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Šis komplekts ietver

faktu lapu ar sīkāku informāciju par Eiropas 
Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai, animācijas 
videomateriālu, faktu lapu ar galvenajām definīcijām, 
kā arī trīs analizētus gadījumus no Burkinafaso, 
Dienvidsudānas un Lībijas.

Aptuvenais ilgums

2 stundas

Nepieciešamie materiāli

Dators, planšetdators, interaktīvā tāfele vai 
viedtālrunis, lai noskatītos videomateriālus un meklētu 
papildu materiālusl.

Mācību mērķi 
Izmantojiet šo skolotājiem domāto lapu, lai mācītu 
skolēniem pamatjēdzienus par Eiropas Savienības (ES), 
UNHCR un UNICEF palīdzību cilvēkiem, kuriem nācies 
bēgt.

Mērķis ir mainīt veidu, kā parasti tiek sniegta 
informācija  par piespiedu pārvietošanu, un piedāvāt 
skolēniem jaunu skatījumu, kas  viņiem liks apjaust 
partnervalstīm sniegtās palīdzības pievienoto vērtību.

Ar šo konkrēto stāstu palīdzību mēs cenšamies veidot 
tiltus starp kultūrām un veicināt diskusijas, kas palīdz 
skolēniem izprast šos sarežģītos tematus, cīnīties pret 
stereotipiem un veicināt solidaritāti.

Mērķis

saprast, kā ES, UNHCR un UNICEF palīdz cilvēkiem, 
kuri pārvietoti piespiedu kārtā. 

Mācību priekšmeti 

Šis izglītojošo materiālu komplekts būs noderīgs 
vairākos mācību priekšmetos, ieskaitot angļu 
valodu, ģeogrāfiju un sociālās zinības. Ietverto 
tematu vidū ir ES, Apvienoto Nāciju Organizācija, 
cilvēktiesības un bērna tiesības, migrācija, 
pārvietošana iekšzemē un bēgļi, humānā 
palīdzība un attīstība, izglītība, uzturs, konflikti un 
uzņēmējdarbība.

Nodarbība ir piemērota skolēniem vecumā no 
12 līdz 18 gadiem. Jaunākiem skolēniem jums, 
iespējams, būs jāizskaidro daži pamatjēdzieni un 
definīcijas.
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LAPA SKOLOTĀJIEM 
KO ES, UNHCR UN UNICEF DARA,  
LAI PALĪDZĒTU BĒGĻIEM UN CITĀM 
PĀRVIETOTĀM PERSONĀM? 
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Iespējamais stundas plāns

1. Skolēnu zināšanu iepriekšējs 
novērtējums

Pavaicājiet skolēniem, ko viņi zina par turpmāk 
minētajām organizācijām un galvenajiem jēdzieniem. 

• Piespiedu pārvietošana
• Bēgļi
• Valsts iekšienē pārvietotas personas
• Migrācija
• Konflikts
• Apvienoto Nāciju Organizācija
• UNHCR
• UNICEF
• ES

2. Animācija

Kopā ar skolēniem noskatieties  
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043.

Ko viņi uzzināja? 

Skolēni var darboties pāros, grupās vai individuāli pēc 
jūsu ieskatiem un nepieciešamības gadījumā pierakstīt 
atbildes.

Lieciet skolēniem rast atbildes uz turpmāk minētajiem 
jautājumiem. 

1) Noskatījušies videomateriālu, nosauciet trīs veidus, 
kā bēgļiem tika palīdzēts. 

2) Kuras organizācijas bija iesaistītas palīdzības 
sniegšanā, un ko tās darīja? 

Atbilde

Eiropas Savienība nodrošina finansējumu tādām 
starptautiskajām organizācijām kā UNHCR un UNICEF, 
kuras īsteno programmas, lai palīdzētu bēgļiem būt 
drošībā un dzīvot pēc iespējas normālāku dzīvi. Tas 
nozīmē, piemēram, iespēju bērniem iet skolā vai 
pieaugušajiem piedalīties apmācībā vai atrast darbu.

