ALTER VILÁG GUG MÓDRA

GLOBÁLIS
VILÁG –
MENEKÜLT
KÉRDÉS
A két 45 perces tanegység célja, hogy a diákok minél több irányból
közelíthessék meg a menekültkérdés tematikáját. Ismerjék meg ennek
történelmi, geopolitikai hátterét. A nagyon személyes forrásokon keresztül
szembesüljenek a témával. Tudatosítani a kérdés összetettségét, ebből
fakadó nehézségét, érzékenységeit. Nyitottá tenni a diákokat.

GLOBÁLIS VILÁG – MENEKÜLT KÉRDÉS

14-15

ÉVESEK

JAVASOLT
ÉLETKOR

JAVASOLT
CSOPORTMÉRET

(8. osztály)

2X45 PERCES

NINCS SPECIÁLIS,
OSZTÁLYTEREM
HELYIGÉNY

OSZTÁLYKERET

IDŐKERETEK

ÓRA ÉS HÁZI
FELADAT

projektor, kinagyított, fénymásolt fotók, csomagolópapír,
postit, színes filcek
ESZKÖZIGÉNY

•
•

A FOGLALKOZTATÁS CÉLJA

vitakultúra, más vélemények elfogadása,
komplex gondolkodás fejlesztése, vizuális
gondolkodás

FEJLESZTENDŐ
KOMPETENCIÁK

VÁRHATÓ
EREDMÉNYEK

Érzékenyítés a témával kapcsolatban, földrajzi, történelmi
tudás szélesítése, globalizációs kérdések feldolgozása,
nyitottság, nagyobb tájékozottság a kérdésben,
érzékenység,

•

VÁRHATÓ
NEHÉZSÉGEK

•

•

FELHASZNÁLHATÓ
FORRÁSOK

sokféle megközelítésben hallottak a kérdésről,
de sok az előítélet
várható különböző vélemények, viták kezelése,

történelem: Az egységesülő Európa, a globalizáció
kiteljesedése (8.)
földrajz: Gazdasági alapismeretek/ Nemzetközi
együttműködések (8.) erkölcstan: Helyem a világban és
Hit világkép…(8.)
informatika: Írott és audiovizuális dokumentumok
létrehozása; Információkeresés (5.-6. évfolyam)

•
TANTÁRGYI
KAPCSOLÓDÁS

menekültek régen és ma.
rámutatni, hogy a globalizáció egyik
súlyos kérdése a menekültkérdés,
érzékenyítés a témában

•

•
•
•

www.youtube.com/watch?v=Z2zzc9ZDGu0
youtu.be/3PXHeKuBzPY
maps.google.hu
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EL SŐ FO GL A L KO Z Á S
FORG ATÓKÖN Y V
IDŐ
(PERC)

TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK TEVÉKENY�
SÉG

A TEVÉKENYSÉG CÉLJA,
FEJLESZTENDŐ KOMPE�
TENCIÁK

I . R Á H A N GO LÁ S , A F E L D OL G OZ Á S E L Ő K É S Z Í T É S E

5 perc

Kisfilm (Dunai exodus részlet) bemutatása
Csoportok kialakítása

Csoportokban
a filmrészlet
megbeszélése

Ráhangolódás
Milyen okokból
kényszerülhetnek emberek
arra, hogy elhagyják
otthonaikat

I I . A TA RTA L O M F E L D OL G OZ Á SA

II./1
6-18

Csoportalakítás
fénymásolt fotók kiosztása
Feladat ismertetése:
( a tanulók a kapott képet: holocaust: (Dunai
exodus, sváb kitelepítés.
1956 emigráltjai)
helyezzék el a történelmi korszakban, írják
fel postitra nézzenek utána az eseménynek
beszéljék meg csoportonként, miért kellett
menekülni
közös megbeszélés

