РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА "СЪДЕБНАТА
ВЛАСТ – ИНФОРМИРАН ИЗБОР И ГРАЖДАНСКО ДОВЕРИЕ"

На 31 май 2016 г. сред учениците от десети клас в СОУ "Бачо Киро" гр. Павликени,
беше проведена финална анкета за оценка на резултатите от провеждането на
образователна програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие".
Анкетирани бяха общо 60 ученици, както следва: 22 от X a, 20 от X б и 18 от X в клас.
Анкетната карта е анонимна и съдържа 11 въпроса, от отворен и затворен тип.
На първият въпрос: "Според теб подобри ли се правната ти култура от проведените
обучения и срещи с представители на съда и прокуратурата?", имаме следните
количествени резултати:
Паралелка

Средна оценка

X a клас

4,68

X б клас

3,85

X в клас

4,72

Следващ въпрос е: "Смяташ ли, че подобна форма на обучение ще помогне на
твоите връстници и съученици да повишат правната си култура"
Паралелка

Средна оценка

X a клас

5,22

X б клас

4,65

X в клас

4,94

Учениците посочват, че имат възможност да получат някакви правни знания,
предимно в часовете по "Етика и право" и часа на класа, единици посочват семейството, а
повечето - медиите и Интернет.

Само 28 ученици споделят, че в семейството си са разговаряли някога с родителите
си и близки за правата и задълженията им като граждани. Други пишат, че не си говорят с
родителите или не обсъждат такива теми.
След реализация на програмата, 85 % от запитаните могат да кажат, че са по подготвени в момента да реагират, попадайки в ситуация, в която се нарушават правата
им или ги изнудват.
Ако попаднат в ситуация в която им искат подкуп, за да не бъдат уволнени
дисциплинарно или за да не им наложат наказание за нарушение /водач на МПС/, общо 19
ученици посочват действия за сигнализиране на съответни служби по компетентност. За
съжаление, приблизително същият брой ще платят подкупа, а останалите не знаят как ще
постъпят.
Около 70 % ще препоръчат на своите връстници да прочетат Конституцията на
Република България, защото трябва да познават своите основни права. Други не биха го
направили, защото е дълга и сложна материя.
В мнозинството си учениците смятат, че е необходимо обучение по темите, които
са им представени. От запитаните 28 посочват като най-подходящи часовете по "Етика и
право" и часа на класа. Единици посочват отделен час, а и всеки друг предмет, по който
могат да се включат правни познания.
За провежданата програма с родителите са споделили 47 % от запитаните ученици.
Цитираните мнения за този тип обучение са единични и обхващан двете крайности, като
преобладават позитивните оценки.
Около 70 % от учениците могат да формулират понятие за справедливост, като част
от тях успешно го свързват с опазването на правата на човека.
Всички теми, съдържащи се образователна програма "Съдебната власт –
информиран избор и гражданско доверие" се приемат отлично от учениците, но особени
предпочитания са отдадени на превенцията срещу употреба на наркотични вещества,
трафика на хора, домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита
на правата на жертвите, превенцията на ранните бракове, хулиганските прояви на
непълнолетни лица и представянето на професиите съдия, прокурор, следовател.

