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DARBA LAPA: PAMATSKOLAS BEIGAS – VIDUSSKOLA 
ARAHMATAS STĀSTS

Izmantojiet šo lapu, lai mācītu skolēniem par bēgļu un 
patvēruma meklētāju pieredzēto.

Nodarbība ir piemērota skolēniem vecumā no 12 
gadiem.

Mācību mērķi

1) Iepazīstoties ar patiesu bēgļu meitenes no Mali 
dzīvesstāstu, saprast, kāpēc bēgļi pamet savu valsti 
un ar kādām problēmām tie var saskarties, bēgot 
uz citu valsti.

2) Saprast, kas un kādā veidā sniedz palīdzību 
bēgļiem.

 

Ilgums

20–30 minūtes.

Nepieciešamie materiāli

Viena Arahmatas stāsta izdruka katram skolēnam 
klasē vai grupā.

Tāfele ideju, atslēgvārdu un tematu pierakstīšanai 
diskusiju laikā. 

Dators ar interneta pieslēgumu un projektoru, lai 
skatītos videoklipus un citus tiešsaistes materiālus no 
izglītojošo materiālu komplekta.

Šo gadījuma izpēti varat izmantot nodarbībai klasē vai 
mazākā grupā.
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INSTRUKCIJAS
1) Izdrukājiet Arahmatas stāstu un pārliecinieties, ka 

katram skolēnam klasē/grupā ir savs eksemplārs.

2) Aiciniet skolēnus rūpīgi izlasīt Arahmatas stāstu, 
kā arī informāciju par situāciju Mali. Viņi var veikt 
piezīmes, ja vēlas.

3) Lieciet klasei/grupai apspriest jautājumus, kas 
norādīti šī gadījuma analīzes beigās. Dokumenta 
beigās ir norādītas iespējamās atbildes uz 
jautājumiem, kā arī saites un videomateriāli, ko 
izpētīt noslēgumā.

4) Lieciet grupai apspriest šādu jautājumu: 
iedomājieties, ka strādājat ES iestādēs un jums 
jāizdomā, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem nācies 
pamest savas mājas. Kāda veida atbalsts jums 
šķiet vissvarīgākais?

5) Novietojiet klases priekšā karti vai globusu. 
Noskaidrojiet, no kurienes ir Arahmata, un palūdziet 
skolēniem atrast kartē Burkinafaso. 

6) Palūdziet vienam skolēnam vai grupai prezentēt 
gadījuma analīzi pārējai klasei, paskaidrojot arī to, 
ko viņš/viņi no tās ir iemācījušies un kādi, viņuprāt, 
ir galvenie aspekti saistībā ar pārvietotajām 
personām.
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Mani sauc Arahmata, un man ir desmit gadi. Mana 
ģimene ir no Mali. Mēs pametām savu valsti 2012. 
gadā konflikta dēļ. Mēs ieradāmies Burkinafaso, kad 
man bija tikai četri gadi. Es apmeklēju bēgļu nometnes 
bērnu centru līdz 2014. gadam. Kad 2015. gadā man 
palika septiņi gadi, tēvs mani pieteica sagatavošanas 
klasē pamatskolā.

Līdz 2020. gada martam es dzīvoju bēgļu nometnē 
kopā ar tēvu, māti un trīs brāļiem un māsām. Nometnē 
mums bija pieejami dažādi sociālie pamatpakalpojumi. 
Kad kāds no mums saslima, mēs gājām uz bēgļu 
veselības centru un ar ES un UNHCR palīdzību tikām 
ārstēti bez maksas. Pateicoties UNHCR izveidotajiem 
urbumiem un uzstādītajām sūkņu sistēmām ar saules 
baterijām, mums bija arī brīvi pieejams dzeramais 
ūdens. Mums izdalīja arī pārtiku. Izmantojot ES, UNHCR 
un to partneru nodrošinātos materiālus, mani vecāki 
uzcēla mājokli. 