A fotó korban
elhelyezése
adatgyűjtés
történelmi párhuzamok
keresése:
miért kellett „útra
kelniük” emberek
csoportjainak, és új
hazát keresniük

fogalmak tudatosítása

Az elkészült positok
táblára kitétele

II./2
19-25

Moderálása az egyes csoportoknak

A feladatok bemutatása

Feladat megbeszélése

közös megbeszélés

II./3
26-32

kiosztja a papírokat
ismerteti a feladatot
(szófelhő készítése)

Szófelhő készítése

új 4 fős csoportok kialakítása
Játék ismertetése
(mit vinnél magaddal?)

csoportok
létrehozásában való
részvétel

II./4
33-40

Történelmi párhuzamok
keresése

lényegkiemelés
kérdésekkel
tudatosítani, a történelemben
számos alkalommal
kényszerültek ember-csoportok
menekülésre

az egyes csoportok a
fogalmak kapcsán beszélnek a
hontalanság fogalmáról
IKT-eszközök használata

a szituációba való beleélés,
érzékenyítés
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

TANÁR
(T1, T2 STB.)

DIÁK
(D1, D2 STB.)

projektor
közös filmnézés
Csoportos munka

csoportos
frontális

T1: Dunai exodus
T2: információk a
filmhez (csak tanári
segédlet)

Fénymásolt fotók
Projektor
mobil telefon
postitok
T3: „menekültek”
fotók

Csoportos
frontális

csoportos

tábla,
csomagolópapír,
színes filcek
vagy
T4: az interaktív
szófelhő készítéséhez
tagxedo-program

csoportos

papír, filc

osztály

T5: szó-lista

D1:képelemzés
gyűjtő/kutatómunka

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK TEVÉKENY�
SÉG

A TEVÉKENYSÉG CÉLJA,
FEJLESZTENDŐ KOMPE�
TENCIÁK

I I I . Ö S S Z E GZ É S , E LLE N ŐRZ É S , É RT É K E L É S
III./1

házi feladat kiadása
(8 csoport)
interjúrészleteket ill Pályi Zsófi 1-1 fotója
alapján
feladat ismertetése

III./2

kilépő cédula készítése
mi volt a legérdekesebb

házi feladat elkészítése
(érdemes tudatosítani,
hogy csoportokban,
együtt kell
elkészíteniük)

szövegértés
önálló csoportmunka
felelőssége
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

információ gyűjtés, házi
megírása

TANÁR
(T1, T2 STB.)

T6: fotók (Pályi
Zsófia)
T5: interjúrészletek
menekültekkel

DIÁK
(D1, D2 STB.)

D2: Pályi Zsófi fotói
D3: interjúrészletek

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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ME L L É KL ET EK
T1

Forgács Péter Dunai exodus (részlet)

https://www.youtube.com/watch?v=Z2zzc9ZDGu0

T2

Információk a filmhez
„Amiképp az emlékezet és a történelem árad és apad, azonképpen kerekedik felül a Dunai Exodus a
tényszerű dokumentáció és az érzékeinkre ható képek között keletkező feszültségeken két, második világháborús hajóút bemutatásával.” (Leah Ollman)
„Forgács Péter hatvan perces, díjnyertes „A dunai Exodus” című filmjéhez Andrásovits Nándor hajóskapitány
eredeti 8 milliméteres felvételeit használta fel, melyeket a kapitány özvegyétől kapott. A zsidók utazásáról
szóló negyvenkilenc percnyi anyagot Varga János történész- levéltáros adományozta Forgácsnak.”
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T3

menekült-fotók
Kivándorlás az Alföldről |
GradSubotica
gradsubotica.co.rs

Magyar kivándorlók 1956

A fotók és a filmrészletek alapján
a diákok különböző történelmi
korok kényszerű ”otthon-elhagyásait” ismerhetik meg. (sváb
kitelepítés, 1956-os emigráció)

