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Wstęp 
W dobie globalnych przemian społeczno-gospodarczych oraz kulturowych istotnym jest 

wyposażenie młodego pokolenia w mechanizmy pozwalające na ukształtowanie ich postaw 

społecznych poprzez pogłębianie świadomości prawnej na skutek szeregu działań 

edukacyjnych zmierzających do znajomości podstawowych zasad funkcjonowania państwa 

prawa. Przy takim założeniu edukacja prawna służyć ma całemu społeczeństwu, jak i jednostce. 

Wykształcona młodzież nie tylko zna przepisy prawne, lecz potrafi także umiejętnie się po nich 

poruszać. A to dalej ma przełożenie na budowę społeczeństwa opartego na wiedzy, 

kreatywnego i podejmującego wyzwania jakie stawia mu współczesny świat.  

Mogłoby się wydawać, iż dobór argumentów uzasadniających tezę zawartą w tytule niniejszej 

analizy nie powinien nastręczać trudności. Literatura przedmiotu wypracowała bowiem wiele 

teoretycznych argumentów przemawiających za jej słusznością. Jednakże odnosząc się do 

wymiaru praktycznego zagadnienie to jest dużo bardziej złożone. Wciąż pojawia się wiele 

problemów, które mają realne przełożenie na efekty kształcenia młodzieży m.in. wobec braku 

wypracowania na tym polu odpowiedniej metodologii nauczania edukacji prawnej młodzieży 

w szkołach, nieznajomość oczekiwań adresatów wobec braku badań w tym zakresie czy brak 

wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy podejmowanych przez szereg różnych 

organizacji, zarówno rządowych jak i pozarządowych oraz prawników szerzących wiedzę 

pro bono.  

Należy zauważyć, iż wdrożenie efektywnego systemu kształcenia młodych w zakresie edukacji 

prawnej należy rozpocząć od poznania przyczyn obecnego stanu rzeczy. Kluczowe jest zatem 

odpowiednie zdiagnozowanie tychże przyczyn a następnie opracowanie modelowego systemu 

i jego wdrożenie. Cykl ten zapoczątkowuje niniejsza analiza. Autorka skupi się w niej na 

podjęciu rozważań teoretycznych nad stanem edukacji prawnej młodzieży z ukierunkowaniem 

przede wszystkim na wymiar sprawiedliwości. Będzie to stanowić podwaliny dla dalszego 

procesu badawczego.  

Analizę podzieloną na pięć bloków tematycznych. W pierwszej kolejności zostanie wyjaśnione 

pojęcie edukacji prawnej oraz jej ogólne znaczenie w dobie zachodzących zmian 

w społeczeństwie. Musimy mieć świadomość czym jest edukacja prawna i jaki może wywrzeć 

wpływ na dalszy rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Kolejno Autorka skupi się na 

wyodrębnieniu istoty edukacji prawnej oraz jej znaczenia w procesie kształcenia młodego 

człowieka jako odpowiedzialnego członka społeczeństwa aktywnie angażującego 
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się i skutecznie rozwiązującego napotykane problemy. Dwie kolejne części będą mieć 

charakter przeglądowy: w bloku trzecim Autorka wskaże na aktualnie podejmowane inicjatywy 

aktywizujące młodych do uczestnictwa w życiu społecznym z nastawieniem na obszar wymiaru 

sprawiedliwości. Z kolei w bloku czwartym zaprezentowane zostaną inne warte uwagi 

inicjatywy organizacji pozarządowych w zakresie edukacji prawnej młodzieży. Bloki te mają 

odpowiedzieć na pytanie: jak obecnie wygląda stan edukacji prawnej młodzieży w obszarze 

wymiaru sprawiedliwości z nastawieniem na konkretne działania oraz sprawdzić jak aktualnie 

w Polsce wygląda zaplecze merytoryczne (eksperckie) oraz jakich środków, narzędzi czy metod 

używa się, by dotrzeć do ludzi młodych i zachęcić ich do aktywnego udziału na rzecz 

społeczności. Ostatni blok służy podsumowaniu zebranych informacji i wyciągnięciu 

odpowiednich wniosków oraz wskazanie zaleceń.  

 

Pojęcie oraz cele edukacji prawnej w dobie przemian cywilizacyjnych 
Edukacja prawa uchodzi za jeden z istotnych instrumentów kreowania odpowiedzialnej 

postawy obywatelskiej wobec Państwa i społeczeństwa. Nacisk na wykształcenie wśród 

społeczeństwa nawyku pogłębiania wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania państwa oraz 

porządku prawnego dostrzec można dokonując analizy Zaleceń Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia 

się przez całe życie (2006/962/WE). Już wówczas podkreślano, iż w świetle postępującej 

globalizacji to ludzie uznawani się za podstawową wartość. Co za tym idzie należy ich 

wyposażyć w kompetencje określone mianem kluczowych, które pozwolą przygotować młode 

osoby do dorosłego życia oraz zapewnią im podwaliny pod dalsza naukę i rozwój na polu 

zawodowym. Za istotne i jednocześnie odnoszące się do analizowanego zagadnienia uznać 

można kompetencje społeczne i obywatelskie definiowane jako „(…) kompetencje osobowe, 

interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących 

osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, 

szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także 

rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do 

pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych 

i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa”. 1 

 
1Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 30.12.2006), s. 16. 
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Niewątpliwie w zakresie tak zdefiniowanych kompetencji obywatelskich i społecznych 

odnaleźć możemy elementy edukacji prawnej. Mimo, iż wprowadzeniu tych Zaleceń 

przyświecał inny cel tj. ujednolicenie na poziomie europejskim metod kształcenia służących 

dostarczeniu narzędzia referencyjnego umożliwiającego dostosowanie społeczeństwa do zmian 

na rynku pracy2. 

Definiując pojęcie edukacji prawnej nie można pominąć wypracowanej oraz szeroko cytowanej 

definicji D. Woźniakowskej – Fajst stworzonej na potrzeby badania „Edukacja prawna – 

możliwości, szanse, bariery” w ramach Programu „Obywatel i Prawo VI” finansowanego przez 

Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Instytut Spraw Publicznych. W tym znaczeniu 

edukację prawna stanowią „(…) wszelkiego rodzaju inicjatywny adresowane do różnych grup 

społecznych, mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej. Edukacja prawna 

może być prowadzona za pomocą wydawnictw (podręczniki, broszury), szkoleń, adresowanych 

do konkretnych grup odbiorców, i działań, które mają na celu szkolenia „kaskadowe” 

(szkolenia nauczycieli i edukatorów wraz z dostarczeniem im narzędzi koniecznych 

do prowadzenia zajęć w postaci np. scenariuszy lekcji czy filmów edukacyjnych). Celem 

edukacji prawnej jest nie tylko przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny prawa, ale także 

pewnych postaw, takich jak świadomość swoich praw oraz zdolność upominania 

się o nie i działanie zgodnie z prawem.”3 

Jednocześnie autorka podkreśla, iż na wypracowanie świadomości prawnej społeczeństwa 

składa się łańcuch trzech pojęć: edukacji prawnej, informacji prawnej oraz poradnictwa 

prawnego. Dopiero przejście od edukacji prawnej tj. z poziomu ogólnej świadomości 

co do zasad i przepisów prawnych przez kolejne dwa etapy możemy uzyskać spójny system 

zmierzający do wypracowania pożądanego stopnia świadomości prawnej. Jednakże punktem 

wyjścia jest zawsze edukacja prawna4.  

