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ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Aktivita reaguje na uprchlickou krizi na hranicích mezi Běloruskem a Polskem. Studenti se
zorientují v situaci a zaujímají postoje k pomoci uprchlíkům pomocí názorové škály.

CÍLE
Student popíše humanitární krizi uprchlíků.
Student vyjádří svůj názor na přijímání uprchlíků a svůj názor podpoří argumenty.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Ptáme se studentů, jestli vědí, co se děje na bělorusko-polské hranici. Podle znalostí studentů
můžeme jen ústně shrnout situaci, nebo využít instagramový post www.instagram.com/p/
CWJf5W0LPB4/. Mělo by zaznít: Běloruský diktátor zneužívá krize v Sýrii a Afganistánu, aby
poškodil EU. Pomáhá uprchlíkům až k hranicím s Polskem, nenechá je vrátit se nebo zůstat.
Polsko tento nátlak odmítá a brání uprchlíkům v průchodu. Uprchlíci jsou na hranicích v lesích,
v zimě, bez jídla a lékařské péče a Bělorusové jim odmítají poskytovat jakoukoli pomoc.
Využijeme metody “názorová škála”: na jedné straně třídy bude “souhlasím”, na druhé
“nesouhlasím”. Studenti reagují na výroky tím, že se postaví na místo, které odpovídá jejich
názoru. Zatím nekomentujeme.
1.
		

Polsko by mělo dále hlídat hranici a nenechat uprchlíky projít, aby neustu
povalo diktátorovi.

2.

Polsko by mělo všechny tyto uprchlíky přijmout.

3.

Polsko by mělo přijmout alespoň ženy s malými dětmi a nemocné.

4.
		
5.

Polsko by mělo přijmout uprchlíky, postarat se o ně v uprchlických táborech
a prověřit, kdo má právo na udělení azylu. Ostatní vrátit domů.
Ostatní státy EU by se měly o uprchlíky podělit, aby nebylo vše na Polsku.

Chce někdo navrhnout jinou možnost? Necháme studenty navrhnout jiné řešení a vyjádřit k
němu svůj názor.
Studenti se vrátí na místa a do mentimeteru (anonymně) napíší, co nového si uvědomili nebo
co si potvrdili. Necháme chvíli času k přečtení odpovědí ostatních.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Většina studentů na začátku o situaci věděla málo, mysleli si, že uprchlíci utíkají z Běloruska
kvůli diktatuře. Překvapilo je, že přišli z takové dálky a že je Bělorusko zvalo k průchodu hranic
EU.
Při názorové škále se studenti různě přesouvali, ale byli i jedinci, kteří vytrvale zůstávali na
pozici “odmítání uprchlíků” a naopak pár studentů bylo mnohem ochotnějších k pomoci.
Ocenila jsem, že se nebojí vyjádřit svůj postoj navzdory většinovému názoru. Studenti vysvětlovali i své důvody pro své postoje. K zajímavé diskusi došlo u bodu 3: Kdo jsou děti? Jak
stanovit věkovou hranici?