A bácskai svábok kitelepítése
Magyarországról
https://www.youtube.com/
watch?v=V-aMlzdCWS8

roma holokauszt
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T4

interaktív szófelhő készítő segédanyag
tagxedo programmal

https://www.youtube.com/
watch?v=CyWtEuNJhEA&feature=youtu.be

T5

Mit vinnél magaddal?
A FELADAT LEÍRÁSA
Négy fős csoportokat alakítanak az osztály tanulói.
Mindenki kap egy lapot rajta ugyanazzal a tíz fogalommal, tárggyal
LEGKEDVESEBB JÁTÉKOM

VÁLTÓCIPŐ

MOBILTELEFON

TISZTÁLKODÁSI SZEREK

MELEG RUHÁK

ITAL

ÉTEL

CSALÁD

KÖNYV

LEGJOBB BARÁT

a papíron 5 dolgot mindenkinek ki kell húznia, amiről ha el kellene hagynia az otthonát, kénytelen lemondani
ezután az egyes csoportoknak közös listát kell alkotniuk, végül a csoportok elmondják, milyen nehézségek,
viták adódtak, mit volt a legnehezebb kihúzni
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T6 ÉS D2

házi feladat képanyaga:

71

72

ALTER VILÁG GUG MÓDRA

T7 ÉS D3

Házi feladat interjú részletei (Pályi Zsófi
interjúi) és az egyes szövegrészletekhez
kapcsolódó kérdések:
1.

„Kabulhoz közel laktunk egy kis faluban. A tálibok egyszer éjszaka ránk rontottak, apukámat megverték, engem pedig magukkal vittek. Becsukták a szememet és egy olyan házba szállítottak, ahol
velem egyidős, tizennégy-tizenöt éves fiúk voltak. Harcosokat szerettek volna belőlünk képezni
Pakisztánban. Volt ott mosdó egy kis ablakkal, azon kimásztam, egy gyümölcsfán leereszkedtem és visszamentem a falumba. Apukám azt mondta, menjek Európába. Szüleim később
mondták, hogy akiket akkor elvittek a tálibok, mind meghaltak az Amerika elleni háborúban.”
Zia Sharoki

•
•
•

Nézz utána: Hol van Kabul
kik azok a tálibok
Melyik háborúról beszél Zia (mikor történt)

2.

“A
Twitter,
a
Youtube,
a
Facebook
mind
le
voltak
tiltva.
Mahmud Ahmadinezsád újraválasztása után, 2009-től már a nemzetközi hírportálhoz sem volt hozzáférés Iránban. A választási csalást sejtők békés zöld mozgalma
vérrontásba torkollott, és az emberek végül abbahagyták a néma tüntetéseket. A jövő kilátástalanná vált.”
Babak Arzani

•
•

Nézzetek utána, mi történt Iránban 2009-ben. Ki Mahmud Ahmedinezsád?
Mi történt azóta ebben az országban?

3.

“Ízig-vérig berber vagyok. Csak egy kis buta pásztor voltam Marokkóban, mindig követtem a birkákat. Egyedül indultam neki az útnak, sokszor éheztem. Nem volt nekem
tapasztalatom. Akinek nincs pénze és berber csempész ismeretsége, az csendesen beszáll egy
kamionba. A kereskedelmi kikötőben mindenki fehérfajta volt, volt egy nagyon jófej rendőr. Mondta
nekem, hogy ne csináljak semmi hülyeséget, míg ő ott van; de ha már elmegy, az az én dolgom.”
Shaabna Hassan

•
•
•

Kik a berberek, nézz utána. Hol élnek?
Mit jelent az a kifejezés itt az interjúban, hogy „ízig-vérig berber vagyok”?
Miért száll be a kamionba?
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“Be kellett fogni a szádat, mindent négy fal között csinálni és egy másik arccal létezni kint a társadalomban. Vagy pedig a másik utat választottad, hogy totálisan együttműködsz a rezsimmel.”
Behroz Torki

•
•

Nézz utána, mit jelent a rezsim kifejezés.
Mit ért az elbeszélő azon, hogy totális együttműködés, mit kell ehhez megtennie?

5.

