Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami.
15 maja 2017 roku
Program konferencji
10.00 - 10.20

Powitanie uczestników. Krótka informacja o zawartym porozumieniu Sądu
Okręgowego w Łodzi z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego dotyczącym edukacji prawnej w szkole.
Krzysztof Kacprzak - Prezes Sądu Okręgowego
Janusz Moos - Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego

10.20 - 10.35

Dotychczasowe oraz planowane działania Sądu Okręgowego w zakresie edukacji
prawnej uczniów łódzkich szkół.
Monika Pawłowska - Radzimierska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, od grudnia
2016 roku Rzecznik Prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Łodzi, zajmuje się
również edukacją prawną. Od 2008 roku jest wykładowcą Podyplomowego Studium na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1996 - 2008 - sędzia
Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pełniła przez kilka lat funkcję
Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Absolwentka studiów
podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na UMCS w Lublinie oraz studiów
podyplomowych z zakresu prawa pracy dla sędziów przy PAN w Warszawie.

10.35 - 10.50

Ignorantia iuris nocet (Nieznajomość prawa szkodzi) jako sens edukacji prawnej
w szkole – aktualne działania ŁCDNiKP dla prowadzenia edukacji prawnej
w łódzkich szkołach.
Barbara Muras – od 2003 r. doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ds. edukacji obywatelskiej i społecznej, trener
edukacji prawnej w szkole i autor wielu publikacji w tym zakresie, koordynator
regionalny do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia w zakresie edukacji
prawnej.

10.50 - 11.10

Uczelnia wyższa dla edukacji prawnej w szkole.
Krzysztof Stefański – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego, współpracujący z ŁCDNiKP w ramach prowadzenia edukacji prawnej
w szkole, współautor poradnika prawnego dla uczniów i nauczycieli Z prawem na co
dzień.

11.10 - 11.30

Życzliwe stosowanie prawa.
Mirosław Kaczmarek – wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu
Łódzkiego., współpracujący z ŁCDNiKP w zakresie organizacji innowacyjnych procesów
kształcenia. Były współpracownik Rzecznika Praw Dziecka, członek Rady Społecznej przy
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, autor wielu publikacji poświęconych problematyce
społeczno - opiekuńczej oraz realizator szkoleń w tym zakresie dla samorządów
i organizacji pozarządowych dotyczących zintegrowanego systemu pomocy rodzinie.

11.30 - 11.40

Edukacja prawna w szkołach a działania Ministerstwa Sprawiedliwości.
Radosław Sienkiewicz - Główny Specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości
w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich, odpowiedzialny m.in. za realizację
programów edukacyjnych w szkołach oraz współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
i Ministerstwem
Edukacji
Narodowej;
współtwórca
strony
internetowej edukacjaprawna.gov.pl

11.40 - 12.00
12.00 - 12.20

Przerwa kawowa
Czyny zabronione w szkole i sposoby reagowania.
Grzegorz Gała – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, orzeka w V Wydziale Karnym
Odwoławczym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Orzeka od 1997 roku: wcześniej w Sądzie Rejonowym w Łodzi i w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi - Widzewa w Łodzi, a od lutego 2014 roku w Sądzie Okręgowym. Od ponad 10 lat
zajmuje się edukacją prawną prowadząc zajęcia dla uczniów i nauczycieli.

12.20 - 12.40

Mediacja rówieśnicza jako sposób rozwiązywania konfliktów szkolnych.
Paweł Sydor - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, orzeka w IV Wydziale Karnym.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Orzeka od 2003 roku, wcześniej w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.

12.40 - 13.00

Rola sądu rodzinnego i nieletnich w procesie zapobiegania demoralizacji nieletnich.
Postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej. Współpraca sądu rodzinnego
i nieletnich ze szkołami i placówkami oświatowymi.
Dorota Łopalewska - sędzia rodzinny w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu
Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi; przez kilka lat wykładowca przedmiotów
prawniczych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (obecnie SAN);
członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS; zaangażowana w szkolenia i projekty
edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, głównie w ramach programu
edukacyjnego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oraz
w kampanię profilaktyczną zorganizowaną przez Komendę Miejską Policji w Łodzi
realizowaną wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk.

13.00 - 13.20

Rola i zadania rodzinnego kuratora sądowego w zakresie współpracy ze szkołami.
Aneta Stachecka - zastępca kuratora okręgowego ds. rodzinnych Sądu Okręgowego
w Łodzi. Kurator specjalista z 24-letnim stażem, propagatorka polubownych metod
rozwiązywania sporów dotyczących nieletnich i małoletnich.

13.20 - 13.40

Studium indywidualnego przypadku – dobre praktyki dotyczące współpracy
kuratora sądowego ze szkołą.
Filip Tworkowski - starszy kurator zawodowy z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Sądu Rejonowego dla Łodzi -Widzewa w Łodzi. Z wykształcenia psycholog, były
wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Resocjalizacji, członek Wojewódzkiego Panelu
Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

13.40 - 14.00

Podsumowanie
Krzysztof Kacprzak - Prezes Sądu Okręgowego
Janusz Moos - Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego

