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I edycja Ogólnopolskiej Akademii –Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez Centrum
Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej oraz Patronatem Medialnym Rzeczpospolitej przeszła do historii .
Akademia to jedno z działań programu "Szkoła bliższa prawu", realizowanego od wielu lat w
polskich szkołach przez samorząd radców prawnych

      

  

Celem programu
jest popularyzowanie prawa i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa 
oraz wykorzystanie tej wiedzy w życiu 
oraz upowszechnianie wiedzy prawnej 
i kształtowanie umiejętności służących nabyciu szacunku do państwa
i budowaniu postaw obywatelskich 
przede wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków.

  

Celem Ogólnopolskiej Akademii
było poszerzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzy prawnej,
udoskonalenie ich umiejętności komunikacyjnych, oratorskich, kreatywności i argumentacji.

  

Rywalizacja przebiegała na 3 etapach.
Etap pierwszy odbył się 30 marca – w 176 szkołach podstawowych i gimnazjach. Składał się
z pisemnego testu i wypowiedzi ustnych przed Komisją, w której zasiadali radcy prawni.

  

Etap drugi – okręgowy – odbywał się w miastach wojewódzkich. W części pierwszej uczestnicy
rozwiązywali w formie pisemnej kazus, a następnie odpowiadali ustnie na wylosowane pytania.

  

Do etapu centralnego zakwalifikowało się 67 uczniów z 12 województw. Odbył się on w
stołecznym gmachu Polskiej Akademii Nauk 17 i 18 maja i polegał na ustnej wypowiedzi przed
Komisją Centralną.
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Do finalistów Konkursu list wystosowała Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta
RP. Członkowie Komisji konkursowych byli pod wrażeniem wiedzy i erudycji finalistów.
Styl wypowiedzi i kultura osobista finalistów przynosi polskiej szkole chlubę.

  

Zgodnie z sugestiami nauczycieli zdecydowano się na przyznawanie nagród pieniężnych, 
pozwalających dzieciom i młodzieży na osobiste decyzje o ich wydatkowaniu – zgodnie z ich
preferencjami i potrzebami.

  

  

Zgodnie z ostatecznym werdyktem komisji

  

I miejsce zajął nasz uczeń

  

Kamil Szydłowski.

  

Gimnazjalista otrzymał nagrodę w kwocie 2000 zł, nagrody rzeczowe - od firmy AVIVA -
torbę, opaskę, kamizelkę odblaskową, oraz długopis z pendrivem zakupiony przez KRRP.
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