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ШАГ 1:  Перед просмотром видео задайте классу следующие 

вопросы в любом формате, который Вы предпочитаете. Лучше 

всего было бы разделить класс на небольшие группы и таким 

образом облегчить обсуждение.

ВОПРОСЫ:  

1. Откуда родом Хасан и Юсуф?

2. Что говорит их отец о стране, откуда они приехали, и почему 

Юсуф и Хасан уехали?

3. В какую страну они отправились в первую очередь?

4. Как долго они пробыли в этой стране?

5. Где они сейчас?

ЗАНЯТИЕ 1 
Откуда родом Хасан и Юсуф?
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ШАГ 2:  Предоставьте следующую информацию после просмотра 

видео. 

“Семья Юсуфа и Хасана сначала приехала из Сирии в Иорданию, 

чтобы быть в безопасности. Потом они получили возможность 

переселиться в Люксембург и переехали туда с тремя другими 

семьями в 2015 году.

С тех пор они заново строят свою жизнь. Однако другим беженцам 

из Сирии предстоит долгий и трудный путь, чтобы оказаться в 

безопасности.”

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, кто такие беженцы. Понимание, что 
существуют разные способы покинуть опасные 
зоны, и люди часто выбирают самый простой 
путь, чтобы оказаться в безопасности.

ШАГ 3:  Посмотрите видео “Куда едут беженцы?” чтобы узнать 

больше о перемещении людей, спасающихся от конфликта.

ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ 

© УВКБ ООН 2017

ЗАНЯТТЯ 1
Звідки родом Хасан та Юсуф?
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Розуміння того, хто такі біженці. Розуміння того, що існують різні способи 
залишити небезпечні зони, і люди часто обирають найпростіший шлях, 
щоб опинитися в безпеці.

КРОК 1. Перед переглядом відео задайте класу наведені пи-
тання (у форматі, якому ви віддаєте перевагу). Найкраще було 
б поділити клас на невеликі групи та в такий спосіб полегшити 
обговорення.

ПИТАННЯ:

1. Звідки родом Хасан та Юсуф?

2. Що говорить їхній батько про країну, звідки вони приїхали,  
і чому Юсуф та Хасан поїхали?

3. До якої країни вони вирушили в першу чергу?

4. Як довго вони пробули в цій країні?

5. Де вони зараз?

НАВЧАННЯ ТЕМАТИЦІ ПРИТУЛКУ/БІЖЕНЦІВ
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КРОК 2. Після перегляду відео надайте таку інформацію.

«Родина Юсуфа та Хасана спочатку приїхала із Сирії до Йорданії, 

щоби бути в безпеці. Потім вони отримали можливість пересели-

тися до Люксембургу та переїхали туди з трьома іншими родинами 

у 2015 році.

Від того часу вони заново будують своє життя. Проте інші біжен-

ці із Сирії мають подолати довгий та важкий шлях, перш ніж вони 

опиняться в безпеці».

КРОК 3. Перегляньте відео «Куди їдуть біженці?» щоби дізнатися біль-
ше про переміщення людей, які рятуються від конфлікту.



ЗАНЯТИЕ 2 
Работа и школа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, что Юсуф и Хасан— обычные дети, 
которые пережили чрезвычайную ситуацию. 
Сопереживание их ситуации.

Перед воспроизведением видео задайте эти вопросы 

классу в любом формате, который вы предпочитаете. 

Лучше всего было бы разделить класс на небольшие 

группы и таким образом облегчить обсуждение.

И Юсуф, и Хасан говорят о своем отце, и мы видим, 

как их отец говорит о своей жизни и работе.

ВОПРОСЫ:  

1. Какие интересные факты мы узнаем об 

их отце и как, по-вашему, он повлиял на их 

жизнь в плане спорта и увлечений?

2. Есть ли люди в вашей жизни или семье, 

которые повлияли на ваши увлечения?

ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ 
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ЗАНЯТТЯ 2
Робота та школа
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Розуміння того, що Юсуф і Хасан є звичайними дітьми,  
які пережили надзвичайну ситуацію. Співпереживання  
їхній ситуації.

Перед відтворенням відео поставте ці питання класу в 
будь-якому форматі, якому ви віддаєте перевагу. Найкраще 
було б поділити клас на невеликі групи та в такий спосіб 
полегшити обговорення.

