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FIȘĂ DE LUCRU: ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR 
POVESTEA LUI BAKHITA

Utilizați această fișă didactică pentru a le vorbi elevilor 
despre experiențele persoanelor strămutate.

Această lecție este adecvată pentru copii cu vârsta de 
cel puțin 12 ani și poate fi utilizată la orice disciplină 
pentru care ar putea fi relevantă.

Obiective de învățare

1) Înțelegerea motivelor pentru care copiii și familiile 
lor își abandonează căminele și fug, precum și 
a provocărilor cu care se pot confrunta, inclusiv 
continuarea studiilor și accesul la alimente.

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

 

Durată

20-30 de minute.

Materiale necesare

Copii ale poveștii lui Bakhita, câte o copie pentru 
fiecare elev.

Un flipchart sau o tablă pentru a nota idei și teme în 
timpul discuției în clasă.

Un computer cu proiector/tablă interactivă cu 
conexiune la internet 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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INSTRUCȚIUNI
1) Tipăriți povestea lui Bakhita și informațiile despre 

Sudanul de Sud și oferiți un exemplar fiecărui elev din 
clasă/grup.

2) Rugați elevii să citească povestea lui Bakhita, precum 
și informațiile despre situația din Sudanul de Sud. Își 
pot lua notițe dacă doresc.

3) Rugați clasa/grupul să discute pe baza întrebărilor de 
la finalul acestui studiu de caz. În acest document se 
pot găsi sugestii de răspunsuri la 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 Bakhita și 
rugați elevii să localizeze Sudanul de Sud 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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„Când nu mâncam la școală, nu mă descurcam prea 
bine. Eram a 30-a din clasă ca rezultate la învățătură. 
Acum că avem mâncare, sunt a 10-a, a 9-a sau chiar 
mai sus”, spune Bakhita Immanuel. 

Are 16 ani și locuiește împreună cu familia ei în 
curtea unei catedrale din Wau, Sudanul de Sud. Când 
conflictul a izbucnit din nou în 2016, întreaga familie a 
fost nevoită să fugă. Aceasta trăiește acum într-o casă 
improvizată, construită din foi metalice și prelate, o 
pânză impermeabilă rezistentă, pe un schelet din lemn. 

În fiecare dimineață se trezește în patul ei, un cadru 
din lemn cu o frânghie de plastic împletită drept 
saltea. În unele zile, înainte de a merge la Școala 
Primară de Fete Wau A, Bakhita merge în bucătărie, 
care se află în afara casei, pentru a pregăti ceaiul 
și a mânca mandazi, o bucată mică de pâine 
asemănătoare unei gogoși, dar fără gaura din mijloc. 

În unele dimineți nu găsește însă nici ceai, nici 
mandazi, deoarece familia nu își poate permite. Au 
lăsat totul în urmă când au fugit, iar acum încearcă 
din răsputeri să facă față situației.

 Sudanul de Sud este cea mai nouă țară din lume, 
obținând independența în 2011. Războiul civil care a 
izbucnit după numai doi ani a provocat strămutarea 
a peste patru milioane de persoane. Jumătate dintre 
acestea au fugit în țările vecine, în timp ce restul 
persoanelor au fost strămutate în interiorul Sudanului 
de Sud, cum este cazul familiei lui Bakhita. În 2018, 
părțile participante la conflict au semnat un acord de 
pace care a deschis calea unei tranziții politice și unei 
perioade de pace prelungite. Cu toate acestea, mulți 
încă nu s-au întors acasă, 2,2 milioane de persoane 
din Sudanul de Sud fiind încă refugiați în Sudan, 
Etiopia, Uganda, Kenya și Republica Democratică 
Congo (RDC). Alte 1,6 milioane de persoane rămân 
strămutate în interiorul Sudanului de Sud. O treime din 
școlile din Sudanul de Sud sunt inutilizabile din cauza 
conflictului. Acestea sunt deteriorate, distruse, folosite 
drept cazarmă sau adăpost. 2,8 milioane de copii 
nu merg la școală, adică peste 70 % dintre copiii de 
vârstă școlară.

