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I. Wstęp i ogólna charakterystyka programu:

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) i Ignorantia legis non

excusat (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem)  - te dwie starożytne

maksymy prawnicze  najlepiej  ilustrują  potrzebę  edukacji  prawnej  w  szkole  średniej.

Prawo z pewnością jest tą dziedziną, która wymaga ciągłego kształcenia i  śledzenia

zmian.  Nie  tylko  zwykli  obywatele,  ale  nawet  specjaliści  nierzadko  mają  problem z

interpretacją zbyt często zmieniających się przepisów. Dlatego zajęcia, w czasie których

analizowane są podstawowe zagadnienia prawne, powinny na stałe zagościć w polskim

systemie edukacji, a nawet stać się procesem kształcenia obywateli w każdym wieku.

Niniejszy program wychodzi naprzeciw takim potrzebom.

Edukacja  młodzieży szkolnej  powinna w szczególności  obejmować wiedzę na

temat  podstawowych  praw  i  obowiązków  każdego  człowieka,  a  także  na  temat

zwalczania  przestępstw  i  funkcjonowania  wymiaru  sprawiedliwości.  Ma  ona  na  celu

zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwieniu na potrzebę

zachowania  porządku  prawnego.  Wiedza  ta  pozwoli  uczniom  skonfrontować  ich

dotychczasowe doświadczenia i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa.

Edukacja prawna powinna wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę i  umiejętności

rozwiązywania wielu problemów związanych z życiem społecznym i zawodowym.

Przedstawiany  program  pozwoli  zapoznać  uczniów  nie  tylko  z  teorią  prawa,

systemami prawnymi czy ogólnymi pojęciami dotyczącymi prawa, ale także wyposaży

ich w praktyczną wiedzę dotyczącą na przykład prawa pracy, prawa autorskiego, prawa

własności czy praw konsumenta. Uczniowie będą poznawać, jak są tworzone przepisy

prawne  i  jak  je  odczytywać.  Zapoznają  się  z  hierarchią  aktów  normatywnych  oraz

filozofią prawa i etycznymi problemami dotyczącymi kary śmierci, aborcji czy eutanazji.

Nie  zabraknie  także  ćwiczeń  praktycznych,  które  pozwolą  uczniom  rozwiązywać

problemy życia codziennego  związane z prawem.

Program  łączy w sobie wiele dziedzin, ponieważ znajdziemy tu zarówno treści

historyczne,   jak  i   te,  które  należą  do  filozofii  czy  etyki.  Poza  tym  w  niniejszym

programie zawarto elementy ściśle prawnicze, które należą m.in. do: historii państwa i

prawa  polskiego,  historii  państwa  i  prawa  powszechnego,  do  prawa  rzymskiego,

wprowadzenia do prawoznawstwa, do prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa
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cywilnego,  prawa administracyjnego i  innych.  Trzeba szerokiego spojrzenia na wiele

problemów, do wyjaśnienia których potrzebna jest wszechstronna wiedza i otwartość na

zmiany. Należy przekazać uczniom to, że prawo jest dziedziną niezwykle dynamiczną,

rozwijającą się, podlegającą licznym  zmianom. Jednocześnie warto podkreślić, że od

czasów  rzymskich  aż  do  czasów  nowożytnych  i  współczesnychi  liczne  zastępy

prawników wypracowały idee, które stanowią trwały fundament legislacyjny. Przykładem

rzymska zasada lex retro non agit  (łac. prawo nie działa wstecz) czy też  oświeceniowa

zasadę trójpodziału władz.    

