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Τι περιλαμβάνει το παρόν πακέτο
Το παρόν πακέτο περιλαμβάνει ενημερωτικό δελτίο με περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο 
έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική, 
βίντεο κινουμένων σχεδίων, ενημερωτικό δελτίο βασικών 
ορισμών, καθώς και τρεις περιπτωσιολογικές μελέτες από την 
Μπουρκίνα Φάσο, το Νότιο Σουδάν και τη Λιβύη.

Ενδεικτική διάρκεια
2:00 ώρες

Απαραίτητο υλικό
υπολογιστής, ταμπλέτα, διαδραστικός πίνακας ή τηλέφωνο για 
την παρακολούθηση του βίντεο και την αναζήτηση πρόσθετου 
υλικού.

Στόχοι διδασκαλίας
Χρησιμοποιήστε το παρόν φύλλο διδασκαλίας για να διδάξετε 
στους μαθητές βασικές έννοιες σχετικά με τις προσπάθειες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ύπατης Αρμοστείας 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 
της UNICEF για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους.

Στόχος είναι η αλλαγή της κοινής αφήγησης σχετικά με 
τον αναγκαστικό εκτοπισμό, μέσω της παροχής στους 
μαθητές νέων οπτικών που μπορούν να τους βοηθήσουν 
να αναλογιστούν την προστιθέμενη αξία της βοήθειας που 
παρέχεται σε χώρες εταίρους.

Μέσω της αφήγησης ιστοριών, προσπαθούμε να γεφυρώσουμε 
τους πολιτισμούς και να ενθαρρύνουμε, αφενός, μια συζήτηση 
που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα 
αυτών των θεμάτων, και, αφετέρου, να καταπολεμήσουμε τα 
στερεότυπα και να προωθήσουμε την αλληλεγγύη.

Στόχος

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΕΕ, η UNHCR και η 
UNICEF βοηθούν ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί δια της 
βίας. 

Θέματα: 

Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο καλύπτει διάφορα θέμα-
τα, συμπεριλαμβανομένων της αγγλικής γλώσσας, της 
γεωγραφίας και των κοινωνικών σπουδών. Στα θέματα 
που καλύπτονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής: Η 
ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
δικαιώματα του παιδιού, η μετανάστευση, ο εσωτερικός 
εκτοπισμός και οι πρόσφυγες, η ανθρωπιστική βοήθεια και 
η ανάπτυξη, η εκπαίδευση, η διατροφή, οι συγκρούσεις και 
η επιχειρηματικότητα.

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 
12-18 ετών. Για τους νεότερους μαθητές, ίσως πρέπει να 
αναφέρετε ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμούς.
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ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ Η ΕΕ, Η UNHCR ΚΑΙ Η UNICEF 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ;
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Προτεινόμενο σχέδιο για το 
μάθημα
1. Προκαταρκτική αξιολόγηση των 
γνώσεων των μαθητών
Ρωτήστε τους μαθητές τι γνωρίζουν σχετικά με τους 
ακόλουθους οργανισμούς και βασικούς όρους 

• Αναγκαστικός εκτοπισμός
• Πρόσφυγες
• Εσωτερικά εκτοπισμένοι
• Μετανάστευση
• Συγκρούσεις
• Ηνωμένα Έθνη
• UNHCR
• UNICEF
• ΕΕ

2. Κινούμενα σχέδια

Παρακολουθήστε το βίντεο στον ιστότοπο  https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043 με τους μαθητές σας.

Τι έμαθαν;
Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ζεύγη, σε ομάδες 
ή ατομικά, κατά την κρίση σας, και να καταγράφουν τις 
απαντήσεις αν χρειάζεται.

Ζητήστε από τους μαθητές να βρουν τις απαντήσεις στις 
ακόλουθες ερωτήσεις: 

1) Αναφέρετε τρεις τρόπους με τους οποίους έλαβαν 
βοήθεια οι πρόσφυγες στο βίντεο

2) Ποιοι οργανισμοί συμμετείχαν στην παροχή της 
βοήθειας και τι έκαναν; 

Απάντηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση σε διεθνείς 
οργανισμούς όπως η UNHCR και η UNICEF για την υλοποίηση 
προγραμμάτων που βοηθούν τους πρόσφυγες να παραμένουν 
ασφαλείς και να έχουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική 
ζωή. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μπορούν να πάνε στο 
σχολείο ή ότι οι ενήλικες μπορούν να λάβουν κατάρτιση ή να 
βρουν εργασία.

Ζητήστε από τους μαθητές/τις ομάδες να παρουσιάσουν τις 
απαντήσεις τους στην τάξη. Εάν ορισμένες από τις απαντήσεις 
διαφέρουν πολύ από άλλες, θα είχε ενδιαφέρον να ρωτήσετε 
περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής/η ομάδα 
κατέληξε στην απάντηση.

