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A csomag tartalma
A csomagnak részét képezi egy tájékoztató, amely to-
vábbi információkat tartalmaz az Uniós Szükséghelyzeti 
Alap Afrikáért létrehozásáról. Ezenkívül egy videós ani-
mációt, egy főbb fogalommeghatározásokat magában 
foglaló adatlapot, illetve három esettanulmányt (Burki-
na Fasóból, Dél-Szudánból és Líbiából) talál benne.

Valószínűsíthető időtartam
2 óra

Szükséges anyagok 
Számítógép, táblagép, interaktív tábla vagy telefon 
a videó megtekintéséhez és további anyagok 
kereséséhez.

Oktatási célkitűzések
Az oktatási feladatlappal megismertethet a diákokkal 
néhány alapfogalmat azzal kapcsolatban, hogy miként 
igyekszik segítséget nyújtani az Európai Unió (EU), 
az UNHCR és az UNICEF a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyeknek.

A cél a kényszerű lakóhelyelhagyásra vonatkozó 
általános narratíva megváltoztatása azáltal, hogy a 
tanárok új nézőpontokat tárnak a diákok elé, amelyek 
segítségével mérlegelhetik, hogy milyen hozzáadott 
értéket teremt a partnerországok támogatása.

Történetmesélés révén próbáljuk áthidalni a kultúrák 
közötti szakadékokat, és olyan eszmecserét ösztönzünk, 
amely segít a diákoknak a témák összetettségének 
megértésében, a sztereotípiák leküzdésében és a 
szolidaritás előmozdításában.

Célkitűzés

Mélyrehatóbb ismeretek szerzése arról, hogy miként 
nyújt segítő kezet az EU, az UNHCR és az UNICEF a 
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek. 

Tantárgyak: 

Ez az oktatási csomag több tantárgyat érint. 
Ilyen többek között az angol, a földrajz és a 
társadalomtudományok. Felölelt témák (a teljesség 
igénye nélkül): az EU, az ENSZ, emberi jogok és 
a gyermekek jogai, migráció, belső menekültek 
és menekültek, humanitárius segítségnyújtás és 
fejlesztés, oktatás, táplálkozás, konfliktusok és 
vállalkozói lét.

A lecke 12–18 éves diákok számára ideális. 
Fiatalabb diákok esetében előfordulhat, hogy át kell 
venni néhány kulcsfogalmat és meghatározást.
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Javasolt terv a tanórához
1. A tanulók ismereteinek  
előzetes felmérése

Kérdezze meg a diákokat, hogy mit tudnak a következő 
szervezetekről és főbb kifejezésekről!

• Kényszerű lakóhelyelhagyás
• Menekültek
• Belső menekültek
• Migráció
• Konfliktus
• Az Egyesült Nemzetek Szervezete
• UNHCR
• UNICEF
• Az EU

2. Animáció

Nézze meg a következő videót a diákokkal:  
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043.

Mit tudtak meg belőle? 

Belátása szerint eldöntheti, hogy a diákok párokban, 
csoportokban vagy egyénileg dolgozzanak-e, 
és szükség szerint leírhatják a kérdésekre adott 
válaszokat.

Kérje meg a diákokat, hogy válaszolják meg a 
következő kérdéseket!

1) Nevezzetek meg három módszert, amellyel 
segítséget nyújtottak a videóban szereplő 
menekülteknek! 

2) Mely szervezetek vettek részt a segítségnyújtásban 
és mit tettek? 

Válasz

Az Európai Unió nemzetközi szervezeteknek – például 
az UNHCR-nek és az UNICEF-nek – nyújt finanszírozást 
olyan programok végrehajtásához, amelyek segítik a 
menekülteket abban, hogy biztonságban legyenek, és 
a lehető legnormálisabb életet élhessék. Ez magában 
foglalja például azt, hogy a gyermekek iskolába 
járhassanak, vagy a felnőttek képzésben részesüljenek, 
és lehetőségük legyen munkát vállalni.

