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PRACOVNÍ LIST: SEKUNDÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
ARAHMATTIN PŘÍBĚH

Pomocí tohoto výukového listu můžete žáky učit o 
zkušenostech uprchlíků a žadatelů o azyl.

Tento výukový materiál je vhodný pro žáky ve věku od 
12 let.

Vzdělávací cíle

1)  Porozumět tomu, proč uprchlíci utíkají ze svých zemí 
a jakým problémům mohou při útěku do jiné země 
čelit, prostřednictvím skutečného příběhu dívky, 
která uprchla z Mali.

2)  Zjistit, kdo a jakým způsobem poskytuje uprchlíkům 
pomoc.

Délka

20–30 minut

Pomůcky

Vytiskněte Arahmattin příběh, podle potřeby jeden 
výtisk pro každého žáka ve třídě či skupině.

Flipchart (papírová tabule) nebo školní tabule k 
zapisování nápadů, klíčových slov a témat v průběhu 
diskuse. 

Počítač s připojením k internetu a projektor k přehrání 
videí a prohlížení dalších online materiálů souvisejících 
se vzdělávacím balíčkem.

Tuto případovou studii můžete použít pro práci s celou 
třídou nebo s menší skupinou.
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POKYNY
1) Vytiskněte Arahmattin příběh tak, aby měl každý 

žák ve třídě či skupině jeden výtisk.

2) Vyzvěte žáky, aby si pečlivě přečetli Arahmattin 
příběh a informace o situaci v Mali. Pokud chtějí, 
mohou si dělat poznámky.

3) Nechte třídu/skupinu diskutovat o otázkách 
uvedených na konci této případové studie. Na 
konci tohoto dokumentu najdete návrhy odpovědí 
na uvedené otázky a také odkazy a videa, které 
můžete použít.

4)  Vyzvěte skupinu, aby diskutovala o této situaci: 
Představte si, že pracujete pro EU a musíte 
vymyslet způsoby, jak podpořit lidi, kteří uprchli 
ze svých domovů. Jaký druh podpory byste 
upřednostnili?

5)  Umístěte před žáky/skupinu mapu nebo glóbus. 
Zjistěte, odkud Arahmatt pochází, a vyzvěte žáky, 
aby na mapě našli Burkinu Faso. 

6)  Požádejte jednoho žáka nebo skupinu, aby 
představili případovou studii zbytku třídy, včetně 
toho, co se dozvěděli, a svých priorit, pokud jde o 
podporu migrujících osob. 
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Jmenuji se Arahmatt a je mi deset let. Moje rodina 
pochází z Mali. V roce 2012 jsme naši zemi opustili 
kvůli konfliktu. Když jsme přišli do Burkiny Faso, byly 
mi teprve čtyři roky. Do roku 2014 jsem chodila do 
zařízení pro děti v uprchlickém táboře. V roce 2015, 
když mi bylo 7 let, mě otec zapsal do prvního ročníku 
základní školy.

Do března 2020 jsem žila s otcem, matkou a třemi 
sourozenci v uprchlickém táboře. V táboře jsme měli 
přístup k různým základním sociálním službám. Když 
byl někdo z nás nemocný, šli jsme do zdravotního 
střediska pro uprchlíky a díky pomoci EU a UNHCR nám 
byla poskytnuta bezplatná zdravotní péče. Díky vrtům 
a solárním čerpacím systémům, které nainstaloval 
UNHCR, jsme také měli zdarma přístup k pitné vodě. 
Také jsme dostávali podporu v podobě distribuce 
potravin. Moji rodiče nám postavili přístřešek z 
materiálů poskytnutých EU, UNHCR a jeho partner. 

Můj otec chová ovce a kozy. Má deset zvířat. Moje 
matka má drobné podnikání, aby pomohla otci 
zabezpečit naši rodinu. Letos dostal můj otec finanční 
pomoc na nákup krmiva pro dobytek a veterinář ze 
sousedství přišel zdarma ošetřit naše nemocná zvířata. 
Když jsou zvířata zdravá a dobře krmená, poskytují 
naší rodině více jídla, množí se a můžeme je prodat.

V roce 2012 vypukl v severním Mali konflikt. Útoky 
na řadu vesnic, obavy ze zranění nebo ztráty života 
během konfliktu, nucené odvody a znásilňování 
přinutily tisíce obyvatel Mali k útěku do sousedních 
zemí, jako je Burkina Faso, Niger a Mauritánie. 

Tam našli útočiště v uprchlických táborech nebo 
se usadili v komunitách ve městech a vesnicích. V 
severním Mali dodnes operují různé ozbrojené skupiny 
a konflikt se rozšířil i do dalších oblastí Mali a do 
příhraničních oblastí Burkiny Faso a Nigeru. Mnoho 
uprchlíků z Mali má v zemích svého azylu stále obavy 
z nejisté situace. V současné době žije v sousedních 
zemích více než 45 000 uprchlíků z Mali.
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DISKUSE VE TŘÍDĚ

TÉMATA
1) S jakými problémy se mohou uprchlíci setkávat 

při svém vzdělávání? (Vyučovací jazyk, rozdíly v 
učebních osnovách mezi zemí původu a zemí azylu, 
ztráta informací…)

2) Když se podíváte na fotografii Arahmatt a přečtete 
si její příběh, jaké rozdíly vidíte mezi ubytováním 
uprchlíků ve vaší zemi a v jiných zemích azylu? 
(Tábory vs. ubytování v hostitelských komunitách, 
stany vs. byty.)

3) Jaké další základní služby jsou pro Arahmatt a její 
rodinu důležité? (Zdravotní péče, přístup k vodě – v 
mnoha zemích, jako je Burkina Faso, není snadné 
mít doma tekoucí vodu a rodiny chodí pro vodu 
z vrtů –, podpora při hledání způsobů výdělku: v 
případě Arahmattiných rodičů chov zvířat a drobné 
podnikání.)

4)  Většina uprchlíků, tak jako Arahmatt a její rodina, 
utíká do zemí sousedících s jejich zemí původu. Proč 
si myslíte, že se někteří rozhodnou jít dál? (Obtížné 
životní podmínky v táborech blízko země původu, 
velmi omezená pomoc a možnosti ekonomické 
integrace, nejistota – viz příklad Arahmatt.)
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ODPOVĚDI A INFORMACE

S pomocí projektoru promítněte třídě následující informace. Kliknutím na níže uvedené odkazy přejdete na 
příslušné zdroje.

Podívejte se na video, které uvádí Omarův příběh. – S jakými problémy se potýkal před tím, než šel do školy? 
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Podívejte se na krátký animovaný film „Kam uprchlíci odcházejí?“ (Where do Refugees go?). – Kde se nachází 
většina uprchlíků na světě? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Pozn.: Pokud nemáte připojení k internetu nebo promítací přístroj, vytiskněte si další informace, které najdete na 
stránce UNHCR o vzdělávání, a připravte pro své studenty složku s materiály

.

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

