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ПЛАН УРОКУ:
НАВЧАЄМОСЯ ПРАВАМ ЛЮДИНИ

Будь-які активності у класі/аудиторії, пов’язані з Мара-
фоном написання листів (особливо для старших класів і 
студенства), ми пропонуємо починати з відеоролика «Що 
таке Марафон написання листів» (посилання на відеоро-
лик — http://bit.ly/2nlKN1y; цей же відеоролик та інші віде-
о-матеріали можна знайти і завантажити за цим посилан-
ням — https://bit.ly/34uTtpw).

1. Об’єднати присутніх у 3-4-5-6 груп, роздавши кожній гру-
пі по одній (!) картці з історією героя/героїні Марафону
написання листів. Цей формат підходить і для заняття у
"кімнатах" в онлайн режимі.

2. Запропонувати кожній групі протягом 15-20 хвилин
прочитати історію та визначити, які права людини були
порушені у кожній з них.

Для того, щоб легко було визначити, які саме права було 
порушено, роздрукуйте або запропонуйте дітям знайти
он-лайн текст Загальної декларації прав людини.

У кожній справі, тобто щодо кожного героя/героїні Ма-
рафону, було порушено щонайменше 2-3 права люди-
ни, передбачені названою Загальною декларацією.

СПИСОК МОЖЛИВИХ АКТИВНОСТЕЙ
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3. Протягом наступних 15-20 хвилин кожна з груп може 
коротко презентувати «свою» історію, зазначивши, які 
права людини у кожній з них були порушені.

4. Протягом часу, що залишився, учениці/учні у своїх міні-
групах можуть написати групового чи індивідуальні 
листи (намалювати малюнок) тим героям/героїням Ма-
рафону, про яких вони мали нагоду дізнатися.
Типи листів та можливі варіанти текстів цих листів за-
значені на кожній картці з описом історії героя/героїні
Марафону написання листів.
Якщо Ви оберете цей варіант активності, то про-
симо Вас пам’ятати: немає неправильних відповідей
під час дискусії щодо того, які статті Декларації було 
порушено у тому чи іншому випадку – важливо, щоб
діти мали нагоду висловити свою думку і обґрунту-
вати свої висновки.
Трохи далі за текстом ми надамо орієнтовний (!) пе-
релік тих статей Загальної декларації прав людини,
які були порушені у кожній справі Марафону, проте ми 
закликаємо використовувати його виключно як осно-
ву/орієнтир, а не остаточну відповідь.

5. Зібрати усі листи та направити нам Новою поштою (за
наш рахунок).

6. Якщо Ви проводите уроки в онлайн режимі, то усі листи
і малюнки, які підготують учні/учениці, вони можуть
сфотографувати та надіслати Вам. А ці фото ми просимо
потім надіслати нам на пошту, вказану нижче.
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ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ:

ДЛЯ РОБОТИ У МІНІ-ГРУПАХ:

Картки з історіями можна знайти  
на сторінці Марафону написання листів: 
https://marathon.amnesty.org.ua/  або 
ось тут: https://bit.ly/34uTtpw

Або Ви можете замовити в офісі Amnesty 
International Україна брошури «Паспорт моїх 
прав», які відтворюють текст Декларації і 
можуть бути приємним подарунком Вашим 
ученицям/учням.

https://marathon.amnesty.org.ua/ 
https://bit.ly/34uTtpw
http://bit.ly/2nlKN1y
https://bit.ly/34uTtpw
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ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГРУПОВОЇ РОБОТИ: 

1. Обрати 1-2-3 справи з усього списку історій героїв/геро-
їнь Марафону написання листів та презентувати класу 
її/їх, детально розказавши історію кожного героя/геро-
їні та запропонувавши дискусію на тему тих прав люди-
ни, які, на Вашу думку, порушені у кожному випадку.

Для ілюстрації деяких справ ми маємо відео матеріали, 
які ви знайдете за вже згадним посиланням: hhttps://
bit.ly/34uTtpw.

