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Obsah balíka 

Tento balík zahŕňa prehľad s ďalšími informáciami 
o Núdzovom trustovom fonde Európskej únie pre 
Afriku, animované video, prehľad hlavných pojmov, 
ako aj tri prípadové štúdie z Burkiny Faso, Južného 
Sudánu a Líbye.

Približná dĺžka trvania

dve hodiny

Potrebné vybavenie

Počítač, tablet, interaktívna tabuľa alebo telefón na po-
zretie si videa a vyhľadávanie dodatočného materiálu.

Ciele výučby:
Tento vzdelávací list vám umožní naučiť žiakov 
základné koncepty týkajúce sa úsilia Európskej únie 
(EÚ), Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených 
národov pre utečencov (UNHCR) a Detského fondu 
OSN (UNICEF) o pomoc ľuďom, ktorí boli nútení opustiť 
svoju krajinu.

Cieľom je zmeniť bežné vnímanie núteného 
vysídľovania obyvateľstva a ponúknuť žiakom nové 
perspektívy, ktoré im môžu pomôcť zamyslieť sa nad 
pridanou hodnotou pomoci poskytovanej partnerským 
krajinám.

Rozprávaním príbehov sa snažíme prepojiť kultúry 
a podporiť diskusiu, ktorá žiakom pomáha pochopiť 
zložitosť týchto tém, bojovať proti stereotypom 
a podporovať solidaritu.

Cieľ:

Porozumieť ako EÚ, UNCHR a UNICEF pomáhajú 
ľuďom, ktorí boli nútene vysídlení.

Predmety:

Tento vzdelávací balík sa vzťahuje na niekoľko 
predmetov vrátane angličtiny, zemepisu a 
sociálnych štúdií. Pokrýva okrem iného tieto témy: 
EÚ, Organizáciu spojených národov, ľudské práva 
a práva dieťaťa, migráciu, vnútorné vysídlenie 
a utečencov, humanitárnu pomoc a rozvoj, 
vzdelávanie, výživu, konflikt a podnikanie.

Táto hodina je vhodná pre žiakov vo veku od 12 
do 18 rokov. S mladšími žiakmi si možno budete 
musieť prejsť niektoré kľúčové koncepty a pojmy.
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Navrhovaný plán hodiny:

1. Predbežné posúdenie znalostí žiakov

Opýtajte sa žiakov, čo vedia o týchto organizáciách 
a kľúčových pojmoch:

• Nútené vysídľovanie
• Utečenci
• Vnútorné vysídlené osoby
• Migrácia
• Konflikt
• Organizácia Spojených národov
• UNHCR
• UNICEF
• EÚ

2. Animácia

Pozrite si so svojimi žiakmi toto video  
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043.

Čo sa naučili?

Žiaci môžu pracovať buď v pároch, skupinách alebo 
samostatne, podľa toho, čo je podľa vás najvhodnejšie, 
a ak je to potrebné, odpovede si môžu zapisovať.

Požiadajte žiakov, aby hľadali odpovede na tieto 
otázky: 

1) Vymenujte tri spôsoby pomoci, ktorú vo videu 
poskytli utečencom; 

2) Ktoré organizácie sa zapojili do poskytovania 
pomoci a čo urobili?

Odpoveď

Európska únia poskytuje financovanie medzinárodným 
organizáciám, akými sú UNHCR a UNICEF, aby mohli 
vykonávať programy, ktoré pomáhajú utečencom ostať 
v bezpečí a viesť čo najnormálnejší život. Okrem iného 
to znamená, že deti sú môžu chodiť do školy a dospelí 
absolvovať odbornú prípravu alebo si nájsť prácu.

Požiadajte žiakov/skupiny, aby triede odprezentovali 
svoje odpovede. Ak sa niektoré odpovede od iných líšia, 
môže byť zaujímavé opýtať sa na viac informácií o 
tom, ako žiak/skupina k tejto odpovedi dospel/dospela.
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Objavujte ďalej a prehlbujte diskusiu

Na prehĺbenie diskusie a úvah položte v triede tieto 
otázky. Môžete k nim pridať vlastné otázky. Žiaci môžu 
pokračovať v samostatnej alebo skupinovej práci podľa 
toho, čo vám príde vhodnejšie.
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 p EÚ po celom svete pomáha ľudom, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. Prečo im EÚ môže pomôcť? Ako ste vy a 
vaša rodina súčasťou tejto pomoci?

 p Myslíte si, že je dôležité, aby utečenci dostali po príchode do inej krajiny podporu Prečo áno alebo prečo nie?

 p Ako môže miestne obyvateľstvo utečencov podporiť? Poznáte nejakých utečencov? Ak áno, ako ste túto osobu 
podporili/ako ste ju mohli podporiť?

 p Predstavte si, že ste nútení opustiť svoju krajinu. Kam by ste išli? Čo by ste si so sebou zobrali? (Uvedomte si, že si 
môžete zobrať len to, čo odnesiete.) Aký druh podpory by ste potrebovali po príchode na nové miesto? Čo by vám 
z domova chýbalo?
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3. Spoznajte Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku

Otvorte si informačný prehľad na stránke   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

V nasledujúcom kvíze posúďte pravdivosť týchto 
výrokov. Žiaci sa musia dohodnúť na odpovedi skôr, ako 
skontrolujete jej správnosť.

Overte ich vedomosti týmto kvízom, v ktorom posúdia 
pravdivosť výrokov.

1) UNICEF a UNHCR vykonávajú na mieste projekty 
financované z prostriedkov EÚ.

2) Africké vlády financujú Núdzový trustový fond 
Európskej únie pre Afriku.

3) Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku má 
projekty po celom africkom kontinente.

4) Projekty Núdzového trustového fondu Európskej 
únie pre Afriku sa zameriavajú na najzraniteľnejších 
ľudí, napríklad na utečencov.

Odpovede:  
1: pravda / 2: nepravda / 3: nepravda / 4: pravda

© EUTF

VZDELÁVACÍ LIST 
ČO ROBIA EÚ, UNHCR A UNICEF, 
ABY POMOHLI UTEČENCOM A INÉMU 
VYSÍDLENÉMU OBYVATEĽSTVU?

4. Zacestujme spolu do Burkiny Faso, 
Južného Sudánu a Líbye.

Rozdeľte žiakov do troch skupín.

Každá skupina dostane jednu z prípadových štúdií 
(Sahel a Čadské jazero, Južný Sudán a sever Afriky). 
V záujme plynulosti čítania by mal každý žiak mať 
kópiu prípadovej štúdie, na ktorej skupina pracuje.

Vyzvite skupiny, aby pracovali na otázkach uvedených 
na konci prípadových štúdií.

Keď skupina skončí s otázkami na konci prípadových 
štúdií, požiadajte ich, aby prediskutovali túto otázku: 
„Predstavte si, že pracujete pre EÚ a musíte vymyslieť, 
ako by sa dalo podporiť ľudí, ktorí museli utiecť zo 
svojich domovov. Aký druh podpory by ste považovali 
za najdôležitejší?“

Každá skupina odprezentuje zvyšku triedy svoju 
prípadovú štúdiu, čo sa z nej naučili a čo považujú pre 
ľudí na úteku za najdôležitejšie.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

