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ARKUSZ: DODATKOWY 
HISTORIA ARAHMATT

Użyj tego arkusza szkoleniowego, aby nauczyć uczniów 
o doświadczeniach uchodźców i osób ubiegających się 
o azyl.

Lekcja ta jest odpowiednia dla uczniów w wieku 12 lat 
i starszych.

Cele dydaktyczne

1) Zrozumienie, dlaczego uchodźcy uciekają ze 
swojego państwa i jakie wyzwania mogą napotkać 
podczas ucieczki do innego państwa poprzez 
przyjrzenie się historii uchodźczyni z Mali.

2) Zrozumienie, kto i w jaki sposób udziela pomocy 
uchodźcom.

 

Czas trwania

20–30 minut.

Potrzebne materiały

Wydruki historii Arahmatt, po jednym egzemplarzu dla 
każdego ucznia w klasie lub grupie, w zależności od 
potrzeb.

Plansza lub tablica do zapisywania pomysłów, słów 
kluczowych i tematów podczas dyskusji w klasie. 

Komputer z dostępem do internetu i projektor 
do oglądania filmów i innych materiałów online 
związanych z pakietem edukacyjnym.

Zwróć uwagę, że możesz wykorzystać to studium 
przypadku na sesji klasowej lub w mniejszej grupie.
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INSTRUKCJE
1) Wydrukuj historię Arahmatt i upewnij się, że każdy 

uczeń w klasie/grupie ma po jednym egzemplarzu.

2) Poproś uczniów, aby uważnie przeczytali historię 
Arahmatt oraz informacje o sytuacji w Mali. Jeśli 
chcą, mogą robić notatki.

3) Pozwól klasie/grupie przedyskutować pytania 
znajdujące się na dole tego studium przypadku. 
Na końcu dokumentu znajdują się sugerowane 
odpowiedzi na pytania oraz linki i filmy, które 
można obejrzeć.

4) Poproś grupę o przedyskutowanie następujących 
kwestii: wyobraź sobie, że pracujesz dla UE i musisz 
pomyśleć o sposobach wsparcia ludzi, którzy 
uciekli ze swoich domów: jaki rodzaj wsparcia 
zaoferowałbyś(-abyś) w pierwszej kolejności?

5) Pokaż uczniom/grupie mapę lub globus. Dowiedz się 
od uczniów, skąd pochodzi Arahmatt, i poproś ich o 
zlokalizowanie na mapie Burkina Faso. 

6) Poproś jedną osobę lub grupę o przedstawienie 
studium przypadku reszcie klasy, w tym opisanie, 
czego się z niego nauczyli i jakie ich zdaniem 
działania należy podjąć w pierwszej kolejności w 
odniesieniu do osób przemieszczających się.
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Mam na imię Arahmatt i mam dziesięć lat. Moja ro-
dzina pochodzi z Mali. Opuściliśmy nasz kraj w 2012 
r. z powodu konfliktu. Przyjechaliśmy do Burkina Faso, 
kiedy miałam zaledwie cztery lata. Do 2014 r. uczęsz-
czałam do przyjaznych dzieciom miejsc w obozie dla 
uchodźców. Kiedy skończyłam 7 lat, w 2015 r., mój oj-
ciec zapisał mnie do szkoły podstawowej do pierwszej 
klasy Cours Préparatoire (CPI).

Do marca 2020 r. mieszkałam w obozie dla uchodźców 
z moim ojcem, matką i trójką rodzeństwa. W obozie 
mieliśmy dostęp do różnych podstawowych usług 
socjalnych. Gdy jedno z nas zachorowało, szliśmy do 
ośrodka zdrowia dla uchodźców i otrzymywaliśmy bez-
płatną opiekę zdrowotną z pomocą UE i UNHCR. Mie-
liśmy również swobodny dostęp do wody pitnej dzięki 
odwiertom i systemom pomp solarnych zainstalowa-
nym przez UNHCR. Korzystaliśmy również z dystrybucji 
żywności. Moi rodzice zbudowali schronienie z materia-
łów dostarczonych przez UE, UNHCR i jego partnerów. 