Palūdziet skolēniem/grupām prezentēt savas atbildes 
klasei. Ja dažas atbildes ļoti atšķiras no pārējām, 
varētu būt interesanti uzzināt vairāk par to, kā skolēns/
grupa nonāca pie attiecīgās atbildes.
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TEACHING SHEET 
WHAT DO THE EU, UNHCR AND UNICEF  
DO TO HELP REFUGEES AND OTHER 
DISPLACED POPULATIONS?

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
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Izpētiet un pārrunājiet sīkāk

Lai padziļinātu diskusijas un pārdomas, noturiet 
diskusiju klasē, izmantojot turpmākos jautājumus. 
Varat tos papildināt ar saviem jautājumiem. Skolēni 
var turpināt darbu grupās vai individuāli pēc jūsu 
ieskatiem.

TEACHING SHEET 
WHAT DO THE EU, UNHCR AND UNICEF  
DO TO HELP REFUGEES AND OTHER 
DISPLACED POPULATIONS?

 p ES visā pasaulē palīdz cilvēkiem, kuriem nācies pamest savas mājas. Kāpēc ES spēj viņiem palīdzēt? Kā tu un tava 
ģimene esat daļa no šīs palīdzības?

 p Tavuprāt, vai ir svarīgi, lai bēgļi saņemtu palīdzību pēc ierašanās citā valstī? Kāpēc jā vai kāpēc nē?

 p Kā vietējie iedzīvotāji var atbalstīt bēgļus? Vai pazīsti kādu bēgli? Ja jā, kā esi palīdzējis vai būtu varējis palīdzēt 
šim cilvēkam?

 p Iedomājies, ka esi spiests pamest savu valsti. Uz kurieni tu dotos? Ko tu ņemtu līdzi? (Ņem vērā, ka līdzi vari 
paņemt tikai to, ko spēj panest.) Kāda palīdzība tev būtu nepieciešama, ierodoties jaunā vietā? Kā tev visvairāk 
pietrūktu no mājām?
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3. Uzziniet vairāk par Eiropas Savienības Ārkārtas trasta fondu Āfrikai (ESTF)

Atveriet faktu lapu:   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Atzīmējiet, vai turpmāk minētie izteikumi ir pareizi vai 
nepareizi. Pārliecinieties, ka skolēni ir vienojušies par 
atbildi, pirms pārbaudāt, vai tā ir pareiza.

Pārbaudiet viņu zināšanas, liekot atzīmēt, vai šie 
izteikumi ir pareizi vai nepareizi.

1) UNICEF un UNHCR attiecīgajās valstīs uz vietas 
īsteno ES finansētus projektus.

2) Āfrikas valdības finansē ESTF.

3) ESTF īsteno projektus visā Āfrikas kontinentā.

4) ESTF projekti ir vērsti uz dažām visneaizsargātāka-
jām cilvēku grupām, piemēram, bēgļiem.

Atbildes 1: pareizi / 2: nepareizi / 3: nepareizi / 4: pareiz
© EUTF

TEACHING SHEET 
WHAT DO THE EU, UNHCR AND UNICEF  
DO TO HELP REFUGEES AND OTHER 
DISPLACED POPULATIONS?

4. Dosimies uz Burkinafaso, 
Dienvidsudānu un Lībiju

Sadaliet skolēnus trīs grupās.

Katrai grupai iedala viena gadījuma analīzi 
(Burkinafaso, Dienvidsudāna un Lībija). Lai lasīt būtu 
vieglāk, katram skolēnam vajadzētu savu attiecīgajā 
grupā analizētā gadījuma eksemplāru.

Lieciet grupām strādāt ar jautājumiem, kas atrodami 
gadījuma analīzes beigās.

Kad grupa ir radusi atbildes uz gadījuma analīzes 
beigās norādītajiem jautājumiem, lieciet viņiem 
pārrunāt šādu jautājumu: iedomājieties, ka strādājat 
ES iestādēs un jums jāizdomā, kā palīdzēt cilvēkiem, 
kuriem nācies pamest savas mājas. Kāda veida 
atbalsts jums šķiet vissvarīgākais?

Katra grupa prezentē savu gadījuma analīzi pārējai 
klasei, paskaidrojot arī to, ko viņi no tās ir iemācījušies 
un kādi, viņuprāt, ir galvenie aspekti saistībā ar 
pārvietotajām personām.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

