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Відеоролик можна переглянути тут:
youtube.com/channel/UCy-vai5-kfN3UJWEmORXADQ

Завантажити відеоролик можна тут:
unhcr.org/teaching-about-refugees



ШАГ 1:  Перед воспроизведением 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 приехали Малак и Таква и почему они приехали?

2. В какую страну они отправились перед тем, как приехать в 
Люксембург, и как долго пробыли там?

3. Что отец говорит о своих детях после получения 
телефонного звонка, чтобы сказать, что они могут переехать 
в Люксембург?

4. Знаете ли вы слово, которое мы используем для людей, 
которые убежали от войны, чтобы быть в безопасности в 
другой стране? (ответ: беженец)

ЗАНЯТИЕ 1 
Откуда они приехали, где они сейчас?
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ШАГ 2:  Во время обсуждения или после него вы можете 

дать детям следующую информацию:

“Иногда, когда в стране идет война, людям приходится 

покидать ее, чтобы найти безопасное место. В этом случае 

семья Малак и Таквы покинула Сирию и направилась в 

Иорданию. Они получили возможность переселитьсяв 

качестве беженцев в Люксембург. Это означает, что 

правительство признало необходимость предоставить 

им возможность жить  в безопасном месте. Они были 

переселены с тремя другими семьями в 2015 году и с тех 

пор заново начинают свою жизнь в Люксембурге. Другим 

беженцам из Сирии предстоит долгий и трудный путь, чтобы 

оказаться в безопасности, где они смогут начать строить 

новую жизнь.”

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание того, как исторические 
события могут повлиять на жизнь 
людей. 

ЗАНЯТТЯ 1
Звідки вони приїхали, де перебувають наразі?
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Розуміння того, як історичні  
події можуть вплинути на життя  
людей.

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 приїхали Малак і Таква і чому вони це зробили?

2. У яку країну вони вирушили перед тим, як приїхати до Люксем-

бургу, та як довго там пробули?

3. Що батько говорить про своїх дітей після отримання телефон-

ного дзвінка, щоби сказати, що вони можуть переїхати до Люк-

сембургу?

4. Чи знаєте ви слово, яке ми використовуємо для людей, які 

втекли від війни, щоби бути в безпеці в іншій країні? (відповідь: 

біженець)
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КРОК 2. Під час обговорення або після нього ви можете  

надати дітям таку інформацію:

Іноді, коли в країні йде війна, людям доводиться залишати 

її, щоби знайти безпечне місце. У цій ситуації родина Ма-

лак і Такви залишила Сирію й вирушила до Йорданії. Вони 

отримали можливість переселитися як біженці до Люксем-

бургу. Це означає, що уряд визнав необхідність надати їм 

можливість жити в безпечному місці. Вони були переселені 

з трьома іншими родинами у 2015 році та відтоді заново 

починають своє життя в Люксембурзі. Інші біженці із Сирії 

мають подолати довгий та важкий шлях, перш ніж опи-

няться в безпечному місці, де вони зможуть почати буду-

вати нове життя».



ШАГ 1:  Перед воспроизведением 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. Что делают Малак и Таква дома?

2. Что ты делаешь дома?

ЗАНЯТИЕ 2 
Хобби и школа — Как у меня, как у тебя
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание того, что Малак и Таква обычные дети, 
которые пережили чрезвычайную ситуацию.
Сопереживание их ситуации.

ШАГ 2:  Малак и Таква говорят по-французски в школе, 

но они учились на арабском языке раньше, когда жили в 

Сирии. Вот, вы видите, как они делают домашнее задание по-

французски.

ВОПРОСЫ:

3. Вы говорите на другом языке, кроме того, на котором вы 
говорите в школе? Вы изучаете другой язык?

4. Как вы думаете, каково это для Малак и Таквы говорить на 
новом языке в школе?

5. Что могут сделать их одноклассники, чтобы помочь им 
освоиться в новом классе, где они должны говорить на 
другом языке?

6. Как вы могли бы помочь новичкам в вашей школе 
устроиться лучше?
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ЗАНЯТТЯ 2
Хобі та школа — як у мене, як у тебе
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Розуміння того, що Малак і Таква є звичайними 
дітьми, які пережили надзвичайну ситуацію.  
Співпереживання їхній ситуації.

