ДПТНЗ «Соснівський професійний ліцей»

Марчук Тамара Миколаївна

Мета: - ознайомити учнів з основними питаннями законодавства щодо підлітків і
молоді з найбільш поширеними прикладами правопорушень і злочинів
серед молоді з метою їх попередження серед учнів ліцею;
- розкрити термін «толерантність», використовуючи факти, документи,
дослідження;
- розвивати інтерес учнів до читання літератури, матеріалів періодичної
преси, слухання радіопередач, перегляду телепередач на правову
тематику;
- виховувати в учнів правову свідомість.
Обладнання:
- мультимедійна установка; слайди;
-

Конституція;

- Конвенція ООН про права дитини;
- Вислови мудрих людей:;
- Книжкова виставка
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Щаслива людина та, яка дарує щастя багатьом людям.
(Дені Дідро, французький філософ)
Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати.

:

(Мольєр, французький драматург}
•

Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе.

~

(Леонардо да Вінчі, італійський художник)
•

Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною.
(Гельвецій, французький філософ) :

•

Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання людини.

:

(Сааді, перський поет)
•

Підняти слабкого — цього замало: треба ще потім його й підтримати.

~

(Вільям Шекспір, англійський драматург і поет)

•

Гідність людини полягає в тому, щоб любити тих. хто її ображає.
(Марк Аврелій, давньоримський імператор і філософ) .

•

Привчи свій розум до сумніву, а серце до терпимості!
(Георг Ліхтенбер

Епіграф: Майбутнє наше – то лиш наша справа,
Лиш наших рук і совісті, й ума,
Кивать на когось ми немаєм права
Та і кивать на кого нам нема
«Закон і ми»
Мораль і право, Право і Закон
Рушійні сили для життя людини,
А їх знання надасть нам вірний тон
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І
розвитку держави - України.
Регулювати світ людських стосунків,
Впроваджувати державницький процес Все в правознавстві міститься в рахунку:
Розумно й чесно твориться прогрес.
Щоб забезпечить молодим майбутнє,
Свідомо накопичуєм, знання.
Все, що завчили, стане незабутнім,
Конкретно мусим жить, не навмання.

Класний керівник:
Помилковою
обмежується

З правовими питаннями ми зустрічаємося часто.
є

думка,

ніби

покаранням

сфера

осіб,

застосування

які

вчинили

права
різні

правопорушення. Багато хто з учнів дивується, дізнавшись, що
наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку. Право,
закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і
правильно користуватися своїми правами і добре виконувати
свої обов'язки, непорушуючи прав і законних інтересів інших,
треба знати закони. Звичайно у вашому віці неможливо знати
детально усі закони. Але основне, що стосується вас, ви повинні
знати! Тому, вам обов'язково потрібно дивитися телепередачі на
правову тематику, переглядати пресу, слухати радіопередачі і
приймати участь у таких заходах, як ми проводимо сьогодні.
Ведучий 1. Вітаємо усіх, хто зібрався сьогодні помандрувати разом із нами
країною Права, Закону і Моральних норм.
Ведучий 2.Пропонуємо вашій увазі правовий інформаційно-практичний
калейдоскоп.
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Ведучий 1.Сподіваймося, що всі прихопили із собою на цю зустріч солідний
багаж знань, не забули про власний життєвий досвід і надію побачити
світло в кінці тунелю!
Кл. керівник Усі ми різні, проте жодна людина не є людиною більше чи менше,
ніж будь-хто інший. Усі ми рівні й однаково можемо користуватися
своїми правами людини. Які це права,дізнаємося, переглянувши наш
калейдоскоп.
Ведучий 1: Кожен має право жити, працювати, любити й мати друзів. Ми маємо
право на добре ставлення з боку інших людей, на повагу нашої
гідності.
Ведучий 2: Про те чи означає це, що людина може поводитися так, як їй
заманеться?
Кл. керівник: Право однієї людини закінчується там, де починається право іншої.
Ми можемо робити лише те, що не шкодить іншим, не порушує їхніх
прав.
Ведучий 1: Окремі правила приймаються у формі законів, обов'язкових для
виконання. В основному законі нашої країни Конституції України
записано:
Учні зачитують статті ( демонстрація слайдів)

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо
при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом.
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Ведучий 2: Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та
соціального походження, майнового стану.
Кл. керівник: Продовжуємо наш калейдоскоп. Пропоную «Бліц-розминку».
( бліц – розминка див.додаток 1)
По завершенні розминки самі активні отримують призи
Кл. керівник: Моральні цінності людства здавна становили основу законів.
Сучасні закони найвищою цінністю визначають життя. Закони
ґрунтуються