І Юсуф, і Хасан говорять про свого батька, і ми бачимо, як 
їхній батько говорить про своє життя та роботу.

НАВЧАННЯ ТЕМАТИЦІ ПРИТУЛКУ/БІЖЕНЦІВ
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ПИТАННЯ:

1. Які цікаві факти ми дізнаємося про їхнього 
батька та як, на вашу думку, він вплинув на їхнє 
життя в плані спорту та захоплень?

2. Чи є люди у вашому житті чи родині, які  
вплинули на ваші захоплення?



ЗАНЯТИЕ 3 
Когда я вырасту
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание, что у Юсуфа и Хасана есть амбиции, как 
у любого другого человека. Подумайте о том, как 
каждый может достичь своей мечты и своих целей, 
кем бы он ни был.

ШАГ 1:  Задайте следующие вопросы классу в любом формате, 

который вы предпочитаете. Лучше всего было бы разделить 

класс на небольшие группы и таким образом облегчить 

обсуждение.

ВОПРОСЫ: 

1. Кем хотят стать Юсуф и Хасан, когда вырастут? Вы знаете кого-

нибудь еще, кто хочет заниматься этой работой? 

2. Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь? 

3. О каких занятиях, которые подготовят его к будущей 

профессии, увлеченно рассказывает Хасан? Какие ваши 

любимые занятия, которые могли бы подготовить вас к 

профессии, которую вы бы хотели иметь в будущем? 

4. Что еще могли бы сделать Юсуф и Хасан сейчас, чтобы 

подготовиться к своей будущей профессии, какие занятия им 

могут быть нужны, чтобы подготовиться к ним?

ШАГ 2:  Нарисуйте на доске хронологическую канву и отметьте 

несколько дат в будущем. Попросите детей сделать то же самое 

для себя. Попросите их записать действия, которые они хотели бы 

сделать, чтобы получить работу, которую они хотят.

ШАГ 3:  Посмотрите видео “Куда идут беженцы?” 

и “Права беженцев”, чтобы узнать больше о жизни беженцев.

ШАГ 3:  Попросите их нарисовать график для Юсуфа и Хасана, 

возможно, в небольшой группе. Начните с того времени, когда 

они были в Сирии. Сравните графики. Задавайте вопросы: “вы 

удивлены, как быстро может измениться жизнь людей?,” “Как вы 

думаете, это относится к большинству беженцев?”

ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ 
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ЗАНЯТТЯ 3
Коли я виросту
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Розуміння того, що Юсуф і Хасан мають амбіції, як і будь-яка 
інша людина. Подумайте про те, як кожен може досягти своєї 
мрії та своїх цілей, ким би він не був.

КРОК 1. Задайте наведені питання класу в будь-якому форматі, 
якому ви віддаєте перевагу. Найкраще було б поділити клас на 
невеликі групи та в такий спосіб полегшити обговорення.

ПИТАННЯ:

1. Ким хочуть стати Юсуф та Хасан, коли виростуть? Ви знаєте ще 
когось, хто хоче виконувати цю роботу?

2. Ким би ти хотів стати, коли виростеш?

3. Про які заняття, які підготують його до майбутньої професії, за-
хоплено розповідає Хасан? Які ваші улюблені заняття, що могли б 
підготувати вас до професії, яку ви хотіли б мати в майбутньому?

4. Що ще могли б зробити Юсуф і Хасан сьогодні, щоби підготу-
ватися до своєї майбутньої професії, які заняття їм можуть бути 
потрібні, щоби підготуватися до них?

НАВЧАННЯ ТЕМАТИЦІ ПРИТУЛКУ/БІЖЕНЦІВ
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КРОК 2. Намалюйте на дошці хронологічну канву та позначте  
кілька дат у майбутньому. Попросіть дітей зробити те саме для себе. 
Попросіть їх записати дії, які вони хотіли б зробити, щоб отримати 
роботу, яку вони хочуть.

КРОК 3. Попросіть їх намалювати графік для Юсуфа та Хасана, 
можливо, у невеликій групі. Почніть із того часу, коли вони були в 
Сирії. Порівняйте графіки. Задавайте питання: «Ви здивовані, як 
швидко може змінитися життя людей?», «Як ви думаєте, це сто-
сується більшості біженців?»

КРОК 3. Подивіться відео «Куди йдуть біженці?»  
та «Права біженців», щоби дізнатися більше про життя біженців.