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. Що роблять Малак і Таква вдома?

2. Що ти робиш вдома?
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КРОК 2. Малак і Таква розмовляють французькою в школі, 

але вони навчалися арабською мовою раніше, коли жили 

в Сирії. Ось ви бачите, як вони роблять домашнє завдання 

французькою.

ПИТАННЯ:

3. Ви розмовляєте іншою мовою, крім того, якою ви говорите 

в школі? Ви вивчаєте іншу мову?

4. Як ви думаєте, як це для Малак і Такви — говорити новою 

мовою в школі?

5. Що можуть зробити їхні однокласники, щоби допомогти 

їм освоїтися в новому класі, де вони мають говорити іншою 

мовою?

6. Як ви могли б допомогти новачкам у вашій школі влашту-

ватися краще?



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 Малак и Таква, когда вырастут? Вы знаете 
кого-нибудь еще, кто хочет заниматься этой работой?

2. Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?

3. Что вы можете сделать сейчас, чтобы подготовиться 
к будущей работе, какое обучение вам нужно, чтобы 
подготовиться?

4. Что еще могли бы сделать Малак и Таква сейчас, чтобы 
подготовиться к своей будущей профессии, какие занятия им 
могут быть нужны, чтобы подготовиться к ней?

ЗАНЯТИЕ 3 
Когда я вырасту
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понять, что у Малак и Таквы обычные амбиции, как и у 
детей в классе. Подумать о том, как каждый может достичь 
своей мечты и своих целей, кем бы он ни был.

ШАГ 2: Нарисуйте на доске временную линию прошлого, 
настоящего и будущего, отметив несколько дат, которые 
произошли в вашей жизни (начальная и средняя школа, 
выпускной, брак, начало работы в школе, в которой вы 
находитесь сейчас, будущие планы).
 
Попросите детей сделать то же самое для себя и своего 
будущего, возможно, в парах, и проверить работу друг друга.  
Попросите их записать действия, которые они хотели бы 
сделать, и что поможет им получить работу, которую они хотят.

ШАГ 3:  Попросите нарисовать на доске линию жизни Малак 

и Таквы. Посмотрите, смогут ли они начать хронологию для 

Малак и Таквы с их прошлого в Сирии. Спросите их “Вы 

удивлены тем, насколько ваша жизнь отличается от жизни 

Малак и Таквы или похожа на нее?” и “В чем разница между 

вашим прошлым и вашим будущим?”
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ЗАНЯТТЯ 3
Коли я виросту
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Зрозуміти, що у Малак і Такви звичайні амбіції, як 
і в дітей у класі. Подумати 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 Малак і Таква, коли виростуть? Ви знаєте ще 

когось, хто хоче виконувати цю роботу?

2. Ким би ти хотів стати, коли виростеш?

3. Що ви можете зробити зараз, щоби підготуватися до майбутньої 

роботи, яке навчання вам потрібно, щоби підготуватися?

4. Що ще могли б зробити Малак і Таква сьогодні, щоби підготу-

ватися до своєї майбутньої професії, які заняття їм можуть бути 

потрібні, щоби підготуватися до неї?
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КРОК 2. Намалюйте на дошці тимчасову лінію минулого, сьогоден-

ня та майбутнього, відзначивши кілька дат, які відбулися у вашому 

житті (початкова та середня школа, випускний, шлюб, початок робо-

ти в школі, у якій ви перебуваєте, плани на майбутнє).

Попросіть дітей зробити те саме для себе й свого майбутнього, 

можливо, у парах, і перевірити роботу один одного. Попросіть їх 

записати дії, які вони хотіли б зробити, і що допоможе їм отримати 

роботу, яку вони хочуть.

КРОК 3. Попросіть намалювати на дошці лінію життя Малак і Так-

ви. Подивіться, чи зможуть вони розпочати хронологію для Малак і 

Такви з їхнього минулого в Сирії. Запитайте їх «Ви здивовані тим, 

наскільки ваше життя відрізняється від життя Малак і Такви 

чи схоже на нього?» і «У чому різниця між вашим минулим і 

вашим майбутнім?»