Ciekawą definicję opartą na tzw. dziesięciościanie edukacji Z. Kwiecińskiego 

oraz umiejscowieniu na jego tle edukacji prawnej zaproponowała V. Kopińska. Według niej 

„edukacja prawna to ogół wpływów, które sprzyjają takiemu rozwojowi jednostki lub grupy: 

 
2 D. Dziewulak., "Edukacja prawna w szkolnictwie podstawowym i średnim w Polsce, wybranych państwach Unii 
Europejskiej oraz w Serbii i Wielkiej Brytanii", Zeszyty Prawnicze BAS nr 68/2020 [online],  Dostępny w 
internecie: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=921057> (dostęp: 26. 07. 2021 r.),  s. 221. 
3 D.Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa, „Edukacja prawna — możliwości, szanse, bariery” oprac. A. 
Bojarska,, Fundacja INPRIS- Instytut Prawa i Społeczeństwa, [b.m] 2012 [online]. Dostępny w Internecie: 
<http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/Obywatel_i_Prawo/Raport_Edukacja_prawna_obywate
li.pdf> (dostęp: 27.07.2021 r.) s, 11. 
4 Ibidem, s. 12. 
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(a) by stała się w maksymalnym stopniu świadoma regulacji prawnych (lub praw – ale nie tylko 

uprawnień) obowiązujących we wspólnotach narodowych, kulturowych, globalnych 

i lokalnych, których jest członkiem, (b)  by stała się także jednostką twórczą w odniesieniu 

do prawa, tzn. uczestniczyła nie tylko w procesach realizacji czy przestrzegania prawa, 

ale także jego stosowania i tworzenia, by w ten sposób także kreowała swoją tożsamość 

i odrębność oraz (c) by była świadoma wagi i znaczenia podejmowanych w tym zakresie 

działań, przekraczała zdecydowanie progi doraźności, interesowności, krótkotrwałości”5 

Kończąc rozważania o pojęciu edukacji prawnej nie sposób odnieść się do jej zakresu 

wypracowanego na gruncie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej6. W art. 3b tejże ustawy 

wskazano, iż edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne, których celem jest zwiększenie 

świadomości prawnej społeczeństwa poprzez upowszechnienie wiedzy o:  

 1) prawach i obowiązkach obywatelskich; 

 2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;  

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;  

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia 

prawa;  

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

Z kolei w ustępie 2 zaznaczono, iż zadania w zakresie edukacji prawnej skupiają się wokół 

opracowania informatorów i poradników, prowadzenia otwartych wykładów i warsztatów oraz 

rozpowszechniania informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych 

zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.  

Wyżej ujęta definicja ma przede wszystkim charakter normy programowej, gdyż nie przyznaje 

organom administracji publicznej żadnych obowiązków w zakresie określenia sposobów 

finansowania tych działań oraz oczekiwanych przez ustawodawcę rezultatów prawnego 

edukowania społeczeństwa. Jednakże, może stanowić podstawę do wprowadzenia odmiennych 

 
5 V. Kopińska, Edukacja prawna z perspektywy humanistyczno-krytycznej, Rocznik Andragogiczny, [b.m] 2012 
[online]. Dostępny w Internecie: <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-e44df075-
bbbf-4490-ae6a-47053fc264b9/c/V._Kopinska_RA_2012.pdf.>  (dostęp: 27.07.2021 r.),  s. 189. 
6 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 
edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) 
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programów kształcenia7. Jest to o tyle potrzebne, gdyż ma przełożenie na edukację ustawiczną 

(prowadzoną przez całe życie, permanentnie). Wyjaśniając idea kształcenia ustawicznego, 

także w zakresie edukacji prawnej, opiera się na analizie dotychczasowego systemu kształcenia 

i stanowi odpowiedź na niedopasowanie do zmieniającej się w dużym tempie rzeczywistości8.  

W nawiązaniu do powyższych definicji przyjąć można, iż cele edukacji prawnej w zasadzie 

spinają się z celami edukacji w ogólne. Tym samym możemy wskazać dwie funkcje jakie 

edukacja prawna ma realizować. W zakresie funkcji adaptacyjnej podstawowym celem jest 

kształcenie wysokiej jakości świadomości prawnej jednostki oraz kształcenie jej w taki sposób, 

by mogła sprostać problemom prawnym jakie pojawią się w jej codziennym egzystowaniu. 

Z kolei drugą z funkcji jest funkcja emancypacyjno-krytyczna polegająca na rozwoju własnej 

tożsamości prawnej poprzez aktywne uczestnictwo w procesach tworzenia stosowania 

oraz zmiany prawa oraz rozwoju własnej wspólnoty celem podejmowania czynnych działań 

by system prawny usprawnić bądź zmieniać na lepsze przy użyciu odpowiednich środków9.  

Wobec tego działania edukacyjne należy podejmować uwzględniając obie te funkcje, by młodzi 

ludzie byli wyposażeni nie tylko w podstawową znajomość przepisów i ich umiejętność 

zastosowana, lecz także mieli świadomość bycia częścią wspólnoty społecznej i dbali 

o jej dalszy rozwój wykorzystując nabyte w toku edukacji prawnej umiejętności. Istotny jest 

zatem nie tylko wymiar edukacji prawnej na poziomie jednostki i jej stosunku do prawa, 

ale przede wszystkim wymiar społeczny w kontekście oczekiwań społeczeństwa co do prawa. 

 

 
7 A. S. Bartnik, K. J. Kowalska, Prawne uregulowania przedsądowej pomocy prawnej i poradnictwa  [w:] 
Nieodpłatna pomoc prawna red. A. S. Bartnik, K. J. Kowalska, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019 [online]. 
Dostępny w Internecie: <https://sip.lex.pl/#/monograph/369454852/6/bartnik-adriana-sylwia-kowalska-
katarzyna-julia-nieodplatna-pomoc-
prawna?keyword=Prawne%20uregulowania%20Przeds%C4%85dowej%20pomocy%20prawnej%20i%20poradn
ictwa&cm=STOP> (dostęp: 27.07.2021 r.) s. 37. 
8 J. Przeperski, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kontekście ochrony przed pokrzywdzeniem w obszarze 
naruszenia wolności religijnej, Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 
2019 [online]. Dostępny w Internecie: <https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/J.-Przeperski-Istota-i-
znaczenie-edukacji-prawnej-w-kontek%C5%9Bcie-ochrony-przed-pokrzywdzeniem-w-obszarze-naruszenia-
wolno%C5%9Bci-religijnej.pdf>, s. 6.  
9 V. Kopińska, op. cit., s. 190.  
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Znaczenie edukacji prawnej dla procesu kształcenia młodego pokolenia 
W opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) samoświadomość w zakresie własnych praw 

i obowiązków oraz umiejętność podejmowania decyzji mających konsekwencje dla samego 

siebie i społeczeństwa stanowią podstawowe umiejętności życiowe10. 

Dziwi więc fakt, iż ostatnie przeprowadzone badanie pt. Diagnoza świadomości prawnej 

Polaków wykonano w 2016 r. Główne wyniki badania w zakresie oceny wizerunku wymiaru 

sprawiedliwości i wiedzy prawnej Polaków11  obrazuje jak niską świadomość prawną posiada 

polskie społeczeństwo. W świetle tego badania zdecydowaną przewagę zyskały negatywne 

cechy jakie przeciętny obywatel przypisuje wymiarowi sprawiedliwości. Znalazła się wśród 

nich opieszałość w prowadzeniu postępowań sądowych, biurokracja, przekupstwo, dbanie 

o swoje interesy czy zarozumiałość. Co bardziej niepokojące wiedza o funkcjonowaniu 

wymiaru sprawiedliwości pochodzi najczęściej z telewizji, osobistych doświadczeń czy 

serwisów internetowych bądź od rodziny, bliskich znajomych czy przyjaciół. Żadne z tych 

źródeł pozyskiwania wiedzy o prawie nie może być traktowane jako wiarygodne. A należy 

zauważyć, iż w badaniu tym brały udział również osoby z młodego pokolenia (badanie 

skierowano do grupy 18 lat i więcej).  

Na uwagę zasługuje także wynik Badania „Świadomość prawna Polaków” przeprowadzonego 

przez agencję SW Research w ramach kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym 

przypadku”, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką.12 Z badania tego wynika, 

iż tylko 44 % respondentów ocenia swoją wiedzę prawną na poziomie dobrym, z kolei aż 41 % 

nie umie odpowiedzieć na pytanie o stan swojej wiedzy o prawie. Przy czym najczęściej Polacy 

szukając wiedzy o prawie korzystają z portali internetowych bądź konsultacji z rodziną.  

