РЕКОМЕНДАЦІЇ
до плану заходів із реалізації
у Сквирському районі правопросвітницького проекту
«Я маю право!» у 2018 році
Однією з актуальних проблем виховання в сучасних умовах є
недостатня й малоефективна профілактика асоціальної поведінки дітей,
підлітків та учнівської молоді, у поведінці яких проявляється стійка
тенденція порушення існуючих соціальних норм.
Правове виховання та оволодіння системою правових знань займає
особливе місце у комплексі практичних заходів, спрямованих на подолання
негативних явищ в учнівському середовищі.
Отримання правових знань, формування переконань учнів доцільно
здійснювати на основі загальнолюдських моральних принципів. Саме мораль
є внутрішньою основою правових норм і принципів, що не дозволяють дітям
та учнівській молоді скоювати протиправні дії та вчинки. Виховання
свідомого ставлення до норм права перебуває у прямій залежності від
морального виховання, а право втілює моральні принципи справедливості й
гуманності.
Тому попередження правопорушень і злочинності серед дітей, підлітків
та учнівської молоді – одне з головних завдань, що вирішують сучасні
заклади освіти.
Відповідно до статей 6, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», на виконання Указу Президента України від 14 листопада
2017 року
№ 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р «Про
реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019
роках», наказу Міністерства юстиції України від 09 жовтня 2017 року №
3743/7 «Про затвердження Плану заходів Міністерства юстиції України з
реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках»,
розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 09
січня 2018 року № 4 «Про затвердження регіонального плану заходів із
реалізації у Київській області правопросвітницького проекту «Я маю право!»
у 2018 році», розпорядження голови Сквирської районної державної
адміністрації від 13 березня 2018 року №116 «Про затвердження плану
заходів з правопросвітницького проекту «Я маю право!» у Сквирському
районі у 2018 році», з метою здійснення заходів, спрямованих на формування
у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння
підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та
захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних
сферах життя рекомендуємо спланувати і провести в закладах освіти
Сквирського району у 2018 році наступні заходи:

1. Тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного
характеру, спрямовані на підвищення рівня культури, поширення знань про
права і свободи людини і громадянина, а також набуття навичок їх
застосування:
бесіди: у дошкільних та загальних середніх закладах освіти
початкового рівня: «Сторінками Конвенції ООН про права дитини», «Знай
свої права й обов’язки, дитино!», «Наші права – щасливе дитинство», «Моє
право на ім'я», «Я і моя сім'я», «Я маю право жити і виховуватися в сім'ї»
тощо; у загальних середніх закладах освіти базового середнього та
профільного рівнів: «Конвенція ООН про права дитини», «Права й обов’язки
людини і громадянина, визначені Конституцією України», «Міжнародні
організації та документи, що захищають права дітей», «Праця молоді та
неповнолітніх в Україні: права, гарантії, проблеми й рекомендації»; «Дитяча
злочинність. Інтеграція в суспільство дітей, які мають проблеми із законом»,
«Що означає перебувати під захистом держави?», «Захист прав людини в
Європі та світі» тощо;
тренінги: «Ми – майбутнє України. Як захистити свої права?»; «Права
людини понад усе», «Права та обов’язки дітей», «Я маю право…», «Поважай
мої права», «Я і мої права»;
дебати – «Право на приватне життя», «Чи завжди треба казати
правду?», «Я маю право…», «Людські цінності…»;
години спілкування: «Людина і закон», «Права дитини: сучасна
ситуація в Україні», «Основи правосвідомості особистості», «Мир і щастя не
дива, тільки знай свої права», «У чому проявляється милосердя?», «Кожна
людина має право…», «Захисти себе від насильства», «Твори добро, бо ти
Людина», тощо;
правознавчі квести «Шляхами прав і обов’язків» тощо;
фестивалі учнівських презентацій «Знаємо й реалізуємо свої права»;
науково-практичні (науково-теоретичні) конференції, тематичні
читання, «круглі столи» з питань реалізації й захисту прав людини за участю
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України,
діячів науки і культури;
зустрічі учнівської та студентської молоді з працівниками
правоохоронних органів, юстиції, суду, представниками органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування, громадських організацій правозахисного
спрямування, юристами-практиками та ін.;
ігри правового змісту: «Правовий букварик», «Чиї права порушені?»,
«Вибери право», «Хто більше?», «Я почну, а ти продовж», «Знайди і виправ
помилку», «Вибери потрібну відповідь», «Добери прислів'я до картинок»,
«Право, обов’язок, свобода та відповідальність» тощо;
конкурс «Реклама прав і обов’язків», конкурси малюнків, плакатів,
рефератів, творів-есе про права людини в межах реалізації програми обласної
ради дітей Київщини «Правова освіта», КВК, турніри юних правознавців,

брейн-ринги, перегляд фільмів правової тематики «Правова кіномережа»,
відеолекторії тощо;
захист проектів – «Моє життя – мій вибір», «Закон суворий, але це
закон», «Гендерна рівність – це…», «Як стати успішним?», «Мій імідж»;
лекції, семінарські заняття, науково-практичні конференції, навчальні
тренінги, зустрічі за круглим столом, дискусії, майстер-класи провідних
юристів для педагогічних працівників району з питань: права людини; захист
прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо
переміщених осіб; формування правової свідомості учнів на заняттях курсів
правознавчого спрямування; профілактика правопорушень і підліткової
злочинності; соціально-педагогічна робота та соціально-правовий захист
дітей, які потрапили у складні життєві обставини; організація роботи з
дітьми, які зазнали насильства та ін. – за участю представників органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки і
культури.
2. Виступи з питань реалізації й захисту прав людини, у т.ч. учасників
антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб і
постраждалих унаслідок зазначеної операції.
3. Тематичні експозиції, книжкові виставки, презентації літератури
правового змісту, куточки з питань правової освіти учнів, де розміщено
інформацію про організації, до яких можна звернутися у випадку порушення
прав дитини, телефони «гарячих» ліній, скриньки юридичної пошти «Юрист
консультує».
4. Екскурсії учнівської молоді до місцевих правоохоронних і судових
органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.
5. Створення на офіційних веб-сайтах інформаційних банерів
«Правопросвітницький проект «Я маю право!» та їх наповнення матеріалами
про нормативну базу та проведені заходи.

