05 грудня 2017 року у Кременецькому ліцеї імені У. Самчука в рамках тижня права проходила
акція «Моя позиція: діти та молодь про свої права». В акції взяло участь 117 ліцеїстів, учнів І - ІV
курсу. У формі закритого експрес-опитування учні висловлювали свої міркування про права, якими
вони користуються і які вважають найважливішими для себе.
В результаті виявилось, що більшість опитаних ліцеїстів найбільше цінують своє право на
відпочинок, оскільки багато часу витрачають на навчання і підкреслювали його необхідність для
покращення самопочуття, ефективнішого засвоєння інформації на уроці. Учням хотілося б, щоб
навчання було легшим і не займало в них так багато часу. Учні сприймають як порушення цього
права випадки затримання учителем учнів на перерві для завершення пояснення теми заняття,
оголошення домашнього завдання тощо. Писали, що їм не хотілося б, щоб учителі порушували їх
право на відпочинок, забираючи у них хвилини перерви, такі потрібні учневі. Були думки про те, що
ліцеїсти самі не використовують своє право на відпочинок, так як присвячують відведений на нього
час наполегливій підготовці до занять і покращення результатів. Однак, деякі опитані відмітили, що
серед них є учні, які понад міру реалізують своє право на відпочинок, часто за рахунок часу, який
слід присвятити навчанню.
На другому місці по важливості було визначене право на власну думку, самовираження і
свободу її висловлювання.
Важливими опитані вважають для себе також право на безкоштовну медицину, право на життя,
право на спілкування, на доступ до корисної для себе інформації, право на гроші, право на ім’я, на
громадянство, на сім’ю, право на життя з батьками, право на любов і піклування.
Серед відповідей зустрічались і неоднозначні висловлювання щодо бажання мати право не
прибирати в класі, на безоплатне харчування в навчальному закладі.
Вибрані думки ліцеїстів з приводу прав і їх важливості:
Там, де не діють права панує хаос, безлад, скоюються вбивства і насильства. Саме тому вони
важливі для суспільства і для кожного з нас зокрема. Вони роблять всіх рівними перед законом.
Права дають нам захист і опіку. Вони застерігають, що нікого не можна утискати і
принижувати, адже ми всі між собою рівні.
У сучасному суспільстві необхідні права як гарант рівних можливостей та забезпечення умов
для розвитку і власного вдосконалення.
Права захищають те головне, чим ми обдаровані у цьому світі, а саме, наше життя.
Прав є багато, єдине чого не вистачає, це більшого права їх вибору.
Права існують для того, щоб їх дотримувались всі, інакше вони не діють. Вони вчать як нам
ставитись до інших.
Можливо, дехто думає, що діти ніби іграшки і вони ніхто, та це не так. Про це і покликані
нагадувати права.
Права забезпечують захист державою тих дітей, які не мають захисту з боку батьків або
опікунів.
Права потребують того, щоб їх відстоювати, особливо тоді, коли тебе ображають,
звинувачують, вимагають те, що ти не зобов’язаний виконувати.
Права необхідно знати, щоб захистити власну думку, а також для впевненості у своїй правоті.
За допомогою прав можна захиститись навіть від негативного відношення власних батьків.
Права людини рівні її обов’язкам. У кожної людини є право будувати своє життя таким, яким
вона його бачить.
У кожної дитини є свої права, але ні в кого немає права їх порушувати.
Права допомагають нам зручно почуватися в світі.
Права подібні до природи, тому їх не можна зневажати. Вони є однаковими для всіх: багатих і
бідних, старших і молодих, високих і низьких. Право – це вимога, про яку справедливо заявляємо».
Права вчать поважати і цінувати один одного.
Я вважаю, що прав повинен дотримувати кожний, бо це робить нас людьми.
Загалом учні, які взяли участь в акції виявили глибоке зацікавлення і розуміння теми
опитування, усвідомлене відношення до своїх прав та широке бачення можливостей їх використання.

