„Orlęta Temidy”
To program edukacji prawnej dla młodzieży, opracowany i realizowany
w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
Skierowany jest do uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących (tj.
dawnych klas drugich tzw. przedmaturalnych), w szczególności dla klas o profilu
prawniczym oraz uczniów zainteresowanych podjęciem w przyszłości studiów
prawniczych.
Program obejmuje trzy - realizowane w cyklu comiesięcznym - wizyty
w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
W trakcie pierwszej z nich młodzież zostaje zapoznana z takimi
zagadnieniami,
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w demokratycznym państwie prawnym, struktura sądownictwa w Polsce,
kategorie spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne. Wizyta w sądzie
to także okazja do zwiedzenia m. in. zabytkowej sali rozpraw, pokoju przyjaznych
przesłuchań małoletnich świadków, nowoczesnej sali rozpraw przeznaczonej do
spraw z zakresu przestępczości zorganizowanej oraz sprawców szczególnie
niebezpiecznych, jak również zapoznania się z innymi elementami infrastruktury
sądowej [czas trwania zajęć to ok. 90 minut].
W trakcie drugiej wizyty młodzież spotyka się z przedstawicielami kilku
wybranych profesji prawniczych (adwokatem, notariuszem, prokuratorem, radcą
prawnym, sędzią), którzy przedstawiają drogę do danego zawodu oraz jego
specyfikę, a także opowiadają o swoich najciekawszych doświadczeniach
zawodowych [czas trwania zajęć to ok. 90 minut].
Natomiast w trakcie trzeciej wizyty, młodzież uczestniczy w symulacji
rozprawy (karnej lub cywilnej wedle swego wyboru), w ramach której
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postępowaniom sądowym – wcielają się w role uczestników postępowania (sądu,
stron, świadków, biegłych i in.), samodzielnie rozstrzygają sprawę, a ich występ
komentowany jest następnie przez profesjonalistów (np. sędziego, adwokata
i prokuratora). Pojemność sali rozpraw pozwala na udział w symulowanej
rozprawie kilkudziesięcioosobowej publiczności – mogą to być uczniowie
niezaangażowani w symulację, uczniowie innych klas, nauczyciele, a nawet
rodzice osób uczestniczących w symulacji [uwaga: liczba ról w symulacji do 15;
czas trwania zajęć to ok. 120 minut].
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez sędziów mających doświadczenie
w pracy z młodzieżą, zajęcia III przygotowywane są przez sędziów o bogatym
doświadczeniu orzeczniczym będących nadto wykładowcami Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Zapraszamy do korzystania z zajęć.
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