на

таких

цінностях,

як

свобода,

рівність,

справедливість, толерантність.
Ведучий 1: Толерантність — взаємоповага, терпимість, порозуміння, співчуття,
милосердя, справедливість, чуйність, доброзичливість
Кл.керівник: «Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини»,
- сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до
інших людей. Наприклад, коли приміряєш новий одяг або робиш
зачіску, думаєш, що скажуть твої друзі, чи не вважатимуть вони тебе
відсталим або занадто «крутим». Попри все людські стосунки нерідко
спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб
запобігти цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми. Ми
повертаємо наш калейдоскоп і зупиняємо свій погляд на понятті
«Толерантність».
Ведучий 1 Поняття «толерантність» є синонімом слова «терпимість», саме так воно
звучить латинською. Толерантність людей є найважливішою умовою
миру і злагоди в сім'ї, колективі та суспільстві. Адже соціальні
взаємовідносини постійно змінюються, породжуючи то гармонію, то
однобічну перевагу, а то й зіткнення безпосередніх інтересів. У різних
людей - різні погляди на життя, працю, кохання тощо. Чи завжди ми
поважаємо думки, погляди інших? Як треба поважати інших? Чи треба
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прагнути, щоб інша людина сприймала ваші погляди? Проявляти нетерпимість чи
бути толерантним?
Ведучий 2: притча про аксакала
Помирає в одному поселенні старий аксакал. Прийшли до нього люди
попрощатися, та й говорять: «Скажи нам. мудрий старий, як вдалося тобі
створити такии порядок у сім'ї, щоб усі сини і невістки, дочки і зяті жили
разом у мирі та злагоді. Не може вже говорити старий - подають йому
папір і олівець, і він довго пише.
І коли випадає з рук вмираючого аркуш, дуже здивувалися усі - там 100
разів було написане одне слово. Не здогадуєтесь яке? 100 разів було
написано слово – терпимість.

Ведучий 2. Всі ми несхожі один на одного і, щоб мирно співіснувати, нам треба
миритися з цим розмаїттям. Зараз ми проведемо практикум, який
покаже, що ми дуже різні. Будь ласка, бажаючі вийдіть до нас.
Кл. керівник: Візьміть однакові невеличкі аркуші паперу. Потім усі одночасно
виконайте наступні дії:
1.

Складіть аркуш навпіл.

2.

Відірвіть верхній правий кут.

3.

Знову складіть навпіл.

4.

Відірвіть правий верхній кут.

5.

Знову складіть.Знову відірвіть верхній правий кут.

6.

Складіть аркуш надвоє.

7.

Якщо можна, відірвіть правий кут.

8.

Розгорніть аркуш і покажіть іншим
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9.

