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Крок 1. ГІДНІСТЬ НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД 
 
1.1. Світ у часи коронавірусу 
 
Зупинка 1 (оновлено). Сьогодні увесь світ потерпає від пандемії коронавірусу,  
і Україна не виняток. Перегляньте відео Ендрю Хінтона, де він голосами дітей  
від 4 до 17 років з Портленда розповідає, яким стало життя в штаті Орегон (США)  
у квітні 2020 року. 
 
Документальний фільм «Кокон», https://youtu.be/tDZQzRJ5geE    Ресурс à 
 
Чи змінилося Ваше сприйняття карантину та дистанційного навчання за ці півтора 
року пандемії коронавірусу? Чи звикли Ви до такого способу життя? 
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Зупинка 2 (нове!). Щороку до Всесвітнього Дня Гідності долучаються мільйони 
людей з 80-ти країн світу. Прочитайте слова Десмонда Туту, члена почесної ради 
Global Dignity, лавреата Нобелівської премії Миру, архієпископа у Південно-
Африканській Республіці. 
 
«Принцип «убунту» насправді дуже важко передати західними мовами.  
Він розповідає про саму сутність того, що означає бути людиною.  
 
Ви щедрі, турботливі і співчутливі. Це означає, що моя людяність пов‘язана з вашою, 
і вона втілює ідеї спільності, зв’язку, турботи та доброти».  
 
Чи знайомий Вам цей принцип? Як цей принцип може допомогти нам з вами 
справлятися з труднощами у часи коронавірусу? 
  

 

 

с 
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Зупинка 3. Можливо, комусь складно уявити, але пандемія може впливати  
й позитивно. Прикладом результату «зі знаком плюс» є прямий етер діалогу 
лавреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV з Україною у жовтні 2020 року: 
таке спілкування стало можливим саме як реакція на проблему COVID-19. 
 
Чи думали Ви над тим, як часто ми ставимося до якоїсь проблеми не тільки  
як до незручності, покарання, страждань тощо, але і як до нових можливостей,  
що відкриваються?  
 
Перегляньте відео та статтю з вибраними висловами Далай-лами.  
 
Вибрані відеоцитати етеру з Далай-ламою, https://youtu.be/sG-WrtU0IC4    Ресурс à 
 
Далай-лама про COVID-19 на Українській правді, https://bit.ly/3e4nPlX      Ресурс à 
 
Які висновки Ви зробили для себе? 

  

с 
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Зупинка 4 (нове!). Співзасновник Global Dignity, Його Королівська Високість, 
кронпринц Норвегії Гокон, поділився своїми думками про гідність до відзначення 
Усесвітнього Дня Гідності 2021 року. 
 
Відеозвернення кронпринца Норвегії Гокона,  Ресурс à 
https://bit.ly/princehaakongdignity2021  
 
Ось як він говорить про гідність: «Це не просто ідея. Вона вимагає дій, і її треба 
втілювати в життя, здійснювати на практиці. Це можна робити у великому масштабі, 
як-от боротьба за рівність і справедливість, але є місце для і для дій,  
що можуть здаватися незначними. Щоразу, коли ми спілкуємося і взаємодіємо одне 
з одним, ми можемо вирішити вшановувати гідність одне одного, і кожен окремий 
акт гідності створює ефект кіл на воді, резонанс. Гідність – основа свободи, 
справедливості й взаєморозуміння. 
 
Я хочу подякувати кожній і кожному з родини Global Dignity по всьому світу,  
хто долучилися до цьогорічного Дня Гідності. Дякуємо за ваші щоденні зусилля,  
спрямовані на створення світу, що ґрунтується на гідності для кожного  
й кожної. Кожен акт Гідності має вагу». 
 
Подумайте і запишіть три «маленькі» й три «великі» гідні вчинки у часи 
коронавірусу, про які Вам відомо. 

  

С 
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1.2. Якою може бути гідність? 
 
Зупинка 5 (нове!). На підтримку Всесвітнього Дня Гідності музикант-еволюціоніст 
Дейв Стюарт написав пісню «Гідність», яка стала світовим гімном гідності.  
Її прем’єра відбулася на форумі до Всесвітнього Дня Гідності у Гельсінкі (Фінляндія)  
у присутності понад 1 000 учасників й учасниць форуму. Виконала пісню лірична 
хіп-хоп співачка Надіра-X.  
 
У цій пісні є такі слова:  
 
«Ви самі мусите бути тією зміною,  
яку хочете бачити у світі. 
Ми шукаємо гідності». 
 
За покликаннями нижче ознайомтеся з перекладом українською та подивіться кліп. 
 
Переклад гімну, http://bit.ly/dignitysonggdignity2021 Ресурс à  
 
Відео гімну, http://bit.ly/dignitysongmoviegdignity2021 Ресурс à 
 
А які були б Ваші слова про гідність, якщо б Вам запропонували знятися у цьому кліпі? 
  

С 
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Зупинка 6. Перегляньте відео Розалінд Вайсман із Cultures of Dignity, створене  
за участі Cognitive Media. 
 
Відео «Що таке гідність?», https://youtu.be/90vEB1_B-Rw    Ресурс à 
 
Які відмінності між гідністю й повагою Ви можете назвати? 
 

 
Зупинка 7 (оновлено). Розгляньте зображення та виберіть собі 1-2,  
які сподобалися найбільше.  
 