Kérje meg a diákokat/csoportokat, hogy ismertessék 
az osztállyal a válaszaikat! Ha néhány válasz nagyban 
eltér a többitől, érdekes lehet rákérdezni, hogy hogyan 
jutott a diák/csoport erre a következtetésre.
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A téma további feltérképezése és 
megvitatása

Az alábbi kérdésekkel osztályvitát indíthat, hogy 
mélyebb eszmecserére és gondolatokra sarkallja a 
diákokat. A saját kérdéseivel is kiegészítheti a listát. 
Belátása szerint eldöntheti, hogy a diákok egyénileg 
vagy csoportban folytassák-e a munkát.

 p Az EU világszerte segítséget nyújt azoknak az embereknek, akiknek el kellett menekülniük az otthonukból. Miért tud 
az EU segíteni nekik? Hogyan képezed részét ennek a segítségnek a családoddal?

 p Fontosnak tartod-e, hogy a menekültek támogatást kapjanak, amikor megérkeznek egy másik országból? Miért, 
vagy miért nem?

 p Hogyan nyújthat támogatást a menekülteknek a helyi lakosság? Ismersz-e menekülteket? Ha igen, hogyan 
támogattad/támogathattad volna az illetőt?

 p Képzeld el, hogy kénytelen vagy elhagyni a hazádat! Hová mennél? Mit vinnél magaddal? (Vedd figyelembe, hogy 
csak annyi ingóságot vihetsz, amennyit elbírsz.) Milyen támogatásra lenne szükséged, amikor megérkezel az új 
helyre? Mi hiányozna a legjobban az otthoni életből?
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3. További tudnivalók az afrikai stabilitással és az irreguláris migráció okainak 
kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti alapról (EUTF)

Nyissa meg a https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 
oldalon található tájékoztatót!

Töltesse ki az alábbi „Igaz vagy hamis?” kvízt a 
diákokkal! Mielőtt ellenőrizné, hogy helyes-e a válasz, 
győződjön meg arról, hogy a diákok meg tudtak-e 
egyegyzni arról, mit válaszoljanak.

Ezzel az „Igaz vagy hamis?” kvízzel felmérheti az 
ismereteiket. 
1) Az UNICEF és az UNHCR uniós finanszírozású 

helyszíni projekteket hajt végre
2) Az EUTF-et afrikai kormányok finanszírozzák
3) Az EUTF projektjei az egész afrikai kontinenst 

felölelik  
4) Az EUTF projektjei a világ legkiszolgáltatottabb 

embereire, például a menekültekre 
összpontosítanak 

Válaszok: 1.: igaz / 2.: hamis / 3.: hamis / 4.: igaz
© EUTF

4. Utazzunk el Burkina Fasóba, Dél-
Szudánba és Líbiába!

Ossza fel a diákokat három csoportra!

Mindegyik csoport megkapja az egyik esettanulmányt 
(Száhel-övezet és Csád-medence, Dél-Szudán és 
Észak-Afrika). Az olvasás megkönnyítése érdekében 
minden diáknak rendelkeznie kell saját példánnyal a 
csoport által feldolgozott esettanulmányból.

Kérje meg a csoportokat, hogy válaszolják meg az 
esettanulmányok végén szereplő kérdéseket!

Amikor a csoport megválaszolta az esettanulmányok 
végén található kérdéseket, kérje fel őket a következő 
kérdés megvitatására: „Képzeld el, hogy az EU-nak dol-
gozol, és át kell gondolnod, hogyan lehetne támogatni 
azokat az embereket, akik elmenekültek az otthonuk-
ból. Milyen típusú támogatást helyeznél előtérbe?”

Minden csoport ismerteti az esettanulmányát az 
osztály többi tagjával, és kitér a tanulságokra, 
valamint az otthonukból elmenekült személyekkel 
kapcsolatos prioritásokra.
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