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PRACOVNÝ LIST: VEDĽAJŠÍ 
ARAHMATTIN PRÍBEH

Použite tento vzdelávací list na to, aby ste žiakov 
poučili o skúsenostiach utečencov a žiadateľov o azyl.

Táto hodina je vhodná pre žiakov vo veku od 12 rokov.

Vzdelávacie ciele

1) Cez skutočný príbeh dievčaťa, ktoré utieklo z Mali, 
porozumieť, prečo utečenci utekajú zo svojich krajín 
a s akými výzvami sa môžu stretnúť na úteku.

2) Porozumieť, kto utečencom poskytuje pomoc a 
akým spôsobom.

 

Trvanie

20 až 30 minút.

Potrebné materiály

Tlačené kópie Arahmattinho príbehu, jedna pre 
každého žiaka v triede alebo skupinu podľa potreby.

Flipchart (listovacia tabuľa) alebo kriedová tabuľa, na 
ktorú sa počas triednej diskusie budú dať zapisovať 
úvahy, kľúčové pojmy a motívy.

Počítač s pripojením na internet a projektor na 
zobrazenie videí a iných online materiálov spojených s 
týmto vzdelávacím balíkom.

Poznámka: Túto prípadovú štúdiu môžete použiť na 
výučbu v triede alebo v menšej skupine.
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POKYNY
1) Vytlačte Arahmattin príbeh a uistite sa, že každý 

žiak/skupina má jednu kópiu.

2) Požiadajte žiakov, aby si pozorne prečítali 
Arahmattin príbeh, ako aj informácie o situácii v 
Mali. Ak chcú, môžu si robiť poznámky.

3) Zadajte triede/skupine, aby prediskutovali otázky 
uvedené na konci tejto prípadovej štúdie. V tomto 
dokumente sa nachádzajú návrhy odpovedí na tieto 
otázky a takisto odkazy a videá, ktoré si môžete 
pozrieť na konci hodiny.

4) Požiadajte skupinu, aby prediskutovala tieto 
otázky: Predstavte si, že pracujete pre EÚ a musíte 
vymyslieť, ako podporiť ľudí, ktorí utiekli zo svojich 
domovov. Ktorý druh podpory považujete za 
najdôležitejší?

5) Položte pred žiakov/skupinu mapu alebo glóbus. 
Zistite odkiaľ Arahmatt pochádza a požiadajte 
žiakov, aby na mape našli štát Burkina Faso.

6) Požiadajte jednotlivca alebo skupinu, aby 
odprezentovali prípadovú štúdiu zvyšku triedy 
vrátane toho, čo sa vďaka nej naučili a čo považujú 
pre ľudí na úteku za najdôležitejšie.
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Volám sa Arahmatt a mám desať rokov. Moja rodina 
pochádza z Mali. Pre konflikt sme v roku 2012 opus-
tili našu krajinu. Do Burkiny Faso sme prišli, keď som 
mala iba štyri roky. Do roku 2014 som navštevovala 
priestory pre deti v utečeneckom tábore. V roku 2015, 
keď som mala sedem rokov, ma môj otec zapísal do 
prípravky na základnej škole.

V utečeneckom tábore sme s otcom, mamou a tromi 
súrodencami žili do marca 2020. V tábore sme mali 
prístup k rôznym základným sociálnym službám. Keď 
jeden z nás ochorel, išli sme do utečeneckého zdravot-
ného strediska, kde nám vďaka pomoci EÚ a UNHCR 
poskytli bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Mali sme 
bezplatný prístup k pitnej vode vďaka vrtom a čerpad-
lovému systému na solárnu energiu, ktorý nainštaloval 
UNHCR. Pomohol nám aj prídel potravín. EÚ, UNHCR 
a ich partneri nám poskytli materiály, z ktorých moji 
rodičia postavili prístrešie. 

