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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ARAHMATT

Χρησιμοποιήστε το παρόν φύλλο διδασκαλίας για να 
διδάξετε στους μαθητές τις εμπειρίες προσφύγων και 
αιτούντων άσυλο.

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 12 
ετών και άνω.

Μαθησιακοί στόχοι

1) Κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι πρόσφυ-
γες εγκαταλείπουν τη χώρα τους και των προκλή-
σεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν όταν κατα-
φεύγουν σε άλλη χώρα, με εξέταση της πραγματικής 
ιστορίας ενός κοριτσιού πρόσφυγα από το Μάλι.

2) Κατανόηση του ποιος παρέχει βοήθεια στους 
πρόσφυγες και με ποιον τρόπο.

 Διάρκεια

20-30 λεπτά.

Απαραίτητο υλικό

Εκτυπώσεις της ιστορίας της Arahmatt, ένα αντίτυπο για 
κάθε μαθητή της τάξης ή της ομάδας, ανάλογα με τις 
ανάγκες.

Ένας πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού ή ένας 
μαυροπίνακας για την καταγραφή ιδεών, λέξεων-κλειδιά 
και θεμάτων κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη. 

Υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και συσκευή 
προβολής για την προβολή βίντεο και άλλου 
διαδικτυακού υλικού που συνδέεται με το εκπαιδευτικό 
πακέτο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα 
περιπτωσιολογική μελέτη στην τάξη ή σε μια μικρότερη 
ομάδα.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ
1) Εκτυπώστε την ιστορία της Arahmatt και βεβαιωθείτε 

ότι κάθε μαθητής στην τάξη/ομάδα έχει ένα αντίτυπο.

2) Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά 
την ιστορία της Arahmatt καθώς και τις πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση στο Μάλι. Μπορούν να 
κρατήσουν σημειώσεις αν θέλουν.

3) Αφήστε την τάξη/την ομάδα να συζητήσει 
τις ερωτήσεις στο τέλος της παρούσας 
περιπτωσιολογικής μελέτης. Στο τέλος του παρόντος 
εγγράφου παρατίθενται προτεινόμενες απαντήσεις 
στις ερωτήσεις και προτεινόμενοι σύνδεσμοι και 
βίντεο προς διερεύνηση.

4) Ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει τα εξής: 
Φανταστείτε ότι εργάζεστε για την ΕΕ και ότι 
πρέπει να σκεφτείτε τρόπους στήριξης ατόμων που 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σε τι είδους στήριξη θα 
δίνατε προτεραιότητα;

5) Τοποθετήστε έναν χάρτη ή μια υδρόγειο μπροστά 
στους μαθητές/στην ομάδα. Μάθετε από πού 
προέρχεται η Arahmatt και ζητήστε από τους 
μαθητές να εντοπίσουν την Μπουρκίνα Φάσο στον 
χάρτη. 

6) Ζητήστε από ένα άτομο ή την ομάδα να παρουσιάσει 
την περιπτωσιολογική μελέτη στην υπόλοιπη 
τάξη, μεταξύ άλλων τι έμαθε από αυτήν και τις 
προτεραιότητες που θέτει για τους μετακινούμενους 
ανθρώπους.
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Ονομάζομαι Arahmatt και είμαι δέκα ετών. Η οικογένειά 
μου είναι από το Μάλι. Εγκαταλείψαμε τη χώρα μας το 
2012 λόγω της σύγκρουσης. Φτάσαμε στην Μπουρκίνα 
Φάσο όταν ήμουν μόλις τεσσάρων ετών. Πήγαινα στους 
φιλικούς για τα παιδιά χώρους στον προσφυγικό καταυ-
λισμό έως το 2014. Όταν συμπλήρωσα την ηλικία των 7 
ετών, το 2015, ο πατέρας μου με έγραψε στο δημοτικό 
σχολείο, στο πρώτο έτος του Cours Préparatoire (CPI).

Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 ζούσα στον προσφυγικό 
καταυλισμό με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τα 3 
αδέλφια μου. Εντός του καταυλισμού είχαμε πρόσβαση σε 
διάφορες βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Όταν κάποιος από 
μας αρρώσταινε, πηγαίναμε στο κέντρο υγείας προσφύ-
γων και λαμβάναμε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη με τη 
βοήθεια της ΕΕ και της UNHCR. Είχαμε επίσης ελεύθερη 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό χάρη στις γεωτρήσεις και τα 
ηλιακά συστήματα άντλησης που εγκατέστησε η UNHCR. 
Επωφεληθήκαμε επίσης από διανομές τροφίμων. Οι γονείς 
μου χτίζουν κατάλυμα με υλικά που παρέχονται από την 
ΕΕ, την UNHCR και τους εταίρους της. 