Program ma budowę modułową. W klasie I przewidziano ogólne wiadomości o

prawie,  najstarsze  kodeksy,  prawo  na  ziemiach  polskich,  prawo  konstytucyjne  i

charakterystykę  pozostałych  głównych  gałęzi  prawa.  W  miarę  możliwości  uczniowie

wezmą  też  udział  w  zwiedzaniu  sądu.  W klasie  II  uczniowie  zapoznają  się  m.in.  z

elementami prawa unijnego i przestrzeganiem praw człowieka, a w klasie III z kwestiami

etycznymi  i  filozoficznymi  dotyczącymi  prawa  oraz  praktycznymi  zasadami  czytania

przepisów prawnych. Ważnym elementem edukacji prawnej będą spotkania młodzieży z

prawnikami – praktykami oraz  przedstawicielami innych zawodów, w których znajomość

przepisów prawnych wykorzystywana jest na co dzień.  

 Poniżej  przedstawiamy  cele  kształcenia  -  zarysowane  zarówno  na  poziomie

ogólnym  (zbieżne  z Rozporządzeniem  MEN  z  dnia  27  sierpnia  2012  r.  w  sprawie

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w

poszczególnych  typach  szkół),  jak  i  na  poziomie  bardziej  szczegółowym;  procedury

osiągania celów. Załącznikiem do programu jest Przedmiotowy System Oceniania, który

prezentuje kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania na poszczególne stopnie),

sposoby  i  narzędzia  sprawdzania  i  oceniania  tych  osiągnięć,  a  także  składniki

wpływające  na  ocenę  semestralną  i  roczną.  Niniejszy  program  kończy  się

przedstawieniem  bibliografii.
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II. Cele ogólne:

-  uczeń znajduje i  wykorzystuje informacje na temat sposobu, w jaki  prawo reguluje

życie  obywateli,  wyraża  własne  zdanie  w  wybranych  sprawach  na  różnych  forach

publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy; 

-  uczeń  rozpoznaje  prawne  aspekty  codziennych  problemów życiowych  i  szuka  ich

rozwiązania;

- uczeń współpracuje z innymi - planuje, dzieli  się zadaniami i  wywiązuje się z nich;

sprawnie korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia

publicznego; 

-  uczeń  wyjaśnia  znaczenie  prawa  dla  funkcjonowania  demokratycznego  państwa  i

rozpoznaje przypadki jego łamania;

- uczeń opisuje sposób i zakres działania organów władzy sądowniczej oraz organów

ścigania w Rzeczypospolitej Polskiej;

- uczeń wyjaśnia podstawowe prawa człowieka, rozpoznaje przypadki ich naruszania i

wie, jak można je chronić;

Cele szczegółowe:

Uczeń:

1)  wyjaśnia,  co  to  jest  prawo  i  czym  różnią się normy prawne  od  norm  religijnych,

moralnych i obyczajowych;

2) wymienia źródła prawa;  znajduje wskazany akt prawny i interpretuje proste przepisy

prawne;

3)  posiada  obszerną  wiedzę  na  temat  wybranych  zabytków  kultury  prawnej

starożytności  (tj.  kodeks  Hammurabiego,  prawo  Drakona,  Prawo  XII  Tablic,  Kodeks

Justyniana,  Prawo  Mojżeszowe)  oraz  na  temat  najstarszych  praw  spisanych  na

ziemiach polskich (Statuty Kazimierza Wielkiego);

4)  rozumie  znaczenie  konstytucji  we  współczesnym  porządku  prawnym;  rozumie

podstawowe regulacje zawarte w  polskiej konstytucji; wyjaśnia pojęcie systemu prawa i

zna  główne  zasady  rządzące  tym  systemem;   opisuje źródła  prawa  w  Polsce  oraz

hierarchię aktów prawnych;
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5)  wymienia  przestępstwa,  których  ofiarą najczęściej  padają młodzi  ludzie;  wie,  jak

można  ich  uniknąć i  przestrzega  zasad  bezpiecznego  zachowania  się w  sytuacji

zagrożenia;  wyjaśnia,  na  jakich  zasadach  nieletni  odpowiadają za  popełnienie

przestępstwa (środki wychowawcze i poprawcze);

6)  wyjaśnia,  na  czym  polegają:  prawo  do  prywatności,  w  tym  do  ochrony  danych

osobowych i prawa obywatela w kontaktach z mediami;

