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Paketi sisu

Pakett sisaldab teabelehte lisateabega Aafrika 
jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi kohta, 
videoanimatsiooni, põhimääratluste teabelehte ning 
kolme konkreetset juhtumit, mis pärinevad Burkina 
Fasost, Lõuna-Sudaanist ja Liibüast.

Ligikaudne kestus

2 tundi.

Vaja läheb 

Arvutit, tahvelarvutit, nutitahvlit või telefoni video 
vaatamiseks ja lisamaterjali otsimiseks.

Õppe-eesmärgid
Kasutage seda õppelehte, et õpetada õpilastele 
põhimõisteid, mis on seotud Euroopa Liidu (EL), 
ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja ÜRO 
Lastefondi (UNICEF) jõupingutustega põgenema 
sunnitud inimeste abistamisel.

Eesmärk on muuta levinud arusaamu sundrände kohta, 
tutvustades õpilastele uusi vaatenurki, mis aitavad neil 
mõelda partnerriikidele antava abi lisaväärtuse üle.

Püüame lugude jutustamise abil ühendada kultuure ja 
soodustada arutelu, mis aitab õpilastel mõista nende 
teemade keerukust, võidelda stereotüüpide vastu ja 
edendada solidaarsust.

Eesmärk

Tmõista, kuidas EL, UNHCR ja UNICEF põgenikke 
aitavad. 

Ained 

Hariduspaketiga on hõlmatud mitu ainet, sh inglise 
keel, geograafia ja ühiskonnaõpetus. Muu hulgas 
käsitletakse selliseid teemasid nagu EL, ÜRO, 
inimõigused ja lapse õigused, ränne, riigisisene 
ümberasustamine ja pagulased, humanitaar- ja 
arenguabi, haridus, toitumine, konflikt ja ettevõtlus.

See õppetund sobib 12–18-aastastele õpilastele. 
Nooremate õpilaste puhul võib olla vajalik 
tutvustada mõnda põhimõistet ja -määratlust.
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Soovituslik tunnikava
1. Õpilase teadmiste eelhindamine

Küsige õpilastelt, mida nad teavad järgmiste 
organisatsioonide ja põhiterminite kohta.

• Sundränne
• Pagulased
• Riigisisesed põgenikud
• Ränne
• Konflikt
• Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
• UNHCR
• UNICEF
• EL
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2. Animatsioon

Vaadake koos oma õpilastega ära video aadressil 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043 • 

Mida nad õppisid?

Õpilased võivad Teie äranägemise järgi töötada 
kas paarides, rühmades või üksi ja vajaduse korral 
vastused üles kirjutada.

Paluge õpilastel vastata järgmistele küsimustele. 

1) Nimeta kolm viisi, kuidas videos nähtud pagulasi 
aidati. 

2) 2) Millised organisatsioonid osalesid abi andmises 
ja mida nad tegid? 

Vastus

Euroopa Liit rahastab rahvusvahelisi organisatsioone, 
nagu UNHCR ja UNICEF, et viia ellu programme, mis 
tagavad pagulaste turvalisuse ja aitavad neil elada 
võimalikult normaalset elu. See tähendab, et lapsed 
saavad käia koolis ja täiskasvanud saavad käia 
koolitusel ja leida tööd.

Paluge õpilastel/rühmadel oma vastuseid klassile 
esitleda. Kui mõni vastus on teistest väga erinev, oleks 
huvitav paluda õpilasel/rühmal lähemalt selgitada, 
kuidas selleni jõuti.
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Uurimine ja üksikasjalikum arutelu

Et soodustada sügavamat arutelu ja mõtisklemist, 
korraldage klassiarutelu, kasutades allpool esitatud 
küsimusi. Võite lisada ka oma küsimusi. Õpilased 
võivad jätkata individuaalset või rühmatööd vastavalt 
Teie äranägemisele.
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 p EL aitab kõikjal maailmas inimesi, kes on pidanud kodust põgenema. Mida EL teeb, et neid aidata? Kuidas sina ja 
sinu perekond selle abi andmises osaleb?

 p Kas sinu arvates on oluline, et pagulased saavad teise riiki saabudes abi? Miks? Miks mitte?

 p Kuidas saavad kohalikud elanikud pagulasi aidata? Kas sa tunned mõnda pagulast? Kui jah, siis kuidas sa oled teda 
abistanud / saaksid teda abistada?

 p Kujuta ette, et oled sunnitud oma riigist lahkuma. Kuhu sa läheksid? Mida sa endaga kaasa võtaksid? (Arvesta 
sellega, et sa saad võtta ainult nii palju, kui kanda jaksad.) Millist abi oleks sul vaja pärast uude kohta jõudmist? 
Mida sa kodu juures kõige rohkem igatseksid?
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3. Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondiga tutvumine

Avage teabeleht aadressil   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Tehke allpool esitatud valikvastustega (tõene või 
väär) tunnikontroll. Enne õige vastuse kontrollimist 
veenduge, et õpilased on vastuses kokku leppinud.

Kontrollige valikvastustega tunnikontrolli abil nende 
teadmisi.

1) UNICEF ja UNHCR rakendavad ELi rahastatavaid 
projekte kohapeal.

2) Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi 
rahastavad Aafrika valitsused.

3) Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondil 
on projekte tervel Aafrika mandril.

4) Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi 
projektid keskenduvad kõige haavatavamatele 
inimestele, nt pagulastele. 

Vastused: 1: tõene / 2: väär / 3: väär / 4: tõene.
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4. Reisime Burkina Fasosse, Lõuna-
Sudaani ja Liibüasse

Jagage õpilased kolme rühma.

Igale rühmale antakse üks juhtumiuuring (Saheli ja 
Tšaadi järve piirkond, Lõuna-Sudaan ja Põhja-Aafrika). 
Lugemise hõlbustamiseks peaks igal õpilasel olema 
oma eksemplar juhtumist, mida rühm uurib.

Paluge rühmadel leida vastus juhtumiuuringu lõpus 
esitatud küsimustele.

Kui rühm on leidnud vastused juhtumiuuringu lõpus 
esitatud küsimustele, paluge neil arutada järgmist 
küsimust: „Kujuta ette, et sa töötad ELi heaks ja 
pead mõtlema välja viise, kuidas toetada inimesi, 
kes on pidanud kodust põgenema. Millist abi sa kõige 
olulisemaks peaksid?“

Iga rühm tutvustab ülejäänud klassile juhtumit, mida 
nad uurisid, sealhulgas seda, mida nad sellest õppisid, 
ja oma prioriteete seoses rändavate inimestega.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