Mans tēvs audzē aitas un kazas. Viņam ir desmit 
mājlopu. Manai mātei ir neliels rūpals, lai palīdzētu 

tēvam sagādāt ģimenei iztiku. Šogad tēvs saņēma 
finansiālu palīdzību mājlopu barības iegādei, un 
apkārtnes veterinārārsts ieradās ārstēt mūsu slimos 
lopus bez maksas. Kad lopi ir veseli un labi baroti, tie 
nodrošina vairāk pārtikas ģimenei, vairojas, un tos var 
pārdot.

2012. gadā Mali ziemeļos izcēlās konflikts. Tūkstošiem 
Mali iedzīvotāju, pieredzot uzbrukumus daudziem 
ciematiem un saprotot, ka viņiem draud nāve vai 
ievainojumi, piespiedu iekļaušana militāros grupējumos 
un izvarošana, bija spiesti bēgt uz kaimiņvalstīm, 
piemēram, Burkinafaso, Nigēru un Mauritāniju.

Tur viņi patvērās bēgļu nometnēs vai apmetās vietējās 
pilsētās un ciematos. Mali ziemeļos vēl arvien turpina 
darboties dažādi bruņoti grupējumi, un konflikts ir 
izpleties arī citos Mali reģionos un apgabalos pie 
Burkinafaso un Nigēras robežām. Daudzi Mali bēgļi 
joprojām baidās, ka nedrošība pārņems arī viņu 
patvēruma valsti. Pašlaik vairāk nekā 45 000 Mali 
bēgļu dzīvo kaimiņvalstīs.

© UNHCR © UNHCR

DARBA LAPA: PAMATSKOLAS BEIGAS – VIDUSSKOLA 
ARAHMATAS STĀSTS

Mauritania

Mali Niger

Burkina 
Faso



Funded by the European Union

DARBA LAPA: PAMATSKOLAS BEIGAS – VIDUSSKOLA 
DISKUSIJA KLASĒ

TEMATI
1) Ar kādām grūtībām var saskarties bēgļi, turpinot 

mācības? (Mācību valoda, mācību programmas 
atšķirības starp viņu izcelsmes valsti un patvēruma 
valsti, zaudēta informācija utt.)

2) Apskatot Arahmatas fotogrāfiju un izlasot viņas 
stāstu, kādas atšķirības pamanāt starp to, kā 
bēgļi tiek izmitināti jūsu valstī un citās patvēruma 
valstīs? (Nometnes pretstatā izmitināšanai vietējo 
iedzīvotāju vidū, teltis pretstatā dzīvokļiem utt.)

3) Kādi citi pamatpakalpojumi ir svarīgi Arahmatai 
un viņas ģimenei? (Veselības aprūpe, piekļuve 
ūdenim — daudzās valstīs, piemēram, Burkinafaso, 
nav viegli ierīkot ūdens padevi mājās un ģimenes 
nes ūdeni no dziļurbumiem. Atbalsts, meklējot 
iespējas nopelnīt naudu: lopkopība un neliels rūpals 
Arahmatas vecāku gadījumā.)

4) Tāpat kā Arahmata un viņas ģimene, lielākā 
daļa bēgļu dodas uz savas izcelsmes valsts 
kaimiņvalstīm. Kāpēc, jūsuprāt, daži izvēlas doties 
tālāk? (Grūti dzīves apstākļi nometnēs izcelsmes 
valsts tuvumā, ļoti ierobežota palīdzība un 
ekonomiskās integrācijas iespējas, nedrošība — sk. 
Arahmatas piemēru.)
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ATBILDES UN INFORMĀCIJA

Parādiet turpmāk minēto informāciju klasē, izmantojot projektoru. Klikšķiniet uz turpmāk norādītajām saitēm, lai 
piekļūtu attiecīgajiem resursiem.

Noskatieties Omara videostāstu — ar kādām problēmām viņš saskārās, pirms atsāka iet skolā?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Noskatieties videoklipu “Where do refugees go” (Kur dodas bēgļi) — kur atrodas lielākā daļa pasaules bēgļu? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Piezīme: ja jums nav interneta pieslēguma vai projektora, izdrukājiet citu informāciju, kas atrodama UNHCR 
izglītības materiālu lapā, un sagatavojiet nelielu komplektu saviem skolēniem.

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

