy
jemniejsza.
Poradnik prawny ma zachęcać mło

że uzyskać pomoc. Wskazano też jak

dzież do zdobywania wiedzy prawnej

kształtuje się odpowiedzialność mło

i uświadamiać że po prostu - warto

dych ludzi za popełnione przez nich

znać prawo. Ministerstwo Sprawiedli

Prawo może być
ciekawe nie tylko

czyny, poruszono kwestie stalkingu,
w internecie. Książka przybliża też za

zemplarzy poradnika do wybranych

dla prawników!
Ministerstwo

wody prawnicze oraz przebieg postę

podmiotów i szkół. Forma elektronicz

Sprawiedliwości
przygotowało

wości planujeprzekazać 60 tysięcy eg

dopalaczy czy ochrony wizerunku

powań sądowych.

na książki będzie dostępna również do

Poradnik podzielony jest nadwie części.

-jl1 Pies Paragraf

pobrania ze strony internetowej Re
sortu. Poradnik „Przychodzi uczeń do

W pierwszej, skierowanej dla młodzie
ży gimnazjalnej, zagadnienia prawnesą

Tekst podzielono na dwie kolumny,za

prawnika..." wydano w ramachrealizo

właśnie
innowacyjny

przedstawione według miejsc, w któ

stosowano krótkie akapity i wprowa

wanego przez Ministerstwo Sprawie

rych mogą wystąpić różne zdarzenia,

dzono znaki graficzne (piktogramy),

„Szkoła",

które ułatwiają szukanie informacji

poradnik
dla młodzieży.

„Sklep", „Dom". W części dla młodzie

w tekście, np. znak paragrafu oznacza

stąd

tytuły

rozdziałów:

ży ponadgimnazjalnej, bardziej rozbu

rozwiązanie problemu, a znak wy

dowanej, bezpośrednio nawiązano do

krzyknika wskazuje na ważną informa

zagadnień prawnych, omawianych

cję, którą należy zapamiętać.

dliwości projektu „Edukacja szkolna
przeciwko wykluczeniu prawnemu".
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