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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ
Примечание о включении беженцев, лиц, ищущих убежище, 
и мигрантов в процесс планирования уроков.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

Прежде чем поднимать темы, связанные 
с беженцами, убежищем, гражданством и 
мигрантами, пожалуйста, уделите некоторое 
время тому, чтобы подумать об учениках в 
вашем классе. Являются ли некоторые из 
них беженцами, лицами, ищущими убежище, 
, или они не имеют гражданства?Если это так, 
подумайте о том, чтобы поговорить с ними и 
их родителями в зависимости от их возраста. 

Если возможно, включайте идеи и  
предложения родителей и детей в процессе 
проведения занятий и обращайтесь к 
ним за ответами на вопросы только в том 
случае, если они четко показали свою 
заинтересованность в том, чтобы отвечать 
на них или говорить об этих проблемах.

Лица без гражданства не имеют гражданства 
какой-либо страны. Безгражданство может 
возникать в самых разных ситуациях. 
Например, некоторые этнические или 
религиозные группы могут не признаваться 

в соответствии с национальным 
законодательством гражданами этой страны, 
некоторые дети рождаются за пределами 
страны гражданства их родителей и не могут 
получить гражданство страны их родителей 
или страны, в которой они родились. В ряде 
стран мира действуют законы, которые 
не позволяют матерям передавать свое 
гражданство своим детям.

Люди без гражданства могут испытывать 
трудности с доступом к основным правам, 
таким как образование, здравоохранение, 
трудоустройство, свобода передвижения и 
другие. Без них они часто сталкиваются с 
препятствиями и разочарованиями.

Будьте осторожны при использовании таких 
слов, как ”страна“ и ”национальность”, если 
у вас есть дети без гражданства в классе. 
Вместо этого вы можете использовать 
словосочетания “ваш дом” или “ваша 
культура”.

РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ - ВОЗРАСТ 6-9 ЛЕТ

ПЕРШ НІЖ ВИ ПОЧНЕТЕ

ПЕРШ НІЖ ВИ ПОЧНЕТЕ
Примітка про включення біженців, осіб, які шукають  
притулок, і мігрантів у процес планування уроків.

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ – ВІК 6-9 РОКІВ

Перш ніж порушувати теми, пов'язані з 
біженцями, притулком, громадянством і 
мігрантами, будь ласка, приділіть деякий 
час тому, щоби подумати про учнів у ва-
шому класі. Чи є деякі з них біженцями, 
особами, які шукають притулку, чи вони не 
мають громадянства? Якщо це так, поду-
майте про те, щоби поговорити з ними та 
їхніми батьками (залежно від їхнього віку).

Якщо це можливо, включайте ідеї та про-
позиції батьків і дітей у процесі проведен-
ня занять і звертайтеся до них за відпові-
дями на запитання лише в тому разі, якщо 
вони чітко виявили свою зацікавленість у 
тому, щоби відповідати на них або говори-
ти про ці проблеми.

Особи без громадянства не мають грома-
дянства будь-якої країни. Безгромадян-
ство може виникати в різних ситуаціях. 
Наприклад, деякі етнічні чи релігійні групи 
можуть не визнаватися відповідно до на-

ціонального законодавства громадянами 
цієї країни, деякі діти народжуються за 
межами країни громадянства їхніх батьків 
і не можуть отримати громадянство країни 
їхніх батьків чи країни, у якій вони народи-
лися. У низці країн світу діють закони, які 
не дають матерям змогу передавати своє 
громадянство власним дітям.

Люди без громадянства можуть мати 
труднощі з доступом до основних прав, 
як-от освіта, охорона здоров'я, працев-
лаштування, свобода пересування тощо. 
Без них вони часто стикаються з перешко-
дами та розчаруваннями.

Будьте обережні, використовуючи такі 
слова, як «країна» та «національність», 
якщо у вас у класі є діти без громадян-
ства. Натомість ви можете використовува-
ти словосполучення «ваш дім» або «ваша 
культура».
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УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вот некоторые виды деятельности, которые вы можете 
реализовать с учениками своих классов, чтобы воплотить их 
знания о беженцах в действии.

