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Vključeno v ta sveženj

Ta sveženj vključuje informativni pregled z več 
informacijami o nujnem skrbniškem skladu Evropske 
unije za Afriko, video animacijo, informativni pregled 
ključnih opredelitev ter tri študije primerov iz Burkine 
Faso, Južnega Sudana in Libije.

Okvirno trajanje

2:00 url

Potrebna gradiva

Računalnik, tablični računalnik, pametna tabla ali 
telefon za ogled videoposnetka in iskanje dodatnega 
gradiva.

Cilji poučevanja 
uporabite ta učni list za poučevanje osnovnih 
konceptov o prizadevanjih Evropske unije (EU), 
UNHCR in Unicefa za pomoč ljudem, ki so bili prisiljeni 
pobegniti.

Cilj je spremeniti skupna stališča o prisilni razselitvi, 
tako da se učencem zagotovijo nove perspektive, ki 
jim lahko pomagajo pri razmisleku o dodani vrednosti 
pomoči za partnerske države.

S pripovedovanjem zgodb poskušamo povezati kulture 
in spodbuditi pogovor, ki učencem pomaga razumeti 
kompleksnost teh tem, se boriti proti stereotipom in 
spodbujati solidarnost

Cilj

razumeti, kako EU, UNHCR in Unicef pomagajo 
ljudem, ki so prisilno razseljeni.  

Predmeti 

ta izobraževalni sveženj zajema več predmetov, 
vključno z angleščino, geografijo in družbenimi 
vedami. Obravnavane teme med drugim vključujejo: 
EU, Združene narode, človekove pravice in otrokove 
pravice, migracije, notranjo razselitev in begunce, 
humanitarno pomoč in razvoj, izobraževanje, 
prehrano, konflikte in podjetništvo.

Ta lekcija je primerna za učence, stare 12–18 let. 
Za mlajše učence boste morda morali obravnavati 
nekatere ključne koncepte in opredelitve.
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UČNI LIST 
KAKO EU, UNHRC IN UNICEF POMAGAJO 
BEGUNCEM IN DRUGIM RAZSELJENIM 
PREBIVALCEM?
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Predlagani načrt za lekcijo:

1. Predhodna ocena učenčevega znanja

Vprašajte učence, kaj vedo o naslednjih organizacijah 
in ključnih pojmih: 

• prisilna razselitev
• begunci
• notranje razseljene osebe
• migracija
• konflikt
• Združeni narodi
• UNHCR
• Unicef
• EU

2. Animacija

Z učenci si oglejte https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
video/I-204043.

Kaj so se naučili? 

Učenci lahko sodelujejo v parih, skupinah ali 
posamično, kot se vam zdi primerno. Po potrebi 
zapišite odgovore.

Prosite učence, naj poiščejo odgovore na naslednji 
vprašanji: 

1) Poimenujte tri načine pomoči beguncem v 
videoposnetku; 

2) katere organizacije so sodelovale pri zagotavljanju 
pomoči in kaj so storile? 

Odgovor

Evropska unija zagotavlja mednarodnim organizacijam, 
kot sta UNHCR in Unicef, sredstva za izvajanje 
programov, ki pomagajo beguncem, da ostanejo varni 
in imajo čim bolj normalno življenje. To na primer 
pomeni, da otroci lahko hodijo v šolo ali da se odrasli 
usposabljajo in najdejo priložnost za zaposlitev.

Prosite učence/skupine, naj predstavijo svoje odgovore 
razredu. Če se nekateri odgovori zelo razlikujejo od 
drugih, je lahko zanimivo vprašati več o tem, kako je 
učenec/skupina prišel/-la do tega odgovora.

© EU/UNHCR/UNICEF
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043
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Raziščite in nadaljujte pogovor

Da bi pogovor in razmišljanja dvignili na višjo raven, 
se v razredu pogovorite z uporabo spodnjih vprašanj. 
Dodate lahko tudi svoja vprašanja. Učenci lahko še 
naprej sodelujejo posamično ali v skupinah, kot se vam 
zdi primerno..

UČNI LIST 
KAKO EU, UNHRC IN UNICEF POMAGAJO 
BEGUNCEM IN DRUGIM RAZSELJENIM 
PREBIVALCEM?

 p EU po vsem svetu pomaga ljudem, ki so morali zapustiti svoje domove. Zakaj jim EU lahko pomaga? Kako ste vi in 
vaša družina del te pomoči?

 p Ali menite, da je pomembno, da begunci prejmejo podporo, ko prispejo v drugo državo? Zakaj da oziroma zakaj ne?

 p Kako lahko lokalno prebivalstvo podpira begunce? Ali poznate kakšnega begunca? Če je odgovor pritrdilen, kako ste 
podprli/kako bi lahko podprli to osebo?

 p Predstavljajte si, da ste prisiljeni zapustiti svojo državo. Kam bi šli? Kaj bi vzeli s sabo? (Upoštevajte, da lahko 
vzamete le tisto, kar lahko nosite.) Kakšno podporo bi potrebovali ob prihodu v nov kraj? Kaj bi najbolj pogrešali od 
doma?
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3. Spoznajte nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko

Odprite informativni pregled na spletni strani   
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

Izvedite spodnji kviz z odgovoroma drži ali ne drži. 
Preden preverite, kaj je pravilno, se prepričajte, da se 
učenci strinjajo z odgovorom.

Preverite njihovo znanje s kvizom z odgovoroma drži 
ali ne drži. 

1) Unicef in UNHCR izvajata projekte na terenu, ki jih 
financira EU.

2) Nujni skrbniški sklad EU financirajo afriške vlade.

3) Nujni skrbniški sklad EU izvaja projekte po vsej 
afriški celini.  

4) Projekti nujnega skrbniškega sklada EU se 
osredotočajo na nekatere najranljivejše ljudi, kot so 
begunci.

Odgovori: 1: drži/2: ne drži/3: ne drži/4: drži
© EUTF
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4. Odpotujmo v Burkino Faso,  
Južni Sudan in Libijo.

Učence razdelite v tri skupine.

Vsaki skupini je dodeljena ena od študij primerov 
(Sahel in Čadsko jezero, Južni Sudan in Severna Afrika). 
Za lažje branje mora vsak učenec imeti kopijo študije 
primera, ki je bila dodeljena njegovi skupini.

Skupine pozovite, naj obravnavajo vprašanja na koncu 
študij primerov.

Ko skupine odgovorijo na vprašanja na koncu študij 
primerov, jih prosite, naj se pogovorijo o naslednjem 
vprašanju: „Predstavljajte si, da delate za EU in se 
morate domisliti načinov, kako podpreti ljudi, ki so 
morali zapustiti svoje domove.  Kateri vrsti podpore bi 
dali prednost?“

Vsaka skupina bo svojo študijo primera predstavila 
preostalemu delu razreda, vključno s tem, kar so se 
naučili iz nje, in svojimi prednostnimi nalogami za ljudi, 
ki se selijo.

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica 

