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Zawartość pakietu

Pakiet obejmuje arkusz informacyjny zawierający 
więcej informacji na temat kryzysowego funduszu 
powierniczego UE dla Afryki, animację wideo, arkusz 
informacyjny z kluczowymi definicjami, a także 
trzy studia przypadków z Burkina Faso, Sudanu 
Południowego i Libii.

Orientacyjny czas trwania

2 godziny

Potrzebne materiały

Komputer, tablet, tablica interaktywna lub telefon 
do obejrzenia filmu i wyszukiwania dodatkowych 
materiałów

Cele dydaktyczne: 
Wykorzystanie arkusza szkoleniowego, aby nauczyć 
uczniów podstawowych pojęć na temat działań Unii 
Europejskiej (UE), UNHCR i UNICEF-u na rzecz pomocy 
ludziom, którzy zostali zmuszeni do ucieczki.

Celem jest zmiana powszechnej narracji na temat 
przymusowych wysiedleń poprzez przedstawienie 
uczniom nowych perspektyw, które pomogą im 
zastanowić się nad wartością dodaną pomocy 
udzielanej krajom partnerskim.

Poprzez opowiadanie historii staramy się stworzyć 
pomost między kulturami i zachęcić do dyskusji, która 
pomoże uczniom zrozumieć złożoność tych tematów, 
zwalczać stereotypy i promować solidarność.

Cel

Zrozumienie, w jaki sposób UE, UNHCR i UNICEF 
pomagają ludziom, którzy zostali przymusowo 
wysiedleni. 

Przedmioty: 

Niniejszy pakiet dydaktyczny obejmuje kilka 
przedmiotów, w tym język angielski, geografię 
i wiedzę o społeczeństwie. Poruszane tematy 
obejmują m.in.: UE, Organizację Narodów 
Zjednoczonych, prawa człowieka i prawa dziecka, 
migrację, przesiedlenia wewnętrzne i uchodźców, 
pomoc humanitarną i rozwój, edukację, żywienie, 
konflikty i przedsiębiorczość.

Ta lekcja jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12–
18 lat. W przypadku młodszych uczniów konieczne 
może być omówienie niektórych kluczowych pojęć i 
definicji.

© UNHCR

ARKUSZ SZKOLENIOWY 
CO ROBIĄ UE, UNHCR I UNICEF,  
BY POMÓC UCHODŹCOM I INNYM 
PRZESIEDLEŃCOM?



Funded by the European Union

Proponowany przebieg lekcji:

1. Wstępna ocena wiedzy uczniów

Zapytaj uczniów, co wiedzą o następujących 
organizacjach i kluczowych terminach 

• przymusowe wysiedlenie
• uchodźcy
• osoby wewnętrznie przesiedlone
• migracja
• konflikt
• Organizacja Narodów Zjednoczonych
• UNHCR
• UNICEF
• UE

2. Animacja

Obejrzyj ze swoimi uczniami filmik dostępny pod 
adresem:  https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043.

Czego się nauczyli? 

Uczniowie mogą pracować w parach, grupach lub 
indywidualnie, w zależności od potrzeb, zapisując 
odpowiedzi, jeśli to konieczne.

Poproś uczniów, aby znaleźli odpowiedzi na 
następujące pytania: 

1) wymień trzy sposoby udzielenia pomocy 
uchodźcom, jakie przedstawiono w filmie; 

2) jakie organizacje były zaangażowane w niesienie 
pomocy i czym się zajmowały? 

Odpowiedź:

Unia Europejska przekazuje fundusze organizacjom 
międzynarodowym, takim jak UNHCR i UNICEF, na 
realizację programów, które pomagają uchodźcom 
zachować bezpieczeństwo i prowadzić możliwie 
normalne życie. Oznacza to na przykład, że dzieci 
mogą chodzić do szkoły, a dorośli mogą się szkolić lub 
znaleźć pracę.