Организуйте дискуссию о том, каково это - начать учебу в 
новой школе, недавно приехав в эту страну.

Шаг 1: Попросите детей выбрать темы, по которым они могли бы 
дать рекомендации новичкам.  Темы могут быть следующими: 
что делать, когда вы приходите в класс, что делать, когда вы 
идете на перемену, что вы должны принести в школу и т. д. 

Шаг 2: Дети могут составить путеводитель с фотографиями 
для новых детей по своей новой школе и классу.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Осознание того, что прийти в 
новый класс сложно.2 |

Организуйте ежемесячный завтрак перед началом 
школьных занятий с учителями, родителями недавно 
прибывших семей беженцев и более широким школьным 
сообществом.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Предоставление возможности детям 
и семьям узнать, как вместе стать 
частью общества.

1 |

Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения 
– “Приход в новую школу может быть сложным и трудным. 
Здорово, что вы думаете о том, как мы можем помочь новым 
детям в нашем классе. Спасибо за вашу доброту.”

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ – ВІК 6-9 РОКІВ

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ось деякі види діяльності, які ви можете реалізувати  
з учнями своїх класів, щоби застосувати їхні знання про  
біженців на практиці.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Надання дітям і членам їхніх родин 
можливості дізнатися про те, як можна 
разом стати частиною суспільства.

Організуйте щомісячний сніданок перед початком шкіль-
них занять із вчителями, батьками нещодавно прибулих 
сімей біженців і ширшою шкільною спільнотою.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Усвідомлення того, що прийти до 
нового класу досить складно.

Організуйте дискусію про те, як це – розпочати навчання  
в новій школі, нещодавно приїхавши до цієї країни.

Крок 1. Попросіть дітей вибрати теми, на які вони могли б дати 
рекомендації новачкам. Теми можуть бути такими: що робити, 
коли ви приходите в клас, що робити, коли ви йдете на пере-
рву між уроками, що ви маєте принести до школи тощо.

Крок 2. Діти можуть скласти для нових дітей путівник із фото-
графіями, що розповість їм про їхню нову школу та клас.

Запропонована заключна фраза після обговорення: 
«Прихід до нової школи може бути складним і важким. Дуже  
добре, що ви думаєте про те, як ми можемо допомогти новим 
дітям у нашому класі. Дякую за вашу доброту».
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Проведите совместную творческую деятельность по 
теме беженства или безгражданства и поделитесь 
ею с сообществом, пригласив родителей или сделав 
представление для школы или других классов.

Пример 1: Создание и проведение выставки

Пример 2: Танцевальный концерт или представление  

Пример 3: Проведение поэтического вечера

Пример 4: Написание книги рассказов 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Учимся работать вместе, чтобы 
создать что-то общее. Осознание того, 
что вклад каждого важен.
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Проведите приветственный вечер или организуйте 
ежемесячный завтрак для вновь прибывших в школу 
в начале учебного года с играми, предоставляющими 
возможность всему сообществу взаимодействовать друг 
с другом. Дети могут выбрать игры, приготовить напитки и 
еду или спеть приветственную песню.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Предоставление возможности детям 
и семьям узнать, как вместе быть 
частью  общества.
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Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения 
– “Это была замечательная работа, и каждый внес свой 
вклад. Это ценный способ для нас узнать, насколько 
важен вклад каждого из нас.”

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ – ВІК 6-9 РОКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вчимося працювати разом, щоби ство-
рити щось спільне. Усвідомлення того, 
що внесок кожного є важливим.
Проведіть спільну творчу діяльність на тему біженства чи 
безгромадянства та поділитеся нею зі спільнотою, запро-
сивши батьків чи зробивши виставу для школи чи інших 
класів.

