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Проектна робота
«Система неперервної правової освіти та виховання»

1. Конституція України
2. Конвенція про права дитини
3. Декларація прав дитини
4. Сімейний кодекс України
5. Закон України «Про охорону дитинства»
6. Указ Президента України «Про Національну
програму правової освіти населення
7. Концепція громадянського виховання
8. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів в
загальноосвітніх навчальних закладах України
9. Лист МОН «Щодо методичних рекомендацій із
громадянської освіти та виховання»
10.Концепція гуманітарного розвитку України на
період до 2020 року
11. Концепція
загальнодержавної
програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини на 2006-2016 роки»
12. Наказ МОН «Про затвердження Плану Заходів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо
профілактики правопорушень серед дітей та
учнівської молоді до 2015 року»
1.Заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 65
Паничева Наталія Миколаївна
2.Педагог-організатор ЗОШ № 65 Селезньова Олена Євгенівна .
І. Хомусяк Б.А - директор ЗОШ № 65
2. Мороз М.І. - вчитель права ЗОШ № 65
3. Чемет О.В. - практичний психолог ЗОШ № 65
4. Саєнко М.М.- керівник методичного об'єднання класних
керівників
5. Нікитченко Т.В. - керівник методичного об'єднання
класоводів
5. Свистюр А.- президент учнівського самоврядування
«Перспектива»

Консультанти

1 . Кошкер Антонина Йосипівна - методист з виховної
роботи Маріупольського науково - методичного
центру
2.Кулешова Світлана Вікторівна - методист з
викладання історії, права та етики

Тип проекту

Змішаний (дослідницький, інформаційний)

Мета проекту

формування особистості громадянина України, якому притаманні
правова культура, усвідомлення цінності свобод і прав людини;
формування активної громадської позиції учнів школи;
правова просвіта педагогів, учнів, батьків.

Завдання проекту 1.Попередження протиправних дій та вчинків серед

учнівської молоді через координацію зусиль педагогів, батьків,
ССД, ВКМСД, Центру соціальної служби у справах сім'ї та
молоді та інших громадських організацій;
2. Розповсюдження та пропаганда правових знань серед учнів,
батьків та вчителів з метою виховання правової культури та
свідомості.
3. Створення умов для набуття учнями досвіду громадянської
дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.
4. Сприяння становленню активної позиції учнів щодо
реалізації прав і свобод людини
5.Утворення у шкільному закладі атмосфери неприпустимості
до будь-яких проявів антигромадської, протиправної
поведінки.
6. Формування в учнів поваги до закону та відповідальної
поведінки, розвиненої правосвідомості, яка виявляється в
усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків,
свідомому ставленні до законів та державної влади.

Основні
напрямки
реалізації
проекту

Час реалізації
проекту
Очікувані
результати

1.Змістовний напрямок:
- Розробка освітніх, виховних, соціально-педагогічних
технологій та методів; відбір відповідного теоретичного
матеріалу для організації роботи з формування правової
поведінки учнів;
- Організація роботи лекторія правових знань для учнів,
батьків та вчителів;
Розвиток учнівського самоврядування в школі
2. Сопіально-педагогичний напрямок.
- Реалізація
системи
просвітницьких та соціально педагогічних заходів, адресованих учням, батькам,
педагогам;
- Проведення
соціально-психологічного моніторінгу з
метою виявлення відхилень та їх корекції
у родинному
вихованні та в розвитку особистості учня;
3. Управлінський напрямок
- Вивчення та узагальнення передового правового
та
соціально-педагогічного досвіду в рамках реалізації
проекта;
- Створення умов для реалізації основних напрямків
проекту;
- Залучення
до
роботи
у
вирішенні поставлених
завдань усіх існуючих служб, що працюють з учнями та їх
батьками з питань правового виховання та формування
законослухняної поведінки школярів
5 років з відповідною корекцією
Кінцевими результатами проекту є випускник 11 класу – дитина,
якій притаманні почуття гордості за свою родину, школу,
Батьківщину та розвинену правосвідомість; яка здатна само
реалізовуватися, самостверджуватися і самовдосконалюватися
протягом усього життя; свідомо ставиться до своїх прав і
обов’язків перед суспільством та державою; вміє свідомо
користуватися правами, має бажання керувати своїм життям,
здійснюючи моральний вибір розвиваючи власні громадські
якості.

