
 

 

 
AKADEMIA PARAGRAFU 

 

 Projekt organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 

22 przewiduje działania edukacyjne dla zespołów uczniów liceów mające na celu zwiększenie 

świadomości prawnej młodych obywateli. Projekt organizowany jest w ramach współpracy                           

z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich. Nasza poprzednia współpraca z Funduszem Inicjatyw 

Obywatelskich również opierała się na pracowaniu z młodzieżą licealna na terenie Warszawy,                        

a organizowany przez nas projekt “Paragraf bliżej ludzi: kierunek bezpieczeństwo” należy uznać za 

udany i cieszący się dużym zainteresowaniem. 

 W ramach Projektu realizowane będą zróżnicowane działania prowadzone zarówno na 

platformie cyfrowej, jak i prowadzone będą osobiście, w wybranych szkołach wykłady przez 

członków Stowarzyszenia. Podczas tych działań organizatorzy będą prowadzić platformę internetową, 

w ramach której będą udostępniane najwyższej jakości praktyczne materiały edukacyjne, 

umożliwiające uczestnikom Projektu pełną partycypację w życiu publicznym oraz aktywne działanie 

na rzecz swojego otoczenia.  

 Za pośrednictwem platformy uczestnicy Projektu cyklicznie otrzymywać będą wysokiej 

jakości materiały edukacji prawnej i obywatelskiej oraz praktyczne zadania i kazusy. Przewidujemy 

przygotowanie 8 bloków tematycznych (po jednym na miesiąc) - każdy blok będzie zawierał materiał 

dydaktyczny w postaci wykładu prowadzonego przez ekspertów oraz inne materiały zawierające 

wszelkie niezbędne informacje z danej dziedziny prawa. Bloki tematyczne będą obejmowały wiedzę, 

która przyda się każdemu młodemu człowiekowi wchodzącemu w świat dorosłości - dla przykładu 

dowiedzą się, na co uważać przy podejmowaniu pierwszej pracy, przygotują sami umowę o praktyki, 

poznają swoje prawa i obowiązki jako potencjalni świadkowie zdarzenia o charakterze kryminalnym. 

Oprócz sfery prawnej edukacja będzie obejmowała także sferę edukacji obywatelskiej i będzie 

dotyczyła reagowania młodego obywatela na konkretne problemy społeczne występujące                                

w najbliższym otoczeniu. W ramach pogłębiania wiedzy z danego bloku tematycznego, uczestnicy 

Projektu otrzymają zadania i kazusy do rozwiązania, których rozwiązanie wymagać będzie 

umiejętnego posługiwania się wiedzą zdobytą z udostępnionych wcześniej materiałów. Rozwiązywane 

zadania i kazusy podlegać będą ocenie, a najlepsze grupy zostaną wyróżnione zarówno nagrodami 

rzeczowymi, jak i możliwością uczestnictwa w dodatkowych aktywnościach, a mianowicie warsztaty 

kryminalistyczne typu CSI, gdzie uczestnicy poznają postępowanie karne i kryminalistykę od 

praktycznej strony. Zadanie przygotowane dla uczniów mają za zadanie nauczenia pracy w grupie,                 

a platforma cyfrowa ma umożliwić nie tylko bieżące sprawdzanie nabytych przez uczniów 

umiejętności przez prowadzących, lecz również kontaktowanie się z uczniami z całej Polski. Cały 

projekt będzie zakończony galą w czerwcu 2019 roku.   

 Nad realizacją zadań czuwać będzie grupa ekspertów i wolontariuszy, zaś współpraca                       

z uczestnikami przebiegać będzie w systemie tutoringu, tzn. jeden ekspert opiekować się będzie 



indywidualnie wybranymi zespołami jako ich tutor, ci zaś - dzięki platformie internetowej, będą mogli 

zwrócić się do niego z dowolnym problemem prawnym.     

 Celem projektu jest wyposażenie uczniów w podstawy wiedzy prawnej i umiejętności 

rozwiązywania realnych problemów oraz krytycznego myślenia. Projekt nastawiony jest na nabycie 

umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce i w dorosłym życiu. Z tego względu uważamy więc, 

że projekt ten jest przydatny dla młodych osób – uczniów liceum, przed którymi ważne decyzje                        

o podjęciu ścieżki kariery. 

Wierzymy, że nasza propozycja będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej i wspaniałą okazją 

dla każdego ucznia do sprawdzenia się w nowej roli. 

 

 