Так, обравши історію Насими аль-Сади ( Саудівська 
Аравія) , Ви можете обговорити з учнівством чи сту-
дентством такі питання:

право особи не бути безпідставно заарештованою 
(стаття 9 Загальної декларації прав людини, далі –
ЗДПЛ) і право кожної людини на свободу переконань і 
на вільне їх виявлення (стаття 19 ЗДПЛ), а також 
право не зазнавати жорстокого поводження 
(стаття 5 ЗДПЛ): так, Насима відкрито виступає з 
критикою законодавства, яке необґрунтовано обмежує 
права жінок. У цій державі діяли жорсткі обмеження щодо 
жінок: не дозволялося без згоди чоловіка "опікуна" 
виходити з дому, отримувати необхідні документи, 
навіть водити автомобіль було цілком заборонено. 

Попри те, що частково це законодавство було змінено, 
активісток, які домагалися змін, все ще утримують за 
ґратами. Ба більше, у в'язниці її катували. Її помістили до 
одиночної камери, і вона була в повній ізоляції від інших 
затриманих з лютого 2019 до лютого 2020 року. Їй 
дозволяють лише одну щотижневу розмову з людиною, 
але не дозволяють відвідин, навіть адвоката.

Права жінок, попри всі позитивні зміни, все ще 
залишається актуальною і для України, адже та безліч 
стереотипів, які побутують у суспільстві, ті 
необґрунтовані законодавчі ініціативи, які подеколи 
виринають у парламенті, часто не дають змогу жінкам 
реалізувати усі закріплені у законодавстві права або 
загрожують обмеженням прав на охорону здоров'я чи на 
свободу обирати свою професію і спосіб життя. 

Зрештою, якщо ми проявимо солідарність з жінками 
Саудівської Аравії, ми точно будемо певні, що ті 
порушення прав людини, які є у цій державі, не 
повторяться в Україні.

2. Протягом останніх 15-20 хвилин просимо дати змогу
учням/ученицям чи студентам/студенткам написати
групові чи індивідуальні листи (намалювати малюнок)
на адресу тих героїв/героїнь Марафону, про яких вони
мали нагоду дізнатися.
Типи листів та можливі варіанти текстів цих листів за-
значені на кожній картці з описом історії героя/героїні
Марафону написання листів.

3. Зібрати усі листи та направити нам Новою поштою (за
наш рахунок), деталі щодо відправлення — нижче.

4. Якщо Ви проводите уроки в онлайн режимі, то усі листи
і малюнки, які підготують учні/учениці, вони можуть
сфотографувати та надіслати Вам. А ці фото ми просимо
потім надіслати нам на пошту, вказану нижче.

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
І ПРОВЕДЕННЯ МАРАФОНУ УЧНЯМИ/УЧЕНИЦЯМИ:

Ви можете зібрати зі учнівства чи студентства певну 
ініціативну групу, яка після Ваших порад щодо порядку 
проведення Марафону, обравши ті чи інші справи, 
можуть самостійно провести Марафон у своїх класах чи 
серед початкових класів, таким чином спробувавши себе 
у ролі лектора/лекторки.

Для Вашої зручності зазначимо орієнтовний (!) 

перелік тих статей Загальної декларації прав людини,

які було порушено у кожній зі справ:

Валерія Сікал (Україна) 
статті 1, 3, 5, 8 ЗДПЛ;

Халед Драрені (Алжир) 
статті 3, 9, 19, 20 ЗДПЛ;

Хані Сілва (Колумбія) 
статті 1, 3, 17, 22, 28 ЗДПЛ;

Троє з "Ель Хіблу" (Мальта) 
статті 2, 9, 14 ЗДПЛ;

Паїнг Пхьо Мін (М'янма) 
статті 3, 9, 19 ЗДПЛ;

Насима аль-Сада (Саудівська Аравія) 
статті 3, 5, 7, 9, 19 ЗДПЛ;

METU (Туреччина) 
статті 5, 7, 9, 19 ЗДПЛ;

Ґуставо Ґатіка (Чилі) 
статті 3, 5, 8, 20 ЗДПЛ.

