Romuviečiai - antrajame Nacionalinės Teisės olimpiados etape
Balandžio 27 dieną du „Romuvos" gimnazistai - Greta Kvičiūtė (3d) ir Armandas Pribelskis (1b) lydimi istorijos mokytojos Ilonos Lentinienės, lankėsi Vilniaus Mykolo Romerio universitete,
kuriame vyko antrasis Nacionalinės Teisės olimpiados etapas. Buvo pakviesta 300 moksleivių,
kurie geriausiai parašė pirmojo etapo testą. Šiais metais olimpiadoje dalyvavo daugiau nei 1000
moksleivių iš visos Lietuvos. Galime didžiuotis, kad Greta ir Armandas buvo tarp 13 geriausiai
parašiusių pirmojo etapo testą.
Renginio metu mokiniai dalyvavo diskusijoje apie teisę kasdieniame gyvenime su Vidaus Reikalų
ministru Eimučiu Misiūnu, Seimo nare Aušrine Armonaite, Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių
bylų skyriaus teisėja, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnu, Lietuvos moksleivių
sąjungos prezidente ir Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje komunikacijos vadove. Ši diskusija
buvo labai šmaikšti ir įtraukianti visus dalyvisu. Mokiniai sužinojo, kad jų mokytojai vaikystėje ne
kartą vogė obuolius iš kaimynų sodo, o mokytojai turėjo progą pakraipyti galvas išvydę rankų
mišką, kai buvo užduotas klausimas apie „netyčinius" pabėgimus iš pamokų. Diskusijos moderatorė
tokias kasdienes situacijas įvardino kaip smulkius, bet vis tik teisės pažeidimus, todėl diskusijos
pabaigoje buvo padaryta išvada, kad gyventi nepažeidus teisės taisyklių beveik neįmanoma. Taip
pat gimnazistai turėjo progą susipažinti su labai įdomiu žmogumi - dr. Juozu Valčiuku, kuris skaitė
paskaitą tema „Teisininkas XXI amžiuje: kokį karjeros scenarijų renkuosi aš?". Didžiausią įspūdį
paliko šio lektoriaus entuziazmas ir aistra savo profesijai. Daugeliui atrodantį nuobodų teisininko
gyvenimą dr. Valčiukas pateikė šmaikščiai. Kiek daugiau nei valandą trukusi paskaita pralėkė tarsi
keletas minučių, o dėstytojui ištarus ačiū, didžiulėje auditorijoje pasigirdo būsimų teisininkų
aplodismentai.
Žinoma, svarbiausia dienos dalis buvo antrojo etapo testas, kurio metu moksleiviams video
klausimus pateikė Europos Sąjungos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius,
Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkas Rimvydas Norkus, FNTT pareigūnai, teisininkas, MRU
profesorius Justinas Žilinskas ir dar daug žymių šios srities specialistų. Tikriausiai viena smagiausių
akimirkų renginio metu buvo bendrauti su savo būsimais kolegomis ir dalintis patirtimis bei ateities
planais. Sostinę palikome galvodami apie savo ateitį, apie tai, ką išgirdome tą dieną ir labiau
susimąstėme, kur veda tikrasis mūsų gyvenimo pašaukimas.

