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

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 
другими. 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 9-12 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 9-12 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 занятия, которые вы можете провести со 
своими учениками, чтобы они смогли применить свои знания 
о беженцах на практике.

Провести исследовательский проект, чтобы создать 
путеводитель для новых детей в школе.

Шаг 1: Организуйте дискуссию о том, каково это — начать 
учебу в новой школе, недавно приехав в эту страну. Попросите 
детей выбрать темы, по которым они хотели бы получить 
руководство.

Шаг 2: Это может принять форму исследовательского проекта, 
где дети собирают, анонимно, если хотят, ответы других детей 
в школе о том, каково это — быть новичком в школе.

Те, кто чувствует себя комфортно, могут показать, что они 
согласны участвовать в опросе, который проведут дети для 
своего исследования. Дети также могут опросить своих 
родителей о том, что им нужно делать, когда они записываются 
или начинают новый учебный год. 

Шаг 3: Затем дети могут организовать свое исследование 
вместе, используя доску объявлений в классе, например, 
большую доску, на которой они могут записать результаты. 
В конце учитель может помочь с написанием путеводителя 
на основании всех исследований, записанных на доске 
объявлений. 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Понимание и сопереживание 
новичкам в школе.1 |

Возможная заключительная фраза после обсуждения – “это 
был ценный способ для нас узнать, как важно быть добрым и 
полезным для новичков в нашей школе. Давайте посмотрим, 
сможем ли мы продолжать делать это вместе в течение года.”

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ — ВІК 9-12 РОКІВ

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ось деякі заняття, які ви можете провести зі своїми учнями, 
щоби вони змогли застосувати свої знання про біженців на 
практиці.

Розуміння та співпереживання  
новачкам у школі.
Провести дослідницький проєкт, щоби створити путівник для  
нових дітей у школі.

Крок 1. Організуйте дискусію про те, як це – розпочати нав-
чання в новій школі, нещодавно приїхавши до цієї країни. По-
просіть дітей вибрати теми, за якими вони хотіли б отримати 
керівництво.

Крок 2. Це може набути форми дослідницького проєкту, де 
діти збирають, анонімно, якщо хочуть, відповіді інших дітей у 
школі про те, як це бути новачками в школі.

Ті, хто почувається комфортно, можуть показати, що вони 
згодні брати участь в опитуванні, яке проведуть діти для до-
слідження. Діти також можуть спитати своїх батьків про те, що 
їм потрібно робити, коли вони записуються або розпочинають 
новий навчальний рік.

Крок 3. Потім діти можуть організувати своє дослідження ра-
зом, використовуючи дошку оголошень у класі, наприклад, 
велику дошку, де вони можуть записати результати. Наприкін-
ці вчитель може допомогти з написанням путівника на основі 
всіх досліджень, записаних на дошці оголошень.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Це був цін-
ний спосіб для нас дізнатися про те, наскільки важливо бути 
добрим і корисним для новачків у нашій школі. Погляньмо, чи 
зможемо ми продовжувати робити це разом упродовж року».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
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Шаг 1: Попросите детей поговорить с родителями о том, 
сколько денег они тратят каждую неделю или месяц на 
покупку еды. Дети могут анонимно написать число на листе 
бумаги, а затем они могут посчитать среднюю сумму в неделю. 

Шаг 2: Узнайте размер еженедельного бюджетного пособия 
для просителей убежища и попросите детей сравнить эти 
суммы.

Шаг 3: В небольших группах попросите детей составить список 
того, какое питание необходимо в течение одной недели для 
семьи из четырех человек.

Шаг 4: Проведите экскурсию по местным супермаркетам или 
магазинам для детей, чтобы узнать, сколько денег им нужно, 
чтобы купить то, что они считают необходимым. Сравните эту 
сумму с тем, сколько их семьи тратят в среднем и сколько 
получает проситель убежища. Проведите групповой разговор 
о собранной информации и посмотрите, есть ли у детей идеи 
о советах по пособиям для просителей убежища. 

Шаг 5: Напишите местному или федеральному политическому 
деятелю о результатах своих исследований и предложите 
детям снять видео и создать другие материалы о том, что 
они узнали, которые можно будет показать политикам. 
 
Возможная заключительная фраза после обсуждения – 
“это было продуктивное и полезное занятие для того, чтобы 
понять, как мы поддерживаем семьи беженцев, которые 
приезжают, чтобы жить в нашей стране.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

Понимание финансовой 
составляющей поиска убежища.2 |

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ — ВІК 9-12 РОКІВ

Розуміння фінансової складової  
пошуку притулку.

Крок 1. Попросіть дітей поговорити з батьками про те, скільки 
грошей вони витрачають щотижня чи щомісяця на придбання 
їжі. Діти можуть анонімно написати число на аркуші паперу,  
а потім порахувати середню суму на тиждень.