Ο πατέρας μου εκτρέφει αιγοπρόβατα. Έχει δέκα ζώα. 
Η μητέρα μου έχει μια μικρή επιχείρηση ώστε να βοηθά 
τον πατέρα μου να φροντίσει την οικογένειά μας. Φέτος 

ο πατέρας μου έλαβε οικονομική βοήθεια για να αγορά-
σει τρόφιμα για τα βοοειδή του και ένας κτηνίατρος της 
γειτονιάς ήρθε να θεραπεύσει δωρεάν τα άρρωστα ζώα 
μας. Όταν τα ζώα είναι υγιή και τρέφονται καλά, παρέχουν 
περισσότερη τροφή για την οικογένεια, αναπαράγονται και 
μπορούν να πωληθούν.

Το 2012 ξέσπασε σύγκρουση στο βόρειο Μάλι. Οι επιθέ-
σεις σε πολλά χωριά, ο φόβος μήπως τραυματιστούν ή 
χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η 
αναγκαστική στρατολόγηση και οι βιασμοί ανάγκασαν χιλιά-
δες ανθρώπους από το Μάλι να καταφύγουν σε γειτονικές 
χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο, ο Νίγηρας και η Μαυρι-
τανία. 

Εκεί βρήκαν καταφύγιο σε καταυλισμούς προσφύγων ή 
εγκαταστάθηκαν σε κοινότητες σε πόλεις και χωριά. Μέχρι 
σήμερα, διάφορες ένοπλες ομάδες εξακολουθούν να 
δρουν στο βόρειο Μάλι και η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί σε 
άλλες περιοχές του Μάλι και στις παραμεθόριες περιοχές 
της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα. Πολλοί πρόσφυγες 
από το Μάλι εξακολουθούν να φοβούνται λόγω της ανα-
σφάλειας στις χώρες ασύλου τους. Σήμερα, περισσότεροι 
από 45 000 πρόσφυγες από το Μάλι ζουν στις γειτονικές 
χώρες.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ
1) Ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν οι 

πρόσφυγες κατά τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους; 
(Γλώσσα διδασκαλίας, διαφορές στο πρόγραμμα 
σπουδών μεταξύ της χώρας καταγωγής και της 
χώρας ασύλου τους, απώλεια πληροφοριών...)

2) Κοιτάζοντας τη φωτογραφία της Arahmatt και 
διαβάζοντας τη μαρτυρία της, ποιες διαφορές 
παρατηρείτε στη φιλοξενία προσφύγων μεταξύ της 
χώρας σας και άλλων χωρών ασύλου; (Καταυλισμοί 
έναντι στέγασης μεταξύ του πληθυσμού της χώρας 
υποδοχής, σκηνές έναντι διαμερισμάτων)

3) Ποιες άλλες βασικές υπηρεσίες είναι σημαντικές 
για την Arahmatt και την οικογένειά της; (Υγεία, 
πρόσβαση σε νερό —σε πολλές χώρες όπως η 
Μπουρκίνα Φάσο, δεν είναι εύκολο να υπάρχει 
νερό στο σπίτι και οι οικογένειες φέρνουν νερό 
από γεωτρήσεις— στήριξη για την εξεύρεση 
δραστηριοτήτων που αποφέρουν εισόδημα: 
κτηνοτροφία, μικρή επιχείρηση —στην περίπτωση 
των γονιών της Arahmatt).

4) Οι περισσότεροι πρόσφυγες καταφεύγουν σε μια 
γειτονική χώρα της χώρας καταγωγής τους, όπως 
έκαναν και η Arahmatt με την οικογένειά της. Γιατί 
πιστεύετε ότι κάποιοι επιλέγουν να πάνε πιο μακριά; 
(Δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε καταυλισμούς 
κοντά στη χώρα καταγωγής, πολύ περιορισμένη 
βοήθεια και δυνατότητες οικονομικής ένταξης, 
ανασφάλεια — βλ. το παράδειγμα της Arahmatt).
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δείξτε τις ακόλουθες πληροφορίες στην τάξη σας χρησιμοποιώντας συσκευή προβολής. Κάντε κλικ στους παρακάτω 
συνδέσμους για να μεταβείτε στους αντίστοιχους πόρους.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ιστορία του Omar —ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε προτού πάει στο σχολείο; 
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Παρακολουθήστε το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Where do refugees go — where are most of the world’s 
refugees?» (Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες — πού βρίσκονται οι περισσότεροι πρόσφυγες στον κόσμο;)  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Σημείωση: Εάν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο ή συσκευή προβολής, εκτυπώστε άλλες πληροφορίες που μπορείτε 
να βρείτε στην εκπαιδευτική σελίδα της UNHCR και δημιουργήσετε έναν μικρό φάκελο για τους μαθητές σας.

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

