«Наші права – щасливе дитинство»
Мета тижня: збагатити знання, уміння та навички учнів з питань
морально-етичного спрямування, сприяти формуванню правової
свідомості особистості, удосконалення уміння логічно мислити; виховання
доброзичливості, людяності, тактовності, відповідальності.
Це стало традицією і відбувається щорічно в тиждень, що включає в
себе 10 грудня – День прав людини, який у світі відзначається в пам’ять
проголошення Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 р. Загальної
деклерації прав людини.
Усвідомлення необхідності прийняття загальновизнаних прав і
свобод людини прийшло лише після світових війн ХХ ст., під час яких
було знищено десятки мільйонів людей, тисячі зазнали страждань,
приниження тощо.
В суспільстві, що стало свідком цих подій, зростала впевненість у
тому, що повинен діяти міжнародний захист прав людини. Для
забезпечення міжнародного миру та прогрессу, співробітництва між
народами в 1945 р. була створена ООН. В статуті ООН зазаначається, що
одним із першочергових завдань цієї організації є «заохочення та розвиток
поваги до прав людини і основних свобод для всіх, без відміностей раси,
статі, мови і релігії». І тому 10 грудня 1948 р. Генеральною Асамблеєю
ООН одностайно прийняла Загальну декларацію прав людини. Значну
частину населення світу становлять діти. Щоб новонароджена дитина
стала людиною – її слід оточити любов’ю, піклуваннням. Українське
прислів’я яскраво це демонструє: «Де діти – там і радість».
У 1989 р. У Нью-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під
конвенцією прав дитини. В 1991 р. Україна приєдналася до цієї Конвенції.
В 1993 р. у м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дитини.
Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. Прийняла Закон про охорону
дитинства.
Права і свободи людини в Україні захищаються у відповідності з
Конституцією та Законами України.
Протягом тижня
1. В шкільній бібліотеці буде організована виставка літератури на
тему «Твої права»
2. Конкурс на краще виготовлення коллажу на тему «Права дитини»
і на закриття тижня кожен клас захищає свій проект.
3. З молодшими школярами буде проведено гру «Кроки до права».
Казкова вікторина
5-6 кл. Правова абетка школяра: права та обов’язки.
Гра «Древо права дитини»
7-8 кл. «Знаєш право, виконувати обов’язки»
Урок-диспут «Ти – людина, отже маєш права».
9-11 кл. Гра «Права і обов’яки громадян України»
Правовий брейринг «Діти і їх права»