Patrząc na powyższe łatwo wywnioskować, iż tendencja co do niskiej świadomości prawnej 

wśród społeczeństwa utrzymuje się na podobnym poziomie. Jest to szczególnie niepokojące 

biorąc pod uwagę stan edukacji prawnej przed rokiem 2012 r. Wówczas D. Woźniakowska-

Fajst pisała: „Eksperci, specjaliści edukatorzy i prawnicy są zgodni, że dotychczas edukacja 

 
10 E. Leszczyńska, M. Pacholska, Edukacja prawna w szkole. Sieć współpracy i samokształcenia, Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015 [online]. Dostępny w Internecie: 
<http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=823&from=publication> (dostęp: 28.07.2021 r.), s. 3. 
11T.Baran,  Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016. Główne wyniki badania wizerunku wymiaru 
sprawiedliwości i wiedzy prawej Polaków [online]. Dostępny w Internecie: <https://zpp.net.pl/wp-
content/uploads/2017/08/omt9ag_09.03.2016NiewiadomoprawnaPolakw2016.pdf> (dostęp: 27.07.2021r.)  
12 Polacy wybierają fora internetowe zamiast prawnika - badanie NRA [online] Dostępny w Internecie: 
<http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/polacy-wybieraja-fora-internetowe-zamiast-prawnika-badania-nra/ > 
(dostęp: 27.07.2021 r.) 
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prawna w Polsce nie była prowadzona w sposób systematyczny. W efekcie przeciętni obywatele 

nie znają prawa, nie mają także nawyku korzystania z pomocy prawnika.” Powyżej przytoczone 

wyniki badań potwierdzają, iż niewiele się zmieniło.  

T. Nieborak trafnie wskazał, iż niski poziom świadomości prawnej wśród społeczeństwa może 

stanowić wspólny mianownik stanowiący odpowiedź na postawione pytania o źródła kryzysu 

w zakresie kształcenia społeczeństwa o edukacji prawnej13. Należy oczywiście zwrócić uwagę, 

iż odnieść to można do szeroko rozumianego społeczeństwa, a nie tylko poszczególnych grup 

społecznych jakimi są np. młodzi. Nie sposób jednak bagatelizować tak kluczowego 

spostrzeżenia dla oceny i wdrożenia odpowiednich mechanizmów służących zmianie 

tej tendencji. Bowiem jak pisze A. Dudak „Świadomość prawna obywateli powinna być jednym 

z wyznaczników prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana 

jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie przez jednostki, rozwiązywania 

problemów i dążenia do samorealizacji. Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy 

edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i 

obowiązkach obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów 

wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy instytucji 

świadczących usługi prawne.”14 

Niska świadomość prawna społeczeństwa jest niepokojąca również z uwagi na nowe zjawisko 

tzw. proliferacji prawa, co oznacza najprościej rzecz ujmując wkraczanie regulacji prawnych 

w coraz większą liczbę dziedzin życia społecznego i w konsekwencji postępującą jurydyzacją 

społeczeństwa, wobec czego stosunki międzyludzkie na większym polu definiowane są literą 

prawa.15  

Nieznajomość prawa szczególnie wśród młodych ludzi może z kolei doprowadzić do ich 

wykluczenia społecznego w życiu dorosłym. Co więcej, brak edukacji prawnej sprzyja 

kształtowaniu się nieprawidłowych postaw obywatelskich przy założeniu, iż głównym źródłem 

informacji w dobie cyfryzacji jest Internet, a ściślej szeroko pojęte media społecznościowe. 

Wiedza z zakresu prawa przekazywana za pomocą powyższych kanałów informacji jest zwykle 

 
13 T. Nieborak, „Czy edukacja prawna jest nadal potrzebna? Refleksje na 100-lecie „ruchu prawniczego, 
ekonomicznego i socjologicznego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalistyczny, Zeszyt 2/2021, Poznań 2021 
[online]. Dostępny w Internecie: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/28732/25854> s. 272. 
14 A. Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego, Przegląd 
Pedagogiczny nr 2/2014, Wyd. Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014 [online]. Dostępny w 
Internecie: < http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1705> (dostęp: 28.07.2021 r.),  s.65. 
15 T. Nieborak, op.cit,. s. 272. 
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niepotwierdzona i nie może stanowić wiarygodnego źródła dla młodego pokolenia. Internet 

stanowi naturalną konsekwencję rozwoju społeczeństwa informacyjnego, którego nie można 

wyeliminować z użytku i wobec potencjału jaki pełni może stanowić adekwatne narzędzie 

dla potrzeb kształcenia młodzieży o ile zostanie wykorzystany przez zaufane podmioty 

specjalizujące się w edukacji prawnej młodzieży.  

Dostrzegając powyższe problemy należy wyjść im naprzeciw i umocnić znaczenie edukacji 

prawnej z uwagi na rosnącą złożoność życia społecznego. W tym kontekście edukacja prawa 

spełniać ma rolę krzewienia wśród młodych podstawowych wartości, idei i zasad jakie 

przyświecają rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Za to przyczynkiem do rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego jest wzbudzanie w nim szacunku oraz zaufania wobec 

przestrzegania prawa oraz instytucji tworzących i stosujących prawo czemu służy podnoszenie 

świadomości społecznej, w tym świadomości prawnej wśród młodego pokolenia. 

W nawiązaniu do powyższego możemy zauważyć powtarzający się ciągły cykl społecznego 

rozwoju z punktu początkowego- edukacji prawnej do punktu końcowego - świadomości 

prawnej. Dlatego też efekt końcowy doprowadzić ma do zbudowania społeczeństwa 

nowoczesnego opartego na wiedzy oraz wyposażeniu go w kluczowe kompetencje 

obywatelskie, które posłużą dalszemu rozwojowi społecznemu tegoż społeczeństwa.  

Co więcej, ważnym zagadnieniem jest również prowadzenie działań zmierzających 

do usystematyzowania dotychczasowych sposobów prowadzenia edukacji prawnej wśród 

młodzieży, gdyż ma to istotne przełożenie na przyszłość kolejnych pokoleń. Problem ten 

dostrzegła już w 2012 r. D. Woźniakowska – Fajst pisząc: „Świadomość prawna nie zrodzi się 

w ciągu jednego pokolenia. Dla jej rozbudzenia i umocnienia potrzebna jest edukacja prawna: 

dostarczanie wiedzy o prawach i obowiązkach, konsekwencjach podejmowanych działań, 

»ćwiczenie« kontaktów z instytucjami państwowymi (urzędami, Policją, sądami) oraz 

sporządzanie podstawowych pism procesowych. Poza wiedzą i umiejętnościami konieczne jest 

też zbudowanie postaw: przezwyciężenia lęku przed prawem i zachęcenie do aktywnego 

korzystania z jego mechanizmów. Ważne jest, by edukację prawną prowadzić już od 

najwcześniejszych lat, tak by stała się ona oczywistą częścią edukacji przedszkolaka, ucznia 

szkoły podstawowej, gimnazjalisty i licealisty”. 16 

W świetle powyższego stanowiska wysunąć można tezę, iż podstawowym instrumentem 

służącym edukacji prawnej młodzieży powinny być przede wszystkim działania Ministerstwa 

 
16D. Woźniakowska-Fajst,M. Stec, J. Śliwa, op.cit, s. 7–8. 
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Edukacji i Nauki zmierzające do rozszerzenia podstawy programowej dla dzieci w wieku co 

najmniej na poziomie szkoły podstawowej17. W obecnym stanie prawnym przedmiot „wiedza 

o społeczeństwie” jest obligatoryjny dopiero na poziomie klasy 8 szkoły podstawowej oraz w 

szkołach ponadpodstawowych. Nadto, w najszerszym wymiarze elementy edukacji prawnej 

znajdziemy w podstawie programowej z zakresu przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

dla kształcenia liceum ogólnego, techników oraz szkoły branżowej II stopnia18.  

