Profil prawniczy
1. Wstęp, założenia
Każdy człowiek od chwili narodzin aż do swojej śmierci posiada zdolność
prawną. Od momentu ukończenia 18 roku życia uzyskuje pełną zdolność do
czynności prawnych; oznacza to, że może zaciągać zobowiązania i rozporządzać
swymi prawami.
Pracując, kupując i sprzedając dobra materialne, płacąc podatki, udając się na
wypoczynek – ciągle korzystamy z pełnej zdolności do czynności prawnych, lecz
jakże często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tymczasem, wiedza na temat
funkcjonowania obywatela w ramach obowiązującego systemu prawa może –
i powinna – być znana każdemu. Ta refleksja stała się fundamentem idei utworzenia
w naszej Szkole klasy o profilu prawnym. Proces kształcenia w tej klasie jest
wspierany przez WPiA UŚ, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez Dziekana
WPiA UŚ i Dyrektora Szkoły oraz umową o współpracy dydaktycznej i objęciu
patronatem naukowym V Liceum Ogólnokształcącego im. Nikoli Tesli przez
Uniwersytet Śląski w Katowicach (umowę podpisali Prorektor ds. Kształcenia
i Studentów UŚ i Dyrektor Szkoły).

2. Podstawowe informacje o klasie / profilu / rozszerzeniach
/ przedmiotach dodatkowych
Uczniowie klasy o profilu prawnym rozpoczynają edukację na poziomie
rozszerzonym w klasie II i kontynuują w klasie III, realizując dwa przedmioty
dodatkowe: Historia - z uwzględnieniem historii prawoznawstwa, czyli
najważniejszych aktów prawnych, jakie były generowane na przestrzeni dziejów
i Elementy prawa.

3. Informacje o realizowanych
(programy, podręczniki)

programach

nauczania

Uczniowie klasy prawnej, uczęszczający do V Liceum Ogólnokształcącego
im.
Nikoli Tesli w Chorzowie, posiadają możliwość zdobycia pewnej i rzetelnej wiedzy
z zakresu nauk prawnych dzięki programom autorskim, które zostały opracowane
pod merytorycznym patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego i są realizowane w klasie II i III. Są to: Elementy prawa i Historia
powszechna ze szczególnym uwzględnieniem historii prawa i nauki
o państwie oraz dodatkowemu programu autorskiemu dla przedmiotu
przedsiębiorczość, jego treści nauczania zostały uzupełnione o prawne aspekty
prowadzenia działalności gospodarczej.
Programy autorskie, które zostały opracowane pod merytorycznym
patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dają uczniom
komplementarny wykład z zakresu: wstępu do prawoznawstwa, prawa cywilnego,
prawa karnego i prawa administracyjnego. Drugi program, prowadząc uczniów przez
historię powszechną, zapoznaje ich z najważniejszymi pomnikami prawa
światowego, począwszy od epoki starożytnej aż po wiek XX.

4. Działania przygotowawcze
Edukacja uczniów klasy prawnej nie ogranicza się tylko do zajęć
dydaktycznych w szkole. Uczniowie tej klasy uczestniczą w imprezach otwartych
WPiA UŚ (np. Dni Kultury Prawnej, sesje i konferencje naukowe), a także są obecni
na wybranych rozprawach w Sądzie Rejonowym w Chorzowie. Ponadto uczniowie
biorą udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów prawnych: adwokatami,
sędziami, prokuratorami i – co jest niezwykle istotne – prawnikami pracującymi
w biznesie.

5. Zakres współpracy z WPiA UŚ
Uczniowie klasy o profilu prawnym uczestniczą w zajęciach przygotowanych
specjalnie dla nich przez WPiA UŚ (np. warsztaty metodyczne dotyczące
określonych gałęzi prawa, wykłady, doświadczenia z wariografem, ćwiczenia
w laboratorium kryminalistycznym). Biorą także udział w spotkaniach tematycznych
z wybranymi pracownikami naukowymi WPiA UŚ.

6. Kompetencje uczniów po zakończeniu kształcenia
Uczniowie po zakończeniu edukacji będą dysponowali wiedzą prawną
z zakresu stosowania prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Zyskają tym
samym świadomość prawną, czyli umiejętność poruszania się w ramach
rzeczywistości demokratycznego państwa prawa: będą potrafili wypełniać,
formułować, określone rodzaje dokumentów, poznają zasady funkcjonowania
różnych instytucji, a tym samym zdobędą fundamentalną wiedzę na temat prawnych
uwarunkowań życia w społeczeństwie prawno-informacyjnym XXI wieku i będą
w pełni świadomie korzystać z przysługującej im zdolności do czynności prawnych.

7. Perspektywy dalszego kształcenia / zatrudnienia
Uczniowie liceum po zakończeniu edukacji w klasie o profilu prawnym mogą
starać się o uzyskanie zarówno indeksu WPiA UŚ, jak i uczelni ekonomicznych
(wszak wszelka działalność ekonomiczna odbywa się w granicach prawa). Obok
studiowania klasycznych zawodów prawnych, takich jak adwokat, sędzia, prokurator,
radca prawny, uczniowie mogą również zdobywać specjalistyczne wykształcenie
prawno-biznesowe, studiując na WPiA UŚ zupełnie nowy kierunek:
Przedsiębiorczość. Mogą również zostać specjalistami z zakresu prawa
administracyjnego, znajdując pracę w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych
(firmach zagranicznych, fundacjach, instytutach badawczych).

8. Ewaluacja
Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów ustala się raz na semestr. W tym
celu uczniowie będą wypełniać testy weryfikujące zakres nabytych wiadomości
i umiejętności. Dla obydwu przedmiotów realizowanych w ramach rozszerzenia
będzie przeprowadzony jeden taki test. Ponadto dopuszcza się możliwość oceniania
postępów uczniów przez pracowników naukowych WPiA UŚ, jednakże wystawiona
przez nich ocena miałaby status wyłącznie pomocniczy i uzupełniający, stanowiąc
dla nauczyciela miernik naukowej weryfikacji postępów jego pracy z uczniami.

