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ARAHMATTĖS ISTORIJA

Naudodamiesi šia mokymo medžiaga supažindinkite 
mokinius su pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų 
patirtimi.

Ši pamoka tinka 12 metų amžiaus ir vyresniems 
moksleiviams.

Mokymosi tikslai

1) Išnagrinėti tikrą pabėgėlės mergaitės iš Malio 
gyvenimo istoriją, siekiant suprasti, kodėl pabėgėliai 
palieka savo šalį ir su kokiomis problemomis jie gali 
susidurti bėgdami į kitą šalį.

2) Suprasti, kas ir kaip teikia pagalbą pabėgėliams.

 

Trukmė

20–30 minučių.

Reikalingos priemonės

Atspausdinta Arahmattės istorija, po kopiją kiekvienam 
moksleiviui klasėje arba, jei reikia, grupėje.

Konferencijų bloknotas arba įprasta mokyklinė lenta 
idėjoms, raktažodžiams ir temoms užrašyti per 
diskusiją klasėje. 

Kompiuteris su interneto ryšiu ir projektoriumi, 
kad būtų galima peržiūrėti vaizdo įrašus ir kitą su 
šiuo švietimo priemonių rinkiniu susietą internetinę 
medžiagą.

Šį atvejo tyrimą galite aptarti su visa klase arba 
mažesnėje grupėje.
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NURODYMAI
1) Atspausdinkite Arahmattės istoriją ir pasirūpinkite, 

kad kiekvienas mokinys klasėje ar grupėje turėtų po 
kopiją.

2) Paprašykite, kad moksleiviai atidžiai perskaitytų 
Arahmattės istoriją ir susipažintų su informacija 
apie padėtį Malyje. Jie panorėję gali užsirašyti 
pastabas.

3) Leiskite klasei ar grupei aptarti klausimus, pateiktus 
šio atvejo tyrimo pabaigoje. Šiame dokumente 
pateikiami siūlomi atsakymai į klausimus, o 
pabaigoje informacijai pateikiamos nuorodos ir 
vaizdo įrašai.

4) Paprašykite grupės aptarti tokį klausimą: 
įsivaizduokite, kad dirbate ES ir turite sugalvoti, kaip 
padėti savo namus palikusiems žmonėms – kokiai 
pagalbai teiktumėte pirmenybę?

5) Priešais mokinius ar jų grupę pastatykite žemėlapį 
arba gaublį. Sužinokite, iš kur kilusi Arahmattė, ir 
paprašykite moksleivių žemėlapyje surasti Burkina 
Fasą. 

6) Paprašykite, kad vienas mokinys arba grupė 
pristatytų atvejo tyrimą visai klasei ir paaiškintų, ką 
iš jo sužinojo ir kokią pagalbą migrantams teiktų 
pirmiausia.
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Aš esu Arahmattė, man dešimt metų. Mano šeima kilu-
si iš Malio. 2012 m. savo šalį palikome dėl joje kilusio 
konflikto. Atvykome į Burkina Fasą, kai man buvo vos 
ketveri. Iki 2014 m. lankiau vaikams skirtas įstaigas 
pabėgėlių stovykloje. Kai 2015 m. man sukako septy-
neri, tėvas mane užrašė į pradinės mokyklos parengia-
mąją klasę.

Iki 2020 m. kovo mėn. gyvenau pabėgėlių stovykloje su 
tėvu, motina ir trimis broliais bei seserimis. Stovykloje 
turėjome galimybę naudotis įvairiomis pagrindinėmis 
socialinėmis paslaugomis. Kai vienas iš mūsų susirgo, 
nuvykome į pabėgėlių stovyklos sveikatos centrą ir, pa-
dedant ES ir JTVPK, gavome nemokamą sveikatos prie-
žiūrą. Be to, JTVPK įrengė gręžinius ir saulės energijos 
siurblių sistemas, todėl įgijome galimybę nemokamai 
gauti geriamojo vandens. Taip pat gavome maisto pro-
duktų davinius. Iš medžiagų, kurias suteikė ES, JTVPK ir 
jų partneriai, mano tėvai pasistatė pastogę. 