Nie jesteśmy jednak przypadkiem odosobnionym. W systemach oświatowych innych państw 

Unii Europejskiej edukacja prawna jest najczęściej zintegrowana z innymi przedmiotami takimi 

jak „wychowanie obywatelskie” bądź „edukacja obywatelska” bądź jej elementy pojawiają się 

w obrębie kilku przedmiotów. Z kolei jako samodzielny przedmiot najczęściej stanowi 

przedmiot fakultatywny19.  

O ile wdrożenie do systemu oświatowego elementów edukacji prawnej zaliczyć można 

do pozytywów i jest swoistego rodzaju standardem na terenie całej Unii Europejskiej, o tyle 

kluczowym jest również samo podejście do kształcenia oraz wypracowanie wśród młodych 

ludzi tendencji do edukacji ustawicznej. Zadanie to stoi przed szkołą, która obecnie nie jest 

w stanie przygotować młodych ludzi do życia w przyszłości20. Zauważyć trzeba, iż dotychczas 

przyjęty model kształcenia ukierunkowany na przekazywanie wiedzy nie jest dostatecznie 

efektywny, gdyż nie tylko nie wyposaża młodych w odpowiednie umiejętności, ale znacząco 

hamuje ich rozwój i pokłady kreatywności.  

Z punktu widzenia edukacji prawnej wyróżnić można dwa rodzaje czynników 

odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Pierwszym z nich jest niemożność dostosowania 

edukacji formalnej do tempa przemian społeczno-gospodarczych oraz ilości informacji 

i wiedzy.  Drugim odnoszącym się już ściśle do edukacji prawnej jest niestabilność prawa 

 
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356 ze zm). Obecnie w podstawie programowej dla 
uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli jest m.in. edukacja prawna w zakresie praw człowieka, praw ucznia 
czy elementów prawa karnego i prawa wykroczeń.  
18Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2017 
r. poz. 59, 949 oraz 2203) 
19 Zob. D. Dziewulak, op. cit., s. 238. Wśród analizowanych państw znalazły się: Włochy, Austria, Węgry, 
Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Serbia, Szwecja oraz Wielka Brytania. 
20 Szczególnie podkreśla  to J. Przeperski, op.cit, s. 6. 
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poprzez ilość zmian w regulacjach prawnych. Być może kluczem do rozwiązania tego 

problemu jest zaszczepienie wśród młodzieży roli jaką pełni edukacja ustawiczna. 

Jak podkreśla J. Przepierski w perspektywie zmieniającego się świata ważna funkcją szkoły 

powinno być przygotowanie uczniów do podjęcia zadania edukacji ciągłej, bowiem uczniowie 

muszą mieć nie tylko świadomość ciągłej nauki, ale i posiadać adekwatne umiejętności 

do przyswajania nowej wiedzy i aktywnie uczestniczyć w innych formach edukacji w tym 

nieformalnej oraz samokształceniowej21. Należy więc na poziomie szkoły wypracować wśród 

młodych ludzi postawę samodyscypliny oraz wyposażyć w narzędzia pozwalające 

rozwiązywać realne problemy prawne.  

Jednak zrozumienie znaczenia roli jaką ówcześnie spełniać ma edukacja prawna zacząć należy 

od wyposażenia osób przekazujących tą wiedzę w odpowiednie zaplecze merytoryczne. 

Bowiem stopień zaznajomienia młodych ludzi z wiedzą prawniczą zależny jest w dużej mierze 

od sieci obiegu informacji o prawie. Dla osiągnięcia zadowalającego efektu można posłużyć 

się zaproponowanym przez M. Vorwega oraz V. Lasswella modelem komunikacji22 

opierającym się na pewnym łańcuchu pięciu elementów tj. (nadawcy) prawodawcy – 

(przekazie) treść prawa – kanale (np. nauczycielach, instytucjach zajmujących się szerzeniem 

wiedzy o prawie itp.) – odbiorcach (w naszym przypadku młodzieży) – (efekcie) np. określonej 

postawie społecznej wobec prawa.  

Kluczową rolę jaką pełnić mają w procesie zaangażowania młodzieży w kształcenie ustawiczne 

nauczyciele dostrzeżono już w 2015 r.  Wówczas powstał materiał pod tytułem System 

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, 

realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jego głównym celem jest „wsparcie nauczycieli 

w pogłębianiu świadomości prawnej – swojej i uczniów. Ta nowa forma doskonalenia 

nauczycieli daje nie tylko niezwykłą szansę na podniesienie kompetencji nauczycieli, lecz także 

możliwość rozwiązywania problemów szkoły. W ramach współpracy w sieci nauczyciele 

rozwijają umiejętności związane z: 

1) diagnozowaniem stanu edukacji prawnej w szkole w kontekście realizacji podstawy 

programowej;  

 
21 J. Przeperski, op. cit., s. 7 
22 T.  Nieborak, op.cit., s. 274. 
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2) prowadzeniem różnorodnych zajęć edukacyjnych o tematyce prawnej, samodzielnym 

tworzeniem scenariuszy lekcji oraz materiałów dydaktycznych;  

3) stosowaniem form i metod nauczania dostosowanych do tematyki omawianych 

zagadnień prawnych oraz predyspozycji i zainteresowań uczniów;  

4)  stosowaniem i wymianą dobrych praktyk, prowadzeniem lekcji i zajęć otwartych, 

służących pogłębionej refleksji, dzieleniu się doświadczeniem;  

5)  autoewaluacją działań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie edukacji 

prawnej.”23 

Nie sposób ocenić jednak jak obecnie wygląda efektywność tej sieci współpracy i jakie ma 

przełożenie na zakres rozwoju świadomości prawnej uczniów. Autorka nie doszukała 

się żadnych badań w tym przedmiocie. 

Zagadnienie edukacji prawnej w kontekście edukacji prowadzonej przez całe życie 

(ustawicznej, permanentnej) można oceniać pod kątem trzech wymiarów: wertykalnym, 

horyzontalnym oraz łączącym je obie rozumianym jako wymiar przestrzenny24. 

Edukacja prawna w wymiarze wertykalnym powinna obejmować stopniowalności kształcenia 

poczynając od dzieci najmłodszych do człowieka dorosłego w pełni dorosłego. Stopniowalność 

ta ma wyróżniać się podejmowaniem ciągłych i zaplanowanych działań odpowiednich 

dla poziomu poszczególnych etapów rozwojowych człowieka oraz nastawionych 

na zrealizowanie wizji modelu człowieka wyedukowanego radzącego sobie w każdej 

napotkanej sytuacji życiowej niezależnie od jej natężenia.25 Horyzontalność edukacji prawnej 

oznacza zaangażowanie w edukowanie prawne młodego człowieka nie tylko szkół, 

ale i organizacji rządowych, samorządowych i innych instytucji oraz uspójnienie ich działań, 

by młodzież rozwijała się w sposób harmonijny i dostosowany do ich wieku i sił umysłowych26. 

Wydawać by się mogło, iż edukacja ustawiczna skupia się wyłącznie na wymiarze czasowym 

edukacji prawnej. Nic bardziej mylnego. W pierwszych latach życia młodego człowieka dużą 

rolę odgrywa szkoła oraz nauczyciele. Ich podejście do kształcenia stanowić powinno istotę 

przekazania podstawowej wiedzy z zakresu prawa nie w postaci czysto teoretycznej, 

 
23 E. Leszczyńska, M. Pacholska, op.cit., s. 3. 
24 J. Przeperski, op. cit., s. 7. 
25 Ibidem s. 7 
26 Ibidem s. 7-8. 
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lecz poprzez wyposażenie w umiejętność rozwiązywania problemów oraz wypracowania 

krytycznego myślenia. Jak podnosi D. Wojciechowska Fajst idealny model nauczania stanowi 

synergię wiadomości teoretycznych (umiejscowienie i uporządkowanie informacji o prawie) 

oraz wiedzy praktycznej (np. rozwiązywania kazusów, analizy przepisów czy tworzenia pism 

procesowych) co daje odpowiednie przygotowanie do dalszego poszerzania horyzontów27. 

