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PRACOVNÝ LIST: VEDĽAJŠÍ 
BAKHITIN PRÍBEH

Tento vzdelávací list vám umožní poučiť žiakov o 
skúsenostiach vysídlených osôb.

Táto hodina je vhodná pre žiakov vo veku od 12 rokov 
a môže sa použiť na vyučovanie predmetu, pre ktorý 
môže mať význam.

Vzdelávacie ciele

1) Porozumieť, prečo deti a ich rodiny utekajú zo 
svojich domovov a s akými výzvami sa môžu 
stretnúť, keď chcú napríklad pokračovať v štúdiu 
alebo sa dostať k potravinám.

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

 

Trvanie

20 až 30 minút.

Potrebné materiály

Vytlačený Bakhitin príbeh, jedna kópia pre každého 
študenta.

Flipchart (listovacia tabuľa) alebo kriedová tabuľa, na 
ktorú sa počas prezentácií budú dať zapisovať úvahy a 
motívy.

Počítač s projektorom/interaktívna tabuľa s pripojením 
na internet 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 Bakhitin príbeh a informácie o Južnom 

Sudáne a uistite sa, že každý žiak v triede/skupine má 
jednu kópiu.

2) Požiadajte žiakov, aby si prečítali Bakhitin príbeh, ako 
aj informácie o situácii v Južnom Sudáne. 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 odkazy a videá, ktoré si môžete pozrieť.

4) Požiadajte skupinu, aby prediskutovala tieto body: 
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 Bakhita pochádza, a požiadajte žiakov, 
aby na mape našli Južný Sudán.

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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„Keď sme v škole nemali žiadnu stravu, nedarilo sa mi. 
V triede som bola na 30. mieste. Teraz, keď už stravu 
máme, som na 10., 9. alebo ešte lepšom mieste,“ 
hovorí Bakhita Immanuel.

Má 16 rokov a žije so svojou rodinou na zadnom dvore 
katedrály v meste Wau v Južnom Sudáne. Keď v roku 
2016 znovu vypukol konflikt, celá rodina musela utiecť. 
Rodina teraz žije v provizórnom dome vyrobenom 
z plechu a nepremokavej priemyselnej celtoviny 
pripevnenej na drevenej konštrukcii.

Každé ráno sa zobúdza vo svojej posteli, ktorú 
tvorí drevený rám, a ako matrac jej slúži tkanina z 
plastového povrazu. V niektoré dni skôr ako odíde do 
wauskej základnej školy, ide Bakhita do kuchyne pred 
domom, aby si spravila čaj a zjedla mandazi, malý 
kus chleba pripomínajúci šišku alebo dolku bez diery 
v strede. Niektoré rána nemá ani čaj ani mandazi, 

pretože si to jej rodina nemôže dovoliť. Keď utiekli, 
nechali za sebou všetko, čo mali, a teraz majú problém 
prežiť.

 Južný Sudán získal svoju nezávislosť v roku 2011, 
ide o najmladšiu krajinu sveta. Len o dva roky neskôr 
v ňom vypukla občianska vojna, v dôsledku ktorej 
boli vysídlené štyri milióny osôb. Polovica z nich 
utiekla do susedných krajín, zatiaľ čo druhá polovica 
bola podobne ako Bakhitina rodina vysídlená v rámci 
územia Južného Sudánu. V roku 2018 strany konfliktu 
podpísali mierovú dohodu, ktorá otvorila cestu 
politickej zmene a dlhšiemu obdobiu mieru. Napriek 
tomu sa veľa ľudí stále nevrátilo domov a 2,2 milióna 
obyvateľov Južného Sudánu ostáva ako utečenci v 
Sudáne, Etiópii, Ugande, Keni a Konžskej demokratickej 
republike. Ďalších 1,6 milióna osôb je aj naďalej 
vysídlených v rámci Južného Sudánu. Vinou konfliktu 
sa tretina škôl v Južnom Sudáne nedá používať. Tieto 
školy sú poškodené, zničené, prípadne využívané ako 
kasárne alebo prístrešie. Do školy nechodí 2,8 milióna 
detí, čiže vyše 70 % školopovinných detí.