„Când nu mănânci, te simți obosit și 
când ajungi la școală nu ai niciun chef 
de învățat, simți doar că vrei să ieși 
din clasă sau că profesorul ar trebui să 
iasă din clasă și să te lase în pace.”

Bakhita este în ultimul an al ciclului de învățământ 
primar, la finalul căruia va susține examenul Primary 
8 pentru a trece în ciclul de învățământ secundar. De 
asemenea, a fost aleasă reprezentantul elevilor, un 
titlu de care este mândră și o încununare a rezultatelor 
bune la învățătură. 
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În parteneriat cu UNICEF, Uniunea Europeană (UE) 
sprijină școala cu manuale, caiete, pixuri și ghiozdane. 
Și profesorii sunt sprijiniți prin furnizarea de materiale 
didactice și cursuri de formare. Totuși, când UE și 
UNICEF au realizat că acest lucru nu este suficient 
deoarece copiii nu se puteau concentra în clasă din 
cauza foamei, au încheiat un parteneriat cu Programul 
Alimentar Mondial (PAM) pentru a iniția un program 
de mese oferite în școli și în fiecare zi elevii primesc o 
masă de prânz caldă.

„La masa de prânz avem astăzi fasole și sorg, o 
cereală”, spune Rosetta Joseph Anthony. Este unul din 
bucătarii care pregătesc zilnic masa de prânz pentru 
copii. „Mai întâi, trebuie să curățăm fasolea, apoi o 
lăsăm puțin să fiarbă pe foc și adăugăm sorgul, sarea 
și uleiul. Apoi o lăsăm să fiarbă la foc mic până este 
gata.”

„Îmi dă putere să mă concentrez în clasă. Când 
profesorul predă, îi înțeleg instrucțiunile și rezultatele 
mele la învățătură se îmbunătățesc”, spune Bakhita.

Bakhita mâncând la școală cu una dintre colegele ei de clasă. 
Fotografie: UNICEF Sudanul de Sud/Gonzalez Farran

Bakhita și mama sa pregătesc mâncarea în afara casei lor temporare 
din Wau. Fotografie: UNICEF Sudanul de Sud/Gonzalez Farran

Rosetta pregătește fasole și sorg în oale mari pe foc.  
Fotografie: UNICEF Sudanul de Sud/Gonzalez Farran
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Pentru ca mesele oferite la școală să fie mai 
diversificate și copiii să cunoască importanța unei 
alimentații adecvate, în program a fost introdus și 
grădinăritul. Școala are propria grădină în care elevii 
cultivă legume. Astfel, okra (legumă), roșiile și vinetele 
sunt consumate la masa de prânz, elevii putând folosi 
și acasă noile abilități deprinse pentru a îmbunătăți 
situația alimentară a familiilor lor.

„Vreau să devin medic pentru a-mi pot ajuta frații și 
surorile mai mici, care sunt încă în creștere”, a încheiat 
Bakhita.
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Despre Sudanul de Sud: 

După mai multe decenii de război pentru obținerea 
independenței față de Sudan, Sudanul de Sud și-a 
câștigat independența la 9 iulie 2011. 

Astfel, Sudanul de Sud este cea mai nouă țară din 
lume. Sudanul de Sud are o suprafață uriașă, aproape 
cât cea a Franței, și o populație de numai 12 milioane 
de locuitori. 

Cel mai mare oraș este capitala Juba, însă peste 80 % 
din populație trăiește în zonele rurale. 

Sudanul de Sud are o populație tânără. 70 % dintre 
locuitori au vârsta de maximum 30 de ani. 54 % 
au sub 18 ani. Țara nu are ieșire la mare, ceea ce 
înseamnă că nu are zone de coastă, însă are multe 
râuri, inclusiv faimosul fluviu Nil. 

În Sudanul de Sud sunt multe triburi și se folosesc 
peste 60 de limbi diferite. La numai doi ani după 
obținerea independenței, în țară a izbucnit un război 
civil și peste 4 milioane de persoane au fost nevoite 
să-și abandoneze căminele și să fugă. 

