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РАБОТЕН ЛИСТ: ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ 
ИСТОРИЯТА НА БАХИТА

Използвайте този учебен план, за да запознаете 
учениците с преживяванията на разселените лица.

Този урок е подходящ за ученици на възраст 12 
и повече години и може да се използва по всеки 
предмет, за който може да е от значение.

Цели на обучението

1) Да се разбере защо децата и техните семейства 
бягат от домовете си, а също и пред какви 
предизвикателства могат да се изправят, 
включително продължаване на образованието и 
достъп до храна.

2) Да се разбере кой и по какъв начин предоставя 
помощ на бежанците.

Продължителност

20—30 минути.

Необходими материали

Копия на историята на Бахита, по едно копие за 
всеки ученик.

Флипчарт или дъска за записване на идеи и теми по 
време на дискусията в класа.

Компютър с проектор/интерактивна дъска с 
интернет връзка за преглед на видеоклипове 
и други онлайн материали, свързани с 
образователния пакет.

Имайте предвид, че можете да използвате този 
практически случай в клас или в по-малка група.
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УКАЗАНИЯ
1) Разпечатайте историята на Бахита и информацията 

за Южен Судан и се уверете, че всеки ученик в 
класа/групата разполага с едно копие.

2) Помолете учениците да прочетат историята на 
Бахита, както и информацията за ситуацията в 
Южен Судан. Те могат да си водят бележки, ако 
желаят.

3) Дайте възможност на класа/групата да обсъди 
въпросите, написани в края на практическия 
случай. В този документ има предложения 
за отговори на въпросите, а също така и 
предложения за препратки и видеоклипове, които 
да проучите.

4) Помолете групата да обсъди следното: 
Представете си, че работите за ЕС и трябва да 
измислите начини за подкрепа на хора, които са 
избягали от домовете си. На какъв вид подкрепа 
бихте дали приоритет?

5) Поставете карта или глобус пред учениците/
групата. Разберете откъде е Бахита и помолете 
учениците да намерят Южен Судан на картата.

6) Помолете един ученик или групата да представи 
практическия случай на останалата част от класа, 
като са включени изводите, които са направили, и 
техните приоритети относно хората в движение.
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„Когато нямаше храна в училище, не се справях 
много добре. Бях на 30-то място в класа. Сега, 
когато има храна, съм на 10-то или 9-то място, 
или дори още по-напред“, казва Бахита Имануел.

Тя е на 16 години и живее със семейството си в 
задния двор на катедрала в град Wau в Южен 
Судан. Когато през 2016 г. конфликтът отново се 
разгоря, цялото семейство трябваше да избяга. В 
момента семейството живее във временна къща, 
направена от листове ламарина и насмолен брезент 
— здрав водоустойчив плат — върху дървен скелет.

Всяка сутрин тя се събужда в леглото си — 
дървена рамка със сплетено синтетично въже 
за матрак. В някои дни, преди да тръгне към 
началното девическо училище в град Wau, Бахита 
отива в кухнята, която се намира извън къщата, 
за да направи чай и да закуси mandazi — малко 

тестено изделие подобно на поничка, но без дупка 
в средата. В някои сутрини няма нито чай, нито 
mandazi, защото семейството не може да си го 
позволи. Когато са избягали, те са оставили всичко и 
сега се борят за оцеляването си.

Южен Судан получи независимост през 2011 г. и е 
най-новата държава в света. Само две години по-
късно избухна гражданска война, която разсели над 
четири милиона души. Половината от тях избягаха 
в съседни държави, а останалите бяха разселени в 
Южен Судан — точно като семейството на Бахита. 
През 2018 г. страните в конфликта подписаха мирно 
споразумение, което откри пътя за политически 
преход и продължителен мир. Въпреки това много 
хора все още не са се завърнали у дома, а 2,2 
милиона души от Южен Судан са бежанци в Судан, 
Етиопия, Уганда, Кения и Демократична република 
Конго (ДРК). Още 1,6 милиона души остават 
разселени в Южен Судан. Конфликтът направи 1/3 
от училищата в Южен Судан неизползваеми. Те са 
повредени, унищожени, използват се за казарми 
или за подслон. 2,8 милиона деца не посещават 
училище, което е над 70 на сто от децата в 
училищна възраст.

„Когато няма храна, се чувстваш уморен, 
и когато стигнеш до училище, нямаш 
никакъв интерес към ученето, чувстваш 
че искаш просто да излезеш от класната 
стая или че учителят трябва да си 
тръгне и да не те кара да правиш нищо.“

Бахита е в 8-и клас, което означава, че за нея това 
е последната година, преди да премине към по-
горното ниво. Избрана е и за ученик омбудсман, 
титла, с която се гордее и която е отражение на 
добрите ѝ резултати в училище. 
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Европейският съюз (ЕС) в партньорство с УНИЦЕФ 
подпомага училището с учебници, тетрадки, 
химикалки и раници. Учителите също се подпомагат 
с учебни материали и обучения. Когато ЕС и 
УНИЦЕФ си дадоха сметка, че това не е достатъчно, 
тъй като децата не могат да се концентрират в клас, 
защото са гладни, те започнаха партньорство със 
Световната продоволствена програма (СПП), за да 
стартират програма за хранене в училище и всеки 
ден учениците получават топла храна за обяд.

„Днешният обяд е боб и сорго — вид зърнена 

култура“, казва Розета Джоузеф Антъни. Тя е един 
от готвачите, които приготвят ежедневния обяд 
за децата. „Първо трябва да почистим боба, след 
това го варим на огъня за известно време преди да 
добавим соргото, сол и олио. След това го оставяме 
да къкри до готовност.“

„Това ястие ми дава енергия, за да мога да се 
концентрирам в класната стая. Когато учителят 
преподава, разбирам указанията му и сега виждам, 
че резултатите ми се подобряват“, казва Бахита.