Колекція метафоричних світлин, http://bit.ly/2i9hr0U    Ресурс à 
 
Використовуючи картинку як символ / натяк, подумайте – як Ви розумієте слово 
«гідність»? Запишіть чи замалюйте свої думки. 
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Зупинка 8 (оновлено). Із якими словами у нас асоціюється гідність? Напишіть  
на дошці це слово або скористайтеся онлайн-ресурсами (www.menti.com  
чи www.sli.do). 
 
Заплющте очі та хвилинку подумайте, яке слово спадає вам на думку. На рахунок 
«три», разом з іншими учнями й ученицями, проговоріть своє слово.  
 
Після цього кожен і кожна має висловитися, назвавши свою асоціацію  
та розповівши, як саме вони можуть виявити гідність. 
 
Створіть «хмаринку сенсів» усі разом, записавши ключові слова,  
які Ви використали, щоб з’ясувати, із чого складається, на Вашу думку, гідність.  
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гідність 
складається з… 
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Зупинка 9 (нове!). Які перші припущення ми робимо про зовсім незнайомих нам 
людей?  
 
Об’єднайтеся в групи по 3-5 осіб та отримайте однаковий набір фотографій різних 
людей. Упорядкуйте їх: починаючи з особи, яка, на вашу думку, має найбільшу 
гідність, і завершуючи особою з найменшою гідністю.  
 
Картки з портретами, https://bit.ly/3BS4Y8B  Ресурс à  
 
Чому Ви розташували фотографії саме в такому порядку? Поміркуйте, що таке 
гідність? Чи може одна людина бути більш гідною, а інша — менш? Обговоріть  
і запишіть свої думки. 
 

 
Зупинка 10 (нове!). На цю вправу нас надихнула команда Penn State Extension  
за ініціативи Університету штату Пенсильванія. Візьміть у руки картоплину  
і роздивіться її — які вона має особливості, що вирізняє її серед інших,  
майже ідентично схожих картоплин? 
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Розкажіть про неї групі: які характеристики допомогли б розпізнати свою 
картоплину в цілому мішку? 
 
Докладний опис вправи, https://bit.ly/3bf3Gcl Ресурс à  
 
Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що вся картопля однакова? 
 
Зберіть усі картоплини разом, перемішайте та спробуйте знайти ту, яку Ви тільки-но 
описували. Якщо це онлайнова зупинка, то нехай усі, хто беруть участь у цій вправі, 
заздалегідь підготують для себе 5 приблизно однакових за розміром картоплин.  
І тоді обрану картоплину кладіть до решти чотирьох та із заплющеними очима  
перемішайте, а потім спробуйте впізнати обрану. 
 
Ви помітили, що картоплю легко зібрати в одну купу, – і всі картоплини здаються 
однаковими? Подумайте, чи бувало, що Ви приписували людям якісь 
характеристики, перш ніж знаходили час із ними познайомитися. Поміркуйте також 
про групи людей у школі чи громаді, яких ми схильні сприймати стереотипно. 
 
Кого я сприймала / 
сприймав стереотипно?  

 

Чи змінилося моє 
ставлення до цієї 
людини, коли я краще 
пізнав / пізнала її? 

 

Чим нам шкодить 
стереотипне сприймання 
людей?  
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Зупинка 11 (нове!). Здивуйте інших своєю особистістю! Візьміть невеликий аркуш 
паперу та запишіть особливий факт про себе, якого інші можуть не очікувати. 
Це може бути талант, хобі, досягнення, місце, яке Ви відвідали тощо. 
 
Зберіть усі аркуші, перемішайте і покладіть їх лицьовою стороною вниз. А тепер 
спробуйте відгадати, перевертаючи по одному аркушу, кому належить той чи інший 
факт. Перемішуйте аркуші до тих пір, доки кожен і кожна не матимуть  
у руках свій папірець. Коли з’ясовано, до кого відноситься той чи інший факт,  
ця людина забирає аркуш. 
 
Чим Ви керувалися, роблячи свій вибір? Чи здивували Вас якісь факти? 
 

 
Зупинка 12. Очевидно, що наша гідність взаємопов’язана з гідністю інших людей. 
Але що означає – шанувати чиюсь гідність? Ось як у десяти кроках пояснює це 
Донна Хікс, докторка Гарвардського університету, відома й авторитетна в темі 
гідності.  
 
Поміркуйте й позначте – що з цього Ви робите, а що ні. Чому? Виконуючи  
це завдання онлайн, можна показувати знаки «палець у гору» / зелена картка, 
якщо «так» та «палець униз» / червона картка, якщо «ні». 
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КОЛИ Я ШАНУЮ ЧИЮСЬ ГІДНІСТЬ, ТО Я: 
 

¨ 1) приймаю особистість та ідентичність людини і даю їй свободу виявляти 
себе такою, як вона є, без страху бути засудженою, 

¨ 2) визнаю унікальні якості людини, її таланти й спосіб життя і ціную  
її заслуги, внесок, ідеї та досвід, 

¨ 3) даю відчути, що визнаю все побачене й почуте людиною, реагую  
на її занепокоєння та те, що їй довелося пережити,  

¨ 4) залучаю до спільноти / компанії, допомагаю людині почуватися  
її частиною,  

¨ 5) допомагаю людині почуватися в безпеці – як фізично, так і емоційно, 
захищаючи від страху ганьби чи приниження, 

¨ 6) ставлюся до людини справедливо, без упередження та нерівності, 
¨ 7) даю людині відчуття свободи та незалежності, допомагаю їй відчути 
надію та можливості, 

¨ 8) шукаю розуміння та даю людині можливість пояснити свій досвід  
та перспективи, 

¨ 9) допомагаю людині здобути користь від сумнівів, починаючи з того,  
що вона має хороші мотиви та діє цілісно, 

¨ 10) вибачаюсь і несу відповідальність, якщо порушую гідність людини,  
беру на себе зобов’язання змінити шкідливу, негідну поведінку. 