© EU/UNHCR/UNICEF

ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ Η ΕΕ, Η UNHCR ΚΑΙ Η UNICEF 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ;

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
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Διερεύνηση και περαιτέρω συζήτηση

Για να προχωρήσουν η συζήτηση και ο προβληματισμός 
σε βαθύτερο επίπεδο, κάντε μια συζήτηση στην τάξη 
χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ερωτήσεις. Μπορείτε επίσης 
να προσθέσετε δικές σας ερωτήσεις. Οι μαθητές μπορούν 
να συνεχίσουν να εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες κατά την 
κρίση σας.

ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ Η ΕΕ, Η UNHCR ΚΑΙ Η UNICEF 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ;

 p Σε ολόκληρο τον κόσμο, η ΕΕ βοηθά ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γιατί είναι η ΕΕ 
σε θέση να τους βοηθήσει; Πώς συμμετέχετε εσείς και η οικογένειά σας σ’ αυτήν τη βοήθεια;

 p Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι πρόσφυγες στήριξη όταν φτάνουν σε άλλη χώρα; Γιατί ή γιατί όχι;

 p Πώς μπορούν οι τοπικοί πληθυσμοί να στηρίξουν τους πρόσφυγες; Γνωρίζετε πρόσφυγες; Εάν ναι, με ποιον τρόπο 
έχετε στηρίξει/πώς θα μπορούσατε να έχετε στηρίξει το άτομο;

 p Φανταστείτε ότι αναγκάζεστε να εγκαταλείψετε τη χώρα σας. Πού θα πηγαίνατε; Τι θα παίρνατε μαζί σας; (Μπορείτε να 
πάρετε μαζί μόνο ό,τι μπορείτε να κουβαλήσετε). Τι είδους στήριξη θα χρειαζόσασταν κατά την άφιξή σας σε έναν νέο 
τόπο; Τι θα σας έλειπε περισσότερο από την πατρίδα σας;
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3. Μάθετε για το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Αφρική (EUTF)

Ανοίξτε το ενημερωτικό δελτίο στη διεύθυνση   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Κάντε το κουίζ σωστό ή λάθος παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι 
οι μαθητές συμφωνούν σε μια απάντηση προτού ελέγξετε τι 
είναι σωστό.

Ελέγξτε τις γνώσεις τους με αυτό το κουίζ «σωστό ή λάθος».

1) Η UNICEF και η UNHCR υλοποιούν επί τόπου έργα 
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

2) Αφρικανικές κυβερνήσεις χρηματοδοτούν το EUTF

3) Το EUTF υλοποιεί έργα σε ολόκληρη την αφρικανική 
ήπειρο  

4) Τα έργα του EUTF επικεντρώνονται σε ορισμένα από 
τα πλέον ευάλωτα άτομα, όπως οι πρόσφυγες 

Απαντήσεις: 1: σωστό / 2: λάθος / 3: λάθος / 4: σωστό
© EUTF

ΦΥΛΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ Η ΕΕ, Η UNHCR ΚΑΙ Η UNICEF 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ;

4. Ας ταξιδέψουμε στην Μπουρκίνα Φάσο, 
στο Νότιο Σουδάν και στη Λιβύη.

Χωρίστε τους μαθητές σε τρεις ομάδες.

Δώστε σε κάθε ομάδα μία από τις περιπτωσιολογικές 
μελέτες (Σαχέλ και λίμνη Τσαντ, Νότιο Σουδάν και Βόρεια 
Αφρική). Για λόγους διευκόλυνσης της ανάγνωσης, κάθε 
μαθητής θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του αντίγραφο της 
περιπτωσιολογικής μελέτης επί της οποίας εργάζεται η ομάδα.

Ζητήστε από τις ομάδες να ασχοληθούν με τις ερωτήσεις στο 
τέλος των περιπτωσιολογικών μελετών.

Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν τις ερωτήσεις στο τέλος των 

περιπτωσιολογικών μελετών, ζητήστε τους να συζητήσουν το 
ακόλουθο ερώτημα: «Φανταστείτε ότι εργάζεστε για την ΕΕ 
και ότι πρέπει να σκεφτείτε τρόπους στήριξης ατόμων που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σε τι είδους 
στήριξη θα δίνατε προτεραιότητα;»

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την περιπτωσιολογική της 
μελέτη στην υπόλοιπη τάξη, συμπεριλαμβανομένων των 
διδαγμάτων που άντλησε και των προτεραιοτήτων της για 
τους μετακινούμενους ανθρώπους.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