Mój ojciec hoduje owce i kozy. Ma dziesięć zwierząt. 
Moja mama prowadzi małą firmę, aby pomóc ojcu 

w utrzymaniu naszej rodziny. W tym roku mój ojciec 
otrzymał pomoc finansową na zakup żywności dla 
swojego bydła, a weterynarz z sąsiedztwa przychodził 
za darmo leczyć nasze chore zwierzęta. Kiedy zwierzę-
ta są zdrowe i dobrze odżywione, dają więcej jedzenia 
dla rodziny, rozmnażają się i można je sprzedać.

W 2012 r. w północnym Mali wybuchł konflikt. Ataki na 
wiele wiosek, obawa przed zranieniem lub utratą życia 
podczas konfliktu, przymusowe wcielanie do wojska 
i gwałty zmusiły tysiące Malijczyków do ucieczki do 
sąsiadujących krajów, takich jak Burkina Faso, Niger i 
Mauretania.

Tam znaleźli schronienie w obozach dla uchodźców lub 
osiedlając się we wspólnotach w miastach i wsiach. Do 
dziś w północnym Mali działają różne grupy zbrojne, a 
konflikt rozprzestrzenił się na inne regiony Mali oraz na 
tereny przygraniczne Burkina Faso i Nigru. Wielu malij-
skich uchodźców nadal obawia się braku bezpieczeń-
stwa w swoich krajach azylu. Ponad 45 000 malijskich 
uchodźców żyje obecnie w sąsiadujących krajach.
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DYSKUSJA W KLASIE

TEMATY
1) Jakie trudności mogą napotkać uchodźcy w 

kontynuowaniu swojej edukacji? (język nauczania, 
różnice w programach nauczania między krajem 
pochodzenia a krajem azylu, utrata informacji itp.)

2) Patrząc na zdjęcie Arahmatt i czytając jej 
historię, jakie różnice dostrzegasz pomiędzy 
zakwaterowaniem uchodźców w Twoim kraju i w 
innych krajach azylu? (obozy a zakwaterowanie 
wśród ludności przyjmującej, namioty a mieszkania)

3) Jakie inne podstawowe usługi są ważne dla 
Arahmatt i jej rodziny? (zdrowie, dostęp do wody 
– w wielu krajach, takich jak Burkina Faso, nie jest 
łatwo mieć bieżącą wodę w domu, rodziny chodzą 
po wodę z odwiertów – wsparcie w znalezieniu 
zajęcia, aby zarobić pieniądze: hodowla zwierząt, 
mała firma – w przypadku rodziców Arahmatt).

4) Większość uchodźców ucieka do kraju 
sąsiadującego z ich krajem pochodzenia, tak 
jak Arahmatt i jej rodzina. Jak myślisz, dlaczego 
niektórzy decydują się na dalszą podróż? 
(trudne warunki życia w obozach w pobliżu 
kraju pochodzenia, bardzo ograniczona pomoc 
i możliwości integracji gospodarczej, brak 
bezpieczeństwa – patrz przykład Arahmatt).
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ODPOWIEDZI I INFORMACJE

Wyświetl poniższe informacje w swojej klasie za pomocą projektora. Kliknij poniższe linki, aby przejść do 
odpowiednich zasobów.

Obejrzyj historię Omara – z jakimi wyzwaniami musiał się zmierzyć, zanim poszedł do szkoły?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Obejrzyj animację „Where do refugees go” [Dokąd zmierzają uchodźcy] – gdzie jest najwięcej uchodźców na 
świecie? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Uwaga: jeżeli nie masz dostępu do internetu lub urządzenia projekcyjnego, wydrukuj inne informacje, które 
możesz znaleźć na stronie edukacyjnej UNHCR i przygotuj mały folder dla swoich uczniów.

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

