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Šio priemonių rinkinio turinys

Šį priemonių rinkinį sudaro informacijos suvestinė su 
išsamesne informacija apie Europos Sąjungos skubio-
sios pagalbos Afrikai patikos fondą, vaizdinė animacija, 
pagrindinių apibrėžčių informacijos suvestinė ir trijų 
atvejų iš Burkina Faso, Pietų Sudano ir Libijos tyrimas.

Orientacinė trukmė 

2 valandos

Reikalingos priemonės

Kompiuteris, planšetinis kompiuteris, išmanioji lenta 
arba telefonas, kad būtų galima peržiūrėti vaizdo 
klipus ir ieškoti papildomos medžiagos.

Mokymo tikslai
Naudodamiesi šia mokymo medžiaga mokiniams 
pristatykite pagrindines sąvokas, susijusias su Europos 
Sąjungos (ES), JTVPK ir UNICEF pastangomis padėti 
žmonėms, kurie buvo priversti palikti namus.

Tikslas – pakeisti bendrą naratyvą apie priverstinę 
migraciją ir mokiniams pateikti naują požiūrį, kuris 
jiems gali padėti apmąstyti šalims partnerėms 
teikiamos pagalbos pridėtinę vertę.

Pasakodami istorijas bandome rasti bendrą kalbą tarp 
skirtingų kultūrų ir paskatinti diskusiją, kuri padėtų 
moksleiviams suprasti šių temų sudėtingumą, kovoti 
su stereotipais ir skatinti solidarumą.

Tikslas

suprasti, kaip ES, JTVPK ir UNICEF padeda 
žmonėms, kurie buvo priversti persikelti. 

Mokomieji dalykai 

Šis švietimo priemonių rinkinys apima keletą 
mokomųjų dalykų, įskaitant anglų kalbą, 
geografiją ir socialines studijas. Nagrinėjamų temų 
pavyzdžiai: ES, Jungtinės Tautos, žmogaus teisės 
ir vaiko teisės, migracija, perkėlimas šalies viduje 
ir pabėgėliai, humanitarinė pagalba ir vystymasis, 
švietimas, mityba, konfliktai ir verslumas.

Ši pamoka tinka 12–18 metų moksleiviams. 
Jaunesnius moksleivius gali tekti supažindinti 
su kai kuriomis pagrindinėmis sąvokomis ir 
apibrėžtimis.
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Siūlomas pamokos planas
1. Išankstinis mokinių žinių įvertinimas

Paklauskite mokinių, ką jie žino apie toliau nurodytas 
organizacijas ir pagrindines sąvokas

• Priverstinė migracija
• Pabėgėliai
• Šalies viduje perkelti asmenys
• Migracija
• Konfliktai
• Jungtinės Tautos
• JTVPK
• UNICEF
• ES

2. Animacija

Peržiūrėkite https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043 su mokiniais.

Ką jie sužinojo? 

Mokiniai gali dirbti poromis, grupėmis arba 
individualiai, kaip jums atrodo tinkama. Jei reikia, jie 
gali užrašyti atsakymus.

Paprašykite mokinių atsakyti į šiuos klausimus:

1) įvardykite tris būdus, kaip buvo padedama vaizdo 
įraše rodytiems pabėgėliams; 

2) kurios organizacijos dalyvavo teikiant pagalbą ir ko 
jos ėmėsi? 

Atsakymas

Europos Sąjunga teikia finansavimą tokioms 
tarptautinėms organizacijoms kaip JTVPK ir UNICEF, 
kad jos galėtų vykdyti programas, kurios padeda 
pabėgėliams būti saugiems ir gyventi kuo normalesnį 
gyvenimą. Siekiama pasirūpinti, kad vaikai galėtų 
lankyti mokyklą, suaugusieji gautų reikiamą mokymą 
arba turėtų galimybių susirasti darbą.

Paprašykite mokinių ar grupių pateikti savo atsakymus 
klasei. Jei vieni atsakymai labai skiriasi nuo kitų, gali 
būti įdomu paklausti atitinkamų mokinių ar grupės, 
kaip jie rado tokį atsakymą.
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Išsamesnė analizė ir diskusija

Pasinaudodami toliau pateiktais klausimais 
surenkite klasės diskusiją, kad temą aptartumėte 
ir apsvarstytumėte išsamiau. Galite įtraukti ir savo 
klausimų. Mokiniai gali ir toliau dirbti individualiai arba 
grupėmis, kaip jums atrodo geriau.
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 p ES visame pasaulyje padeda žmonėms, kuriems teko bėgti iš savo namų. Kodėl ES gali jiems padėti? Kaip jūs ir 
jūsų šeima prisidedate prie šios pagalbos?

 p Kaip manote, ar svarbu, kad į kitą šalį atvykę pabėgėliai gautų paramą? Kodėl taip arba kodėl ne?

 p Kaip vietos gyventojai gali padėti pabėgėliams? Ar patys pažįstate pabėgėlių? Jeigu taip, kaip jiems padėjote arba 
kaip būtumėte galėję jiems padėti?

 p Įsivaizduokite, kad esate priversti palikti savo šalį. Kur keliautumėte? Ką pasiimtumėte su savimi? (Turėkite galvoje, 
kad galite imti tik tai, ką panešate.) Kokios paramos jums reikėtų atvykus į naująją vietą? Ko jums labiausiai trūktų 
iš to, ką turėjote namie?
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3. Sužinokite apie Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondą

Atsidarykite informacijos suvestinę adresu   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Atlikite toliau pateiktą testą nurodydami, ar teiginys 
teisingas ar ne. Prieš patikrindami, ar atsakymas 
teisingas, išsiaiškinkite, ar mokiniai sutaria dėl 
atsakymo.

Patikrinkite jų žinias – teiginys teisingas ar ne? 

1) UNICEF ir JTVPK įgyvendina ES finansuojamus 
projektus vietos lygmeniu.

2) Europos Sąjungos patikos fondą finansuoja Afrikos 
vyriausybės.

3) Europos Sąjungos patikos fondą įgyvendina 
projektus visame Afrikos žemyne.

4) Europos Sąjungos patikos fondo projektuose 
daugiausia dėmesio skiriama pažeidžiamiausiems 
žmonėms, pavyzdžiui, pabėgėliams. 

Atsakymai: 
1. Teisinga. / 2. Neteisinga. / 3. Neteisinga. / 4. Teisinga
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4. Keliaukime į Burkina Fasą, Pietų 
Sudaną ir Libiją

Suskirstykite mokinius į tris grupes.

Kiekvienai grupei paskiriama vienas iš atvejo tyrimų 
(Sahelio ir Čado ežero, Pietų Sudano arba Šiaurės 
Afrikos). Kad būtų lengviau skaityti, kiekvienas mokinys 
turėtų turėti po atvejo tyrimo, su kuriuo dirbama 
grupėje, kopiją.

Paprašykite, kad grupės atsakytų į atvejo tyrimų 
pabaigoje pateiktus klausimus.

Grupei atsakius į klausimus atvejo tyrimų 
pabaigoje, paprašykite padiskutuoti tokiu klausimu: 
„Įsivaizduokite, kad dirbate ES ir turite sugalvoti, kaip 
padėti žmonėms, kuriems teko bėgti iš savo namų. 
Kokiai pagalbai teiktumėte pirmenybę?“

Kiekviena grupė visai klasei pristatys savo atvejo 
tyrimą, taip pat paaiškins, ką sužinojo ir kokie būtų 
šios grupės prioritetai siekiant padėti migruojantiems 
žmonėms.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

