A Veszprémi Törvényszék a „Nyitott bíróságok” országos
projekthez kapcsolódva, a következő programokat ajánlja a
középiskolások számára:
A „Jog a való világban” általános előadássorozat keretében
az Országos Bírósági Hivatal által kidolgozott oktatási anyagokat ismertetjük a
gyerekeknek, ennek power-point-os változatát előre meg tudjuk küldeni.
Az előadásokat jogi végzettségű kollégáink tartják, így az általános jogi ismereteket
tartalmazó anyagon kívül bármilyen felmerülő jogi kérdésre is válaszolnak. Célszerű
a diákok kérdéseit előre elküldeni, hogy az előadó kollégáink a gyerekeket érdeklő
kérdésekből felkészülhessenek. Szívesen ajánlunk olyan, diákokat érintő témákat,
amelyek tanulságosak lehet a gyerekeknek.
Az előadó kollégáink maguk választottak egy-egy iskolát, ahol előadást tartanának,
általában valamilyen személyes kötődés alapján, sokan régi sulijukba mennek
vissza, így az előadások oldott hangulata, és a lelkesedés részünkről biztosított.
„Jogász születik” specifikus tájékoztatóval
elsősorban a jogi egyetemre készülő diákokat szeretnénk elérni, és segíteni a
felkészítő tanároknak.
Mivel a programban résztvevő előadók mindannyian jogi egyetemet végeztek,
nagyrészt szakvizsgával is rendelkeznek, saját élményeiket is elmesélve
ismertethetik meg a gyerekekkel a jogászi, bírói életpályát, olyan részletekbe
menően is, hogy milyen karrier-, illetve anyagi lehetőségeket tartogathat ez a hivatás,
milyen szépségei és milyen nehézségei vannak. Az egyetemi élmények elmesélése
is orientálhatja a diákokat a továbbtanulásról való gondolkodásban. Hisszük, hogy
néha egy beszélgetés is elég ahhoz, hogy valaki emellett a felelősségteljes, szép
hivatás mellett döntsön.
„ A jog árnyékában” programban
fontosnak tartjuk, hogy a büntethetőségi korhatárt elérő diákok (az új jogszabályok
szerint
– bizonyos
bűncselekmények
vonatkozásában- már 12
év)
megismerkedjenek azokkal a törvényi tényállásokkal, melyek esetében a fiatalkori
bűnözés a leginkább elterjedt.
Társadalmi elvárás, hogy a fiatalkorúak is tisztában legyenek tetteik
következményeivel, ha bűncselekményt, vagy szabálysértést követnek el. Ebben a
programban a diákok megismerkedhetnek a büntetőeljárás és a szabálysértési
eljárás alapvető szabályaival, a különböző bűncselekmények, szabálysértések miatt
kiszabható
büntetésekkel,
a
személyi
szabadságot
korlátozó
kényszerintézkedésekkel. Az előadások szerves része, annak részletezése, hogy a
fiatalkorúakra milyen speciális szabályok vonatkoznak.
„Veled is megtörténhet” programok során
a fiatalkorú és a fiatal felnőtt diákokat érintő élethelyzetekhez kapcsolódó
szabálysértési, munkaügyi, közigazgatási, polgári jogi szabályokról tájékoztatjuk a
tanulókat.