Посилання на текст Загальної декларації прав 
людини: http://bit.ly/2m13VS7 (україномовна версія 
Декларації йде одразу за російськомовною).

Посилання на Google-диск з усіма матеріалами для 
Марафону написання листів: https://bit.ly/34uTtpw.

https://bit.ly/34uTtpw
https://bit.ly/2G5x4WA
https://bit.ly/34uTtpw
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ДЛЯ МОЛОДШИХ КЛАСІВ:
АБО

1. Знайти за наведеним посиланням на Google-диск
папку з коміксом/розмальовкою для Марафону (  ось
посилання на папку — https://bit.ly/34uTtpw) .

2. Роздрукувати чорно-білий варіант комікса, запропо-
нувавши дітям почитати його та розмалювати.
Як зразок для розмалювання (за потреби) можна ви-
користовувати кольоровий варіант комікса, розмі-
щений у тій ще папці.

3. На першому малюнку комікса, який діти розмалюва-
ли, нехай діти напишуть своє ім’я та назву міста (біль-
ше ніяких даних зазначити немає потреби!).
А тепер найважливіше: запропонуйте дітям 
написати на цьому малюнку, який вони 
розмалювали і підписали,  слова підтримки
герою/героїні Марафону — цце можуть бути
побажання здоров’я, вітання з України, слова
вболівання тощо.

4. Зібрати усі розмальовані малюнки та направити нам
Новою поштою (за наш рахунок).

5. Якщо немає змоги їх зібрати, зокрема через
протиепідемічні заходи, то можна просто зробити
фотографії цих малюнків і слів підтримки та надіслати
нам на електронну скриньку, яка вказана нижче.

1. Знайти за наведеним посиланням на Google-диск
папку з коміксом/розмальовкою для Марафону (ось
посилання на папку — https://bit.ly/34uTtpw).

2. Роздрукувати чи показати на проекторі/моніторі ко-
льоровий варіант комікса. Пояснити дітям суть іс-
торії, прогортавши його на моніторі чи, якщо Ви його
роздрукували, то прогортавши сторінки комікса.

3. Пояснити дітям, що вони можуть намалювати будь-
який малюнок-асоціацію з історією, яку вони побачи-
ли.

4. На малюнку, який діти намалювали, нехай напишуть
своє ім’я та назву міста (більше ніяких даних зазначи-
ти немає потреби).
А тепер найважливіше: запропонуйте дітям 
написати на цьому малюнку, який вони 
намалювали і підписали, слова підтримки герою/
героїні Марафону — це можуть бути побажання 
здоров’я, вітання з України, слова вболівання
тощо.

5. Зібрати усі малюнки та направити нам Новою 
поштою (за наш рахунок).

6. Якщо немає змоги зібрати листи, то див. п. 5 ліворуч.

Усі малюнки та листи зі словами підтримки ми просимо підписувати, 
вказуючи лише ім’я дитини та назву міста (країни).

Надсилати листи ми просимо на 
відділення Нової пошти № 93 (м. Київ), отримувач –  
Представництво Амнесті Інтернешнл Лімітед, тел. 
067-740-43-26, за рахунок отримувача.

З усіх організаційних питань просимо звертатися до 
Володимира Селіваненка, 
координатора освітніх програм Amnesty International в Україні: 
v.selivanenko@amnesty.org.ua, тел.: 067 469 81 18.

Окремо звертаю вашу увагу на те, що, починаючи з кінця листопада 2019 
року, запрацює офіційний інтернет-сайт Марафону написання листів 
Amnesty International Україна за цим посиланням: 
https://marathon.amnesty.org.ua/.  

 https://drive.google.com/open?id=1UgGaALi65MyPCJGCxudVNxQdDX4mkbYY
https://marathon.amnesty.org.ua/
https://bit.ly/34uTtpw
https://bit.ly/34uTtpw
mailto:v.selivanenko@amnesty.org.ua