 
Зупинка 13. Для нас важливо, аби інші люди поважали нашу гідність. Але не менш 
важливим є і те, чи ми самі себе цінуємо. Чи знаєте Ви, що саме робить Вас 
унікальними і цінними?  
 
Візьміть аркуш паперу та вгорі напишіть – «Я гідна / Я гідний». Тепер покладіть  
на аркуш свою долоню, розвівши пальці, та обведіть її. Напишіть чи намалюйте  
на кожному пальчику якості чи характеристики, які роблять Вас унікальними  
і цінними. На просторі великого пальця – те, чим Ви особливо пишаєтеся. На долоні 
напишіть чи намалюйте те, про що Ви мрієте, що символізує Ваші надії, цілі.  
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Ми всі – унікальні, як і наші відбитки пальців та зараз ті долоньки, які вийшли  
у Ваших однокласниць і однокласників. Якщо виконуєте цю вправу онлайн і хочете 
поділитися з іншими, покажіть на камеру свою долоню. 
 
Щоб розкрити увесь наш потенціал – потрібно об’єднати наші руки, поважати свою 
цінність та усвідомлювати й поважати унікальність і цінність інших людей. Розкажіть 
про цю вправу вдома рідним та проведіть її для них. Обговоріть, чим схожі та чим 
відмінні ваші долоньки. 
 
Зупинка 14 (оновлено). Колеги з німецького Global Dignity Бо Барберіс  
і Фієн Берґер створили розмальовку для дітей і дорослих: рухаючись рядками 
невеличкого віршика в ній, можна краще зрозуміти, що таке гідність.  
 
Розмальовка «Яка твоя гідність», https://bit.ly/3aPlDOg Ресурс à  
 
За бажання сфотографуйте Ваші малюнки й поділіться ними у соціальних мережах  
за гештегами: #gdignity і #gdignityUkraine. 
 
Зупинка 15 (нове!). Ярлики та припущення заважають нам бачити особистість  
та гідність людини. 
 
На відміну від нашої ідентичності та індивідуальності, що є складними 
та потребують часу для розуміння, ярлики швидко зводять людину лише до одного 
факту чи компоненту (а це часто навіть неправда!). 
 
Команда Coca-Cola на Близькому Сході зняла відео про ярлики та припущення.  
Шестеро незнайомців зібралися в одній кімнаті та розповідали про себе. Усе це 
відбувалося в повній темряві, тож кожен зміг сформувати своє уявлення  
про людину, яка говорила.  
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Відео експерименту, https://bit.ly/removelabelsgdignity2021   Ресурс à  
 
Що Ви спочатку подумали про деяких людей на відео? Чи траплялося з Вами,  
що Ви думали щось одне про людину, а вона виявлялася іншою?  
 
Маємо прекрасну для Вашого класу – спробуйте відтворити цей експеримент у Вашій 
шкільній спільноті! Якщо вдасться, напишіть нам обов’язково про Ваші враження  
на for@edcamp.org.ua. 
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Крок 2. ГІДНІСТЬ У ДІЇ!  
 

2.1. Гідність щодня  
 
Зупинка 16 (нове!). У кількох спеціальних відео своїми історіями про гідність 
діляться з Вами відомі особистості: освітній омбудсмен Сергій Горбачов, заступник 
комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин, 
народна депутатка Верховної Ради України IX скликання, Юлія Світлична, керівниця 
Фонду розвитку та підтримки молодого мистецтва, мисткиня, телеведуча  
Слава Фролова, координаторка #ЩедрийВівторок Любов Раїчук і координаторка 
#ЩедрийВівторокДіти Марія Мурадханян (будуть доступні з 10 листопада).  
 
Звернення С. Горбачова до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності 2021,  Ресурс à  
https://bit.ly/gorbachovgdignity2021   
 
Звернення С. Колебошина до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності 2021,  Ресурс à  
https://bit.ly/koleboshyngdignity2021   
 
Звернення Ю. Світличної до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності 2021,  Ресурс à  
https://bit.ly/svitlychnagdignity2021   
 
Звернення C. Фролової до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності 2021,  Ресурс à  
https://bit.ly/frolovagdd2021  
 
Звернення Л. Раїнчук і М. Мурадханян до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності 2021, 
https://bit.ly/givingtuesdaygdignity2021    Ресурс à 
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Що з почутого Вас вразило найбільше? 
  

 
Відеозвернення інших років Усесвітнього Дня Гідності можна подивитися  
за покликанням нижче. 
 
Звернення попередніх років, https://bit.ly/2TlSUrI   Ресурс à  
 

с 
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Зупинка 17. А як Ви думаєте, у чому виявляється гідність у нашому 
повсякденному житті?  
 
Які гідні вчинки – «маленькі» чи «великі» – Ви здійснюєте або спостерігаєте щодня? 
Занотуйте стільки варіантів, скільки придумаєте чи захочете :) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
… 
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2.2. Як ми можемо робити добрі справи? 
 