7)  wyjaśnia,  na  czym  polega  praworządność i  jakie  zasady  oraz  instytucje  prawne

stoją na jej straży;

8) wskazuje gałęzie prawa i kodeksy, w których należy szukać  odpowiednich przepisów;

wyjaśnia,  na czym polega specyfika i  główne zasady prawa konstytucyjnego,  prawa

administracyjnego,  prawa  cywilnego,  prawa  handlowego,   prawa  karnego,  prawa

podatkowego;

9)  odnajduje  w odpowiednim akcie  prawnym przepisy dotyczące wybranego kazusu

prawnego i interpretuje go;

10)  wskazuje,  do  jakich  instytucji  i  osób  można  się zwrócić o  pomoc  prawną w

konkretnych sytuacjach;

11) krótko przedstawia historię praw człowieka i ich generacje; wymienia najważniejsze

dokumenty  z  tym  związane;  wymienia  podstawowe  prawa  i  wolności  człowieka;

wyjaśnia,  co  oznacza, że  są one  powszechne,  przyrodzone  i  niezbywalne;  podaje

najważniejsze  postanowienia  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka,  Europejskiej

Konwencji  Praw  Człowieka  i  Konwencji  o  Prawach  Dziecka;  znajduje  w środkach

masowego  przekazu  (w  tym  w  Internecie)  informacje  o  przypadkach  łamania  praw

człowieka na świecie; 

12)  opisuje  system  ochrony  praw  człowieka  funkcjonujący  na  mocy  Powszechnej

Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Narodów

Zjednoczonych;  ocenia znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dla

systemu  ochrony  praw  człowieka  na świecie;  charakteryzuje  system  ochrony  praw

człowieka w ramach Rady Europy oraz Unii  Europejskiej;  wyjaśnia, jak działa i jakie

sprawy rozpatruje Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu; analizuje z punktu
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widzenia międzynarodowych standardów praw człowieka przypadki naruszania praw i

wolności w różnych państwach;

13) opisuje prawa i obowiązki wynikające z posiadania obywatelstwa Unii Europejskiej,

w tym możliwość skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej;

III. Treści programowe

1. Ogólne wiadomości o prawie

- pojęcie prawa i jego funkcje

- pojęcie kodyfikacji prawa

2. Najstarsze kodeksy starożytności:

- Kodeks Hammurabiego (praca z fragmentami tekstu)

- Prawo greckie: prawo Drakona

- Prawo rzymskie: Prawo XII Tablic, Kodeks Justyniana (praca z fragmentami tekstu)

- Prawo Mojżeszowe: Pięcioksiąg i Dekalog

3. Zasady prawa rzymskiego

- sentencje i przykłady

4. Najstarsze prawo spisane na ziemiach polskich

- prawo ziemskie

- prawo niemieckie

- Statuty Kazimierza Wielkiego

5. Prawo konstytucyjne

- pojęcie konstytucji

-  pierwsze  konstytucje  na  świecie:  USA,  Polska,  Francja  (praca  z  fragmentami

tekstu)

- omówienie obecnej konstytucji RP (praca z fragmentami tekstu)

- układanie własnej konstytucji

6. Sądownictwo w Polsce

- zwiedzanie sądu

- udział w rozprawie lub symulacja rozprawy

7. Elementy prawa pracy

- umowa o pracę
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- umowa zlecenie

8. Prawo administracyjne

- definicja i źródła prawa administracyjnego; cechy stosunk administracyjnoprawnego

     -  administracja rządowa i samorządowa

     -  prawne formy działania administracji procedura administracyjna  –  główne zasady 

kodeksu postępowania administracyjnego

     -  przykładowe gałęzie materialnego prawa administracyjnego: 

     -  piszemy decyzję administracyjną  –  warsztaty redagowania aktów prawnych

9.   Prawo cywilne

     - ogólna charakterystyka  prawa cywilnego; cechy stosunku cywilnoprawnego

     - osoby fizyczne i prawne

     - czynności prawne

     - prawo rzeczowe  (ruchomości i nieruchomości, prawo własności, nabycie i utrata 

własności,  użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe)