Крок 2. Дізнайтеся про розмір щотижневої бюджетної допомоги 
для прохачів притулку та попросіть дітей порівняти ці суми.

Крок 3. У невеликих групах попросіть дітей скласти список 
того, яке харчування необхідне впродовж тижня для родини з  
чотирьох осіб.

Крок 4. Проведіть екскурсію місцевими супермаркетами або ма-
газинами для дітей, щоби дізнатися, скільки грошей їм потрібно, 
щоби купити те, що вони вважають за необхідне. Порівняйте 
цю суму з тим, скільки їхні родини витрачають у середньому 
та скільки отримує прохач притулку. Проведіть групову розмо-
ву про зібрану інформацію та дізнайтеся, чи є у дітей ідеї про 
поради щодо створення посібників для прихильників притулку.

Крок 5. Напишіть місцевому чи федеральному політичному дія-
чеві про результати своїх досліджень і запропонуйте дітям зня-
ти відео та створити інші матеріали про те, що вони дізналися, 
які можна буде показати політикам.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Це було про-
дуктивне й корисне заняття для того, щоби зрозуміти, як ми 
підтримуємо родини біженців, які приїжджають у нашу країну».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
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Проведите совместную творческую деятельность по 
теме беженцев 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 игра 

Пример 3: Проведение поэтического вечера

Пример 4: Написание книги рассказов 

Возможная заключительная фраза после обсуждения – 
“это был замечательный опыт, и каждый внес свой вклад. 
Это ценный способ для нас узнать, насколько важен вклад 
каждого из нас.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Учимся работать вместе, чтобы 
создать что-то общее. Понимание того, 
что вклад каждого важен.

3 |

Проведите приветственный вечер или организуйте 
ежемесячный завтрак для вновь прибывших учеников 
с играми, предоставляющими возможность участникам 
взаимодействовать друг с другом. Дети могут выбрать 
игры, приготовить напитки и еду или спеть приветственную 
песню.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Объединить новых учеников и класс..4 |

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ — ВІК 9-12 РОКІВ

Вчимося працювати разом, щоби 
створити щось спільне. Розуміння 
того, що внесок кожного є важливим.

Проведіть спільну творчу діяльність на тему біженців чи без-
громадянства та поділитеся нею зі спільнотою, запросивши 
батьків чи зробивши виставу для школи чи інших класів.

Приклад 1. Створення та проведення виставки

Приклад 2. Танцювальний концерт чи гра

Приклад 3. Проведення поетичного вечора

Приклад 4. Написання книги оповідань

Можлива заключна фраза після обговорення: «Це був чу-
довий досвід, і кожен зробив свій внесок. Це цінний спосіб для 
нас дізнатися, наскільки важливим є внесок кожного».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Об’єднати нових учнів і клас.

Проведіть вітальний вечір або організуйте щомісячний 
сніданок для прибулих учнів з іграми, що надають мож-
ливість учасникам взаємодіяти один з одним. Діти можуть 
вибрати ігри, приготувати напої та їжу чи заспівати віталь-
ну пісню.

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
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Напишите рассказ или сборник стихов для других детей, 
чтобы понять опыт ребенка-беженца. Книгу можно подарить 
или школьной библиотеке, или местной библиотеке. Каждому 
ребенку можно отдать по одной книге.

Возможная заключительная фраза после обсуждения – “это 
была замечательное времяпрепровождение, и каждый внес 
свой вклад”. “Это ценный способ для нас узнать, насколько 
важен вклад каждого из нас.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Учимся работать вместе, чтобы 
создать что-то общее. Понимание того, 
что вклад каждого важен.

5 |

Составление информационных писем вновь прибывшим 
подросткам-беженцам о том, как проходит школьная жизнь 
в стране. Письма могут быть отправлены в центры приема и 
переданы детям.

Возможная заключительная фраза после обсуждения – 
“Спасибо за письма для тех учеников, которые недавно 
приехали в страну. Важно думать о других, по мере наших 
возможностей.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Сопереживать положению вновь 
прибывших детей-беженцев. 6 |

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ — ВІК 9-12 РОКІВ

Вчимося працювати разом, щоби 
створити щось спільне. Розуміння 
того, що внесок кожного є важливим.
Напишіть розповідь або збірку віршів для інших дітей, щоби 
зрозуміти досвід дитини-біженця. Книгу можна подарувати 
шкільній або місцевій бібліотеці. Кожній дитині можна нада-
ти по одній книзі.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Ми чу-
дово провели час, і кожен зробив свій внесок». «Це цінний 
спосіб для нас дізнатися, наскільки важливим є внесок 
кожного».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Співпереживати положенню  
новоприбулих дітей-біженців.
Складання інформаційних листів прибулим підліткам- 
біженцям про те, як проходить шкільне життя в країні. Ли-
сти можуть бути надіслані до центрів приймання біженців і 
передані дітям.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Дякую 
за листи для тих учнів, які нещодавно приїхали до країни. 
Важливо думати про інших, у міру наших можливостей».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
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Некоторые центры приема дают  возможность ознакомиться с 
процедурами предоставления убежища.