Môj otec chová ovce a kozy. Má desať zvierat. Moja 
mama má malý podnik, aby pomohla otcovi postarať 

sa o našu rodinu. Môj otec tento rok získal finančnú 
pomoc, aby mohol nakúpiť potravu pre svoj dobytok 
a veterinár zo susedstva nám prišiel zadarmo ošetriť 
naše choré zvieratá. Keď sú zvieratá zdravé a dobre 
nakŕmené, poskytujú rodine viac jedla, množia sa a 
dajú sa predať.

V roku 2012 vypukol v severnom Mali konflikt. Útoky 
na mnohé usadlosti, strach zo zranenia alebo straty 
života počas konfliktu, násilné verbovanie a znásilňo-
vanie prinútilo tisícky Malijčanov utiecť do susedných 
krajín, ako sú Burkina Faso, Niger a Mauritánia.

Tam našli útočisko v utečeneckých táboroch alebo 
sa usadili v mestských a vidieckych komunitách. V 
severnom Mali sú dodnes aktívne rôzne ozbrojené 
skupiny. Konflikt sa rozšíril do iných regiónov Mali a 
do pohraničných oblastí Burkiny Faso a Nigeru. Mnoho 
malijských utečencov má v krajinách svojho azylu stále 
strach z neistoty. Viac ako 45 000 malijských utečen-
cov v súčasnosti žije v susedných krajinách.

© UNHCR © UNHCR

PRACOVNÝ LIST: VEDĽAJŠÍ 
ARAHMATTIN PRÍBEH

Mauritania

Mali Niger

Burkina 
Faso



Funded by the European Union

PRACOVNÝ LIST: VEDĽAJŠÍ 
TRIEDNA DISKUSIA

TÉMY
1) S akými ťažkosťami sa utečenci môžu stretnúť, ak 

chcú pokračovať vo svojom vzdelávaní? (Vyučovací 
jazyk, rozdiely v učebnom pláne krajiny pôvodu a 
krajiny azylu, strata informácií...)

2) Keď ste si pozreli Arahmattinu fotku a prečítali si jej 
príbeh, aké rozdiely ste si všimli medzi ubytovaním 
utečencov vo vašej krajine a iných krajinách azylu? 
(Porovnanie tábory/ubytovanie u hostiteľského 
obyvateľstva, stany alebo byty)

3) Aké iné základné služby sú pre Arahmatt a jej 
rodinu dôležité? (Zdravotníctvo, prístup k vode 
– v mnohých krajinách ako Burkina Faso nie je 
jednoduché mať doma tečúcu vodu a rodiny si 
musia chodiť po vodu do vrtov – podpora pri 
hľadaní zárobkových činností: chov hospodárskych 
zvierat, malý podnik – v prípade Arahmattiných 
rodičov).

4) Väčšina utečencov utečie do krajiny, ktorá susedí 
s ich krajinou pôvodu, ako to urobila aj Arahmatt 
a jej rodina. Prečo sa podľa vás niektorí rozhodnú 
pokračovať v ceste? (Náročné životné podmienky 
v táboroch blízko krajiny pôvodu, veľmi obmedzená 
pomoc a obmedzené možnosti pre hospodárske 
začlenenie, neistota – pozri Arahmattin prípad).
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ODPOVEDE A INFORMÁCIE

Ukážte svojej triede cez projektor tieto informácie. K príslušným zdrojom sa dostanete po kliknutí na odkazy.

Pozrite si video o Omarovom príbehu – akým prekážkam čelil skôr, ako nastúpil do školy? 
https://youtu.be/iKM1GKfm7ec

Pozrite si animáciu Kam odchádzajú utečenci – kde je najviac utečencov na svete?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w

Poznámka.: Ak nemáte internetové pripojenie alebo premietacie zariadenie, vytlačte si iné informácie zo 
vzdelávacej stránky UNHCR a vytvorte pre svojich žiakov malý súbor materiálov.

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