Poza tym młody człowiek wchodzący w dorosłość powinien mieć szansę nabycia kolejnych 

przydatnych umiejętności zarówno po zakończeniu edukacji formalnej, jak i w jej trakcie. 

Tu pojawia się pole dla organizacji rządowych oraz samorządowych oraz innych instytucji, 

instytutów czy fundacji będących w stanie stworzyć skoordynowane działania oraz programy 

dopełniające, a zarazem rozwijające dotychczas nabyte umiejętności. Rolą państwa w zakresie 

edukacji prawnej powinno być dawanie przykładu młodemu człowiekowi i zachęcanie 

go do angażowania się w struktury życia obywatelskiego.  

Należy wziąć pod uwagę wnioski jakie wynikają z Raportu końcowego z monitoringu 

funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzonego w ramach programu 

„Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2016 - Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Wskazano wówczas, 

iż w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej brakuje środków dedykowanych 

prowadzeniu edukacji prawnej. Dalej czytamy: „Ponad 90% naszych rodaków nie odczuwa 

potrzeby korzystania z pomocy prawnej (niezależnie czy odpłatnej czy nie), bo nie rozumie, 

że ich problemy wymagają wsparcia prawnika lub, że będzie w stanie uniknąć problemów, 

jeżeli skorzysta z takiego wsparcia. Oznacza to, że bez szerokiej i powszechnej edukacji prawnej 

obywateli, mimo że powinni oni korzystać z pomocy prawnej, i tak robić tego nie będą.28” 

Kolejne wnioski nienapawające optymizmem wypływają z Informacji o wynikach kontroli 

przeprowadzonej w 2018 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach oceny funkcjonowania 

nieodpłatnej pomocy prawnej29. W pierwszej kolejności podkreślono, iż wszelkie objęte 

kontrolą jednostki sektora administracji publicznej wypełniały zadania z zakresu edukacji 

prawnej w sposób niejednolity. W większości przypadków działania te nie miały spójnego, 

 
27 D. Woźniakowska-Fajst, M. Stec, J. Śliwa, op. cit., s. 29-30. 
28 Instytut Spraw Publicznych, Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, Warszawa 2016 [online] Dostępny w Internecie: 
<https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/RAPORT%20KO%c5%83COWY%20Z%20MONITORINGU%20FU
NKCJONOWANIA%20SYSTEMU%20NIEODP%c5%81ATNEJ%20POMOCY%20PRAWNEJ.pdf> 
(dostęp:27.07.2021 r.), s.53. 
29 Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, NIK 2018 [online] Dostępny w Internecie: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,16874,vp,19432.pdf> 
(dostęp: 24.07.2021 r.) 
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kompleksowego i systemowego charakteru, a te, które adresowano do osób innych 

niż uczniowie, sprowadzały się głównie do udostępniania informacji w Internecie. 

W najszerszym zakresie edukacją prawną objęci zostali uczniowie, dla których 

m.in. przygotowane zostały materiały, udostępnione następnie m.in. szkołom i placówkom 

oświatowym. Corocznie prowadzona była również akcja informacyjno-edukacyjna związana 

z Międzynarodowym Dniem Mediacji. Jednak znaczna część działań edukacyjnych 

adresowanych również do dzieci i młodzieży była realizowana jedynie poprzez zamieszczanie 

informacji na stronach internetowych. Działania takie zapewniają wprawdzie powszechny 

dostęp do zamieszczonych na takich stronach treści, jednak w opinii NIK ich skuteczność jest 

ograniczona. 

Rezultatem wprowadzenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej było również utworzenie 

przy Ministrze Sprawiedliwości ciała opiniodawczo-doradcze określanego mianem Rady 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Edukacji Prawnej (art. 17 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej 

pomocy prawnej). W obecnym kształcie organ funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie z dnia 16 lipca 2019 r. 

w sprawie powołania oraz nadania regulaminu pracy Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 

Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej (Dz. U. 2021 poz. 168). 

Do kompetencji Rady należy m.in. analiza wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej 

oraz podejmowanie działań służących usprawnieniu organizacji systemu. Ponadto, na Ministra 

Sprawiedliwości został nałożony coroczny (w terminie do 30 czerwca następnego roku) 

obowiązek sprawozdawczy z oceny funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i edukacji prawnej. Od 2019 r. Rada została zwołana trzykrotnie. Dotychczas 

na posiedzeniach Rady konsultowano sposoby usprawnieniu systemu nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem30. Kwestie związane 

z systemowym usprawnieniem edukacji prawnej nie były dotychczas podnoszone.  

Edukacja prawna w obszarze wymiaru sprawiedliwości 
„Świadomość prawna i wiedza o prawie to klucz do zrozumienia współczesnego świata. 

Kształcenie społeczeństwa w tej dziedzinie służy naszemu wspólnemu dobru” twierdzi 

 
30 Powyższe odnieść można np. do najnowszego komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, Posiedzenie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa 
Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej, [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/posiedzenie-rady-nieodplatnej-pomocy-prawnej-poradnictwa-
obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej> (dostęp: 28.07.2021 r.) 
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski31. W tym miejscu 

należy odnieść się do edukacji prawnej ukierunkowanej wprost na kształcenie młodzieży 

w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Jak wiemy wymiar sprawiedliwości to obszar działania 

Państwa polegający na rozwiązywaniu sporów prawnych przez niezawisłe i niezależne sądy. 

Dla przeciętnego obywatela machina funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wydaje 

się niezrozumiała, a zaufanie do sądów jest na stosunkowo niskim poziomie. Ponadto, Polacy 

coraz częściej podnoszą, iż procedury sądowe są nad wyraz skomplikowane (wzrost z 30 % 

do 33% w latach 2012-2017)32. Jak już wcześniej zaznaczono w niniejszej analizie świadomość 

prawna społeczeństwa kształtuje się na przestrzeni pokoleń. Istotne jest więc zaszczepienie 

wśród młodzieży zaufania wobec instytucji prawa, co powinno się przełożyć się na posiadanie 

orientacji w przepisach prawnych, znajomości podstawowych procedur, a przede wszystkim 

braku lęku przed udziałem w procedurach sądowych33. Tak by w przyszłości mogli 

przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie swoim dzieciom a to ostatecznie przyczyni się 

do rozszerzania świadomości społecznej wśród ogółu społeczeństwa i chętniejszego udziału 

w inicjatywach obywatelskich i społecznych.  

Na uznanie zasługują inicjatywy o charakterze ogólnopolskim podejmowane przez Wydział ds. 

Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, który opracował programy edukacyjne 

skierowane na kształcenie w obszarze edukacji prawnej młodzieży. Programy koncentrują się 

na trzech płaszczyznach. Pierwszy z nich m.in. Lekcje o prawie skupiające się na tworzeniu 

materiałów edukacyjnych dla nauczycieli oraz prowadzeniu interaktywnych zajęć z młodzieżą 

przez pracowników Ministerstwa. Wśród nich można wyróżnić takie programy jak „Lekcje 

o mediacji” czy „Lekcje o legislacji”. Na kolejnej płaszczyźnie Ministerstwo daje możliwość 

zaznajamiania młodzieży z praktycznymi aspektami funkcjonowania prawa poprzez konkursy 

i gry edukacyjne. W tym kontekście ciekawą inicjatywę stanowi Konkurs dla szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych pod tytułem Liga Sprawiedliwości. Jak podaje 

Ministerstwo Sprawiedliwości „celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży 

w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie 

społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie 

 
31Ministerstwo Sprawiedliwości, Obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej,  [online] Dostępny w Internecie:< 
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obchodzimy-dzien-edukacji-pr> (dostęp: 29.07.2021 r.) 
32 Centrum Badania Opinii Społecznej, Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komunikat z badań nr 
31/2017, Warszawa 2017 [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_031_17.PDF> (dostęp: 29.07.2021 r.), s. 8.  
33 A. Dudak, op.cit., s. 66 
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lokalnym”. 34 W każdej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą zgłosić się dwie 

drużyny w ilości od 3 do 5 uczniów. Wspólnie tworzą Ligę Szkół Podstawowych (klasy 4 – 8) 

oraz Ligę Szkół Ponadpodstawowych. W ramach rozgrywek drużyny cotygodniowo 

przygotowują twórcze zadania w formie literackiej, plastycznej bądź multimedialnej w oparciu 

o udostępniony na dedykowanej stronie Konkursu temat.  

