
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVNA JEDINICA 

KAKO ŽIVE DJECA U IZBJEGLIŠTVU? 
iz zbirke “Svi smo mi djeca ovoga svijeta”, 2015.  
 

Uzrast: 9 do 11 godina  



2. KAKO ŽIVE DJECA U IZBJEGLIŠTVU?

Uzrast: 9-11 godina

Cilj: Upoznati učenike s razlikova-
njem pojmova: „izbjeglica“, „mi-
grant“ i „izbjeglički kamp“.

Ishodi za učenike: razlikuje pojmo-
ve kao što su migrant, imigrant i 
izbjeglica, razvija empatiju, razvija 
komunikacijske vještine

Trajanje: 1 školski sat

Potrebni materijali:
• Radni listići (definicije) i pi-

tanja u prilogu
• A4 papir
• Računalo
• Internet veza
• Video reportaža HRT-ove 

emisije Indeks:  
https://youtu.be/vvib2VP_lg4

• UNICEF-ov video “Children 
are more the labels” (traja-
ne 0,32 sek): 
https://youtu.be/uLWcsDfOSQM

Tijek nastavne jedinice:

Pažljivo pročitajte ova objašnjenja u kućicama i zajedno u grupi odgovorite 
na postavljena pitanja:

Imigranti su ljudi koji dođu živjeti u neku drugu zemlju, u kojoj 
se nisu rodili. Migranti su ljudi koji sele zbog različitih razloga. 
Migrirati znači otići iz jedne regije u drugu, ili iz jedne zemlje u 
drugu.

Učenicima možete pokazati video primjer iz HRT-ove emisije Indeks kako bi-
ste ih potaknuli na raspravu: https://youtu.be/vvib2VP_lg4

Pitanja za raspravu:

• Što misliš zbog čega ljudi odlaze s jednog mjesta na drugo? U drugi 
grad, mjesto, zemlju?

• Poznaješ li nekog tko je otišao ili došao na sličan način? Zamisli dijete 
koje dođe s roditeljima u novu zemlju, u novu zajednicu? S kojima 
poteškoćama bi se moglo susresti?

• Kako možeš pomoći ovom djetetu da se osjeća dobrodošlo? Kako 
možeš pomoći da ima boilji uspjeh?  

• A kako se možete sprijateljiti? Zbog čega biste željeli biti prijatelji? 

Migranti su i ljudi koji zbog posla presele u neku drugu zemlju.  
Mnogi za sobom ostave i obitelji, ili pak šalju novac svojim 
obiteljima kako bi im pomogli. Često su razdvojeni od svojih obitelji 
duže vrijeme, ponekad godinama. Neki drugi odsele sezonski, 
primjerice zbog poslova u turizmu ili poljoprivredi. 

Ali ponekad ljudi odlaze i zato jer bježe od ratova, opasnosti i jako 
teških i nehumanih uvjeta života. Ponekad je njihova zemlja u ratu 
i oni se žele maknuti iz rata radi sigurnosti svoje obitelji i vlastite 
sigurnosti. Njih nazivamo „izbjeglicama“ ili ljudima u izbjeglištvu. 
Pokušavaju pronaći sigurnost u zemlji koja nije u ratu i koja pruža 
humanije uvjete života.

No, ponekad moraju putovati u tajnosti i izložiti se brojnim 
opasnostima. Ponekad moraju neko vrijeme živjeti u izbjegličkim 
kampovima. Takav život nije uvijek siguran niti ugodan.  

https://youtu.be/uLWcsDfOSQM
https://youtu.be/uLWcsDfOSQM


U kampovima se često živi primjerice u šatorima ili malim 
kolibama. Nije uvijek lako doći do hrane ili pitke vode, struje. Isto 
tako, ljudi prema njima nisu uvijek ljubazni i srdačni.

• Možeš li zamisliti jedan dan u izbjegličkom kampu, za nekog dječaka 
ili djevojčicu tvoje dobi? Što bi ti nedostajalo? Što bi radio i kako bi 
proveo dan? Što ne bi mogao raditi? 

Radite u maloj grupi. Pretražite na Internetu i u medijima, kakav je život 
djece u izbjegličkom kampu? Ono što saznate podijelite s drugom grupom 
djece u školi ili razredu. Primjer: web stranica United Nations Refugee Agen-
cy (www.unhcr.org). Ako trebaš, pitaj učiteljicu ili učitelja za pomoć oko toga 
kako urediti i prikazati ono što nađeš. Napišite pismo jako važnoj osobi, koja 
može nešto učiniti da pomogne djeci u izbjeglištvu.  Zamolite je da pomogne 
i dajte prijedloge kako to može učiniti. 

Za kraj učenicima možete pustiti kratki UNICEF-ov film Children are more 
then labels te ih potaknuti da samostalno kod kuće ili u grupi na sljedećem 
satu naprave poster pod nazivom „Djeca su djeca!“ koji ćete moći objesiti u 
razredu ili nekom drugom školskom prostoru.