„Keď nemáte jedlo, cítite sa unavení a 
keď prídete do školy, nemáte záujem 
o učenie, cítite len to, že chcete odísť 
z triedy alebo že by mal triedu opustiť 
učiteľ, aby ste nemuseli nič robiť.“

Bakhita chodí do ôsmej triedy základnej školy, 
čo znamená, že je v poslednom ročníku a potom 
postúpi na vyššiu úroveň. Zvolili ju za študentskú 
veľvyslankyňu. Na tento titul je pyšná, keďže sa oň 
zaslúžili aj jej dobré výsledky v škole.
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Európska únia v partnerstve s UNICEF podporuje 
školy učebnicami, zošitmi, perami a batohmi. 
Poskytuje podporu aj učiteľom vo forme 
učebných materiálov a odbornej prípravy. No 
keď si EÚ a UNICEF uvedomili, že to nestačí, 
pretože hladné deti sa v triede nevedeli 
sústrediť, nadviazali partnerstvo so Svetovým 
potravinovým programom (WFP) a zaviedli 
školské stravovanie. Vďaka tomu teraz žiaci 
každý deň na obed dostávajú teplé jedlo.

„Dnes je na obed fazuľa a obilné zrno cirok“ hovorí 
Rosetta Joseph Anthony. Je jednou z kuchárok, ktoré 
pre deti každodenne pripravujú obedy. „Najprv musíme 
očistiť fazule, potom ich chvíľu opečieme nad ohňom a 
pridáme cirok, soľ a olej. Necháme dovariť na miernom 
ohni, až kým jedlo nie je hotové.“

„Dostávam tak energiu, ktorá mi v triede pomáha 
sústrediť sa. Na vyučovaní rozumiem pokynom učiteľa 
a už aj vidím, že môj výkon sa zlepšuje,“ hovorí 
Bakhita.

Bakhita a jej spolužiačka na školskom obede. 
Fotografia: UNICEF Južný Sudán/Gonzalez Farran

Bakhita a jej mama pripravujú jedlo pred ich dočasným domovom v 
meste Wau. Fotografia: UNICEF Južný Sudán/Gonzalez Farran

Rosetta pripravuje vo veľkých hrncoch nad otvoreným ohňom 
fazuľu a cirok. Fotografia: UNICEF Južný Sudán/Gonzalez Farran
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Vďaka tomuto programu bolo do rozvrhu zaradené 
záhradníctvo s cieľom zaistiť rozmanitosť školských 
jedál a učiť deti o dôležitosti správnej výživy. Škola 
má svoju vlastnú záhradu, kde v ktorej žiaci pestujú 
zeleninu. Ibištek jedlý (zelenina), paradajky a baklažány 
sa potom zjedia na obed, a žiaci si zároveň môžu 
domov doniesť zručnosti, ktorými zlepšia stravovanie 
svojej rodiny.

„Chcem sa stať doktorkou, aby som mohla pomáhať 
svojim mladším bratom a sestrám, ktorí ešte stále 
rastú,“ uzatvára Bakhita.
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O Južnom Sudáne: 

Južný Sudán získal svoju nezávislosť po desaťročiach 
vojny v boji za nezávislosť od Sudánu 9. júla 2011. 

Južný Sudán je preto najmladšia krajina sveta. Južný 
Sudán je obrovský, je skoro taký veľký ako Francúzsko, 
má však iba 12 miliónov obyvateľov. 

Najväčším mestom je hlavné mesto s názvom Juba, 
ale viac ako 80 % obyvateľstva žije vo vidieckych 
oblastiach. 

Južný Sudán má mladé obyvateľstvo. 70 % 
obyvateľstva nemá viac ako 30 rokov. 54 % 
obyvateľstva má menej ako 18 rokov. 

Ide o vnútrozemský štát, čo znamená, že nemá žiadne 
pobrežie, má však veľa riek vrátane známej rieky Níl. 

Obyvateľstvo Južného Sudánu tvorí mnoho kmeňov a 
ľudia tam hovoria viac než 60 rôznymi jazykmi. 