Co interesujące, Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. powołana 

została Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości działająca przy Ministrze Sprawiedliwości. 

Zgodnie z założeniem Ministerstwa Sprawiedliwości „Celem Młodzieżowej Rady 

Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw 

nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także 

włączenie młodzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego 

w Polsce. Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra 

Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym 

inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego.”35 Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości pełnić ma zasadniczo 

dwie funkcje: doradczą oraz edukacyjną. Odzwierciedleniem normatywnym wymienionych 

funkcji jest katalog powierzonych Radzie zadań określonych w § 2 ust. 2 Zarządzenia, 

do których należą: wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków Ministrowi Sprawiedliwości, 

opiniowanie aktów prawnych, przygotowywanie analiz i raportów oraz udział w zespołach 

i komisjach  na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości, a nadto organizacja warsztatów, 

konferencji, paneli dyskusyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych36. Pod względem 

struktury organizacyjnej Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości jest organem kolegialnym 

złożonym z członków Rady wybieranych na jednoletnią kadencję drogą naboru prowadzonego 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości w oparciu o Regulamin naboru.  Skład Rady liczyć może 

od 12 do 24 członków w przedziale wiekowym od 16 do 26 lat. Na czele Rady stoi 

Przewodniczący Rady wybierany wraz z Zastępcą Przewodniczącego Rady oraz Sekretarzem 

Rady na pierwszym zwołanym posiedzeniu. Decyzje Rady zapadają na posiedzeniach Rady 

w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy quorum wynoszącym 

 
34 Ministerstwo Sprawiedliwości, Kominikat “Liga Sprawiedliwości” [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/liga-sprawiedliwosci> (dostęp: 30.07.2021 r.) 
35 Ministerstwo Sprawiedliwości, Komunikat “Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości” [online] Dostępny w 
Internecie: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci> (dostęp: 29.07.2021 
r.) 
36Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z 2020 r. poz. 264). 
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co najmniej połowę członków Rady.  Ponadto, na Radzie ciąży obowiązek przedkładania 

Ministrowi Sprawiedliwości dwa razy w roku sprawozdań z wypełnionych przez nią zadań. 

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w skład 

Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości I Kadencji wchodzi 24 członków - pełna lista członków 

znajduje się w opublikowanym komunikacie37. Dotychczas Młodzieżowa Rada 

Sprawiedliwości I Kadencji miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z doradcą Prezydenta 

ds. Młodzieży Łukaszem Rzepecki w ramach cyklu spotkań “Młodzi w pałacu”. Na spotkaniu 

prowadzonym w trybie wideokonferencji omawiano kwestie związane z edukacją prawną ludzi 

młodych, promowaniem działań tyczących się nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego38. Nadto, w ramach konsultacji rozmawiano 

o słuszności wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, 

o nieodpłatnych stażach dla ludzi młodych w administracji publicznej czy certyfikowanych 

kursach edukacyjnych dla młodzieży39. Z kolei 21 maja 2021 r. odbyło się drugie posiedzenie 

Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości I Kadencji przy udziale Wiceministra Marcina 

Romanowskiego. Tematem przewodnim posiedzenia Rady były kwestie związane z mediacją 

i pomocą pokrzywdzonym. Dyskutowano o rozwiązaniach dotyczących popularyzacji wiedzy 

prawnej oraz dostępnego wsparcia ze strony państwa40. Podjęto również kwestię aktywizacji 

obywatelskiej młodych ludzi celem zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczne. 

Bez wątpienia stworzenie tego organu doradczego zasługuje na uznanie, co więcej powinno 

być przedmiotem dalszych analiz w ramach realizacji ich zadań i przyszłych inicjatyw.  

Przegląd innych inicjatyw na rzecz edukacji prawnej młodzieży 
Działalność pro bono sądów powszechnych oraz sędziów 
Od kilku lat na uwagę zasługują działania podejmowane przez sądy powszechne z zakresu 

edukacji prawnej skierowane do młodzieży szkolnej. Oczywiście pewną trudność stanowi opis 

wszelkich podejmowanych inicjatyw w każdym z poszczególnych sądów, gdyż są to działania 

zróżnicowane. Jednakże można wyodrębnić pewne zbieżności, które zasadniczo sprowadzają 

się do spotkań młodzieży z sędziami w celu przybliżenia młodzieży zasad funkcjonowania 
 

37Ministerstwo Sprawiedliwości, Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości I Kadencji [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mlodziezowa-rada-sprawiedliwosci-i-kadencji>(dostęp: 10.09.2021 r.) 
38Młodzi w Pałacu. Spotaknie z Młodzieżową Radą Sprawiedliwości,  [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-doradcow/art,522,mlodzi-w-palacu-spotkanie-z-mlodziezowa-
rada-sprawiedliwosci.html>(dostęp:10.09.2021 r.) 
39 Ibidem. 
40 Ministerstwo Sprawiedliwości, Posiedzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej z udziałem Wiceministra 
Marcina Romanowskiego [online] Dostępny w Internecie: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/posiedzenie-
mlodziezowej-rady-sprawiedliwosci-z-udzialem-wiceministra-marcina-romanowskiego> ( dostęp: 10.09.2021 r.) 
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wymiaru sprawiedliwości i metodyki pracy sędziego, udział młodzieży w rozprawach 

sądowych, zwiedzanie budynków sądu i sal sądowych, przygotowywanie przez uczniów 

symulacji rozpraw z uwzględnieniem ról procesowych, udział uczniów w wykładach 

o tematyce prawnej, jak również rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych. 

Tak realizowane przedsięwzięcia edukacyjne służyć mają upowszechnianiu wiedzy 

o stosowaniu prawa w praktyce, organizacji i funkcjonowaniu sądów oraz strukturze 

sądownictwa w Polsce. Najczęściej Sądy zamieszczają na swoich stronach internetowych 

oferty edukacji prawnej kierowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych celem 

składania stosownych wniosków umożliwiających udział w danym programie. Jako przykład 

posłużyć może w tym wypadku Sąd Okręgowy w Toruniu41, który na swojej stronie 

internetowej ogłosił ofertę edukacji prawnej polegającą m.in. na umożliwieniu uczniom 

zwiedzania budynku sądu połączonego z krótką prelekcją na temat jego funkcjonowania, 

uczestnictwo w rozprawach karnych w charakterze publiczności, możliwość udostępnienia sali 

rozpraw na symulację rozprawy przygotowaną w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie czy 

zorganizowanie na terenie placówki edukacyjnej spotkań z sędzią celem zapoznania młodzieży 

z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i metodyką pracy sędziego. Innymi 

działaniami sądów powszechnych są działania upowszechniające wiedzę prawniczą poprzez 

tworzenie dedykowanych programów edukacyjnych. Dla przykładu wskazać można program 

edukacyjny pod nazwą “Lekcje o prawie” prowadzony w Sądzie Okręgowy w Warszawie przez 

sędziów pionu cywilnego i karnego.42 Jak czytamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Sądu Okręgowego w Warszawie średni czas trwania lekcji wynosi 3 godziny, podczas których 

uczniowie przygotowują symulację rozprawy sądowej i wcielają się w poszczególne role 

procesowe. Program “Lekcje o prawie” dedykowany jest dla uczniów VII-VIII klasy szkoły 

podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Jednakże, należy pamiętać, iż w skutek pandemii 

COVID-19 dostęp do sądów powszechnych również z zakresie prowadzenia zajęć 

edukacyjnych przez sądy jest obecnie znacznie utrudniony. 

