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Obydwa resorty będą wspólnie pracowały nad włączeniem edukacji prawnej do programów nauczania
w szkołach zawodowych, tworzeniem programów dokształcania nauczycieli oraz kontynuowały
działania sprzyjające edukacji prawnej społeczeństwa - takie jak egzamin z wiedzy o Konstytucji,
informowanie społeczeństwa o różnych aspektach systemu prawnego © L24 (Fot. Marian
Paluszkiewicz)
Dzisiaj w kowieńskim Progimnazjum im. Kazysa Griniusa minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis i
minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie prawnej
edukacji społeczeństwa.
Obydwa ministerstwa zobowiązały się do odnowienia programu nauczania przedmiotu do wyboru pt.
„Prawo" i ogólnego programu z podstaw praw obywatelskich w szkołach ogólnokształcących.
Obydwa resorty będą wspólnie pracowały nad włączeniem edukacji prawnej do programów nauczania
w szkołach zawodowych, tworzeniem programów dokształcania nauczycieli oraz kontynuowały
działania sprzyjające edukacji prawnej społeczeństwa - takie jak egzamin z wiedzy o Konstytucji,
informowanie społeczeństwa o różnych aspektach systemu prawnego.
„Wiedzy prawnej potrzebują nie tylko ministrowie czy politycy. Każdy obywatel powinien posiadać
podstawową wiedzę z dziedziny prawa. Człowiek ze znajomością prawa będzie uczciwym obywatelem
państwa, szanującym swój kraj i jego ustawy" – uważa minister sprawiedliwości J. Bernatonis.
„Wszyscy uczniowie są zapoznawani z Konstytucją, zdobywają zasadniczą wiedzę o prawach
człowieka i obywatela. Cieszymy się, że do procesu edukacji obywatelskiej w szkołach dołączą
zawodowi prawnicy, którzy pomogą w tworzeniu i odnawianiu programów nauczania, doskonaleniu
nauczycieli" – mówi minister oświaty i nauki prof. D. Pavalkis.
Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez „Baltijos tyrimai" 83 proc. mieszkańców Litwy jest zdania, że
podstawy prawa powinny być wykładane w szkołach i gimnazjach. Ankieta wykazała, że zaledwie piąta
część (21 proc.) mieszkających na Litwie sądzi, że posiada wiedzę wystarczającą do obrony swoich
praw, 34 proc. respondentów twierdzi, że takiej wiedzy nie posiada w ogóle, a 30 proc. potrzebuje
dodatkowych informacji.
Mieszkańcom Litwy najbardziej brakuje informacji dotyczących obrony praw człowieka (35 proc.),
ogólnej wiedzy z dziedziny prawa (35 proc.), pozostałych 35 proc. respondentów podkreśliło, że
brakuje im informacji o prawach konsumenta (35 proc.).
Jeszcze 28 proc. ankietowanych przyznało, że brakuje im wiedzy z zakresu prawa pracy, 21 proc.
respondentów podniosło, że brakuje im wiedzy z zakresu prawa własnościowego.

