
Funded by the European Union

Inkluż f’dan il-pakkett

Dan il-pakkett jinkludi skeda informattiva b’aktar 
informazzjoni dwar il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza 
tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika, vidjo b’animazzjoni, 
skeda informattiva bid-definizzjonijiet ewlenin, kif ukoll 
tliet studji tal-każ mill-Burkina Faso, mis-Sudan t’Isfel 
u mil-Libja. 

Durata indikattiva:

Sagħtejn

Materjali meħtieġa

kompjuter, tablet, smartboard jew mowbajl biex jaraw 
il-vidjo fuqu u biex ifittxu materjal addizzjonali.

Objettivi tat-tagħlim
Uża din il-folja tat-tagħlim biex tgħallem lill-istudenti 
kunċetti bażiċi dwar l-isforzi tal-Unjoni Ewropea (UE), 
tal-UNHCR u tal-UNICEF biex jgħinu lin-nies li jkunu 
ġew furzati jaħarbu.

L-objettiv huwa li tinbidel in-narrattiva komuni 
dwar l-ispostament furzat billi l-istudenti jingħataw 
perspettivi ġodda li jistgħu jgħinuhom jirriflettu fuq 
il-valur miżjud tal-assistenza pprovduta lill-pajjiżi sħab.

Permezz tar-rakkontar tal-istejjer, aħna qegħdin 
nippruvaw ngħaqqdu l-kulturi u nħeġġu diskussjoni li 
tgħin lill-istudenti fil-fehim tal-kumplessità ta’ dawn 
it-temi, fil-ġlieda kontra l-istereotipi u fil-promozzjoni 
tas-solidarjetà.

Objettiv

Biex nifhmu kif l-UE, il-UNHCR u l-UNICEF qed 
jgħinu lin-nies li jiġu spostati b’mod furzat. 

Suġġetti: 

Dan il-pakkett edukattiv ikopri diversi suġġetti, 
inkluż l-Ingliż, il-Ġeografija u l-Istudji Soċjali. Is-
suġġetti koperti jinkludu iżda mhumiex limitati għal: 
L-UE, in-Nazzjonijiet Uniti, id-Drittijiet tal-Bniedem 
u d-Drittijiet tat-Tfal, il-Migrazzjoni, l-Ispostament 
Intern u r-Refuġjati, l-Għajnuna Umanitarja u 
l-Iżvilupp, l-Edukazzjoni, in-Nutrizzjoni, il-Kunflitt u 
l-Intraprenditorija.

Din il-lezzjoni hija adatta għall-istudenti ta’ bejn 
12 u 18-il sena. Għall-istudenti iżgħar fl-età, jista’ 
jkollok bżonn tirrevedi xi kunċetti u xi definizzjonijiet 
ewlenin.
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Pjan issuġġerit għal-lezzjoni:

1. Valutazzjoni minn qabel tal-għarfien 
tal-istudenti

Staqsi lill-istudenti x’jafu dwar l-organizzazzjonijiet u 
t-termini ewlenin li ġejjin 

• Spostament furzat
• Refuġjati
• Persuni Spostati Internament
• Migrazzjoni
• Kunflitt
• In-Nazzjonijiet Uniti
• Il-UNHCR
• L-UNICEF
• L-UE

2. Animazzjoni

Ara https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043 
mal-istudenti tiegħek.

X’tgħallmu? 

L-istudenti jistgħu jew jaħdmu f’pari, fi gruppi jew 
individwalment skont kif tara li hu xieraq, u t-tweġibiet 
jistgħu jinkitbu jekk ikun meħtieġ.

Staqsi lill-istudenti biex isibu t-tweġibiet għall-
mistoqsijiet li ġejjin: 

1) Semmi tliet modi kif ir-refuġjati fil-vidjo ġew 
megħjuna; 

2) Liema organizzazzjonijiet kienu involuti biex 
jipprovdu l-għajnuna u x’għamlu? 

Tweġiba

L-Unjoni Ewropea tipprovdi finanzjament lil 
organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-UNHCR u 
l-UNICEF biex iwettqu programmi li jgħinu lir-refuġjati 
jibqgħu sikuri u jkollhom ħajja normali kemm jista’ 
jkun. Dan ifisser affarijiet bħal li t-tfal ikunu jistgħu 
jmorru l-iskola, jew l-adulti jingħataw taħriġ jew isibu 
opportunità ta’ impjieg.