Kończąc rozważania o działalności sądów powszechnych w obszarze edukacji prawnej 

podkreślić należy iż, wciąż wiele sądów korzysta z innowacyjnego poradnika Ministerstwa 

Sprawiedliwości pt. „Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla 

młodzieży. Poradnik jest jednym z działań realizowanego od sierpnia 2013 r. przez 

 
41 Oferta edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Toruniu [online] Dostępny w Internecie: 
<https://torun.so.gov.pl/edukacja-prawna,m,mg,3,163> (dostęp: 10.09.2021 r.) 
42 Buletyn Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie [online] Dostępny w Internecie: 
<https://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1438/edukacja-prawna> (dostęp: 10.09.2021 r.) 
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Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” 

w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału 

instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości.43  

Działalność samorządów zawodowych radców prawnych oraz adwokatów 
Krajowa Izba Radców Prawnych w ramach rozwoju edukacji prawnej wśród młodzieży 

organizuje od kilku lat Ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych pod tytułem “Akademia Wiedzy o Prawie”. Celem Konkursu jest 

działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich Polaków, 

wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa 

wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie związków prawa polskiego z prawem 

międzynarodowym.44 Realizacją powyższych celów zajmuje się powołany przez Prezesa bądź 

Wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Komitet Organizacyjny Konkursu. Tegoroczna 

IV już edycja Konkursu rozpoczęła się 29 marca 2021 r.  a zakończyła finałem, który odbył się 

26 kwietnia 2021 r. Konkurs składał się z trzech etapów: pierwszy w formie quizu – 

na poziomie szkolnym, drugi w formie testu oraz zadania polegającego na rozwiązaniu kazusu 

- na poziomie okręgowym oraz trzeci w formie ustnej wypowiedzi przed Centralną Komisją 

Akademii Konkursu - na poziomie centralnym. Należy podkreślić, iż w rozwój Konkursu 

angażują się Okręgowe Izby Radców Prawnych, które reprezentowane są przez koordynatorów 

ds. edukacji prawnej45. 

Stosowne działania na rzecz edukacji prawnej młodych ludzi podejmowane są również 

na poziomie poszczególnych izb. Jako przykład może posłużyć Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Warszawie, która stworzyła program zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych pt. “Radca prawny na piątkę”.46 Zajęcia prowadzone są zarówno przez 

radców prawnych, jak również aplikantów radcowskich w oparciu o specjalnie przygotowane 

scenariusze lekcji. Z kolei tematyka zajęć jest dostosowana do każdego z poziomów edukacji. 

 
43 Ministerstwo Sprawiedliwości, „Przychodzi uczeń do prawnika…” – innowacyjny poradnik prawny dla 
młodzieży [online] Dostępny w Internecie: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-
prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy> (dostęp: 10.09.2021 r.) 
44 Krajowa Izba Radców Prawnych, Komunikat “Edukacja Prawna” [online] Dostępny w Internecie:< 
https://kirp.pl/edukacja-prawna/> ( dostęp: 10.09.2021 r.) 
45 Regulamin IV Edycji Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych w roku szkolnym 2020/2021  
[online] Dostępny w Internecie: <https://kirp.pl/wp-content/uploads/2021/03/regulamin-vi-edycji-konkursu-
akademia-wiedzy-o-prawie.pdf> (dostęp: 10.09.2021 r.) 
46 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Komunikat “Edukacja Prawna - szersza współpraca i więcej 
zajęć” [online] Dostępny w Internecie: <https://www.oirpwarszawa.pl/edukacja-prawna-szersza-wspolpraca-i-
wiecej-zajec/>  (dostęp: 10.09.2021 r.) 
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Spotkania z praktykami prawa stanowią świetne uzupełnienie programu nauczania.  

Dzięki tej inicjatywie młodzież zapoznaje się z zagadnieniami związane z danymi osobowymi, 

prawami autorskimi, prawami człowieka, zobowiązaniami wynikającymi z prawa cywilnego 

czy prawa spadkowego, podstawami prawa gospodarczego, prawa rodzinne, prawem pracy 

oraz prawem konstytucyjnym.  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie od kilku już lat podejmuje szereg inicjatyw 

mających na celu realizację idei szerzenia oraz propagowania wiedzy prawnej wśród dzieci 

i młodzieży, w tym między innymi poprzez organizację zajęć szkolnych dedykowanych 

dzieciom i młodzieży z Warszawy oraz okolic. Za zgodą i we współpracy z dyrekcją ponad 

30 warszawskich szkół grupa radców prawnych przeprowadziła zajęcia o tematyce prawnej 

dla uczniów klas podstawowych oraz ponadpodstawowych. W samym roku 2019 radcowie 

prawni zrealizowali ponad 270 godzin lekcyjnych. Również w okresie pandemii zajęcia 

prowadzone przez radców izby warszawskiej są kontynuowane online. Jak deklaruje OIRP 

w Warszawie zajęcia mają się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu47. 

Z kolei przy Naczelnej Radzie Adwokackiej działa Komisja Edukacji Prawnej. W 2019 r. 

Komisja sporządziła opracowanie, w którym zebrano i opisano podejmowane dotychczas 

inicjatywy edukacyjne w ramach Okręgowych Izb Adwokackich mające na celu wzajemne 

dzielenie się doświadczeniem i inspirowanie do dalszych działań48. Wśród programów 

edukacyjnych skierowanych do młodzieży wyróżnić można: funkcjonujący od 2014 r. program 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku pt. “Adwokat przydaje się w życiu”, projekt lekcji 

dedykowanych dla uczniów szkół średnich “Adwokat dla Ucznia” realizowany przez 

Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach,  program edukacyjny pod tytułem “Adwokat 

pomaga i uczy prawa” skierowany do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych 

na terenie działania Izby Adwokackiej w Olsztynie czy program edukacyjny przygotowany 

przez Okręgową Radę Adwokacką “Adwokat przydaje się w życiu” skierowanym do młodzieży 

uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie.  

 
47 Biuro Edukacji Urząd m.st. Warszawy, Edukacja Prawna warszawskich uczniów [online] Dostępny w 
Internecie: <http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/materialy-dla-nauczyciela/22181-
edukacja-prawna-warszawskich-uczniow> (dostęp: 10.09.2021 r.) 
48 Opracowanie Komisja Edukacji Prawnej Przy Naczelnej Radzie Adwokackiej [online] Dostępny w Internecie: 
<http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-akomisjaedu25ix2019-28974.pdf> (dostęp: 10.09.2021 r.) s. 
7 
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Młodzieżowe Rady Gminy, Powiatu i Województwa 
Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy 

o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie wzmocniono pozycję młodzieżowych rad na każdym 

szczeblu samorządu terytorialnego49. Skutkiem wprowadzonej noweli ustawodawca 

zobowiązał gminy, powiaty oraz województwa do angażowania młodzieży w sprawy dla nich 

istotne poprzez umacniając znacząco pozycję młodzieżowych rad. Młodzieżowe rady 

na każdym szczeblu zyskały charakter doradczy i inicjatywny. W oparciu o te kompetencje 

młodzieżowe rady mogą zgłaszać do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej, w trybie określonym przez statut gminy, statut powiatu, statut województwa 

bądź odrębne uchwały organów stanowiących wymienionych jednostek samorządu 

terytorialnego. Nadto, uproszczona została procedura powoływania młodzieżowych organów 

doradczych poprzez umożliwienie ich tworzenia zarówno z własnej inicjatywy organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, jak i na wniosek organów wykonawczych 

tj. wójta, zarządu powiatu i zarządu województwa oraz szeregu innych podmiotów, w tym 

organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów z terenu danej jednostki. 

Co ważne, wprowadzono także ustawowy termin rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania 

organów doradczych wynoszący 3 miesiące od daty jego złożenia. Prócz tego młodzieżowe 

rady wyposażone zostały w dodatkowe kompetencje ustawowe m.in. opiniowanie projektów 

uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy 

na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy, powiatu 

oraz województwa na rzecz młodzieży oraz monitorowanie realizacji tychże działań 

oraz podejmowanie innych działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji 

obywatelskiej w sposób określony przez radę gminy, radę powiatu bądź sejmik województwa. 