Зупинка 18 (нове!). Добрі справи, які починаються зі шкільних років, допомагають 
нам розвинути емпатію, здатність співпереживати та розуміти інших. Ніколи не пізно 
почати робити добрі справи, але що швидше людина стане на цей шлях, то більш 
простим та звичним він буде. 
 
Якщо Ви полюбляєте не лише слідувати нововведенням чи тенденціям,  
а й створювати їх, пропонуємо перетворити добрі справи на тренд, який буде 
актуальним завжди. 
 
Перегляньте та обговоріть відео «#УрокиДоброти 2020: Ресурс à 
що таке благодійність і чому стати благодійником можеш саме ти?», 
https://youtu.be/wi73RJORyPE   
 
Зупинка 19 (нове!). #ЩедрийВівторок – глобальна ініціатива, яка об’єднує людей 
заради допомоги одне одному. 
 
Цього року #ЩедрийВівторок відбудеться 30 листопада,    Ресурс à 
https://givingtuesday.org.ua 
 
#ЩедрийВівторокДіти – це важлива частина руху #ЩедрийВівторок для розвитку  
благодійності та бажання робити добрі справи серед дітей та молоді. 
 
Зупинка 20 (нове!). Що можна зробити до Щедрого Вівторка 2021? 
 
Крок 1. Заплануйте благодійну ініціативу, яку можна організувати у школі  
чи в класі. 
 
Творити добро завжди вчасно, адже протягом року дуже багато свят і подій, до яких 
просто ідеально можна приурочити добру справу. І хоча цьогоріч #ЩедрийВівторок 



ПОЛЕ ДЛЯ ПРИМІТОК 
 

Путівник Усесвітнім Днем Гідності в Україні 2021 20 

відбудеться 30 листопада, не обмежуйтесь лише цією датою. Побудуйте систему 
благодійних справ: наприклад, одна добра справа на місяць.  
 
Посібник «Уроки доброти: ідеї та поради на навчальний рік»,  Ресурс à  
http://bit.ly/booklessonsofkindness  
 
Обрати дату для благодійної справи допоможе Календар добрих справ (стор. 72-76 
посібника). 
 
Крок 2. Оберіть благодійний фонд, громадську організацію, товариство, соціальний 
проєкт України, співпраця з якими точно є безпечною. 
 
Ефективною буде співпраця із фондами, які здійснюють допомогу чи соціально 
корисну діяльність (як-от прибирання в парку, на березі місцевої річки тощо)  
у рідному населеному пункті, районі, мікрорайоні, адже Ви матимете змогу особисто 
поспілкуватися з людьми, яким допомагають, відчути, як це приємно,  
коли за цю допомогу дякують, побачите результати своєї праці. 
 
Список організацій, які допомагають, http://bit.ly/charityorganizations  Ресурс à 
 
Крок 3. Зареєструйтеся на Карті Добра. 
 
Об’єднайтеся класом або шкільною спільнотою і на Карті Добра долучіться  
до будь-якої організації / акції або ж створіть власну подію, яку плануєте  
до Щедрого Вівторка 2021! 
 
Карта Добра, https://givingtuesday.org.ua/good-map/ Ресурс à 
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Крок 4. Створіть своє дерево благодійності. 
 
Дерево благодійності допоможе підбивати підсумки вже здійснених активностей. 
Розмістіть своє дерево благодійності на будь-якій шкільній стіні та прикрашайте 
сердечками, коли робите добру справу.  
 
Дерево благодійності, http://bit.ly/charitytree Ресурс à 
 
Крок 5. Розкажіть про добро. 
 
Добро має звучати голосно – і тільки так ми змінимо світ. Діліться своїми успіхами, 
світлинами з подій чи деревами благодійності в соціальних мережах із гештегами 
#ЩедрийВівторок #УрокиДоброти. Також Ви можете почитати історії, які надихають. 
 
Український досвід, https://givingtuesday.org.ua/blog/kejsy/  Ресурс à  
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2.3. Як можна захистити права людини, написавши листа?  
 
Зупинка 21 (оновлено). Міжнародна організація Amnesty International щороку  
в усьому світу організовує Марафон написання листів, щоб допомогти захистити 
права людей у різних країнах. 2020 року ця кампанія, уперше за 19 років свого 
існування, проходила в умовах пандемії. У результаті під час Марафону 2020  
в усьому світі було написано 4 496 875 листів, підписів, повідомлень у соцмережах 
тощо. 
 
18 лютого журналіста Халеда Драрені, який висвітлював протести в Алжирі, 
помилували та звільнили після 11 місяців за ґратами. 
17 квітня Паїнга Пхьо Міна та ще двох членів поетичної групи «Покоління Павичів» 
достроково випустили з в’язниці. Військова влада М’янми раніше ув’язнила  
їх за виконання сатиричної поезії.  
 
Про результати Марафону 2020, https://bit.ly/3CapOAk  Ресурс à 
 
Кому Ви напишете листа цього року? Можна обрати одну людину, кілька осіб,  
кого Ви хочете підтримати, або написати всім!  
 
Мікіта Залатаров – заарештований міліцією Білорусі за нібито участь у мирній акції 
і напад на міліціонерів. Проте обґрунтованих доказів для цього надано не було.  
Крім того, під час слідства щодо нього застосовувалися тортури, до нього жорстоко 
ставилися – не надавали ліки, не давали можливість побачитися з батьками  
та адвокатом. І все це щодо неповнолітньої людини. 
 
