Анонс заходів
у рамках Всеукраїнського тижня права
у Шевченківському районі
09 грудня 2014 року, 15:30
Круглий стіл
за участю представників учнівського самоврядування, державних
службовців та юристів
на тему:
«Неповнолітні та закон. Права людини і громадянина»
Цільова аудиторія:

учні 9-11-х класів – представники учнівського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів
Шевченківського району м. Києва
ПЛАН

1. Вступне слово.
Основні аспекти правового виховання у сучасній школі.
Пишний Валерій Іванович,
головний спеціаліст управління освіти Шевченківської РДА
2. Загальна декларація прав людини: досягнення, проблеми, перспективи.
Наровська Катерина Борисівна,
директор Інституту підвищення кваліфікації
Академії адвокатури України
3. Цивільно-правовий статус дитини в українському соціумі.
Нестеренко Дмитро Володимирович,
начальник Шевченківського районного управління юстиції
у м. Києві
4. Підлітки та їх адміністративна відповідальність.
Кошова Валентина Павлівна,
начальник відділу профілактичної, організаційно-виховної ,
методичної роботи та контролю за спец установами
Служби у справах дітей Шевченківської РДА
5. Наслідки злочинний дій підлітків, юридична відповідальність.
Букань Андрій Віталійович,
начальник відділу кримінальної міліції у справах дітей
Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві

10-11 грудня 2014 року, 15:30
Інтелектуально-правова гра
«Турнір правознавців»
Мета: формування правової культури, розуміння ролі права в суспільстві,
розвиток юридичного мислення, вироблення навичок правомірної поведінки,
підвищення зацікавленості та інтересу молодого покоління до правових
знань.
Завдання: зростання обізнаності молодого покоління щодо їх прав та
обов’язків, акцентування уваги на важливості вміння захистити свої права у
суспільстві, виховання у дітей та молоді активної громадянської позиції.
У грі беруть участь збірні команди із числа учнів 9-х та 10-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів Шевченківського району у складі 6-ти
осіб (по 1 команді від навчального закладу).
Гра проводиться в 4 етапи:
- правова вікторина;
- конкурс «Слідство ведуть знавці»;
- конкурс «Питання журі»;
- конкурс «Питання від суперників».
Відбіркові ігри відбуватимуться 10 грудня 2014 року та півфінальні
ігри та фінал відбуватимуться 11 грудня 2014 року в Школі І-ІІІ ступенів №1
(пров. Делегатський, 1/28);
Переможці інтелектуально-правової гри будуть нагороджені грамотами
районного управління освіти і районного управління юстиції та подарунками.

