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BAKHITOS ISTORIJA

Naudodamiesi šia mokymo medžiaga supažindinkite 
moksleivius su perkeltųjų asmenų patirtimi.

Ši pamoka tinka 12 metų amžiaus ir vyresniems 
vaikams ir gali būti naudojama dėstant bet kurį 
mokomąjį dalyką, kuriam ji gali būti aktuali.

Mokymosi tikslai

1) Suprasti, kodėl vaikai ir jų šeimos palieka savo 
namus ir su kokiomis problemomis jie gali susidurti, 
įskaitant mokymosi tęstinumą ir galimybes gauti 
maisto.

2) Suprasti, kas ir kokiu būdu teikia pagalbą vaikams.

 

Trukmė

20–30 minučių.

Reikalingos priemonės

Atspausdinti lapai su Bakhitos istorija (po vieną kopiją 
kiekvienam mokiniui).

Konferencijų bloknotas arba įprasta mokyklinė lenta 
idėjoms ir temoms užrašyti per diskusiją klasėje.

Kompiuteris su projektoriumi arba išmaniąja lenta 
bei interneto ryšiu, kad būtų galima peržiūrėti vaizdo 
įrašus ir kitą su šiuo švietimo priemonių rinkiniu 
susietą internetinę medžiagą.

Šį atvejo tyrimą galite aptarti su visa klase arba 
mažesnėje grupėje.

© UNICEF



Funded by the European Union

DARBALAPIS: ANTRINIS 
BAKHITOS ISTORIJA

NURODYMAI
1) Atspausdinkite Bakhitos istoriją bei informaciją apie 

Pietų Sudaną ir pasirūpinkite, kad kiekvienas mokinys 
klasėje ar grupėje turėtų po kopiją.

2) Paprašykite, kad moksleiviai perskaitytų Bakhitos 
istoriją ir susipažintų su informacija apie padėtį Pietų 
Sudane. Jie panorėję gali užsirašyti pastabas.

3) Leiskite klasei ar grupei aptarti klausimus, pateiktus 
šio atvejo tyrimo pabaigoje. Šiame dokumente 
pateikiami siūlomi atsakymai į klausimus, taip pat 
nuorodos ir vaizdo įrašai.

4) Paprašykite grupės aptarti tokį klausimą: 
Įsivaizduokite, kad dirbate ES ir turite sugalvoti, kaip 
padėti savo namus palikusiems žmonėms. Kokiai 
pagalbai teiktumėte pirmenybę?

5) Priešais mokinius ar jų grupę pastatykite žemėlapį 
arba gaublį. Sužinokite, iš kur kilusi Bakhita, ir 
paprašykite moksleivių žemėlapyje surasti Pietų 
Sudaną. 

6) Paprašykite, kad vienas mokinys arba grupė pristatytų 
atvejo tyrimą visai klasei ir paaiškintų, ką iš jo sužinojo 
ir kokią pagalbą migrantams teiktų pirmiausia.
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„Kai mokykloje nebuvo teikiamas maitinimas, man 
sekėsi prastai. Savo klasėje buvau trisdešimta. Dabar, 
kai maitinimas teikiamas, esu dešimtoje, devintoje ar 
net dar aukštesnėje vietoje“, – sako Bakhita Immanuel. 

Jai 16 metų ir ji su šeima gyvena Pietų Sudano Vau 
miesto katedros kieme. Kai 2016 m. vėl įsiplieskė 
konfliktas, visa šeima turėjo bėgti. Dabar šeima gyvena 
savadarbiame name, sukonstruotame iš geležies 
lakštų ir brezento, vandeniui atsparaus audeklo, 
užtiesto ant medinio karkaso. 

Kas rytą ji prabunda lovoje, sukonstruotoje iš medinio 
karkaso ir supintoje iš plastikinės virvės, atstojančios 
čiužinį. Būna dienų, kai prieš išeidama į Vau mergaičių 
pradinę mokyklą Bahkita nueina į virtuvę, kuri yra šalia 
namo, išsivirti arbatos ir suvalgyti mandazi – mažą 
duonos gabalėlį, panašų į spurgą, tik be skylės viduryje. 
Kartais ryte nebūna nei arbatos, nei mandazi, nes 

šeima negali sau to leisti. Pabėgę jie viską paliko ir 
dabar vos suduria galą su galu.

