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Conținutul acestui pachet 

Acest pachet include o fișă informativă cu detalii 
suplimentare despre Fondul fiduciar de urgență pentru 
Africa, o animație video, o fișă informativă cu definiții-
cheie, precum și trei studii de caz din Burkina Faso, 
Sudanul de Sud și Libia.

Durată estimată

2 ore

Materiale necesare

Computer, tabletă, tablă interactivă sau smartphone 
pentru a viziona animația video și a căuta materiale 
suplimentare.

Obiective didactice: 
Utilizați această fișă didactică pentru a-i învăța pe 
elevi conceptele de bază cu privire la eforturile Uniunii 
Europene (UE), ale UNHCR și ale UNICEF de a ajuta 
persoanele care au fost forțate să fugă.

Obiectivul este acela de a schimba descrierea 
comună privind strămutarea forțată, oferind elevilor 
noi perspective care îi pot ajuta să reflecteze asupra 
valorii adăugate a asistenței acordate țărilor partenere.

Încercăm prin scenarii narative să creăm o punte 
între culturi și să stimulăm o discuție care să îi ajute 
pe elevi să înțeleagă complexitatea acestor teme, să 
combată stereotipurile și să promoveze solidaritatea.

Obiectiv

Înțelegerea modului în care UE, UNHCR și UNICEF 
ajută persoanele strămutate în mod forțat. 

Discipline: 

Acest pachet educațional acoperă mai multe 
discipline, inclusiv limba engleză, geografia și 
studiile sociale. Temele abordate includ, printre 
altele: UE, Organizația Națiunilor Unite, Drepturile 
Omului și Drepturile Copilului, Migrația, Strămutarea 
în Interiorul Țării și Refugiații, Ajutorul Umanitar și 
Dezvoltarea, Educația, Alimentația, Conflictele și 
Antreprenoriatul.

Această lecție este adecvată pentru elevi cu 
vârste cuprinse între 12 și 18 ani. Pentru elevii cu 
vârste mai mici, poate fi nevoie să explicați câteva 
concepte și definiții cheie.
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Sugestie pentru planul de lecție:

1. Evaluare preliminară a cunoștințelor 
elevilor

Întrebați elevii ce știu despre următoarele organizații și 
termeni cheie 
• Strămutare forțată
• Refugiați
• Persoane strămutate în interiorul țării
• Migrație
• Conflict
• Organizația Națiunilor Unite
• UNHCR
• UNICEF
• Uniunea Europeană

2. Animație

Vizionează animația https://audiovisual.ec.europa.eu/
en/video/I-204043 împreună cu elevii.

Ce au aflat? 

Elevii pot lucra în perechi, în grupuri sau individual, 
după cum considerați că este mai bine, și pot nota 
răspunsurile dacă este necesar.

Rugați-i pe elevi să găsească răspunsurile la 
următoarele întrebări: 

1) Numiți trei moduri în care au fost ajutați refugiații 
din videoclip; 

2) Ce organizații au fost implicate în furnizarea 
asistenței și ce acțiuni au întreprins acestea? 

Răspuns

Uniunea Europeană oferă finanțare unor organizații 
internaționale precum UNHCR și UNICEF pentru a 
derula programe care să îi protejeze pe refugiați și 
să îi ajute să ducă o viață cât mai normală. Aceste 
programe urmăresc, de exemplu, să îi ajute pe copii 
să meargă la școală, sau pe adulți să beneficieze de 
cursuri de formare sau să găsească un loc de muncă.

Rugați elevii/grupurile să își prezinte răspunsurile în 
fața clasei. Dacă unele răspunsuri sunt foarte diferite 
de celelalte, poate fi interesant să rugați elevul/grupul 
în cauză să explice cum a ajuns la răspunsul respectiv.
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Explorați și aprofundați subiectul

Pentru a duce discuția și reflecțiile la un nivel 
mai profund, inițiați o dezbatere în clasă pe baza 
întrebărilor de mai jos. Puteți adăuga și alte întrebări. 
Elevii pot continua să lucreze individual sau în grupuri, 
după cum considerați că este mai bine.
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 p UE ajută persoanele din întreaga lume care au fost nevoite să își abandoneze căminele și să fugă. De ce poate 
ajuta UE aceste persoane? Cum participați voi și familiile voastre la asistența oferită?

 p Considerați că este important ca refugiații să primească sprijin atunci când ajung în altă țară? De ce da sau de ce nu?

 p Cum pot sprijini populațiile locale refugiații? Cunoașteți refugiați? Dacă da, cum ați sprijinit/cum ați fi putut sprijini 
persoana respectivă?

 p Imaginați-vă că sunteți forțați să vă părăsiți țara. Încotro ați pleca? Ce ați lua cu voi? (Țineți cont de faptul că puteți 
lua doar ce puteți căra.) De ce fel de sprijin ați avea nevoie când ajungeți în noul loc? Ce anume v-ar lipsi cel mai 
mult de acasă?
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3. Aflați mai multe despre Fondul fiduciar de urgență pentru Africa (EUTF)

Accesați fișa informativă la adresa   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Rugați elevii să răspundă cu adevărat sau fals la 
afirmațiile de mai jos. Înainte de a vedea răspunsurile 
corecte, asigurați-vă că elevii s-au pus de acord legat 
de un răspuns sau altul.

Verificați-le cunoștințele cu ajutorul acestui test 
„adevărat sau fals”. 

1) UNICEF și UNHCR implementează la fața locului 
proiecte finanțate de UE

2) Guvernele din țările africane finanțează EUTF

3) Proiectele EUTF acoperă întregul continent african  

4) Proiectele EUTF se axează pe unele dintre cele 
mai vulnerabile categorii de persoane, cum ar fi 
refugiații

Răspunsuri: 1: adevărat / 2: fals / 3: fals / 4: adevărat
© EUTF
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4. Să facem o călătorie în Burkina Faso, 
Sudanul de Sud și Libia.

Împărțiți elevii în trei grupuri.

Fiecărui grup îi este alocat un studiu de caz (Sahel și 
Lacul Ciad, Sudanul de Sud și Africa de Nord). Pentru 
o citire ușoară, fiecare elev ar trebui să dispună de un 
exemplar al studiului de caz alocat grupului din care 
face parte.

Rugați grupurile să discute pe baza întrebărilor de la 
finalul studiilor de caz.

După ce a parcurs întrebările de la finalul studiului 
de caz care i-a fost alocat, rugați fiecare grup să 
răspundă la următoarea întrebare: „Imaginați-vă 
că lucrați pentru UE și trebuie să găsiți modalități 
de a sprijini persoanele care au fost nevoite să își 
abandoneze căminele și să fugă. Pe ce tip de sprijin 
v ați axa cu prioritate?”

Fiecare grup își va prezenta studiul de caz în clasă, 
inclusiv ceea ce a învățat din el și prioritățile lor pentru 
sprijinirea persoanelor nomade.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

