
У рамках реалізації проекту в закладах освіти району протягом ІІІ 

кварталу 2018 року було проведено: 

-  роз’яснювальну роботу щодо мети та діяльності даного проекту, 

інформовано про діяльність Богуславського бюро правової допомоги 

Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги;  

- зустріч з працівниками Богуславського районного відділу реєстрації актів 

цивільного стану головного територіального управління юстиції в Київської 

області Коваленко В.І. та Майстренко В.В. тема «Мої права в державі», «Протидія 

булінгу у школі»; 

- 27 вересня 2018 р. головний спеціаліст відділу Богуславського бюро 

правової допомоги Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Туника Наталія Олександрівна провела серед учнів 

9-х класів лекцію «СТОПБУЛІНГ». Наталія Олександрівна розповіла  про булінг 

як небезпечне явище серед підлітків, його ознаки та правові наслідки. Надала 

рекомендації щодо дій підлітків у разі виявлення булінгу; 

- учнів 9-х класів на уроках правознавства та учнів 10 класу на заняттях курсу 

«Громадянська освіта» було ознайомлено зі змістом реалізації даного проекту. 

Учням було наголошено довести інформацію до відома батьків, роз’яснено, що у 

разі виникнення будь-яких юридичних питань, вони можуть звертатися за 

безкоштовною консультацією за телефонами «гарячої лінії» або до оперативних 

штабів.  

 

- загальношкільна лінійка «Права та обов’язки учнів у школі та за її межами»; 

- консультації для батьків підлітків на тему: «Правове виховання школяра». 

Поради батькам з правового виховання;  

- батьківські збори «Профілактика боулінгу в школі»; 

- інформаційні години: «Наші права – щасливе дитинство», «Права та 

обов’язки учнів»; Година правової абетки «Не втомлюйся жити»; години 

спілкування «Право й мораль»; « Держава. Честь. Відвага» 

- ігри: гра – подорож « Моє ім’я – дорога до життя», «Права у моєму житті; 

рольова гра «Доведи  свою правоту»; експрес-гра «Подорож країнами Закону, 

Права і Моралі»; ділова гра «Закон нашої держави»; 



- діалог «Ми різні, ми рівні. Права і обов’язки кожного з нас», «Чи можуть 

бути права без обов’язків?» 

- перегляд документального фільму  «Як не стати жертвою злочину»; 

- круглий стіл «Правова відповідальність підлітків», «Золоті права школярів»; 

«Взаємозв’язок прав і обов’язків»; 

- виховний захід «Право дитини на щасливе майбутнє», «Чи знаєш ти свої 

права?», «Права дитини – щасливе дитинство», «Великі права маленької дитини», 

«Права людини. Історія і сучасність», «Повіримо в те, що Україну не збороть. І 

долучаймося до добра і слави»; 

- усний журнал «Мир і щастя не дива, тільки знай свої права», «Школа прав 

дитини»; 

- просвітницько – правовий тренінг «Які я маю права»; Тренінг експрес 

висловлювання «Я знаю, що я маю право на ...»; 

- інтерактивне заняття з профілактики булінгу в учнівському середовищі 

«Stop bullying»; 

- виготовлення інформаційного стенду «Я маю право»; 

- брейн-ринг «Які я маю права»; 

- конкурс малюнка: «Я маю право», "Київщина без корупції", «Ми проти 

жорстокості та насильства», «Мир за Мир»; 

- конференцію для старшокласників «Мої права в моїй країні»; 

- серед педагогічних працівників та учнів школи розповсюджено  

інформаційні буклети «Я маю право»; 

- години класних керівників «Мої права в навчальному закладі», «Права та 

обов’язки», «Чому потрібно дотримуватися обов’язків»; 

- в бібліотеці діють книжкові виставки про права людини та виставки 

літератури правового змісту. 

 

 

Начальник відділу освіти       О.В.Поліщук 

 