Ведучий 1. Чи можемо сказати, що хтось виконав роботу неправильно? Чому
аркуші відірвані так по-різному? Чи можете ви сказати, що всі, хто
відірвав аркуші інакше, ніж ви, є гіршими за вас? Чи буває так, що ми
оцінюємо людину тільки з огляду на те, чи робить вона щось так само,
як ми? Чого навчає ця вправа?
Кл. керівник: Дуже важливо сприймати людей такими, якими вони є, навіть коли
їх уподобання відмінні від твоїх. Але інколи ми стаємо сліпими і не
хочемо прислухатися до чужої думки і вважаємо свою думку
правильною.
Ведучий 2. Отже, толерантний - це здатний витримувати іншого, не такого, як
сам. Толерантність забезпечує людям можливість жити разом навіть за
відсутності приязні, поваги, любові.
Ведучий 1. Серед правил етикетного спілкування є рекомендації про прийняту
відстань між співрозмовниками. Толерантність - це «відстань» між
людьми в переносному значенні. Це та межа, яка стримує від втручання
у думки, почуття, переживання, смаки іншої людини.
Кл. керівник: Поняття «толерантність» у різних мовах має різні відтінки.
Учні:Так, в англійській мові - це готовність і здатність без протесту сприймати
особистість або подію.
У французькій - повага свободи іншого, його способу думки, поведінки,
політичних і релігійних поглядів.
У китайській - уміння дозволяти, допускати, проявляти терпимість відносно
до інших.
В арабській - прощення, м'якість, поблажливість, жалість, прихильність,
терпіння, схильність до інших.
У перській - терпіння, витривалість, готовність до примирення.
Ведучий 2. Отже, толерантність - це доброзичливість, визнання за кожною
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людиною права бути іншою і поважання цього права. Що сприяє порозумінню
між людьми? (Повага, любов, порозуміння і компроміс)
Кл.керівник: Пропоную провести практикум «Як проявляти толерантність»
Проаналізуйте ситуацію, оберіть свій варіант відповіді й поясніть його.
Ситуація 1.
Дмитро має не типову для хлопця зачіску - занадто довге волосся. Як поводитися
тим, кому такий стиль не подобається? Варіанти:
 Постійно демонструвати своє негативне ставлення, в різкій формі
рекомендувати змінити зачіску.
 Виходити з того, що людина має право на самовираження, і може робити
будь-що зі своїм власним волоссям.
 Вимагати слідувати загальному стилю одягу та зачіски на заняттях у
школі.
Ситуація 2.
Оксана часто пропускає уроки без поважних причин. Як ставитися до цього?
 Засуджувати ці вчинки учениці.
 Вважати, що це - особиста справа Оксани і не втручатися.
 3 розумінням ставитися до проблеми Оксани, поступово заохочувати її
до навчання.
Ситуація 3.
Вадим постійно виявляє неповагу до інших, грубість до своїх товаришів. Як бути?
 Прагнути уникати спілкування з Вадимом.
 Відповідати грубістю на грубість.
 «Ковтати» образи і проводити з учнями роз'яснювальну роботу.
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Кл. керівник: . У 1989 р. Організація Об'єднаних Націй прийняла Конвенцію про
права дитини. Цей документ містить 54 статті, в яких детально
розписані всі права дітей. Україна приєдналася до цієї Конвенції.
Учень. Я маю право жити па Землі,
Творити» дихати, учитись,
Примножувать багатства всі її,
Своєю Україною гордитись.
Ведучий 1: Але життя

та поведінка підлітків підпорядковується й іншим

законам – неписаним.
Кл. керівник: Підлітки стверджують, що.. в житті все треба спробувати. А що з
цього виходить ми дізнаємось із рубрики « Надзвичайні новини.
Коментар фахівця». Допоможе нам розібратися у складних
ситуаціях кваліфікований юрист.
( демонструються слайди із ситуаціями, які супроводжуються коментарем
спеціаліста)
Ведучий 1: Але дуже добре, що люди підпорядковуються не менш важливим
моральним заповідям:
 «Шануй батька-матір.
 Не вбивай.
 Не бери чужого.
 Не зраджуй друзів.
 Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе...»
( Слайди 10 Божих заповідей)
Ведучий 2: Подібні моральні норми мають усі народи світу. Це означає, що
вони справді важливі, їх цінність доведено історією людства. І хотілося
б, щоб і ви їх дотримувались.
Учень. Ти добро лиш твори повсюди.
Хай тепло твої повнить груди,
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Ти посій і доглянь пшеницю.
Ти викопай і почисть криницю.
Волю дай, нагодуй пташину,
Приласкай і навчи дитину,
Бо людина у цьому світі,
Лиш добро повинна творити.

Кл. керівник: Калейдоскоп наш чарівний на місці не стоїть. Пропоную наступний
практикум- установити види юридичної відповідальності.
 Керування автомобілем в нетверезому стані.
(Адміністративна )
 Невчасна доставка молокопродуктів у магазин.
( Цивільно-правова )
 Несплата комунальних послуг.
(Адміністративна )
 Поява на роботі в нетверезому стані.
(Дисциплінарна )
 Пошкодження бібліотечної книги.
(Матеріальна )
 Крадіжка державного майна.

(Кримінальна)

 Продаж наркотичних засобів.

(Кримінальна)

 Безквитковий проїзд у транспорті.
(Адміністративна )
 Відмова від сплати боргу.

(Цивільно-правова)
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Кл. керівник: Які ж висновки нашої зустрічі? ( виступи учнів)
1.

Навчися поважати тих, хто відрізняється від тебе, і ти навчишся поважати себе.

2.

Людина повинна бути освіченою, відчувати потребу в знаннях, брати у кожного
народу його найкращі надбання.

3.

Людство пройшло довгий шлях, доки зрозуміло істину - усі люди від народження
рівні.

4.

Найбільше надбання суспільства - соціальна справедливість і верховенство
закону.

5.