“Tibetben nagy a kínai nyomás; nem engedik a gyerekeinket tibeti nyelven taníttatni, nagyapámra rá is
lőttek. Huszonhatan menekültünk együtt a Himaláján keresztül és tizenhárman értük el a nepáli határt. A
többiek meghaltak vagy eltűntek. Napközben a hóba lyukat ástunk és ott aludtunk, éjjelente pedig öt-hat
órát gyalogoltunk. Az éjszaka jól terjed a hang és féltünk, hogy a kínai katonák meghallják a gyereksírást.
A nepáli maffiának édesanyám drágakövét adtam oda, amiért cserébe Magyarországra hoztak.”
Namgyal Tsewang

•
•

Nézzetek utána, kik azok a tibetiek. Milyen ellentét feszül a kínaiak és közöttük?
Számoljátok ki, milyen hosszú utat (hány km) kellett a menekülőknek megtenniük

A KÉPET KAPÓ CSOPORTOK:
Minden csoport egy fotót kap. Írjátok le néhány sorban, mit szimbolizálnak ezek a képek?
Miért a személyes ruháik jelképezik a menekülteket.
Nézzetek utána Pályi Zsófi fotós munkásságának
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M ÁSO D IK F O GL A L KO Z Á S
FORG ATÓKÖN Y V
IDŐ
(PERC)

TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK
TEVÉKENYSÉG

A TEVÉKENYSÉG
CÉLJA, FEJLESZTENDŐ
KOMPETENCIÁK

I . R Á H A N GO LÁ S , A F E L D OL G OZ Á S E L Ő K É S Z Í T É S E
5 perc

Film nézés
videó bemutatása
feladat kiadása: párokban nézzenek utána,
hol van Persepolis
ki Marjane Satrapi

A Persepolis c film részletének megnézése
mobiltelefonon információgyűjtés

Ráhangolódás,
figyelemfelkeltés

I I . A TA RTA L O M F E L D OL G OZ Á SA
Házi feladat megbeszélése

II./1
6-17 p.

II/2
18-28

vita
/beszélgetés kezdeményezése

Térkép készítése
Feladat ismertetése
(térkép)
csoportalakítás

Szövegértés

II/3
29-40

Csoportokat alakít
kiosztja a szöveget
ismerteti a feladatot

házi feladatok csoportonkénti
bemutatása
megbeszélés/közös
gondolkodás

Térkép elkészítése
történelmi események
ismertetése

A diákok egyénileg elolvassák a szöveget
csoportokban megbeszélik
válaszolnak a kérdésekre
(milyen szervezetek segítik ma a menekülteket
mi az ENSZ feladata?)

szövegértés,
vizuális gondolkodás megerősítése
tudatosítása a témának: menekültkérdés nem csak a múltban
volt

gyűjtőmunka,
földrajzi elhelyezés,
fogalmak, ismeretek elmélyítése

szövegértés
gyűjtőmunka
az ENSZ feladatának megismerése
Tudatosítani, a világ lakosságának mekkora százalékát érinti,
s megerősíteni, ettől nevezzük
globális válságnak
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

frontális
páros munka

csoportmunka
frontális

TANÁR
(T1, T2 STB.)

projektor, internet
elérés, mobil telefon
T1: Persepolis

fénymásolt szövegek, fotók,
projektor
T2: szövegek
T3: fotók
csomagoló
papír

csoportmunka
frontális

filcek
projektor
T4: feladat
leírása
google maps

egyéni,
csoport
frontális

fénymásolt szövegek
T5 szöveg
T6 feladat

DIÁK
(D1, D2 STB.)

mobil

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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TANÁRI TEVÉKENYSÉG

DIÁK TEVÉKENY�
SÉG

A TEVÉKENYSÉG CÉLJA,
FEJLESZTENDŐ KOMPE�
TENCIÁK

I I I . Ö S S Z E GZ É S , E LLE N ŐRZ É S , É RT É K E L É S
III/1
41-45

összegzi a két tanórát
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ESZKÖZÖK, MELLÉKLETEK
MUNKAFORMÁK
ÉS MÓDSZEREK

frontális

TANÁR
(T1, T2 STB.)