Рунг Панусая – відома у Таїланді активістка за права людини у мирний спосіб 
закликала до реформ у державі – до перетворення країни на демократичну. 
Відповідні заклики мали виключно конструктивний характер, супроводжувалися 
мирними акціями. Відтак її ув'язнення і загроза довічного строку – це порушення 
міжнародних стандартів та норм у сфері прав людини. 
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Більше історій Марафону написання листів та інших матеріалів у спеціальній папці,  
https://bit.ly/3DdYRfm  Ресурс à 
 
З кінця листопада 2021 року запрацює офіційний інтернет-сайт Марафону 
написання листів Amnesty International Україна. 
 
Сайт Марафону, https://www.amnesty.org.ua  Ресурс à 
 
Дізнайтеся у Вашого педагога, як передати листи тим, хто на них чекають. 
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2.4. Що значить діяти доброчесно? 
 
Зупинка 22 (нове!). Гідність неможлива без доброчесності. Поміркуйте  
та напишіть, що для Вас значить доброчесність та як це – чинити доброчесно 
(наведіть приклад з власного життя). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зупинка 23 (нове!). Доброчесність – це чинити правильно, навіть коли ніхто  
не бачить. А чинити доброчесно по відношенню до інших – це також поважати  
їхню гідність. Пам’ятайте, що доброчесність – це не лише абстрактне поняття.  
Це про життєві ситуації та щоденний вибір. Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК) пропонує експрес-тест на доброчесність. 
 
Поміркуйте, та дайте відповідь, як би Ви вчинили у цих ситуаціях:  
1. Тато запитує, чи зроблена моя домашня робота. Оскільки я хочу швидше піти 
гуляти – то кажу, що так, але це неправда. 
а) це недоброчесно, 
б) це доброчесна поведінка. 
 

с 
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2. Я обіцяю другу повернути його книгу, але вона мені дуже сподобалась,  
тому я кажу йому, що загубив / загубила її.  
а) це недоброчесно, 
б) це доброчесна поведінка. 
3. Я обіцяю приїхати на зустріч о 16:00, але прибуваю о 17:30, бо хочу  
додивитись серію улюбленого серіалу.  
а) це недоброчесно, 
б) це доброчесна поведінка. 
4. Я перебільшую свої досягнення, щоб вразити друзів. 
а) це недоброчесно, 
б) це доброчесна поведінка. 
5. Я побачив / побачила, як перехожий загубив 50 гривень. Я піднімаю ці гроші  
і залишаю собі. 
а) це недоброчесно, 
б) це доброчесна поведінка. 
 
За кожну відповідь «а» зарахуйте собі 1 бал, за кожну відповідь «б» – 0.  
А тепер перевірте свої результати: 
4-5 балів. Ви зірка! Ви точно знаєте, що таке доброчесність та як чинити 
доброчесно. Так тримати!  
2-3 бали. Ви молодчина, але інколи у Вас виникають питання, на які складно дати 
відповідь. Це не страшно, головне – розширюйте далі свої знання та чиніть 
доброчесно.  
0-1 бал. Вам ще складно точно визначити, яка поведінка доброчесна, а яка – ні. 
Не зупиняйтеся і щодня вивчайте щось нове на тему доброчесності. 
 
Більше матеріалів від НАЗК – у курсі «Прозора школа: як побудувати доброчесне 
шкільне середовище», https://cutt.ly/3TzwDfy         Ресурс à 
 
З 23 листопада до 3 грудня організуйте «Тиждень доброчесності», використавши 
методичні рекомендації та інформаційні матеріали, https://cutt.ly/ITzwZVE Ресурс à 
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2.5. СЕЕН для повернення у зону «все гаразд» 
 
Зупинка 24 (нове!). Соціально-емоційне та етичне навчання (СЕЕН) – комплексна 
рамкова структура і навчальна програма для розвитку м’яких навичок,  
що ґрунтуються на спільності людства та взаємозалежності для дітей в освітніх 
середовищах в усьому світі.  
 

Коли Ви надмірно збуджені або, навпаки, пригнічені, використайте практики 
«Миттєва допомога!» від СЕЕН (перекладені українською за підтримки Громадської 
служби миру – GIZ Україна). Кожній із них треба приділити лише одну-дві хвилинки. 
Спробувавши всі, знайдіть ті, які найбільше працюють саме для Вас.  
Їх можна повторювати щоразу, коли є потреба повернутися в зону «все гаразд». 
 

Практика 1. Повільно випийте склянку води. Відчуйте її в роті і горлі.  
Що Ви відчули всередині? Вам приємно, неприємно, нейтрально? 
 

Практика 2. Назвіть шість кольорів, які бачите довкола себе. Що Ви відчуваєте 
всередині? Вам приємно, неприємно, нейтрально? 
Практика 3. Озирніться довкола в класі: на чому зупиняється Ваша увага?  
Що Ви відчуваєте всередині? Вам приємно, неприємно, нейтрально? 
Практика 4. Обійдіть клас довкола і полічіть від десяти до одного. Що Ви відчуваєте 
всередині? Вам приємно, неприємно, нейтрально? 
Практика 5. Торкніться меблів або поверхні поруч. Зверніть увагу на їх 
температуру і текстуру. Що Ви відчуваєте всередині? Вам приємно, неприємно, 
нейтрально? 
Практика 6. Міцно стисніть дві долоні або потріть одна об одну, щоб нагрілися.  
Що Ви відчуваєте всередині? Вам приємно, неприємно, нейтрально? 
 