Itlob lill-istudenti/gruppi biex jippreżentaw it-tweġibiet 
tagħhom lill-klassi. Jekk xi wħud mit-tweġibiet ikunu 
differenti ħafna minn oħrajn, jista’ jkun interessanti li 
titlob li tisma’ aktar dwar kif l-istudent/grupp wasal 
għat-tweġiba
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Esplora u ddiskuti aktar

Biex tieħu d-diskussjoni u r-riflessjonijiet f’livell 
aktar profond, agħmel diskussjoni fil-klassi bl-użu 
tal-mistoqsijiet ta’ hawn taħt. Tista’ wkoll iżżid il-
mistoqsijiet tiegħek stess. L-istudenti jistgħu jkomplu 
jaħdmu individwalment jew fi gruppi skont kif inti tara 
li jkun xieraq.

FOLJA TAT-TAGĦLIM 
X’JAGĦMLU L-UE, IL-UNHCR U L-UNICEF 
BIEX JGĦINU LIR-REFUĠJATI U LIL 
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 p Madwar id-dinja kollha, l-UE qed tgħin lin-nies li kellhom jaħarbu minn djarhom. Għaliex l-UE tista’ tgħinhom? Inti u 
l-familja tiegħek kif qed tkunu parti minn din l-għanjuna?

 p Taħseb li huwa importanti li r-refuġjati jirċievu appoġġ meta jaslu f’pajjiż ieħor? Għaliex jew għaliex le?

 p Kif jistgħu l-popolazzjonijiet lokali jappoġġaw lir-refuġjati? Taf lil xi refuġjati? Jekk iva, kif tajt l-appoġġ tiegħek/kif 
stajt appoġġajt lill-persuna?

 p Immaġina li inti furzat titlaq minn pajjiżek. Fejn tmur? X’tieħu miegħek? (Ikkunsidra li tista’ tieħu biss dak li tista’ 
ġġorr.) X’tip ta’ appoġġ tkun teħtieġ meta tkun wasalt fil-post il-ġdid? X’timmissja l-aktar mid-dar?
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3. Tgħallem dwar il-Fond Fiduċjarju ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF)

Iftaħ l-iskeda informattiva fuq   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Agħmel il-kwiżż veru jew falz hawn taħt. Kun ċert 
li l-istudenti jaqblu fuq tweġiba qabel ma tiċċekkja 
x’inhu korrett.

Iċċekkja l-għarfien tagħhom b’dan il-kwiżż veru jew 
falz. 

1) L-UNICEF u l-UNHCR jimplimentaw proġetti 
ffinanzjati mill-UE fil-prattika

2) Il-gvernijiet Afrikani qed jiffinanzjaw l-EUTF

3) L-EUTF għandu proġetti madwar il-kontinent 
Afrikan kollu  

4) Il-proġetti tal-EUTF jiffokaw fuq uħud mill-aktar 
persuni vulnerabbli, bħar-refuġjati 

Tweġibiet: 1: veru / 2: falz / 3: falz / 4: veru
© EUTF
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4. Ejjew nivjaġġaw lejn il-Burkina Faso, 
is-Sudan t’Isfel u l-Libja

Aqsam l-istudenti fi tliet gruppi.

Kull grupp jingħata wieħed mill-istudji tal-każ (is-
Saħel u l-Lag Chad, is-Sudan t’Isfel u t-Tramuntana 
tal-Afrika). Għal qari aktar faċli, kull student għandu 
jkollu kopja tal-istudju tal-każ li jkun qed jaħdem fuqu 
l-grupp.

Itlob lill-gruppi biex jaħdmu fuq il-mistoqsijiet fi tmiem 
l-istudji tal-każijiet.

Meta l-grupp ikun temm il-mistoqsijiet fi tmiem 
l-istudji tal-każijiet, itolbu jiddiskuti l-mistoqsija li ġejja: 
“Immaġina li inti taħdem għall-UE u trid taħseb dwar 
modi kif tappoġġa lin-nies li kellhom jaħarbu minn 
djarhom. Lil liema tip ta’ appoġġ tagħti prijorità?”

Kull grupp se jippreżenta l-istudju tal-każ tiegħu 
lill-bqija tal-klassi, inkluż dak li tgħallmu minnu u 
l-prijoritajiet tagħhom għan-nies li jkunu qed jiċċaqilqu.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

