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У Вінницькому національному технічному університеті 25 квітня для всіх охочих вдруге
відбудеться Всеукраїнський правовий диктант. Організатор — Експертна юридична
служба за підтримки Міністерства юстиції України. Цьогоріч диктант проходитиме у 24-х
областях України водночас.

«Всеукраїнський правовий диктант» – унікальний проект, призначення якого дослідити
рівень правової грамотності громадян України, які належать до різних вікових та
професійних груп.

Важливо звернути увагу громадян на те, що власна правова безпорадність є вельми
небезпечною та має наслідком серйозні фінансові та моральні витрати. Проект дає
можливість кожному, хто бажає, пройти тестування та отримати результати своїх
індивідуальних знань в різних галузях права. За підсумками проекту будуть сформовані
пропозиції для державних органів влади, що дадуть можливість суттєво підвищити
рівень правової грамотності громадян України.

Кожен громадянин зможе перевірити свій рівень правової грамотності з 5-ти публічних
галузей права:

сфера фінансів,сфера здоров’я, соціальна сфера, особиста сфера, безпека.

За підсумками проекту буде створена загальна карта правового населення України.
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Чекаємо всіх бажаючих 25.04.2028 року об 11.00 в ауд. 222 головного корпусу ВНТУ
для участі у Всеукраїнському правовому диктанті, учасники отримають результати на
свою електронну пошту.

У цьому році 25-26 квітня можливе он-лайн проходження диктанту (з 8:00 25.04 до 24:00
26.04.2018 р.)

Проект підтримують:

Володимир Грабко - ректор Вінницького національного технічного університету,
доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України:

«Сьогодні, коли ми реформуємо правову систему, потреба у правових знаннях дуже
актуальна. Вони згодом формують те, що ми називаємо правовими цінностями, які, у
свою чергу, унеможливлюють прояви правового нігілізму. Тому цілком логічно, що
державні інституції, вищі заклади освіти, громадські організації, громадяни України
повинні володіти системою правових знань. З цієї нагоди у нашому університеті вже
вдруге проводиться Всеукраїнський правовий диктант, який допоможе учаснику проекту
оцінити власні знання, стимулюватиме до їх вдосконалення, надасть можливість
дослідити рівень правової грамотності громадян України».

Володимир Кащук - Координатор соціального проекту «Всеукраїнський правовий
диктант»:

«Я долучаюсь до проекту #ВПД тому, що правовий нігілізм у нашому суспільстві набув
широких масштабів. Разом з командою однодумців, ми маємо за мету – допомогти
кожному громадянину України не тільки виявити свої прогалини в правовій обізнаності,
але й дати інструменти, які допоможуть виправити ситуацію. Ми створюємо умови для
юридичного захисту себе та своєї родини від несправедливості. Даємо можливість
кожній людині користуватись юридичною підтримкою: тут і зараз - у форматі 24/7/365».
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Інноваційний аспект проекту цього року - #правовийдиктант для
школярів-старшокласників

«Хочу зазначити, що анкетування з викладенням ситуаційних завдань розроблено
компанією Експертна юридична служба додатково. Ми з вами всі прекрасно розуміємо,
що одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже
не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи
широкі знання, добре навчаючись, не знає свої права та закони. А тим паче, коли
йдеться про наших дітей, наше майбутнє! Старшокласники України матимуть змогу
відповісти на ряд простих запитань (десять), що дасть їм можливість зорієнтуватись і
вирішити для себе, чи знають вони свої права, визначені законодавством України», - Лар
иса Безуглова, Керівник проекту в Україні.

Просимо ознайомитися з анонсними відеороликами:

1. &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=TthGad8Ucew

2. &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=yLjiwPkeT4k

Участь у проекті безкоштовна!

Більш детально про проект: https://www.facebook.com/events/204785943451472/

Реєстрація учасників проекту: www.vpd.in.ua

Акредитація ЗМІ до 18:00 24.04.2018
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за тел. (067) 7928556&nbsp;&nbsp;&nbsp; vk@elsbroker.com

(Володимир Кащук – Координатор проекту у м. Вінниця)

Світлана ДЕНИСЮК,
доктор політичних наук, професор,
директор Інституту соціально-гуманітарних наук ВНТУ
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