DIÁK
(D1, D2 STB.)

KIPRÓBÁLÓ TANÁR MEGJEGYZÉSE,
VÉLEMÉNYE
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ME L L É KL ET EK
T1

Persepolis film részlete

https://youtu.be/3PXHeKuBzPY

T2/T3

a házi feladat szöveg-részletei és képi anyaga
(L.ELSŐ TANEGYSÉG FORRÁSOK)

T4

Térképes feladat leírása
•

A tanulók a google maps segítségével elhelyezik a forrásokban található országokat

•

Majd az előre felvázolt vaktérképen minden csoport besatírozza az általa megismert területet

•

A csoportok ismertetik, milyen történelmi eseményt mutatnak be az egyes forrásrészletek
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T5

Menekültek és migráció

www.unis.unvienna.org/unis/hu/topics/refugees-migration.html

T6

Feladat leírása
•

Tanár 3 csoportot alakít és kiosztja a 3 részre szétvágott szöveget
(annyit, ahányan egy csoportban vannak)

•

A tanulók egyénileg elolvassák a szöveget

•

csoportonként megbeszélik a kérdések alapján

•

együttes megbeszélés

1. CSOPORT
A szíriai menekültek támogatása nem csak “egy nagylelkű cselekedet”, hanem “felvilágosult önérdek”
is, mondta az ENSZ-főtitkár a jordániai menekülttábor meglátogatásakor
2017. március 28. - A körülbelül 80000 szíriai menekültet befogadó Jordániában található Zaatari
menekülttábort meglátogatva António Guterres ENSZ-főtitkár sürgette a szíriai konfliktusban részt
vevő feleket és a rájuk befolyással bíró országokat, hogy vegyék észre, hogy a válság nem csak a
szíriai emberek számára jelent tragédiát, hanem a regionális stabilitásra és globális biztonságra is
fenyegetést jelent.
A szíriai menekültek iránt tanúsított szolidaritás módot ad arra is, hogy megmutassuk, hogy képesek
vagyunk garantálni a globális biztonságot. Ez nem csak egy nagylelkű cselekedet, hanem felvilágosult önérdek is”, mondta az ENSZ-főtitkár. Továbbá megjegyezte, hogy a menekültek támogatásának
hiányában az olyan csoportok, mint az Iszlám Állam és az al-Kaida saját további érdekeikre tudják
fordítani az ilyen típusú tétlenséget és kockára tehetik a globális biztonságot.
KÉRDÉSEK:
Az Ensz-főtitkár szerint miért jelent a menekült-kérdés globális veszélyt?
Az ENSZ melyik szervezete foglalkozik a menekült-kérdéssel?
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2. CSOPORT
Az Egyesült Nemzetek történelme során először lépte át a 60 milliót azoknak a száma, akiknek
háború, üldöztetés vagy terrorizmus miatt kellett elhagyni otthonukat. 2015-ben percenként átlagosan 24 ember kényszerült elmenekülni otthonából.
Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának globális trendek című jelentése bemutatja,
hogy 2015 végéig 65,3 millióan kényszerültek a lakóhelyük elhagyására, amely 5 millióval több az azt
megelőző évhez képest. Közülük 21,3 millió a menekült, 3,2 millió a menedékkérő és 40,8 millió a
saját országában élő belső menekült.
Három ország: Szíria, Afganisztán és Szomália adja a világ menekültjeinek a felét.
A szíriai válság miatt millióknak kellett elmenekülniük
A szíriai válság kezdete óta több mint 4,9 millió ember hagyta el az országot. Hol vannak most ők? A
2016. június 30-ai adatok szerint nagy részük a régióban maradt Szíria szomszédos országaiban. A
szíriai menekültek közül 2,7 millióan Törökországban, 1,03 millióan Libanonban, 657 000-en Jordániában, 249 000-en Irakban és 117 000-en Egyiptomban tartózkodnak.
A szíriai menekültek háromnegyede nő és gyermek.
Szírián belül további 13,5 millió ember szorul humanitárius segítségnyújtásra, akik közül 6,6 millióan
az erőszak következtében váltak belső menekültté.
1 millió szíriai kért menedéket Európában 2011 áprilisa és 2016 júniusa között.
A gyermekek teszik ki a világ menekültjeinek több mint a felét, akik közül sokan a szüleiktől elszakítva vagy egyedül utaznak.
Míg 2015-ben több mint 1 millió menekült és migráns érkezett a Földközi-tengeren keresztül
Európába, addig a világ menekültjeinek nagy része a globális dél fejlődő országaiban tartózkodik.
Törökország volt a legnagyobb befogadó ország, amely 2,7 millió menekültet látott el. Libanonban a
legnagyobb a menekültek aránya a lakossághoz képest, ahol közel egy menekült jut minden ötödik
libanoni állampolgárra.
KÉRDÉSEK:
Mi a különbség menekült, menekült-kérő és belső menekült között?
Számold ki, hány „magyarországnyi” ember kényszerült menekülni!