Стратегії «Миттєва допомога!» для роздрукування, http://bit.ly/seelua_helpnow Ресурс à 
 
Практики подолання наслідків COVID-19, http://bit.ly/covid19seelukraine  Ресурс à  
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Аудіопрактики СЕЕН, https://bit.ly/3nz7T01  Ресурс à 
2.6. Жінки, які боролися за свої мрії та проти несправедливості 
 
Зупинка 25 (нове!). Дізнайтеся більше про життя жінок, які боролися за свої мрії 
та проти несправедливості.  
 
Прочитайте книгу «Фемінізм і місто» Емми Антонюк, Жанни Озірної,  
Сергія Чударкова, яку Heinrich Böll Foundation, Бюро Київ – Україна надрукувало 
спеціальним накладом, аби Ваш клас отримав свій екземпляр у подарунок.  
 
Обговоріть – що може заважати жінкам реалізувати свою мрію, обирати,  
чим займатися в житті? Чи доцільно суспільству через застарілі стереотипи втрачати 
чимало можливих досягнень, надбань? Яких іще жінок – відомих чи звичайних –  
Ви знаєте, кому в житті довелося здолати чимало заборон і труднощів, аби робити 
те, до чого мали покликання?  
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с 
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2.7. Поговорімо про Україну  
 
Зупинка 26 (нове!). Розповідати про Україну цікаво, приємно і, найголовніше, 
важливо. І у XXI столітті, коли до наших послуг усі технології, робити це ще  
й дуже легко.  
 
Відвітайте wow-сайт про Україну та обговоріть у класі, що нового Ви дізналися  
про нашу країну. Сайт, створений  до 30-ї річниці Незалежності, має англомовну 
версію – Ви можете поділіться ним із друзями і близькими з інших країн. 
 
Сайт #30ua, http://30ua.info Ресурс à  
 
А ще команди EdCamp Ukraine, студії цифрового дизайну Cosmos Studio  
та видавнича група Шкільний світ розробили конструктор уроку із цікавими 
завданнями та обговореннями.  
 
Ми хотіли не тільки розповісти всьому світові про здобутки українок і українців  
у спорті, мистецтві, технологіях, науці, звернути увагу на ті місця, які варто 
відвідати всією родиною, а й про складні моменти нашого сьогодення: наразі Україна 
втягнена у війну, відстоює свої кордони й щодня намагається повернути  
як окуповані землі, так і військовополонених (тому обов’язково зверніть увагу  
на 7 вправу, стор. 15).  
 
Перевірити себе на знання wow-фактів про Україну можна у вікторині на стор. 39. 
 
Урок «Україна #30ua: життя у мрії», http://bit.ly/30uainfolesson  Ресурс à  
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Зупинка 27 (нове!). Пізнайте історію через власний досвід. Ознайомтеся  
з історико-просвітницькою онлайн-платформою «Червона точка пам’яті»,  
яка є інтерактивним інструментом для збереження, вивчення та дослідження 
Голокосту.  
 
Це відбувається через нанесення на інтерактивну карту всіх куточків, пов’язаних  
з тими подіями, про які ми не маємо права забувати, особливо у 80-ті роковини 
трагедії у Бабиному Яру.  
 
Платформа «Червона точка пам’яті», https://edu.babynyar.org Ресурс à 
 
Також перегляньте короткі відеорозповіді людей, які пережили трагічні події  
Голокосту в Україні.  
 
Відеосвідчення, https://edu.babynyar.org/projects/3/posts  Ресурс à 
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2.8. Безпека в інтернеті та протидія насильству 
 
Зупинка 28 (оновлено). Чи зможете Ви прожити без інтернету, соцмереж  
та онлайн-ігор?  
 
Згідно з останніми дослідженнями, в Україні 96 % дітей у віці 10−17 років постійно 
користуються інтернетом. І в той же час майже 73 % дітей ніколи не розказують 
дорослим про насилля та інші проблеми, на які вони натрапили в онлайні. 
 
А чи знаєте Ви, як зробити безпечним простір в інтернеті? Коли варто реєструватися 
в соцмережах? Що таке кібербулінг та як захиститися від злочинців у мережі?  
Які є ризики та можливості для дітей у сучасному онлайн-середовищі? Усі ці питання 
дослідили разом із відомими психологами, зірковими гостями та батьківством у книзі 
«Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі». 
 
Книга «Діти та батьки в інтернеті: путівник для безпечної подорожі»,  Ресурс à 
https://cutt.ly/2E4vFz0  
 
Ознайомтеся із порадами від проєкту #stop_sexтинг, як розпізнати підозрілу 
поведінку в інтернеті. Обговоріть, як така поведінка інших людей загрожує Вашій 
гідності? 
 
ЯКА ПОВЕДІНКА МАЄ ВИКЛИКАТИ ПІДОЗРУ 
 

§ Незнайома людина намагається залучати Вас до спілкування, у той же час 
нічого особливого про його мету не повідомляє. 

§ Вас просять перейти у більш секретний формат спілкування, наприклад,  
замість соціальних мереж – через додаток у телефоні (WhatsApp, Viber та ін.). 

§ Людина дуже стрімко розвиває взаємини, приділяючи Вам неочікувано  
багато уваги. 