W szczególności z punktu widzenia niniejszej analizy ostatnia z wymienionych kompetencji 

jest istotna, gdyż może prowadzić do aktywizacji młodzieży lokalnej dotychczas 

niezainteresowanej działaniami na poziomie lokalnym. Autorka zwraca uwagę, iż zadania 

edukacyjne młodzieżowych rad wobec ich rówieśników mogą przełamać pewną barierę 

pokoleniową oraz w przystępniejszy sposób zainteresować młodzież sprawami obywatelskimi.  

 
49 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 2021 poz. 1038) 
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Inne 
Na szczególną uwagę zasługuje działalność fundacji INRIPS założonej w 2009 r. jako 

prawniczego think-tanku skupionego wokół pięciu obszarów zainteresowania: dostęp 

do pomocy prawnej, innowacyjna edukacja prawna, proces legislacyjny, wymiar 

sprawiedliwości oraz zawody prawnicze50 Fundacja utworzyła interaktywną grę o nazwie 

„Twoje prawo”. Gra stanowi nowoczesne narzędzie edukacyjne, której celem jest zdobycie 

praktycznej wiedzy z zakresu prawa, rozwój postaw obywatelskich oraz ćwiczenie 

umiejętności, na które jest szczególne społeczne zapotrzebowanie. Gra skierowana 

jest do uczniów liceów, gimnazjów oraz studentów bądź uczniów innych typów szkół 

ponadgimnazjalnych. Zgodnie z jej założeniami uczestnicy biorą udział w procesie 

legislacyjnym na ustawą, której tematykę mogą wybrać samodzielnie bądź skorzystać 

z pomocy prowadzącego. Jest to niezwykle ciekawy projekt, gdyż pozwala zaangażować 

młodych w złożone tematy zarezerwowane wcześniej dla nielicznych, a jednocześnie 

wykorzystuje narzędzie, którym młodzież posługuje się na co dzień tj. umiejętność grania 

w gry.  

Ponadto, celem promocji oraz wzbudzania wśród społeczeństwa zainteresowania wiedzą 

prawniczą dnia 15 marca 2017 r. po raz pierwszy obchodzono Dzień Edukacji Prawnej. 

Tegoroczny Dzień Edukacji Prawnej obchodzony był 15 marca 2021 r.  Z tej okazji 

przygotowano atrakcyjne dla młodzieży webinary na platformie Facebook oraz indywidualne 

45- minutowe lekcje prowadzone przez sędziów i prawników na platformie Microsoft Teams 

z tematyki prawa karnego, cywilnego, autorskiego, praw człowieka oraz praw zwierząt. Z kolei 

partner wydarzenia Wolters Kluwer Polska przygotował praktyczne artykuły omawiające 

zagadnienia prawne z życia codziennego.51 

Z uwagi na określone ramy ilościowe niniejszej analizy nie sposób wymienić wszystkich 

organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo edukacją prawną. Do najciekawszych 

zaliczyć można ponadto Centrum Edukacji Obywatelskiej52oraz Fundację Edukacji Prawnej 

 
50 Więcej o Fundacji IRIPS oraz ich działaniach można znaleźć pod adresem: http://www.inpris.pl 
51Iustitia, Komunikat “Dzisiaj obchodzimy dzień edukacji prawnej” [online] Dostępny w Internecie: 
<https://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wiadomosci/dzisiaj-obchodzimy-dzien-edukacji-prawnej/> (dostęp: 
30.07.2021r. ) 
52 Zachęcam do zapoznania się z programami organizacji pod adresem: https://www.ceo.org.pl/programy  
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“Iustitia”. Wyróżnić należy także Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej m.in. poprzez 

prowadzenie zajęć opartych na metodologii Street Law pod tytułem „Prawo na co dzień”53.  

Wnioski i zalecenia 
Z niniejszej analizy wysunąć można trzy kluczowe wnioski. Po pierwsze w obszarze edukacji 

prawnej młodzieży nie są prowadzone i nie były prowadzone dotychczas żadne badania. 

Przytoczone w analizie badanie ogólnopolskie prowadzone było w roku 2016 i w najszerszym 

zakresie jak dotychczas wyjaśniały kwestie edukacji prawnej społeczeństwa polskiego. Od tego 

czasu nie przeprowadzono żadnego badania, które dałoby obraz aktualnego stanu świadomości 

prawnej Polaków. Wszelkie wnioski można wyciągać z nieaktualnych danych oraz 

cząstkowych analiz instytucji niezajmujących się profesjonalnie obszarem badań 

(np. Naczelnej Rady Adwokackiej). Zaleca się podjęcie debat wśród opinii społecznej na temat 

stanu edukacji prawnej młodzieży w Polsce oraz prowadzenie dokładnych i rzetelnych badań 

o stanie świadomości prawnej młodzieży oraz poznania ich oczekiwań wobec systemu 

kształcenia i wskazania z ich strony propozycji poprawy tego systemu.  

Brak skoordynowanych działań między organizacjami prowadzących profesjonalnie zajęcia 

z zakresu edukacji prawnej jako swój cel statutowy. Bez wątpienia w Polsce istnieją 

organizacje, które zajmują się edukacją prawną młodzieży. Posiadają ekspertów, mają 

odpowiednie zaplecze merytoryczne, wydają publikację, prowadzą szkolenia. Mimo tak 

bogatej wiedzy i umiejętności nie ma żadnej wymiany doświadczeń między tymi 

organizacjami. Brak również programów aktywizujących młodzież na poziomie 

samorządowym (lokalnie) – w tym zakresie funkcjonują organizacje pozarządowe m.in. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustita” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”.  

Należy podkreślić, iż kluczowym założeniem jest stworzenie siatki informacyjnej między 

organizacjami profesjonalnymi, które wymieniałyby się posiadaną wiedzą co w rezultacie 

oznaczałoby swoistą „burzę mózgów” w wypracowaniu lepszych metod kształcenia młodzieży 

z zakresu prawa oraz wdrażanie adekwatnych narzędzi dla rozwoju prawnego młodego 

człowieka. 

Znaczącą rolę w życiu młodego człowieka odgrywa szkoła wypełniająca pierwsze lata jego 

życia w społeczeństwie. Ten etap kształcenia jest o tyle istotny, gdyż młody człowiek kształtuje 

 
53Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Komunikat “Street Law“ [online] Dostępny w Internecie: 
<http://www.psep.pl/index.php?site=/street_law/> (dostęp: 30.07.2021 r.) 
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wówczas swoją osobowość oraz podejście do kwestii społecznych oraz gospodarczych. Na ten 

moment nie sposób wskazać jak podstawa programowa z zakresu zajęć wiedzy 

o społeczeństwie działa w praktyce. Nie sposób ocenić skali, stopnia oraz efektów kształcenia 

młodzieży przez nauczycieli. Prócz tego należy się zastanowić czy podstawa programowa w 

obecnym zakresie jest wystarczająca. Dotychczas większość działań w zakresie edukacji 

prawnej podejmują organizacje pozarządowe oraz prawnicy i sądy powszechne pro bono, mimo 

iż, zadania te powinny leżeć w szczególności w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Wobec tego zalecanym jest dalsze prowadzenie badań nad efektywnością kształcenia 

młodzieży przez nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz zastanowienie się nad skutecznymi 

zmianami w systemie oświaty, w szczególności z uwzględnieniem zmian podstawy 

programowej nauczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Na koniec Autorka pragnie podkreślić, iż w erze cyfryzacji kształcenie młodych osób opierać 

należy na aktywizacyjnych metody nauczania, które zachęcą ich do współpracy oraz pozwolą 

poczuć się ważnymi członkami społeczności sprzyjając partycypacji społecznej. Tylko takie 

rozwiązania pozwolą uzmysłowić młodemu pokoleniu jak ważni są oraz jak przydatne mogą 

być ich pomysły. Ponadto, kluczowym jest korzystanie z dobrodziejstwa Internetu jako 

narzędzia pozwalającego usprawnić metody kształcenia młodzieży oraz dotarcia do jak 

największej ich liczby. 




