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Включено в този пакет
Този пакет включва информационен бюлетин 
с допълнителна информация за Извънредния 
доверителен фонд на Европейския съюз за Африка, 
видео анимация, информационен бюлетин с ключови 
определения, както и три практически случая от 
Буркина Фасо, Южен Судан и Либия.

Приблизителна продължителност
2:00 часа

Необходими материали
Компютър, таблет, интерактивна дъска или телефон 
за гледане на видеото и търсене на допълнителен 
материал

Цели на обучението
Използвайте този учебен план, за да запознаете 
учениците с основните понятия относно усилията 
на Европейския съюз (ЕС), Върховния комисариат 
за бежанците на ООН (ВКБООН) и Фонда на ООН за 
децата (УНИЦЕФ) да помогнат на хората, които са 
били принудени да избягат.
Целта е да се промени общият разказ за 
принудителното разселване, като се дадат на 
учениците нови перспективи, които могат да им 
помогнат да разсъждават върху добавената стойност 
на помощта, предоставяна на държавите партньори.
Чрез разказване на истории се опитваме да свържем 
култури и да насърчим дискусия, която помага на 
учениците да разберат сложността на тези теми, 
да се борят със стереотипите и да насърчават 
солидарността.

Цел

Да се разбере как ЕС, ВКБООН и УНИЦЕФ помагат 
на хора, които са принудително разселени.

Учебни предмети

Този образователен пакет обхваща няколко 
предмета, включително английски език, 
география и социални науки. Обхванатите теми 
включват, но не се ограничават до: ЕС, ООН, 
права на човека и права на детето, миграция, 
вътрешно разселване и бежанци, хуманитарна 
помощ и развитие, образование, хранене, 
конфликти и предприемачество.

Този урок е подходящ за ученици на възраст 
12—18 години. За по-малките ученици може да 
се наложи да прегледате някои ключови понятия 
и определения.
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УЧЕБЕН ПЛАН 
КАКВО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, ВЪРХОВНИЯТ 
КОМИСАРИАТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ НА ООН И ФОНДЪТ НА 
ООН ЗА ДЕЦАТА, ЗА ДА ПОМОГНАТ НА БЕЖАНЦИТЕ И 
ДРУГИТЕ РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА?
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Предложение за план на урока
1. Предварителна оценка на знанията 
на ученика

Попитайте учениците какво знаят за следните 
организации и ключови термини
• Принудително разселване
• Бежанци
• Вътрешно разселени лица
• Миграция
• Конфликт
• Организация на обединените нации
• ВКБООН
• УНИЦЕФ
• ЕС

2. Анимация

Изгледайте  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043 с вашите ученици.

Какво научиха те? 

По Ваше усмотрение учениците могат да работят по 
двойки, по групи или индивидуално и да запишат 
отговорите, ако е необходимо.

Помолете учениците да намерят отговорите на 
следните въпроси: 

1) Посочете три начина, по които бе помогнато на 
бежанците във видеото;

2) Кои организации участваха в предоставянето на 
помощта и какво направиха те?

3) Отгово

Европейският съюз предоставя финансиране на 
международни организации, като ВКБООН и УНИ-
ЦЕФ, за осъществяване на програми, които помагат 
на бежанците да останат в безопасност и да имат 
възможно най-нормален живот. Това например оз-
начава деца, които могат да ходят на училище, или 
възрастни, които се обучават или намират възмож-
ност за работа.

Помолете учениците/групите да представят своите 
отговори пред класа. Ако някои от отговорите са 
много различни от други, може да е интересно да 
поискате да чуете повече за това как ученикът/
групата е достигнала до този отговор.
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УЧЕБЕН ПЛАН 
КАКВО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, ВЪРХОВНИЯТ 
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043


Funded by the European Union

© UNHCR

© UNHCR

Направете допълнително проучване и 
обсъждане

За да изведете дискусията и размислите на по-
задълбочено ниво, проведете дискусия в клас, като 
използвате въпросите по-долу. Вие също можете 
да добавите свои собствени въпроси. По Ваша 
преценка учениците могат да продължат да работят 
индивидуално или в групи.

 p ЕС помага на хора в целия свят, които е трябвало да избягат от домовете си. Защо ЕС може да им помогне? 
По какъв начин вие и вашето семейство допринасяте за тази помощ?

 p Смятате ли, че е важно бежанците да получат подкрепа, когато пристигнат в друга държава? Защо да или 
защо не?

 p Как местното население може да подкрепя бежанците? Познавате ли бежанци? Ако да, как ги подкрепихте/
как бихте могли да ги подкрепите?

 p Представете си, че сте принудени да напуснете държавата си. Къде бихте отишли? Какво бихте взели със 
себе си? (Обърнете внимание, че можете да вземете само това, което можете да носите.) Каква подкрепа ще 
ви е необходима, когато пристигнете на новото място? Какво би ви липсвало най-много от дома ви?

УЧЕБЕН ПЛАН 
КАКВО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, ВЪРХОВНИЯТ 
КОМИСАРИАТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ НА ООН И ФОНДЪТ НА 
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ДРУГИТЕ РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА?
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3. Научете за Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз за Африка (EUTF)

Отворете информационния лист на адрес   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Попълнете теста по-долу, който съдържа въпроси 
от типа „вярно—невярно“. Уверете се, че учениците 
се съгласяват с даден отговор, преди да проверите 
правилните отговори.

Проверете знанията им с този тест, който съдържа 
въпроси от типа „вярно—невярно“.

1) УНИЦЕФ и ВКБООН изпълняват на място 
финансирани от ЕС проекти

2) Африканските правителства финансират EUTF

3) EUTF има проекти в цяла Африка

4) Проектите на EUTF са насочени към някои от 
най-уязвимите лица, като например бежанците

Отговори: 1: вярно / 2: грешно / 3: грешно / 4: вярно
© EUTF

4. Да пътуваме до Буркина Фасо, Южен 
Судан и Либия

Разделете учениците на три групи.

На всяка група се дава по един от практическите 
случаи (Сахел и езерото Чад, Южен Судан и Северна 
Африка). За да улесните четенето, всеки ученик 
трябва да има копие от практическия случай, по 
който групата работи.

Помолете групите да работят по въпросите, които се 
намират в края на практическия случай.

Когато групата приключи с въпросите в края на 
случая, помолете ги да обсъдят следния въпрос: 
„Представете си, че работите за ЕС и трябва да 
измислите начини да подкрепите хора, които е 
трябвало да избягат от домовете си. На каква 
подкрепа бихте дали приоритет?“

Всяка група ще представи своя практически случай 
пред останалата част от класа, включително какво 
са научили от него и какви са приоритетите им за 
хората в движение.
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