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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен
Ролан“ в Стара Загора станаха съдии за един час
Ученици от Х клас от Гимназията с преподаване на чужди
езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора бяха специални гости на
Районния съд по време на инициативата „Час на класа – Темида
отблизо“. Те бяха посрещнати от председателя на Апелативен съд
– Пловдив, Магдалина Иванова и председателя на Районен съд –
Стара Загора, Милена Колева.
Десетокласниците бяха впечатлени от мерките за сигурност на
входа на Съдебната палата. Те наблюдаваха как работи скенера,
през който задължително преминава за проверка багажа на всички
посетители.
За малко повече от час зала № 7 на Съдебната палата се
превърна в класна стая.
Пред учениците беше представен случай от практиката на
Пловдивския съд за грабеж на мобилен телефон от ученик в парка.
Извършителят е арестуван по описанието на жертвата пред
полицията. Децата се включиха в разпознаване на „нападателя“. Те
научиха как се снемат пръстови отпечатъци от веществено
доказателство, открито на местопроизшествието. След това петима
десетокласници облякоха черни тоги и застанаха на местата на
съдебния състав в зала №7. Други влязоха в ролята на прокурори и
адвокати. По време на възстановката на съдебен процес учениците
задаваха въпроси на „подсъдимия“, а накрая произнесоха
„присъда“.
В ролята на техен учител влезе съдията в Апелативен съд –
Пловдив Христо Крачолов. Той разказа какви видове дела се
разглеждат в съда. „Ако гледате репортаж по телевизията, само по
цвета на папките можете да разберете какви видове дела разглежда
съдебният състав, тъй като червените папки са за наказателните, а
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зелените – за гражданските дела“, каза съдия Крачолов. Той обясни
на учениците какво символизира Темида – богинята на
правосъдието, и защо на очите има превръзка, а в ръцете си държи
везна и меч.
С много емоции беше посрещната демонстрацията на
служители от областно звено „Съдебна охрана“ към
Министерството на правосъдието. Униформените направиха
презентация на използваните в пряката им работа оръжия и
демонстрираха помощни средства и различни техники при
конвоиране на задържани лица.
Специален гост на „Час на класа“ беше журналистката от БНТ
Сашка Пушкова, която сега е пресаташе на Апелативния съд в
Пловдив. Учениците изгледаха с любопитство неин репортаж за
дело с голям обществен интерес, след което тя разказа за
професията на съдебния репортер.
В „Час на класа“ участваха 27 ученици от Х клас на
Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара
Загора. Те бяха придружени от началника на Регионалното
управление на образованието Татяна Димитрова и Антония
Жилкова, която е преподавател по „Етика и право“ .
Председателите на Апелативен съд – Пловдив и Районен съд
– Стара Загора съдиите Магдалина Иванова и Милена Колева
наградиха с грамота всеки от десетокласниците. Те ги поздравиха
за отличното представяне и им пожелаха тези, които са се насочили
към професията на юриста, да сбъднат мечтата си.
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