Шаг 1: Проверьте в интернете или свяжитесь с сетью или 
конкретным центром приема и посмотрите, какие возможности 
для объяснения  того, как проходит процесс предоставления 
убежища.

Шаг 2: Некоторые центры могут отправлять вам запрос 
о посещении вашего класса или школы, а в некоторых 
странах может быть предусмотрена возможность обмена 
информацией с детьми-беженцами, например, отправка 
писем или проведение открытого футбольного матча или игр.

Шаг 3: Посмотрите, какие в вашем регионе 
есть возможности, чтобы узнать подробнее 
об опыте детей и учеников, ищущих убежище.  
 
Возможная заключительная фраза после обсуждения 
спасибо всем, кто участвовал в этом проекте.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Понимание положения детей, ищущих 
убежища в вашей стране.7 |

Предложите родителям поучаствовать в мероприятиях на 
тему культурного разнообразия таких как приготовление 
пищи, культурные мероприятия и т.д. Проведите классное 
собрание со списком идей родителей, чтобы обсудить, 
какие из них детям было бы интересно осуществить. 
 
Возможная заключительная фраза после обсуждения – 
“спасибо всем родителям детей за участие.”

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Включение членов семьи в активную 
жизнь класса — отличный способ 
понять, как разнообразен и интересен 
класс.
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НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КЕРІВНИЦТВО З НАВЧАННЯ — ВІК 9-12 РОКІВ

Розуміння становища дітей, які  
шукають притулку у вашій країні.
Деякі центри приймання біженців дають ознайомитися з проце-
дурами надання притулку.

Крок 1. Перевірте в Інтернеті або зв’яжіться з мережею чи 
конкретним центром приймання біженців і дізнайтеся, які є 
можливості для пояснення того, як проходить процес на-
дання притулку.

Крок 2. Деякі центри можуть надсилати вам запит про 
відвідування вашого класу або школи, а в деяких країнах 
може бути передбачена можливість обміну інформацією 
з дітьми-біженцями, наприклад, відправлення листів або 
проведення відкритого футбольного матчу чи ігор.

Крок 3. Дізнайтеся, як можна у вашому регіоні докладніше 
дізнатися про досвід дітей та учнів, які шукають притулку.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Дякую 
всім, хто брав участь у цьому проєкті».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

Залучення членів родини до актив-
ного життя класу — чудовий спосіб 
зрозуміти, наскільки різноманітним і 
цікавим є клас.
Запропонуйте батькам взяти участь у заходах на тему культур-
ного різноманіття, як-от приготування їжі, культурні заходи тощо. 
Проведіть класні збори зі списком ідей батьків, щоб обговорити, 
які з них було б цікаво реалізувати дітям.

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

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ
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РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Понимание положения беженцев в 
вашей стране. 9 |

Шаг 1: Сначала проверьте, есть ли в классе родители детей-
беженцев. Если да, спросите их, готовы ли они рассказать 
о своем опыте пребывания в качестве беженцев. Если нет, 
обратитесь в местную общественную организацию, которая 
помогает беженцам, и спросите, есть ли у них беженец или 
сотрудник, который мог бы посетить класс.

Шаг 2: Пусть дети задают как можно больше вопросов, чтобы 
понять опыт интеграции беженцев в новой стране.

Шаг 3: Попросите учеников спросить о том, как они могли бы 
помочь этому процессу, а затем всем классом разработать 
проект, который включает в себя взаимодействие с  беженцами 
или организациями по делам беженцев. 

Возможная заключительная фраза после обсуждения 
- “спасибо всем, кто участвовал в мероприятияхи иной 
деятельности, и примечание о том, как ценно узнать о том, 
что такое беженец из непосредственного взаимодействия.”

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

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

© 2017 УВКБ ООН

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розуміння становища біженців у 
вашій країні.

Крок 1. Спочатку встановіть, чи є в класі батьки дітей-біжен-
ців. Якщо так, запитайте їх, чи готові вони розповісти про 
свій досвід перебування в країні в статусі біженців. Якщо ні, 
зверніться до місцевої громадської організації, яка допома-
гає біженцям, і запитайте, чи є у них біженець чи співробіт-
ник, який міг би відвідати клас.

Крок 2. Нехай діти ставлять якомога більше питань, щоби 
зрозуміти досвід інтеграції біженців у новій країні.

Крок 3. Попросіть учнів запитати про те, як вони могли б 
допомогти цьому процесу, а потім усім класом розробити 
проєкт, який передбачає взаємодію з біженцями чи організа-
ціями у справах біженців.

Можлива заключна фраза після обговорення: «Дякую 
всім, хто брав участь у заходах та іншій діяльності. Під 
час безпосередньої взаємодії було дуже цікаво більше дізна-
тися про біженців».

РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ

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

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