Приклад 1. Створення та проведення виставки

Приклад 2. Танцювальний концерт або вистава

Приклад 3. Проведення поетичного вечора

Приклад 4. Написання книги оповідань

Запропонована заключна фраза після обговорення:
«Це була чудова робота, і кожен зробив свій внесок.  
Це цінний спосіб для нас дізнатися, наскільки важливим  
є внесок кожного».

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Надання дітям і членам їхніх родин мож-
ливості дізнатися про те, як можна разом 
бути частиною суспільства.
Проведіть вітальний вечір або організуйте щомісячний 
сніданок для новоприбулих до школи на початку навчаль-
ного року з іграми, що надають можливість усьому співто-
вариству взаємодіяти один з одним. Діти можуть вибрати 
ігри, приготувати напої та їжу чи заспівати вітальну пісню.
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Написание письма детям-беженцам, которые вот-вот 
пойдут в школу, о том, что их ожидает в первый день 
или первую неделю. Письма могут быть переведены 
для детей на их родной язык.

Предлагаемая заключительная фраза после 
обсуждения – “Спасибо вам за письма для тех 
учеников, которые недавно приехали в страну. Важно 
думать о положении других, когда есть  возможность.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Сопереживать положению вновь 
прибывших детей-беженцев.6 |

Совместная работа над рассказом или книжкой с картинками 
с надиктованными рассказами детей или начинающих 
писателей в возрасте 7-8-9 лет. Эти истории могут быть о: 

Книгу можно подарить школьной или местной библиотеке. 
Каждому ребенку можно отдать по копии книги.

Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения 
– “Это был замечательный опыт создания книги вместе, 
и каждый из вас внес свой вклад. Это ценный способ для 
нас узнать, насколько важен вклад каждого из нас.”

1:   личном опыте, или

2: о том, что они узнали об опыте детей-беженцев 
при переходе в новую школу, вхождении в новый 
коллектив или переезде в новую страну.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Учимся работать вместе, чтобы создать 
что-то общее. Осознание того, что вклад 
каждого важен. 
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НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ – ВІК 6-9 РОКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вчимося працювати разом, щоби створити 
щось спільне. Усвідомлення того, що вне-
сок кожного є важливим.

Спільна робота над оповіданням чи книжкою з картинками з 
надиктованими оповіданнями дітей або письменників-почат-
ківців у віці 7–8–9 років. Ці історії можуть бути про:

1: особистий досвід, або

2: про те, що вони дізналися про досвід дітей-біженців 
під час переходу до нової школи, вступу до нового ко-
лективу або переїзду до нової країни.

Книгу можна подарувати шкільній чи місцевій бібліотеці. Кож-
ній дитині можна надати копію книги.

Запропонована заключна фраза після обговорення:  
«Це був чудовий досвід створення книги разом, і кожен із вас 
зробив свій внесок. Це цінний спосіб для нас дізнатися, на-
скільки важливим є внесок кожного».

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Співпереживати положенню новоприбулих 
дітей-біженців.
Написання листа дітям-біженцям, які ось-ось підуть до школи, 
про те, що на них чекає в перший день або перший тиждень. 
Листи можуть бути перекладені для дітей їхньою рідною мо-
вою.

Запропонована заключна фраза після обговорення:  
«Дякую вам за листи для тих учнів, які нещодавно приїха-
ли до країни. Важливо думати про становище інших, коли є 
така можливість».
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Проведите благотворительную ярмарку выпечки, шоу талантов 
или любой другой сбор средств и отправьте деньги в местную 
организацию, которая работает с беженцами.

Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения – 
“TСпасибо всем детям, которые приняли участие в мероприятии.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Осознание того, что некоторые дети могут 
потребности  в физической или социальной  
поддержке, и что мы можем помочь собрать 
средства для удовлетворения этих нужд.
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Некоторые центры или сети приема дают возможность 
ознакомиться с процедурами предоставления убежища в этой 
стране.

Шаг 1: Изучите информацию в Интернете или свяжитесь с 
сетью или конкретным центром приема, чтобы уточнить, 
как работает система приема и как проходит процесс 
предоставления убежища.