Poproś uczniów/grupy o zaprezentowanie swoich odpo-
wiedzi klasie. Jeśli niektóre odpowiedzi bardzo różnią 
się od pozostałych, interesujące może być zapytanie o 
to, jak uczniowie/grupy doszli do danej odpowiedzi.
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Dalsze analizy i dyskusje

Aby przenieść dyskusję i refleksje na głębszy poziom, 
przeprowadźcie dyskusję w klasie, używając poniższych 
pytań. Możesz również dodać własne pytania. 
Uczniowie mogą kontynuować pracę indywidualnie lub 
w grupach, w zależności od potrzeb.
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 p Na całym świecie UE pomaga ludziom, którzy musieli uciekać ze swoich domów. Dlaczego UE jest w stanie im 
pomóc? W jaki sposób Ty i Twoja rodzina uczestniczycie w tej pomocy?

 p Czy Twoim zdaniem ważne jest, by uchodźcy otrzymywali wsparcie po przybyciu do innego państwa? Dlaczego tak 
lub dlaczego nie?

 p W jaki sposób miejscowa ludność może wspierać uchodźców? Czy znasz jakichś uchodźców? Jeśli tak, w jaki sposób 
wspierałeś(-aś)/mógłbyś (mogłabyś) wesprzeć tę osobę?

 p Wyobraź sobie, że jesteś zmuszony(-a) opuścić swoje państwo. Dokąd byś pojechał(-a)? Co byś ze sobą zabrał(-a)? 
(Weź pod uwagę, że możesz zabrać tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść) Jakiego rodzaju wsparcia potrzebowałbyś 
(potrzebowałabyś) po przybyciu do nowego miejsca? Czego najbardziej brakowałoby Ci z domu?
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3. Dowiedz się więcej o kryzysowym funduszu powierniczym UE dla Afryki (EUTF)

Otwórz arkusz informacyjny na stronie   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Rozwiąż poniższy quiz typu prawda czy fałsz. Upewnij 
się, że uczniowie zgadzają się co do odpowiedzi, zanim 
sprawdzisz, która z nich jest poprawna.

Sprawdź ich wiedzę za pomocą poniższego quizu typu 
prawda czy fałsz. 

1) UNICEF i UNHCR realizują w terenie projekty 
finansowane przez UE.

2) Rządy afrykańskie finansują kryzysowy fundusz 
powierniczy UE dla Afryki.

3) W ramach kryzysowego funduszu powierniczego 
UE dla Afryki prowadzone są projekty na całym 
kontynencie afrykańskim. 

4) Projekty prowadzone w ramach kryzysowego 
funduszu powierniczego UE dla Afryki koncentrują 
się na osobach znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, takich jak uchodźcy. 

Odpowiedzi: 1: prawda / 2: fałsz / 3: fałsz / 4: prawda
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4. Wybierzmy się w podróż do Burkina 
Faso, Sudanu Południowego i Libii.

Podziel uczniów na trzy grupy.

Każda grupa otrzymuje jedno ze studiów przypadku 
(Sahel i jezioro Czad, Sudan Południowy i Afryka 
Północna). Dla ułatwienia każdy uczeń powinien mieć 
kopię studium przypadku, nad którym pracuje jego 
grupa.

Poproś grupy, aby pracowały nad pytaniami 
znajdującymi się na końcu studiów przypadku.

Kiedy grupa zakończy pracę nad pytaniami umieszczo-
nymi na końcu studiów przypadku, poproś ją o przedys-
kutowanie następującego pytania: „Wyobraź sobie, że 
pracujesz dla UE i musisz wymyślić, jak wesprzeć ludzi, 
którzy musieli uciekać ze swoich domów. Jaki rodzaj 
wsparcia zaoferowałbyś(-abyś) w pierwszej kolejności?”

Każda grupa przedstawi swoje studium przypadku 
reszcie klasy, w tym opisze, czego się z niego nauczyła 
i jakie jej zdaniem działania należy podjąć w pierwszej 
kolejności w odniesieniu do osób przemieszczających 
się..
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