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РАБОТЕН ЛИСТ: ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ 
ИСТОРИЯТА НА АРАХМАТ

Използвайте този учебен план, за да запознаете 
учениците с преживяванията на бежанците и 
лицата, търсещи убежище.

Този урок е подходящ за ученици на възраст 12 и 
повече години.

Цели на обучението

1) Да се разбере защо бежанците бягат от своята 
държава и пред какви предизвикателства могат 
да се изправят, когато бягат в друга държава, чрез 
истинската история на момиче бежанка от Мали.

2) Да се разбере кой и по какъв начин предоставя 
помощ на бежанците.

 

Продължителност

20—30 минути.

Необходими материали

Копия на историята на Арахмат, по едно копие за 
всеки ученик в класа или групата, ако е необходимо.

Флипчарт или дъска за записване на идеи, ключови 
думи и теми по време на дискусията в класа. 

Компютър с интернет връзка и проектор за преглед 
на видеоклипове и други онлайн материали, 
свързани с образователния пакет.

Имайте предвид, че можете да използвате този 
практически случай в клас или в по-малка група.

© UNHCR



Funded by the European Union
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УКАЗАНИЯ
1) Разпечатайте историята на Арахмат и се уверете, 

че всеки ученик в класа/групата разполага с 
едно копие.

2) Помолете учениците да прочетат внимателно 
историята на Арахмат, както и информацията 
за ситуацията в Мали. Те могат да си водят 
бележки, ако желаят.

3) Дайте възможност на класа/групата да обсъди 
въпросите, написани в края на практическия 
случай. В този документ има предложения 
за отговори на въпросите, а също така и 
предложения за препратки и видеоклипове, 
които да проучите в края на урока.

4) Помолете групата да обсъди следното: 
Представете си, че работите за ЕС и трябва да 
измислите начини за подкрепа на хора, които са 
избягали от домовете си, на какъв вид подкрепа 
бихте дали приоритет?

5) Поставете карта или глобус пред учениците/
групата. Разберете откъде е Арахмат и помолете 
учениците да намерят Буркина Фасо на картата. 

6) Помолете един ученик или групата да представи 
практическия случай на останалата част от 
класа, като са включени изводите, които са 
направили, и техните приоритети относно хората 
в движение. 
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Казвам се Арахмат и съм на десет години. Моето 
семейството е от Мали. През 2012 г. напуснахме 
нашата държава заради конфликта. Пристигнахме 
в Буркина Фасо, когато бях едва на четири години. 
До 2014 г. посещавах пригодените за децата 
помещения в лагера за бежанци. През 2015 г., 
когато навърших 7-годишна възраст, баща ми ме 
записа в началното училище в подготвителен курс, 
или Cours Préparatoire (CPI).

До март 2020 г. живеех в бежанския лагер с баща 
ми, майка ми и моите 3 братя и сестри. В лагера 
имахме достъп до различни основни социални 
услуги. Когато някой от нас беше болен, отивахме 
в здравния център за бежанци и получавахме 
безплатно здравно обслужване благодарение на ЕС 
и ВКБООН. Имахме и свободен достъп до питейна 
вода благодарение на сондажите и соларните 
помпени системи, инсталирани от ВКБООН. Също 
така се възползвахме и от разпределението на 
хранителни продукти. Родителите ми построиха 
подслон с материали, предоставени от ЕС, ВКБООН и 
неговите партньори.

През 2012 г. в Северно Мали избухна конфликт. 
Атаките срещу много села, страхът да не бъдат 
ранени или да загубят живота си по време на 
конфликта, принудителното мобилизиране и 
изнасилванията принудиха хиляди малийци да 
избягат в съседни държави, като Буркина Фасо, 
Нигер и Мавритания.

Там те намериха убежище в бежански лагери 
или чрез заселване в общности в градове и села. 
Към днешна дата в северната част на Мали 
продължават да действат различни въоръжени 
групировки, а конфликтът се е разпространил и в 
други райони на Мали, както и в граничните райони 
на Буркина Фасо и Нигер. Много малийски бежанци 
все още се страхуват от несигурността в държавите, 
в които са потърсили убежище. В момента повече 
от 45 000 малийски бежанци живеят в съседни 
държави.
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ТЕМИ
1) Какви трудности могат да срещнат бежанците 

при продължаване на образованието си? (Език на 
обучение, различия в учебните програми между 
тяхната държава на произход и държавата, 
в която са потърсили убежище, загуба на 
информация ...)

2) Като гледате снимката на Арахмат и четете 
нейния разказ, какви разлики забелязвате между 
настаняването на бежанци във вашата държава 
и в други държави, в които се търси убежище? 
(Лагери срещу настаняване в приемни общности, 
палатки срещу апартаменти)

3) Какви други основни услуги са важни за Арахмат 
и нейното семейство? (Здравеопазване, достъп 
до вода — в много държави като Буркина Фасо 
не е лесно да имате течаща вода в дома си и 
семействата носят вода от сондажи — подкрепа 
за намиране на дейности за печелене на пари: 
отглеждане на селскостопански животни, малък 
бизнес — в случая с родителите на Арахмат).

4) Повечето бежанци бягат в държава, съседна на 
държавата на произход, какъвто е случая с Арах-
мат и нейното семейство. Защо според вас някои 
хора избират да отидат по-далеч? (Трудни усло-
вия на живот в лагери в близост до държавата 
на произход, много ограничена помощ и ограни-
чени възможности за икономическа интеграция, 
несигурност — вижте примера на Арахмат).
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Чрез проектор представете във Вашата класна стая следната информация. Кликнете върху връзките по-
долу, за да отидете на съответните материали.

Вижте видеоисторията на Омар — с какви предизвикателства се е сблъсквал преди да отиде на училище? 
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Изгледайте анимацията „Къде отиват бежанците — къде са повечето от бежанците в света?“  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Забележка: Ако нямате интернет връзка или устройство за прожектиране, разпечатайте друга информация, 
която можете да намерите на образователната страница на ВКБООН, и направете малка папка за вашите 
ученици.

.

https://youtu.be/iKM1GKfm7ec
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w
https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html