Бахита се храни с един от съучениците си в училище. 
Снимка: УНИЦЕФ Южен Судан/ Гонзалес Фаран

Бахита и майка ѝ приготвят храна пред временния си дом в 
град Wau. Снимка: УНИЦЕФ Южен Судан/ Гонзалес Фаран

Розета приготвя боб и сорго в големи съдове на открит огън. 
Снимка: УНИЦЕФ Южен Судан/ Гонзалес Фаран
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Чрез тази програма беше въведено и градинарство 
в училищния график, за да може храненето в 
училище да бъде по-разнообразно и децата 
да научат колко е важно правилното хранене. 
Училището разполага със собствена градина, където 
учениците отглеждат зеленчуци. Бамята (зеленчук), 
доматите и патладжаните не само ще се използват 
за обяд, но и учениците ще могат да приложат 
своите умения вкъщи, за да подобрят храненето на 
семействата си.

„Искам да стана лекар, за да мога да помогна на 
по-малките си братя и сестри, които все още 
растат“, завършва Бахита.
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За Южен Судан:

Южен Судан получи независимост на 9 юли 2011 
г. след десетилетия на военни действия и борба за 
независимост от Судан. 

Това означава, че Южен Судан е най-новата 
държава в света. Южен Судан има огромна 
територия, всъщност почти с размерите на Франция, 
но се населява само от 12 милиона души. 

Най-големият град е столицата Джуба, но над 80 на 
сто от населението живее в селските райони. Южен 
Судан има младо население. 

70 на сто от населението е на възраст до 30 години. 
54 процента са по-млади от 18 години. 

Държавата няма излаз на море, което означава, 
че няма брегова линия, но има много реки, 
включително известната река Нил. 

В Южен Судан има много племена и хората говорят 
над 60 различни езика. 

Гражданска война започна само две години след 
като държавата получи независимост и над 4 
милиона души трябваше да напуснат домовете си. 

Някои от тях живеят като бежанци в съседни 
държави; други живеят във временни домове в 
Южен Судан — точно като Бахита. 

Южен Судан има високи нива на бедност и се 
бори с висока продоволствена несигурност и 
липса на достъп до основни услуги като чиста 
вода, здравеопазване и образование, въпреки че 
държавата е богата на природни ресурси като нефт 
и минерали и има плодородна почва.
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РАБОТЕН ЛИСТ: ПРОГИМНАЗИЯ И ГИМНАЗИЯ 
ДИСКУСИЯ

ВЪПРОСИ:
1) Какви са последиците от това, че децата не ходят 

на училище и нямат достъп до образование?

2) Какво правят децата, вместо да ходят на 
училище?

3) Представете си по какви причини децата в зона 
на конфликт не ходят на училище.

4) Каква е връзката между правилното хранене и 
образованието?

5) Какво мислите за подкрепата, която 
Европейският съюз и УНИЦЕФ предоставят на 
деца и семейства по този проект? Имате ли други 
идеи за това как могат да се подкрепят децата в 
зони на конфликт?

Допълнителен материал:
• Видеоклип за историята на Бахита   

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Видеоклип за друго момиче в зона на конфликт, 
чието образование е било прекъснато (https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Повече информация за работата на Европейския 
съюз в Южен Судан  (https://ec.europa.eu/trust 
fundforafrica/region/horn-africa/south-sudan_en)

• Повече информация за децата в Южен Судан: 
www.unicef.org/southsudan

• Повече информация за разселените хора във и 
около Южен Судан: https://www.unhcr.org/south-
sudan.html
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РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ОТГОВОРИ

1) Какви са последиците от това, че децата не 
ходят на училище и нямат достъп до обра-
зование? Възможни отговори: липса на бъдещи 
възможности за работа, по-голяма уязвимост към 
насилие (неактивни младежи), включително изла-
гане на екстремистки или агресивни групи, евен-
туално подложени на детски труд или на бракове 
в детска възраст, по-голямо излагане на насилие, 
основано на пола, влошаване на здравето и на бла-
госъстоянието (неспособност да се чете или пише, 
непознаване на правата), липса на социална мрежа 
(приятели).

2) Какво правят децата, вместо да ходят на 
училище? Възможни отговори: домакинска работа, 
бездействие, забъркване с наркотици, включване в 
банда, детски труд.

3) Представете си по какви причини децата в 
зона на конфликт не ходят на училище.Въз-
можни отговори: финансови средства, училището 
е труднодостъпно поради размириците, липса на 

стимул от страна на родителите, родителите се 
нуждаят от помощ вкъщи (домакинска работа или 
селскостопанска работа например), момичетата не 
са допускани до училище поради културни практи-
ки; децата са принудени да участват във въоръже-
ни групи.

4) Каква е връзката между правилното хранене и 
образованието? Възможен отговор: способността 
за концентрация, по-добра концентрация, по-малко 
притеснения.

5) Какво мислите за подкрепата, която Европей-
ският съюз и УНИЦЕФ предоставят на деца 
и семейства по този проект? Имате ли други 
идеи за това как могат да се подкрепят де-
цата в зони на конфликт? Възможен отговор: 
Децата в зони на конфликт могат да бъдат подпо-
магани, наред с другото, чрез програми в областта 
на образованието, водата и хигиената, хранене, 
програми, които насърчават включването на бежа-
нци, момичета и малцинства.
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