     -  prawo zobowiązań (pojęcie  zobowiązania,  umowa jako najważniejsze źródło  

zobowiązań, szkoda i obowiązek jej naprawienia;  inne przykłady zobowiązań)

     -  prawo  spadkowe  (dziedziczenie  ustawowe  i  dziedziczenie  na  podstawie  

testamentu,  zachowek,  stwierdzenie nabycia spadku) 

     - piszemy umowę sprzedaży samochodu, umowę o dzieło, umowę zlecenia (lub inną 

umowę  

       - przewidzianą w kodeksie cywilnym)  albo przygotowujemy testament  –  warsztaty

 redagowania aktów prawnych

10.  Prawo handlowe

   -  prawo  spółek  handlowych;   ogólna  charakterystyka  spółek  osobowych  i  

kapitałowych, 

    -  przygotowujemy  umowę  wybranej  spółki  prawa handlowego   –   warsztaty  

redagowania aktów prawnych

11.   Prawo karne

      -  definicja przestępstwa, pojęcie czynu zabronionego, zawinienia i społecznej     

szkodliwości
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      -  okoliczności wyłączające bezprawność czynu (obrona konieczna, stan wyższej    

         konieczności, ryzyko nowatorstwa)

      -  okoliczności wyłączające winę (niepoczytalność, błąd, rozkaz przełożonego)

      -  pojęcie kary; katalog kar i środków karnych na podstawie kodeksu karnego

      -  część szczególna kodeksu karnego – przestępstwa zawarte w poszczególnych   

         rozdziałach

      -  piszemy uzasadnienie wyroku  – warsztaty redagowania aktów prawnych

12.  Prawo podatkowe

      - pojęcie podatku i elementy konstrukcji podatku  (podmiot opodatkowania, 

przedmiot  opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe)

      -  podatek dochodowy od osób fizycznych i inne podatki obowiązujące polskiego 

podatnika  

      - piszemy podanie o rozłożenie zaległości podatkowej na raty – warsztaty 

redagowania   aktów prawnych

13. Historia praw człowieka i najważniejsze dokumenty z tym związane 

      - podstawowe prawa i wolności człowieka 

      - najważniejsze postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Europejskiej   Konwencji  Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka oraz 

Międzynarodowych  Paktów Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych 

       - znaczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze 

       - system ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej 

       - znaczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

       - kwestia obywatelstwa Unii Europejskiej; działalność Rzecznika Praw 

Obywatelskich Unii Europejskiej

14. Filozofia prawa

- prawnonaturalizm;  pojęcie „prawa natury” i jego ewolucja

- pozytywizm prawny

- realizm prawniczy

- wybrani filozofowie prawa: Arystoteles, Machiavelli, Hobbes, Locke,  Monteskiusz,   

  Rousseau, Kant.

15. Etyczne problemy prawa
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- moralność, etyka i prawo

- relacje między prawem a moralnością

- kara śmierci

- aborcja

- eutanazja

- legalizacja związków partnerskich

- prawa zwierząt

- szacunek wobec prawa a nieposłuszeństwo obywatelskie

16. Jak tworzyć i czytać przepisy prawne?

- hierarchia aktów normatywnych 

- budowa tekstu normatywnego (artykuł, paragraf, ustęp, punkt)

- pojęcie i rodzaje wykładni prawa

- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem wybranych przepisów

-  tworzymy prawo – warsztaty redagowania przepisów prawnych

17. Prawo na co dzień.

      - kolizja, wypadek i co dalej?;  wybrane elementy prawa o ruchu drogowym

      - rękojmia, gwarancja; wybrane zagadnienia praw konsumenta

      - prawa pacjenta

      - najważniejsze prawa człowieka

       - gdzie szukać pomocy?;  instytucje stojące na straży prawa – lokalne, państwowe, 

 międzynarodowe.
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