Len dva roky po tom, ako krajina získala nezávislosť, 
v nej vypukla občianska vojna a viac ako štyri milióny 
osôb muselo utiecť zo svojich domovov. 

Niektorí žijú ako utečenci v susedných krajinách, ostatní 
žijú rovnako ako Bakhita v dočasných domovoch v 
Južnom Sudáne. 

V Južnom Sudáne je veľká chudoba, potravinová 
neistota a nedostatočný prístup k uspokojeniu 
základných potrieb, napríklad k čistej vode, zdravotnej 
starostlivosti a vzdelaniu, a to napriek tomu, že krajina 
je bohatá na prírodné zdroje, ako je ropa a minerály, a 
má úrodnú pôdu.
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PRACOVNÝ LIST: VEDĽAJŠÍ 
TRIEDNA DISKUSIA

OTÁZKY:
1) Čo sa stane, keď deti nechodia do školy a nemajú 

prístup ku vzdelaniu?

2) Čo robia deti namiesto chodenia do školy?

3) Predstavte si, aké dôvody môžu deti v konfliktných 
oblastiach mať na to, aby nechodili do školy.

4) Ako spolu súvisia správna výživa a vzdelávanie?

5) Čo si myslíte o podpore, ktorú Európska únia a 
UNICEF poskytujú deťom a rodinám v rámci tohto 
projektu? Máte nejaké iné nápady, ako možno 
podporiť deti v konfliktných oblastiach?

Dodatočný materiál:
• Video venované Bakhitinmu príbehu   

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

• Video z konfliktného regiónu venované ďalšiemu 
dievčaťu, ktorého vzdelávanie bolo narušené (https://
audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Viac informácií o práci Európskej únie v Južnom 
Sudáne (https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/
region/horn-africa/south-sudan_en)

• Viac informácií o deťoch v Južnom Sudáne:  
www.unicef.org/southsudan

• Viac informácií o vysídlených ľuďoch v Južnom 
Sudáne a jeho okolí: https://www.unhcr.org/south-
sudan.html

© UNHCR
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LIST S ODPOVEĎAMI

1) Čo sa stane, keď deti nechodia do školy a 
nemajú prístup ku vzdelaniu? Možné odpove-
de: nedostatok budúcich pracovných príležitostí, 
väčšia zraniteľnosť voči násiliu (nečinná mládež) 
vrátane vystavenia extrémistickým alebo násilným 
skupinám, možné zapojenie do detskej práce alebo 
skorého manželstva, väčšie vystavenie rodovo pod-
mienenému násiliu, zhoršovanie zdravia a dobrých 
životných podmienok (neschopnosť čítať alebo písať, 
nedostatok poznatkov o svojich právach), nedosta-
tok spoločenských kontaktov (priateľov)

2) Čo robia deti namiesto chodenia do školy? 
Možné odpovede: domáce práce, nerobia nič, 
užívajú drogy, zapájajú sa do zločineckých skupín, 
detská práca.

3) Predstavte si, aké dôvody môžu deti v kon-
fliktných oblastiach mať na to, aby nechodili 
do školy. Možné odpovede: finančné prostriedky, 

ťažkosť s dochádzaním do školy pre boje, nedo-
statok povzbudenia od rodičov, rodičia potrebujú 
ich pomoc doma (napr. pri domácich alebo poľno-
hospodárskych prácach), dievčatá nemôžu chodiť 
do školy, lebo sa to v danej kultúre nepatrí; deti sú 
nútené stať sa členmi ozbrojených skupín.

4) Ako spolu súvisia správna výživa a vzdeláva-
nie? Možná odpoveď: schopnosť sústrediť sa, lepšia 
koncentrácia, menej starostí

5) Čo si myslíte o podpore, ktorú Európska 
únia a UNICEF poskytujú deťom a rodinám 
v rámci tohto projektu? Máte nejaké 
iné nápady, ako možno podporiť deti 
v konfliktných oblastiach? Možná odpoveď: 
Deťom v konfliktných oblastiach môže byť 
poskytnutá podpora okrem iného cez vzdelávanie, 
programy zamerané na vodu, hygienu, výživu 
alebo začlenenie utečencov, dievčat a menšín.
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