 Pietų Sudanas yra naujausia pasaulio šalis, kuri 
tapo nepriklausoma 2011 m. Vos po dvejų metų kilo 
pilietinis karas, kurio metu daugiau nei keturi milijonai 
žmonių buvo priversti palikti namus. Pusė pabėgo į 
kaimynines šalis, o likę persikėlė į kitas Pietų Sudano 
vietas – taip nutiko ir Bakhitos šeimai. 2018 m. 
konflikto šalys pasirašė taikos susitarimą, kuris atvėrė 
kelią politiniam pereinamajam procesui ir ilgalaikei 
taikai. Tačiau daugelis žmonių vis dar negrįžo namo 
ir 2,2 milijono Pietų Sudano gyventojų gyvena kaip 
pabėgėliai Sudane, Etiopijoje, Ugandoje, Kenijoje ir 
Kongo Demokratinėje Respublikoje. Dar 1,6 milijono 
žmonių tebegyvena kaip perkeltieji asmenys kitose 
Pietų Sudano vietose. Dėl konflikto trečdalis Pietų 
Sudano mokyklų tapo nebetinkamos naudoti. Jos 
apgriautos, sunaikintos, naudojamos kaip kareivinės 
arba prieglauda. Mokyklos nelanko 2,8 milijono, arba 
daugiau nei 70 proc. mokyklinio amžiaus vaikų.

„Kai nėra maisto, jautiesi pavargęs, o 
kai ateini į mokyklą, neturi jokio noro 
mokytis, tiesiog nori išeiti iš klasės 
arba nori, kad mokytojas išeitų iš 
klasės ir leistų tau nieko nedaryti.“

Bakhita yra pradinės mokyklos 8 klasėje – tai 
paskutiniai metai prieš pereinant į vidurinio mokslo 
pakopą. Be to, ji buvo išrinkta moksleivių ombudsmene 
ir didžiuojasi šiuo titulu – tai atspindi jos gerus 
mokymosi rezultatus. 
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Europos Sąjunga (ES) kartu su UNICEF remia mokyklą 
vadovėliais, sąsiuviniais, rašikliais ir kuprinėmis. 
Mokytojams taip pat teikiama pagalba mokomąja 
medžiaga ir mokymais. Tačiau, kai ES ir UNICEF 
suvokė, kad to nepakanka, nes vaikai negali susikaupti 
klasėje dėl alkio, jos užmezgė partnerystę su Pasaulio 
maisto programa, siekdamos inicijuoti mokyklinio 
maitinimo programą ir užtikrinti, kad moksleiviai 
kasdien pietums gautų karšto maisto.

„Šiandienos pietūs – pupelės ir sorgai, javų grūdai“, – 
sako Rozetta Anthony. Ji yra viena iš virėjų, kasdien 
ruošiančių vaikams pietus. „Pirmiausia turime nuplauti 
pupeles, po to jas kurį laiką verdame ant ugnies, o tada 
dedame sorgų, druskos ir aliejaus. Tuomet paliekame 
lėtai virti, kol maistas bus paruoštas.“

„Tai man suteikia energijos susikaupti klasėje. Kai 
mokytojas dėsto, suprantu jo nurodymus ir jau matau, 
kad mano rezultatai gerėja“, – teigia Bakhita.

Bakhita pietauja mokykloje su viena iš savo klasės draugių. 
Nuotrauka – UNICEF Pietų Sudanas / Gonzalez Farran

Bakhita su mama ruošia maistą šalia savo laikinųjų namų Vau 
mieste. Nuotrauka – UNICEF Pietų Sudanas / Gonzalez Farran

Rozetta ruošia pupeles ir sorgus dideliuose puoduose virš atviros 
ugnies. Nuotrauka – UNICEF Pietų Sudanas / Gonzalez Farran
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Kad mokyklinis maitinimas būtų įvairesnis ir kad 
vaikai sužinotų apie tinkamos mitybos svarbą, pagal 
šią programą į tvarkaraštį įtraukti ir sodininkystės 
pradmenis. Mokykla turi savo sodą, kuriame mokiniai 
augina daržoves. Okros (daržovė), pomidorai bei 
baklažanai ne tik papildo pietų racioną – moksleiviai 
taip pat gali panaudoti šiuos įgūdžius namie ir taip 
pagerinti savo šeimos apsirūpinimą maistu.

„Noriu tapti gydytoja, kad galėčiau padėti dar 
augantiems savo jaunesniesiems broliams ir seserims“, 
– pasakojimą užbaigia Bakhita.
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Apie Pietų Sudaną 

Po dešimtmečius trukusio karo, kuriame Pietų Sudanas 
kovojo už nepriklausomybę nuo Sudano, 2011 m. 
liepos 9 d. ši šalis tapo nepriklausoma. 

Taip Pietų Sudanas tapo naujausia pasaulio šalimi. 
Pietų Sudanas yra didelis, beveik Prancūzijos dydžio, 
tačiau jame gyvena tik 12 mln. žmonių. Didžiausias 
miestas yra sostinė Džuba, tačiau daugiau nei 80 proc. 
gyventojų gyvena kaimo vietovėse. 

Pietų Sudano gyventojai yra jauni. 70 proc. gyventojų 
yra iki 30 metų amžiaus. 54 proc. – jaunesni nei 18 
metų amžiaus. 

