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FIȘĂ DE LUCRU: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 
POVESTEA LUI ARAHMATT

Utilizați această fișă didactică pentru a le vorbi elevilor 
despre experiențele refugiaților și ale solicitanților de 
azil.

Această lecție este adecvată pentru elevi în vârstă de 
cel puțin 12 ani.

Obiective de învățare

1) Înțelegerea motivelor pentru care refugiații fug din 
țara lor și a provocărilor cu care se pot confrunta 
atunci când fug într-o altă țară, explorând povestea 
reală a unei fete refugiate din Mali.

2) Cunoașterea actorilor care oferă asistență 
refugiaților și modul în care sunt sprijiniți aceștia.

 

Durată

20-30 de minute.

Materiale necesare

Exemplare tipărite ale poveștii lui Arahmatt, un 
exemplar pentru fiecare elev din clasă sau grup, după 
cum este necesar.

Un flipchart sau o tablă pentru scrierea ideilor, a 
cuvintelor-cheie și a temelor în timpul discuției din 
clasă. 

Un computer cu conexiune la internet și un proiector 
pentru a vizualiza videoclipuri și alte materiale online 
legate de pachetul educațional.

Rețineți că puteți utiliza acest studiu de caz pentru o 
sesiune de clasă sau într-un grup mai mic.
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FIȘĂ DE LUCRU: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 
POVESTEA LUI ARAHMATT

INSTRUCȚIUNI
1) Tipăriți povestea lui Arahmatt și oferiți un exemplar 

fiecărui elev din clasă/grup.

2) Rugați elevii să citească cu atenție povestea lui 
Arahmatt, precum și informațiile despre situația din 
Mali. Își pot lua notițe dacă doresc.

3) Rugați clasa/grupul să discute pe baza întrebărilor 
de la finalul acestui studiu de caz. La finalul 
documentului sunt disponibile sugestii de 
răspunsuri la aceste întrebări, precum și linkuri și 
videoclipuri recomandate.

4) Rugați grupul să discute pe baza următoarei 
întrebări: Imaginați-vă că lucrați pentru UE și 
trebuie să găsiți modalități de a sprijini persoanele 
care au fost nevoite să își abandoneze căminele și 
să fugă; pe ce tip de sprijin v-ați axa cu prioritate?

5) Așezați o hartă sau un glob pământesc în fața 
elevilor/grupului. Aflați de unde provine Arahmatt și 
rugați elevii să localizeze Burkina Faso pe hartă. 

6) Rugați fiecare persoană sau grup să prezinte 
studiul de caz în clasă, inclusiv ceea ce a învățat 
din acesta și prioritățile lor pentru sprijinirea 
persoanelor nomade.
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Mă numesc Arahmatt și am zece ani. Familia mea 
este originară din Mali. Am plecat din țară în 2012 din 
cauza conflictului. Am ajuns în Burkina Faso pe când 
aveam doar patru ani. Am stat în spațiile adaptate 
copiilor din tabăra de refugiați până în 2014. În 2015, 
la vârsta de 7 ani, tatăl meu m-a înscris la școala 
primară, în clasa pregătitoare integrată (CPI).

Până în martie 2020, am locuit în tabăra de refugiați 
cu tata, mama și cei 3 frați ai mei. Aici am avut acces 
la diverse servicii sociale de bază. Când un membru al 
familiei s-a îmbolnăvit, ne-am dus la centrul medical 
pentru refugiați și am primit asistență medicală gratui-
tă cu ajutorul UE și al UNHCR. De asemenea, am avut 
acces gratuit la apă potabilă datorită forajelor și sis-
temelor de pompare solare instalate de UNHCR. Ni s-a 
distribuit și hrană. Părinții mei au construit un adăpost 
cu materiale furnizate de UE, UNHCR și partenerii săi. 

Tatăl meu crește oi și capre. Are zece animale. Mama 
are o mică afacere pentru a-l ajuta pe tatăl meu să 
întrețină familia. Anul acesta, tata a primit ajutor 

financiar pentru a cumpăra hrană pentru animale, iar 
un medic veterinar din cartier a venit să ne îngrijească 
gratuit animalele bolnave. Când sunt sănătoase și bine 
hrănite, animalele asigură mai multă hrană pentru 
familie, se reproduc și pot fi vândute.

În 2012 a izbucnit un conflict în partea de nord a Re-
publicii Mali. Atacurile asupra mai multor sate, teama 
de a suferi răni sau de a-și pierde viața în timpul con-
flictului, recrutarea forțată și violurile au forțat mii de 
malieni să fugă în țările vecine precum Burkina Faso, 
Niger și Mauritania.

Aici și-au găsit refugiu în taberele de refugiați sau 
au creat comunități în orașe și sate. Diferite grupuri 
armate continuă să acționeze și în prezent în nordul 
Republicii Mali, conflictul răspândindu-se și în alte regi-
uni din Mali și în zonele de la frontiera cu Burkina Faso 
și Niger. Mulți refugiați din Mali se tem încă de nesigu-
ranță în țările care le-au acordat azil. În prezent, peste 
45 000 de refugiați malieni locuiesc în țările vecine.
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FIȘĂ DE LUCRU: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 
DISCUȚIE ÎN CLASĂ 

TEME
1) Ce dificultăți pot întâmpina refugiații în continuarea 

studiilor? (Limba de școlarizare, diferențe între 
programa de învățământ din țara de origine și țara 
care acordă azilul, pierderea informațiilor ...)

2) Privind fotografia lui Arahmatt și citind mărturia 
ei, ce diferențe observați între țara voastră și alte 
țări care acordă azil în ceea ce privește facilitățile 
de cazare pentru refugiați? (Tabere vs. cazare la 
populația gazdă, corturi vs. apartamente)

3) Ce alte servicii de bază sunt importante pentru 
Arahmatt și familia ei? (Sănătate, acces la apă - în 
multe țări, precum Burkina Faso, multe familii nu au 
apă curentă acasă și merg să aducă apă din foraje, 
sprijin pentru a găsi oportunități de a-și câștiga 
existența: creșterea animalelor, mici afaceri - în 
cazul părinților lui Arahmatt).

4) Majoritatea refugiaților fug într-o țară vecină țării 
lor de origine, cum este cazul lui Arahmatt și al 
familiei sale. De ce credeți că unii refugiați aleg 
să plece mai departe? (Condiții de viață dificile în 
taberele din apropierea țării de origine, asistență și 
posibilități foarte limitate de integrare economică, 
nesiguranță - a se vedea exemplul lui Arahmatt).
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FIȘĂ DE LUCRU: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 
RĂSPUNSURI ȘI INFORMAȚII

Folosiți un proiector pentru a prezenta următoarele informații în clasă. Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a 
accesa resursele respective.

Urmăriți videoclipul cu povestea lui Omar - cu ce provocări s-a confruntat înainte de a merge la școală?  
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Urmăriți animația Unde se duc refugiații - unde se află majoritatea refugiaților la nivel mondial?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Notă: Dacă nu aveți conexiune la internet sau un proiector, tipăriți alte informații disponibile pe pagina 
educațională a UNHCR și creați un mic dosar pentru elevi..

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