Закон - це принципи і положення, які обов'язково треба виконувати.

6.

Тільки мир, злагода і порозуміння між людьми можуть зробити державу сильною
і могутньою.

7.

Учнівська дисципліна повинна ґрунтуватися на принципах взаємоповаги,
справедливості і виключати приниження честі і
гідності дитини.

Кл. керівник: Прекрасна пора юності. Пора першої
закоханості і гірких розчарувань, Пора
великих відкриттів самого себе і прикрих
невдач... І ви неначе стоїте між дитинством
і непізнаним дорослим

СВІТОМ.

Вже не

дитина і ще не доросла людина. Нерідко ви
не знаете, що з вами діється, чому саме так
ВЧИНИЛИ.

сумнівів,

Ваш вік -- до період змін,
конфліктів

небезпечності. Іноді

ВИ:

і

відчуття

можете відчувати

себе .зовсім самотнім. Іноді вам здається,
що Ніхто вас не розуміє і всі навколо проти
вас. Життя відкривається для вас новим,
чистим, білим аркушем. Що саме ви
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напишете на ньому? Який слід залишите? Перед вами багато доріг, а потрібно
вибирати, якою прямувати. «Праворуч піти..., ліворуч..., прямо...».
Що написано на ваших придорожних каменях? Яких зустрічей чекаєте
ви на своїх дорогах? Чи підете дорогою, що веде до задоволення від
спілкування з іншими людьми, бажання пізнати щось нове, набути
життєвого досвіду. А можливо, дорогою страху та уникання, дорогою
байдужості та нерішучості. Чим раніше ви зробите рішучий крок до
проектування власної долі, тим швидше визначите ким і яким бажаєте
стати.
Не за горами час, коли ви закінчите ліцей і вступите у самостійне життя.
Від вас вимагається успішно займатися улюбленою справою, бути
відповідальним,

виконувати

громадянські

обов'язки

-

хорошого

трудівника, захисника Вітчизни, патріота, борця з недоліками і
зловживаннями в суспільстві, господаря багатств країни, сім'янина.
Державі буде важлива ваша думка, ваші пропозиції щодо проектів
законодавчих актів, які виносяться на широке обговорення. І особливо
важливим є зміцнення готовності боротися зі злом, непримиренність до
того, що заважає нам жити.Усе це потрібно громадянинові України.

Ведучий 1: Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей

Додаток 1
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Бліц-розминка
 Як називається Основний Закон держави ? ... (Конституція).
 Що означає «Конституція» у перекладі з латинської мови ?
(Устрій, установлюю)
 Універсальна політична- форма організації суспільства
(Держава)
 Скажіть давньогрецькою мовою «влада народу» (Демократія)
 Як називається основний міжнародний документ про права
дитини?
(Конвенція про права дитини)

 У якому законодавчому документі України закріплено право на
освіту?
(У Конституції)
 Які ви знаєте органи правопорядку
(Суд, органи внутрішніх справ)
 Коли в Україні було вперше закріплено право на освіту?
(1937 р. Конституція України)
 Що таке хуліганство?
(Це навмисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають
неповагу до суспільства)
 Як карається законом хуліганство?(Позбавлення волі на строк до 1
року або виправними роботами на той же строк, або грошовим
штрафом, а злісне хуліганство — позбавлення волі на строк від 1
до 5 років)
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 Чи може учень працювати у вільний від навчання час?
(Так, з 14 років і з дозволу батьків)
 Ви вирішили вступити до навчального закладу, з якими
документами ви повинні познайомитися, щоб не залишитися з
фальшивим дипломом?
(Наявності та зміст ліцензії про те, кого має право готувати цей
навчальний заклад і за якими спеціальностями)
 Яка галузь права регулює стосунки між дітьми та батьками?
(Сімейне право)
 Учинення правопорушення в стані алкогольного сп'яніння
пом'якшує вину? (Обтяжує)
 Вкажіть мінімальний вік, із якого настає кримінальна
відповідальність.
(14 років )
 Як називаються особи, яким не виповнилося 18 років?
(Неповнолітні)
 Мінімальний вік вступу до шлюбу жінок в Україні?
(17 років)
Як називається право автора на опублікування, поширення твору
під своїм ім'ям, псевдонімом.
(Авторське право)
 Назвіть закон, що регулює правовідносини в освіті.
(Закон «Про освіту» )
 Як називають усенародне голосування з важливих питань
загальнодержавного і місцевого значення?.(Референдум)