GLOBÁLIS VILÁG – MENEKÜLT KÉRDÉS
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3. CSOPORT
A gyermekek teszik ki a világ menekültjeinek több mint a felét, akik közül sokan a szüleiktől elszakítva vagy egyedül utaznak.
Míg 2015-ben több mint 1 millió menekült és migráns érkezett a Földközi-tengeren keresztül
Európába, addig a világ menekültjeinek nagy része a globális dél fejlődő országaiban tartózkodik.
Törökország volt a legnagyobb befogadó ország, amely 2,7 millió menekültet látott el. Libanonban a
legnagyobb a menekültek aránya a lakossághoz képest, ahol közel egy menekült jut minden ötödik
libanoni állampolgárra.
Közös felelősség, szolidaritás és együttérzés
Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár ismételten a közös felelősségvállalásra szólított fel, a vezetőket pedig arra
kérte, hogy együtt érzően és az emberi jogokat tiszteletben tartva válaszoljanak a menekülthelyzetre.
Az Osztrák Parlamentben tartott beszédében 2016 áprilisában, Ban Ki-Mun elmondta, hogy „erkölcsi, jogi és politikai kötelezettségünk, hogy segítsük azokat, akik a háború, az emberi jogi jogsértések
és üldöztetés elől menekülnek.”
Kifejezte aggodalmát az intolerancia gyűlölettel teli hangvételével, a menekültekkel és migrációs
kérdésekkel kapcsolatos megosztó politikai retorikával, a növekvő idegengyűlölettel és az egyes régiókban a menedékhez történő korlátozott hozzáféréssel kapcsolatban is.
KÉRDÉSEK:
Mit jelent a közös felelősség vállalás?
Milyen szervezetek vesznek ebben részt?
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ALTER VILÁG GUG MÓDRA

IG A
ME
ZL
VAGY
L É KLHA
ET EK
M I S?

Döntsd el az alábbi állításokról,
hogy igazak vagy hamisak!
VÁLASSZ EGY JELET ÉS RAJZOLD A NÉGYZETBE!

A feladat elvégzése után ugyanezt a jelet rajzold ide!

ÁLLÍTÁS

IGAZ

1.

Menekült az, aki a háborús övezetből, kényszerűségből hagyja el a
lakóhelyét.

2.

1956-ban több mint fél millióan hagyták el Magyarországot.

3.

A menekülttáborokban ugyanolyan körülmények között élnek az
emberek, mint lakóhelyeiken.

4.

A gyermekek teszik ki a világ menekültjeinek több mint felét.

5.

Az ENSZ alapokmánya rögzítette a meneküléshez való jogot.

6.

Minden menekült kérvényezheti a letelepedési jogot és az
állampolgárságot.

KARIKÁZD BE A MEGFELELŐT!
A feladat elvégzése előtt vagy után töltötted ki:
ELŐTTE

UTÁNA

HAMIS