Mano tėvas augina avis ir ožkas. Jis turi dešimt gy-
vulių. Mama turi nedidelį verslą, kad padėtų tėvui 

aprūpinti mūsų šeimą. Šiemet tėvas gavo finansinę 
pagalbą, kad galėtų savo gyvuliams nupirkti pašarų, o 
kaimynystėje gyvenantis veterinaras nemokamai gydė 
mūsų sergančius gyvulius. Kai gyvuliai yra sveiki ir ge-
rai šeriami, jie šeimai duoda daugiau maisto, dauginasi 
ir juos galima parduoti.

2012 m. Šiaurės Malyje kilo konfliktas. Išpuoliai prieš 
daugelį kaimų, baimė būti sužeistiems ar žūti konf-
likto metu, priverstinis verbavimas ir prievartavimas 
privertė tūkstančius maliečių bėgti į kaimynines šalis, 
įskaitant Burkina Fasą, Nigerį ir Mauritaniją.

Ten jie rado prieglobstį pabėgėlių stovyklose arba 
apsigyveno miestelių ir kaimų bendruomenėse. Iki šiol 
šiaurinėje Malio dalyje vis dar veikia įvairios ginkluotos 
grupuotės, o konfliktas išplito į kitus Malio regionus 
ir Burkina Faso bei Nigerio pasienio rajonus. Daugelis 
Malio pabėgėlių vis dar gyvena su baime dėl nesaugu-
mo prieglobsčio šalyse. Šiuo metu kaimyninėse šalyse 
gyvena daugiau nei 45 000 Malio pabėgėlių.
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TEMOS
1) Su kokiais sunkumais gali susidurti pabėgėliai 

norėdami tęsti mokslus? (Mokymo kalba, skirtumai 
tarp mokymo programų kilmės šalyje ir prieglobsčio 
šalyje, informacijos praradimas...)

2) Pamatę Arahmattės nuotrauką ir perskaitę jos 
pasakojimą, kokius skirtumus pastebėjote tarp 
pabėgėlių apgyvendinimo jūsų šalyje ir kitose 
prieglobsčio šalyse? (Palyginkite stovyklas su 
gyvenimu priimančios šalies bendruomenėje, 
gyvenimą palapinėse su gyvenimu butuose.)

3) Kokios kitos pagrindinės paslaugos svarbios 
Arahmattei ir jos šeimai? (Sveikatos priežiūra, 
galimybė gauti vandens (daugelyje šalių, tokių 
kaip Burkina Fasas, retai yra galimybė namie 
turėti tekantį vandenį, tad šeimos nešasi vandenį 
iš gręžinių), parama ieškant galimybių užsidirbti 
pinigų; Arahmattės tėvų atveju – užsiimti 
gyvulininkyste ir smulkiuoju verslu).

4) Dauguma pabėgėlių bėga į šalį, esančią šalia jų 
kilmės šalies, – taip darė ir Arahmattė su savo 
šeima. Kodėl, jūsų manymu, kai kurie kiti pabėgėliai 
nusprendžia keliauti toliau? (Sudėtingos gyvenimo 
sąlygos netoli kilmės šalies esančiose stovyklose, 
labai ribota pagalba ir ribotos ekonominės 
integracijos galimybės, nesaugumas – žr. 
Arahmattės pavyzdį).
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ATSAKYMAI IR INFORMACIJA

Parodykite klasėje toliau pateiktą informaciją per projektorių. Atitinkamus išteklius rasite spustelėję toliau 
pateiktas nuorodas.

Peržiūrėkite vaizdo siužetą apie Omarą – su kokiais iššūkiais jis susidūrė prieš eidamas į mokyklą?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Peržiūrėkite animacinį klipą „Kur keliauja pabėgėliai“. Kur yra dauguma pasaulio pabėgėlių?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Pastaba. Jei neturite interneto ryšio ar projektoriaus, atspausdinkite kitą informaciją, kurią rasite JTVPK švietimo 
puslapyje, ir savo mokiniams paruoškite nedidelį aplanką.

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

