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Edukacja prawna służy pogłębianiu wiedzy na temat podstawowych praw i obowiązków,
zwalczania przestępstw, a także funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Stanowi
niezbędny warunek odpowiedzialnej aktywności obywatela w społeczeństwie i w państwie,
jak również pozwala skutecznie korzystać z przysługujących praw. Niezwykle istotna jest
edukacja prawna młodzieży, która ma na celu zwiększenie świadomości prawnej wśród
młodych ludzi, zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie
na potrzebę zachowania porządku prawnego.
Działania sądów powszechnych z zakresu edukacji prawnej skierowane do młodzieży
szkolnej obejmują: spotkania z sędziami i innymi pracownikami sądów, udział
zorganizowanych grup młodzieży w rozprawach sądowych, zwiedzanie pomieszczeń
sądowych i sal rozpraw, przygotowywanie przez uczniów symulacji rozpraw z
uwzględnieniem ról procesowych, udział uczniów w wykładach o tematyce prawnej, jak
również rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. Realizowane przedsięwzięcia
edukacyjne upowszechniają wiedzę o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i
funkcjonowaniu sądów oraz strukturze sądownictwa w Polsce.
Osobą wyznaczoną do koordynowania działań z zakresu edukacji prawnej w Sądzie
Okręgowym w Siedlcach jest asystent sędziego Małgorzata Wereda, z którą można
kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: edukacja@siedlce.so.gov.pl
Szkoły i placówki oświatowe zainteresowane działaniami w ramach edukacji prawnej
zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi Sądami Rejonowymi:
Sądem Rejonowym w Garwolinie,
Sądem Rejonowym w Mińsku Mazowieckim,
Sądem Rejonowym w Siedlcach,
Sądem Rejonowym w Sokołowie Podlaskim,
Sądem Rejonowym w Węgrowie.
Informacje oraz opracowania z zakresu edukacji prawnej (w tym podręcznik „Przychodzi
uczeń do prawnika...”, „Prawo na szkolnym korytarzu i w życiu codziennym młodzieży”,
poradnik dla młodzieży „Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego”, poradnik dla
nauczycieli „Inspirator edukacji prawnej”) można znaleźć na stronie Ministerstwa
Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/ oraz na stronie
http://www.edukacjaprawna.gov.pl/
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