§ Після нетривалого знайомства людина переходить до розмов про секс. 
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§ Людина надсилає Вам власні інтимні фото чи просить Вас надіслати свої. 
§ Співрозмовник / співрозмовниця обурюється Вашою відмовою надіслати інтимні 
фото (якщо людина щира у своєму ставленні до Вас, вона не буде змушувати 
робити те, чого Ви не хочете). 

§ Вам пропонують відеоспілкування, але відмовляються показати себе  
«через несправність чи відсутність відеокамери». 

§ Вас просять тримати це спілкування в таємниці. 
 
Поспілкуйтеся з чатботом, який знає про сексуальні ризики онлайн і допоможе 
знайти відповіді на всі запитання, що стосуються безпечного користування 
інтернетом. 
 
Чатбот проєкту #stop_sexтинг, https://stop-sexting.in.ua/chatbot/  Ресурс à 
 
Побачити контент зі сценами сексуального насильства над дітьми – пригнічує, 
бентежить, викликає злість. 
 
Але поза емоціями знайти в собі сили, щоб повідомити про такий контент –  
це гідний вчинок. Ви завжди можете повідомити про небажаний контент. 
 
Інтернет-портал повідомлень про матеріали, що зображують сексуальне насильство 
над дітьми, https://stop-sexting.in.ua/send/                                                 Ресурс à 
 
Разом з педагогами Ви можете використати низку інструментів, щоб глибше 
зануритися до теми безпеки в інтернеті. 
 
Навчальні матеріали проєкту #stop_sexтинг,  Ресурс à 
https://stop-sexting.in.ua/category/materials/ 
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Зупинка 29 (нове!).  
  
Які правила поведінки з незнайомими людьми?  
 
Перегляньте мультфільм «Безпечна поведінка з незнайомцями» від Служби 
порятунку дітей. 
 
Мультфільм «Безпечна поведінка з незнайомцями», Ресурс à 
https://youtu.be/ps67DbvjRcw   
 
Поміркуйте, чи потрібно боятися всіх незнайомих людей? Що означає бути 
розумними в спілкуванні з ними? 
 

А якщо любите творчість, ось іще дві цікаві можливості: розмальовка та книжечка-
саморобка. 
 
Як працювати з книжечкою? 

• розріжте аркуші вздовж пунктирної лінії, яка йде по центру сторінки, 
• складіть частини вздовж ліній згину, 
• з’єднайте частини між собою за допомогою клею.  

 
Книжечка «Безпечна поведінка з незнайомцями»,  Ресурс à 
https://cutt.ly/vvsP4oS          
 
Розмальовка до мультфільму, https://cutt.ly/rva19vf  Ресурс à 

с 
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2.9. Симуляційні ігри на захисті прав людини 
 
Зупинка 30 (оновлено). Проєкт «SIMschool – Навчання правам людини  
через симуляційні ігри» реалізується командами громадських організацій CRISP 
(Німеччина) і EdCamp Ukraine за сприяння Європейського Союзу.  
Разом з українськими педагогами ми створюємо цікаві інтерактивні вправи  
для розповсюдження культури прав людини в школах.  
 
Коли ми говоримо про гідність, то обов’язково маємо згадати і про права людини. 
Вони захищають нас від неправомірних дій або бездіяльності, що принижують 
людську гідність. Увесь комплекс прав і свобод існує саме для захисту гідності 
людини від посягань.  
 
Права людини є універсальними для всіх людей, незалежно від країни проживання, 
їхньої культурної, гендерної, релігійної та національної приналежності.  
 
Подумайте про приклади, коли до людей не ставились однаково через їхню релігію, 
походження, мову, стать, вік чи інші особливості. Що Ви відчували, спостерігаючи  
за цими ситуаціями або будучи їх частиною?  
 
Щоб розібратися з темою докладніше, «проживіть» усі разом дві вправи «Факти  
і стереотипи» (стор. 58, 59) і «Добираємо кадри» (стор. 63-72).  
 
Вправи у посібнику SIMschool, http://bit.ly/simschoolinks Ресурс à 
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Крок 3. ГІДНІСТЬ У МОЇЙ ІСТОРІЇ  
 
3.1. Моя історія про гідність 
 
Зупинка 31 (оновлено). Якою історією про гідність з власного життя Ви хотіли б 
сьогодні поділитися? Занотуйте коротко інформацію про неї, щоб потім розмістити  
на «лінії часу» та розповісти. 
 
Для побудови лінії часу онлайн можна використати, наприклад, сервіс  
https://mural.com.  
 
Коли це відбулося?   

Яким буде символ моєї 
історії на «лінії часу»? 

 

Про що моя історія?  
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3.2. Що подивитися? Що почитати? 
 
Зупинка 32 (оновлено). Зберіться в дружній компанії, запасіться чаєм та печивом  
і перегляньте один з пропонованих фільмів або обговоріть книжки. 
 
«Це кляте серце» – про підлітка із хворим серцем, юнака-мажора і їхню дружбу. 
 
Анонс фільму, https://bit.ly/3vPYEwn    Ресурс à 
 
Обговоріть разом: як ми можемо допомагати одне одному плекати власну гідність  
у скрутних обставинах? 
 
«Саллі» – про «диво на Гудзоні» і про те, якою може бути ціна за прийняття 
важливих рішень, які рятують життя. 
 