Шаг 2: Некоторые центры могут направить своего специалиста 
по связям с общественностью для посещения вашего класса 
или школы, а в некоторых странах может быть предусмотрена 
возможность обмена опытом между детьми из школ и 
центров , например, посредством переписки или проведения 
открытого футбольного матча или других игр.

Шаг 3: Посмотрите, какие виды  практической информации 
доступны в вашем регионе, чтобы узнать больше  об опыте 
детей и учеников, ищущих убежище. 

Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения 
может включать в себя благодарность за визит или участие в  
совместной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Осознание положения вновь прибывших 
детей, ищущих убежище в моей стране. 7 |

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ – ВІК 6-9 РОКІВ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Усвідомлення стану новоприбулих дітей, 
які шукають притулку в моїй країні. 
Деякі центри або мережі приймання біженців дають змогу  
ознайомитися з процедурами надання притулку в цій країні.

Крок 1. Вивчіть інформацію в Інтернеті або зв'яжіться з 
мережею чи конкретним центром приймання біженців, 
щоб уточнити, як працює система приймання, і як про-
ходить процес надання притулку.

Крок 2. Деякі центри можуть направити свого фахівця зі 
зв'язків із громадськістю для відвідування вашого класу 
чи школи, а в певних країнах може бути передбачена 
можливість обміну досвідом між дітьми зі шкіл і центра-
ми, наприклад, за допомогою листування чи проведен-
ня відкритого футбольного матчу або інших ігор.

Крок 3. Визначте, які види практичної інформації  
доступні у вашому регіоні, щоби дізнатися більше про 
досвід дітей та учнів, які шукають притулок.

Пропонована заключна фраза після обговорення  
може включати подяку за візит або участь у спільній діяль-
ності.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Усвідомлення того, що деякі діти можуть  
мати | потреби у фізичній чи соціальній  
підтримці, і що ми можемо допомогти зібрати 
кошти для їхнього задоволення.
Проведіть благодійний ярмарок випічки, шоу талантів чи будь-який 
інший збір коштів і надішліть гроші до місцевої організації, яка пра-
цює з біженцями.

Запропонована заключна фраза після обговорення: «Дякую всім 
дітям, які взяли участь у заході».



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Включение наших семей в наши 
занятия - это отличный способ понять, 
насколько разнообразен и интересен 
наш класс.
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Шаг 1: Предложите родителям  собрать идеи  для 
проведения   праздника, чтобы рассказать о культурных 
различиях, например, посредством приготовления пищи, 
создания культурных мероприятий и т.д. 

Шаг 2: Проведите собрание или классный час со списком 
идей родителей, чтобы увидеть, какие из них детям было 
бы интересно осуществить.

Предлагаемая заключительная фраза после обсуждения 
- “сСпасибо всем родителям детей за участие.”

Найти дополнительные материалы можно по ссылке: 
unhcr.org/teaching-about-refugees

Эти учебные материалы были разработаны Миали 
Дермиш при участии Летиции Леместр.

© 2020 УВКБ ООН

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Включення наших сімей у наші заняття – це  
чудовий спосіб зрозуміти, наскільки  
різноманітним та цікавим є наш клас.

Крок 1. Запропонуйте батькам зібрати ідеї 
для проведення свята, щоби розповісти про 
культурні відмінності, наприклад, за допомо-
гою приготування їжі, створення культурних 
заходів тощо.

Крок 2. Проведіть збори або класну годину зі 
списком ідей батьків, щоби побачити, які з них 
дітям було б цікаво втілити в життя.

Запропонована заключна фраза після обговорення: 
«Дякую всім батькам дітей за участь».

Додаткові матеріали можна знайти за посиланням:  
unhcr.org/teaching-about-refugees

Ці навчальні матеріали було розроблено Міалі Дерміш  
за участі Летиції Леместр.

© 2020 рік. УВКБ ООН


