
Funded by the European Union

Obsah tohoto balíčku

Tento balíček obsahuje přehled s bližšími informacemi 
o nouzovém svěřenském fondu EU pro Afriku, krátký 
animovaný film, přehled základních definic a tři 
případové studie z Burkiny Faso, Jižního Súdánu a 
Libye.

Orientační délka výuky

2 hodiny

Pomůcky

Počítač, tablet, interaktivní tabule nebo telefon pro 
sledování videa a vyhledávání dalších materiálů.

Cíle výuky
Tento výukový list můžete použít k výuce základních 
pojmů týkajících se snah Evropské unie (EU), UNHCR 
a UNICEF pomoci lidem, kteří byli nuceni uprchnout ze 
svých domovů.

Cílem je změnit běžné představy o nuceném vysídlení 
tím, že se žáci setkají s novými úhly pohledu, které jim 
mohou pomoci při úvahách o přidané hodnotě pomoci 
poskytované partnerským zemím.

Vyprávěním příběhů se snažíme propojovat kultury 
a podněcovat diskusi, která žákům pomůže pochopit 
komplexnost těchto témat, bojovat proti stereotypům a 
podporovat solidaritu.

Cíl

Pochopit, jak EU, UNHCR a UNICEF pomáhají nuceně 
vysídleným osobám.

Předměty

Tento vzdělávací balíček se vztahuje k několika 
předmětům včetně angličtiny, zeměpisu a 
společenských věd. Věnuje se mimo jiné těmto 
tématům: EU, Organizace spojených národů, lidská 
práva a práva dítěte, migrace, vnitřní vysídlení a 
uprchlíci, humanitární pomoc a rozvoj, vzdělávání, 
výživa, konflikty a podnikání.

Tento výukový materiál je vhodný pro žáky ve věku 
12 až 18 let. Při práci s mladšími žáky bude možná 
zapotřebí projít některé základní pojmy a definice.
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Navrhovaný plán vyučovací 
jednotky
1. Předběžné posouzení znalostí žáků

Zeptejte se žáků, co vědí o těchto organizacích a 
klíčových pojmech:

• Nucené vysídlení
• Uprchlíci
• Vnitřně vysídlené osoby
• Migrace
• Konflikt
• Organizace spojených národů (OSN)
• Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
• Dětský fond OSN (UNICEF)
• Evropská unie (EU)

VÝUKOVÝ LIST 
JAK EU, UNHCR A UNICEF POMÁHAJÍ 
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2. Krátký animovaný film

Podívejte se s žáky na video: https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043.

Co se dozvěděli? 

Žáci mohou pracovat ve dvojicích, ve skupinách nebo 
jednotlivě, jak uznáte za vhodné, a v případě potřeby si 
zapisují odpovědi.

Vyzvěte žáky, aby odpověděli na následující otázky:

1) uveďte tři způsoby, jak byla uprchlíkům ve videu 
poskytnuta pomoc; 

2) které organizace se na poskytování pomoci podílely 
a co udělaly? 

Odpověď

Evropská unie poskytuje finanční prostředky 
mezinárodním organizacím, jako jsou UNHCR a UNICEF, 
na provádění programů, které uprchlíkům pomáhají 
zůstat v bezpečí a vést co nejnormálnější život. To 
například znamená, aby děti mohly chodit do školy 
nebo aby dospělí získali odborné vzdělání či našli 
pracovní příležitost.

Vyzvěte žáky či skupiny, aby své odpovědi představili 
třídě. Pokud se některé odpovědi od ostatních velmi 
odlišují, může být zajímavé zeptat se na to, jak žák či 
skupina k této odpovědi dospěli.
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Zabývejte se tématem dále a diskutujte

Chcete-li posunout diskusi a úvahy na hlubší úroveň, 
uspořádejte ve třídě diskusi na základě níže uvedených 
otázek. Můžete k nim přidat i své vlastní otázky. 
Žáci mohou nadále pracovat samostatně nebo ve 
skupinách, jak uznáte za vhodné.

VÝUKOVÝ LIST 
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 p EU pomáhá po celém světě lidem, kteří museli uprchnout ze svých domovů. Jak je možné, že jim EU může 
poskytovat pomoc? Jak k této pomoci přispíváte vy a vaše rodina?

 p Myslíte si, že je důležité, aby byla uprchlíkům po příchodu do nové země poskytnuta podpora? Proč ano, nebo proč 
ne?

 p Jak mohou uprchlíky podpořit místní obyvatelé? Znáte nějaké uprchlíky? Pokud ano, jakým způsobem jste je 
podpořili / mohli podpořit?

 p Představte si, že jste nuceni opustit svou zemi. Kam byste šli? Co byste si vzali s sebou? (Myslete na to, že s sebou 
můžete vzít jen to, co unesete.) Jakou podporu byste potřebovali po příchodu do nového místa? Po čem by se vám z 
domova nejvíce stýskalo?
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3. Informace o nouzovém svěřenském fondu EU pro Afriku

Otevřete si informativní přehled na stránce   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Vyplňte níže uvedený kvíz obsahující pravdivá a 
nepravdivá tvrzení. Ujistěte se, že se žáci dohodli na 
odpovědi, před tím, než správné odpovědi zkontrolujete.

Ověřte znalosti žáků prostřednictvím tohoto kvízu 
obsahujícího pravdivá a nepravdivá tvrzení.

1) Organizace UNICEF a UNHCR provádějí projekty 
financované EU v praxi.

2) Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku financují 
vlády afrických zemí.

3) Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku má projekty 
po celém africkém kontinentu. 

4) Projekty nouzového svěřenského fondu EU pro 
Afriku se zaměřují na nejzranitelnější osoby, jako 
jsou uprchlíci.

Odpovědi:  
1: pravda / 2: není pravda / 3: není pravda / 4: pravda
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4. Pojďme se podívat do Burkiny Faso, 
Jižního Súdánu a Libye

Rozdělte žáky do tří skupin.

Každá skupina dostane jednu z případových studií 
(Sahel a Čadské jezero, Jižní Súdán a severní Afrika). 
Pro snazší čtení by měl mít každý žák kopii případové 
studie, na které skupina pracuje.

Vyzvěte skupiny, aby vypracovaly otázky uvedené na 
konci případových studií.

Poté, co skupiny dokončí otázky uvedené na konci 
případových studií, vyzvěte je, aby diskutovali o 
následující otázce: „Představte si, že pracujete pro EU 
a musíte vymyslet způsoby, jak podpořit lidi, kteří byli 
nuceni uprchnout ze svých domovů. Jaký druh podpory 
byste upřednostnili?“

Každá skupina představí svoji případovou studii zbytku 
třídy, včetně toho, co se dozvěděla, a svých priorit, 
pokud jde o podporu migrujících osob.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