Unele dintre acestea trăiesc ca refugiați în țările 
vecine, iar altele locuiesc în case provizorii în Sudanul 
de Sud, precum Bakhita. 

Sudanul de Sud se confruntă cu un nivel ridicat de 
sărăcie și insecuritate alimentară, dar și cu lipsa 
accesului la servicii de bază, cum ar fi apă potabilă, 
asistență medicală și educație, în ciuda faptului că 
țara este bogată în resurse naturale precum petrol și 
minereuri și are un sol fertil.
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DISCUȚIE ÎN CLASĂ

ÎNTREBĂRI:
1) Ce se întâmplă atunci când copiii nu merg la școală 

și nu au acces la educație? Care sunt consecințele? 

2) Ce fac copiii în loc să meargă la școală? 

3) Care credeți că sunt motivele pentru care copiii nu 
merg la școală într-o zonă de conflict?

4) Care este legătura dintre o alimentație adecvată și 
educație?

5) Ce părere aveți despre sprijinul oferit de Uniunea 
Europeană și UNICEF copiilor și familiilor în cadrul 
acestui proiect? Aveți și alte idei despre modul în 
care pot fi sprijiniți copiii din zonele de conflict?

Materiale suplimentare:
• Material video cu povestea lui Bakhita   

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

• Material video despre o altă fată dintr-o zonă de 
conflict a cărei educație a fost perturbată (https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Mai multe informații despre activitatea Uniunii Euro-
pene în Sudanul de Sud (https://ec.europa.eu/trust-
fundforafrica/region/horn-africa/south-sudan_en)

• Mai multe informații despre copiii din Sudanul de 
Sud: www.unicef.org/southsudan

• Mai multe informații despre persoanele strămutate 
în interiorul și în vecinătatea Sudanului de Sud: 
https://www.unhcr.org/south-sudan.html

© UNHCR
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FIȘĂ CU RĂSPUNSURI

1) Ce se întâmplă atunci când copiii nu merg la 
școală și nu au acces la educație? Care sunt 
consecințele? Răspunsuri posibile: lipsa oportu-
nităților de muncă în viitor, o vulnerabilitate mai 
mare la violență (tineri inactivi), inclusiv expunerea 
la grupuri extremiste sau violente, posibila exploa-
tare prin muncă sau căsătorie timpurie a copiilor, 
o expunere mai mare la violența de gen, afectarea 
stării de sănătate și a bunăstării (incapacitatea de 
a citi sau de a scrie, lipsa cunoștințelor despre drep-
turi), lipsa unei rețele sociale (prieteni)

2) Ce fac copiii în loc să meargă la școală? Răs-
punsuri posibile: activități casnice, stau degeaba, 
trafic de droguri, sunt cooptați într-o bandă organi-
zată, munca copiilor.

3) Care credeți că sunt motivele pentru care co-
piii nu merg la școală într-o zonă de conflict? 
Răspunsuri posibile: lipsa mijloacelor financiare, se 
ajunge greu la școală din cauza luptelor, nu sunt 

încurajați de părinți, părinții au nevoie de sprijin 
acasă (pentru activitățile casnice sau agricole, de 
exemplu), fetele nu au voie să meargă la școală din 
cauza practicilor culturale; copiii sunt racolați cu 
forța în grupuri armate.

4) Care este legătura dintre o alimentație adec-
vată și educație? Răspuns posibil: capacitatea de 
concentrare, concentrare mai bună, mai puține griji

5) Ce părere aveți despre sprijinul oferit de Uni-
unea Europeană și UNICEF copiilor și familiilor 
în cadrul acestui proiect? Aveți și alte idei 
despre modul în care pot fi sprijiniți copiii 
din zonele de conflict? Răspuns posibil: Copiii din 
zonele de conflict pot fi sprijiniți, printre altele, prin 
programe educaționale, de asigurare a accesului la 
apă și de igienă și alimentație, și anume programe 
care promovează incluziunea refugiaților, a fetelor 
și a minorităților.
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