Анонс фільму, https://bit.ly/3EfqgOq  Ресурс à  
 
Обговоріть разом: чи легко в стресовій ситуації приймати рішення? Як захистити 
свою честь і гідність, коли відчуваєш тиск?  
 
«Оця Марія звірів малювала» – захоплива історія про неймовірні пригоди відомої 
художниці із селища Болотня. Марія переживає важку хворобу, через що її світ 
змінюється. 
 
Усе про книгу, https://vydavnytstvo.com/shop/maria     Ресурс à 
 
«Як не стати овочем» – інструкція з виживання в інфопросторі. 
 
Усе про книгу, https://vivat-book.com.ua/yak-ne-stati-ovochem.html Ресурс à 
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Крок 4. МОЄ ГІДНЕ МАЙБУТНЄ 
 
4.1. Гідність не можлива без … 
 
Зупинка 33. Це Наввар.  
 

 
 
Йому довелося втікати зі своєї країни й оселитися в чужій. Чому так сталося та що  
з ним відбулося потім – дізнайтеся з невеличкої відеоісторії, яку підготував UNICEF.  
 
Історія Наввара і Еліка, http://bit.ly/2SQTZq8  Ресурс à 
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Тепер прочитайте визначення нижче та обговоріть – які з цих проявів гідності Ви 
побачили у відеоісторії про Наввара? 
 
ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ БЕЗПЕКА 
Ставтеся до людей, як до рівних собі; 
давайте іншим свободу висловлювати 
своє «я» і не боятися осуду, взаємодійте 
без упереджень, визнаючи те, що певні 
риси (наприклад, раса, релігія, стать, 
соціальний чи майновий стан, вік, 
інвалідність тощо) є основою їх 
ідентичності. Сприймайте людину 
цілісно. 

Дозвольте людям почуватись спокійно  
на двох рівнях: фізичному (щоб вони 
почувалися вільними від загрози 
тілесних ушкоджень) і психологічному 
(щоб вони не хвилювалися через те,  
що будуть присоромлені або принижені) 
– аби вони почувалися вільними 
говорити без страху помсти  
чи покарання. 

 
 
 
 
 

 

СПРИЙНЯТТЯ ВКЛЮЧЕННЯ 
Приділяйте людям Вашу повну увагу, 
слухаючи, чуючи, підтверджуючи  
та реагуючи на їхні побоювання і на те,  
через що вони з’явилися. 

Зробіть так, щоб інші відчували, що вони  
є частиною спільноти на всіх рівнях 
взаємин (сім'я, громада, організація, 
нація). 
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ВИЗНАННЯ РОЗУМІННЯ 
Підтверджуйте таланти інших, їхню 
важку роботу, зваженість і допомогу; 
будьте щедрими на похвалу; визнавайте 
публічно внесок, ідеї та досвід інших. 

Вірте, що те, що думають інші, має 
значення; дайте іншим можливість 
пояснити свої плани на майбутнє, 
висловити свою точку зору; активно 
слухайте, щоб зрозуміти. 

 
 
 
 

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Ставтеся до людей справедливо  
на засадах рівності і неупереджено, 
відповідно до узгоджених законів  
і правил. 

Надавайте людям можливість діяти  
від свого імені, щоб вони відчували,  
що контролюють своє життя,  
та відчували надію та можливість 
саморозвитку. 

 
 
 
 

 

КРЕДИТ ДОВІРИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Ставтеся до людей як до тих, хто 
заслуговують на довіру; виходьте з того, 
що інші мають хороші мотиви та діють 
чесно. 

Беріть відповідальність за свої дії; якщо  
Ви порушили гідність іншої людини, 
вибачтеся; зобов'язуйтеся змінювати 
шкідливу поведінку. 
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4.2. Мій лист у майбутнє  
 
Зупинка 34. Чи писали Ви собі лист у майбутнє у 2020 році? Якщо так – дістаньте 
його зараз зі сховку, перечитайте. Поміркуйте на самоті чи обговоріть із друзями – 
що Вам вдалося, а що ні і чому? Якщо ж Ви уперше долучаєтеся до відзначення 
Усесвітнього Дня Гідності, то послухайте історії друзів. 
 
Напишіть собі нового листа у майбутнє з ідеями про те, як протягом наступного року  
Ви можете ставати більш гідною людиною. Нехай основні принципи гідності будуть 
Вам дороговказом. Лист може починатися, наприклад, так:  
 
Привіт, я – це ти рік тому.  
 
Я пишу тобі, _________, у майбутнє, щоб сказати, що я хочу бути гідною людиною!  
 
І протягом року я намагатимуся… 
 
Покладіть на зберігання до спеціальної скриньки у класі, а за рік у такий же День 
Гідності відкрийте його та дізнайтеся, як Ви змінилися. 
 
Для написання листа онлайн можна використати сервіс https://www.futureme.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПОЛЕ ДЛЯ ПРИМІТОК 
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Основні принципи гідності: 
 
1. Кожна людина має право на гідне життя. 

 
2. Гідне життя означає можливість реалізувати 

свій потенціал, що має підкріплюватися 
гідною медичною допомогою, освітою, 
заробітком і почуттям безпеки. 
 

3. Гідність означає свободу вибору та дій  
і повагу до цих прав. 
 

4. У своїх діях ми повинні керуватися почуттям 
власної гідності. 
 

5. Перш за все, наша гідність взаємопов’язана  
з гідністю інших людей. 

 

 