Šalis neturi priėjimo prie jūros, tad neturi pakrantės, 
tačiau per ją teka daug upių, įskaitant garsųjį Nilą. 
Pietų Sudane gyvena daug genčių, čia kalbama 
daugiau nei 60 skirtingų kalbų. 

Praėjus vos dvejiems metams po šalies 
nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo pilietinis karas, 
todėl daugiau nei 4 mln. žmonių turėjo palikti savo 
namus. 

Kai kurie gyvena kaip pabėgėliai kaimyninėse šalyse, 
kiti – laikinuose namuose Pietų Sudane, lygiai kaip 
Bakhita. 

Pietų Sudano žmonės kenčia nuo didelio skurdo, jiems 
labai stinga maisto ir trūksta galimybių naudotis 
tokiomis pagrindinėmis paslaugomis kaip švaraus 
vandens tiekimas, sveikatos apsauga ir švietimas, 
nepaisant to, kad šalyje gausu gamtinių išteklių, 
pavyzdžiui, naftos ir mineralų, o žemė derlinga. 
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KLAUSIMAI:
1) Kokios būna pasekmės, kai vaikai neina į mokyklą ir 

neturi galimybės mokytis? 

2) Ką veikia vaikai užuot ėję į mokyklą? 

3) Įsivaizduokite, dėl kokių priežasčių vaikams gali 
tekti nelankyti mokyklos konflikto zonoje.

4) Koks ryšys tarp tinkamos mitybos ir ugdymo?

5) Ką manote apie paramą, kurią pagal šį projektą 
Europos Sąjunga ir UNICEF teikia vaikams ir 
šeimoms? Ar turite kitų minčių, kaip būtų galima 
padėti konfliktų zonose gyvenantiems vaikams?

Papildoma medžiaga :
• Bakhitos istorijos vaizdo siužetas   

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

• Vaizdo siužetas apie kitą iš konflikto zonos priverstą 
išvykti mergaitę, kurios mokslai buvo sutrikdyti 
(https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
204043?lg=EN)

• Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos veiklą 
Pietų Sudane  (https://ec.europa.eu/trustfundforafri-
ca/region/horn-africa/south-sudan_en)

• Daugiau informacijos apie vaikus Pietų Sudane:  
www.unicef.org/southsudan

• Daugiau informacijos apie perkeltuosius asmenis 
Pietų Sudane ir aplinkinėse šalyse: https://www.unhcr.
org/south-sudan.html
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1) Kokios būna pasekmės, kai vaikai neina į 
mokyklą ir neturi galimybės mokytis? Galimi 
atsakymai: menkos galimybės ateityje rasti 
darbą, didesnis pažeidžiamumas patirtį smurtą 
(užsiėmimo neturintis jaunimas), įskaitant galimą 
ekstremistinių ar smurtinių grupių poveikį, galimas 
vaikų išnaudojimas darbe arba ankstyva santuoka, 
didesnė smurto dėl lyties rizika, prastesnė sveikata 
ir gerovė (nemokėjimas skaityti ar rašyti, žinių apie 
teises trūkumas), socialinių ryšių (draugų) trūkumas.

2) Ką veikia vaikai užuot ėję į mokyklą? Galimi 
atsakymai: užsiima namų ruoša, nieko neveikia, 
vartoja narkotikus, įsitraukia į gaujų veiklą, užsiima 
vaikų darbu.

3) Įsivaizduokite, dėl kokių priežasčių vaikams 
gali tekti nelankyti mokyklos konflikto 
zonoje. Galimi atsakymai: finansinės priežastys, 
mokyklą sunku pasiekti dėl vykstančių susirėmimų, 

nepakankamai skatina tėvai, tėvams reikia 
pagalbos namuose (pavyzdžiui, namų ruošos ar 
žemės ūkio darbams), mergaitėms neleidžiama 
lankyti mokyklos dėl kultūrinių įsitikinimų, vaikai 
verčiami dalyvauti ginkluotose grupuotėse.

4) Koks ryšys tarp tinkamos mitybos ir ugdymo? 
Galimas atsakymas: gebėjimas susikaupti, geresnė 
koncentracija, mažiau rūpesčių.

5) Ką manote apie paramą, kurią pagal šį 
projektą Europos Sąjunga ir UNICEF teikia 
vaikams ir šeimoms? Ar turite kitų minčių, 
kaip būtų galima padėti konfliktų zonose 
gyvenantiems vaikams? Galimas atsakymas: 
norint padėti konfliktų zonose gyvenantiems 
vaikams galima, be kita ko, įgyvendinti švietimo, 
vandens tiekimo, higienos, mitybos programas, 
taip pat programas, kuriomis skatinama pabėgėlių, 
mergaičių ir mažumų įtrauktis.
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