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Téma: Hranice a mosty – Migrácia 

 
 

Blok č. 1: Prečo je migrácia takou horúcou témou pre 21. storočie? 
 
Migrácia je horúcou témou pre Európu a svet 21. storočia. Aké sú príčiny a ako nám dejiny môžu 
pomôcť lepšie chápať a hodnotiť dnešnú situáciu? 
 
Upozornenie: Upozorňujeme, že táto jednotka obsahuje odkazy na webové stránky, ako je napríklad 
YouTube. Obsah externých stránok sa môže meniť a mal by sa monitorovať, aby sa zabezpečila jeho 
vhodnosť pre študentov. 
 
 
Vzdelávacie výstupy tohto bloku 
 
Študenti dokážu: 

 Pochopiť, že migrácia v Európe je tak vnútorná, ako aj vonkajšia 

 Porozumieť, že ľudia majú na migrovanie najrozličnejšie dôvody 

 Vysvetliť, že migrácia nie je novým fenoménom, ale má dlhú históriu 

 Chápať význam pojmov migrant, migrácia, utečenec a žiadateľ o azyl 
 
Určené zdrojové materiály 
 
Zdrojový materiál č. 1 Citácie 
Zdrojový materiál č. 2 Dokument organizácie Amnesty International - Ľudské náklady pevnosti 
zvanej Európa 
Zdrojový materiál č. 3 Obrázky 1-5 
Zdrojový materiál č. 4 Osobné predmety 
Zdrojový materiál č. 5 Bolkensteinova smernica o službách 
 
Frontálna aktivita č. 1: Prečo ľudia zomierajú, keď sa chcú dostať do Európy?  
 

 
Zdroj: Massimo Sestini, Polaris Images © Massimo Sestini, http://www.massimosestini.it/wru.html 
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Ročne prichádzajú o život tisíce migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy. Táto tragická situácia sa 
dnes stáva témou jedného z najnaliehavejších problémov nášho kontinentu. Pozrite si so študentmi 
filmové ukážky a dajte im zadanie, aby napísali odpovede na nasledujúce otázky. Potom porovnajte a 
posúďte rozdielne odpovede v rámci triednej diskusie: 

 Aké dôvody ľudia uvádzajú na to, že opúšťajú svoje domovy? 

 Prečo chcú cestovať do Európy? 

 S akými ťažkosťami sa po ceste stretávajú? 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aBoc_8mCwv0 
Filmová ukážka: Africkí migranti prechádzajú cez Balkán 
 
Zdroj: The Associated Press 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DIkQWmE2Og8 
Filmová ukážka: Sýrski utečenci v Nemecku 
 
Zdroj: Spravodajstvo stanice Voice of America(VOA - Hlas Ameriky) 
 



 

3 

 

 
Frontálna aktivita č. 2: Európania na cestách  
 

 
Zdroj: David Pearson, Alamy Stock Photo © David Pearson / Alamy 
 
Nielen ľudia z mimoeurópskych krajín snívajú o lepšom živote na našom kontinente. Vnútri Európy 
prechádzajú cez hranice milióny ľudí. Tieto pohyby spôsobili v niektorých krajinách rast obáv, že ich 
verejné služby nedokážu podporovať nových obyvateľov. Väčšia diverzifikácia v európskych 
spoločenstvách viedla, naopak, na niektorých miestach k rozšíreniu rasistických nálad. 
 
Pozrite si so študentmi filmové ukážky a dajte im zadanie, aby napísali odpovede na nasledujúce 
otázky. Potom porovnajte a posúďte rozdielne odpovede v rámci triednej diskusie: 

 Prečo v Európe dochádza k rozsiahlej migrácii? 

 Aké druhy práce migranti vykonávajú? 

 Aké dôsledky má táto migrácia na krajiny pôvodu migrantov? 
 
 

 
Filmová ukážka: Litovskí zamestnanci v Írsku 
https://www.youtube.com/watch?v=gI7V_MT1YgE 
Source: Al Jazeera English 
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Filmová ukážka: Poľskí zamestnanci vo Veľkej Británii (pozerajte úsek od 0:00 - 1:15) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UfNTs-mzqU4 
Source: VOANews 
 
Frontálna aktivita č. 3: Postoje k migrantom a migrácii  
 
Rozdajte triede zdrojový materiál č.1 a prečítajte komentáre. Požiadajte študentov, aby odpovedali 
na nasledujúce otázky: 

 Aké postoje sa vyjadrujú v komentároch týkajúcich sa migrantov? 

 Aké dôvody uvádzajú komentujúci, preto nazerajú na migrantov a migráciu tak, ako na ňu 
nazerajú? 

 Ako by tieto komentáre a postoje pôsobili na vás, keby ste boli migrantom? 
 
Skupinová aktivita č. 1: Diskusia o pevnosti zvanej Európa  
 
Rozdeľte triedu na štyri približne rovnako veľké skupiny. V každej skupine určite zapisovateľa na 
zaznamenávanie názorov skupiny a prezentovanie spätnej väzby na konci cvičenia. Každej skupine 
prideľte jednu z nasledujúcich otázok, pričom odpovede na ne treba hľadať v zdrojovom materiáli č. 
2: Ľudské náklady na pevnosť zvanú Európa Požiadajte skupiny, aby predniesli triede správu o svojich 
zisteniach a prezentovali názory na pevnosť zvanú Európa. 

 Aké sú podľa správy príčiny pokusov migrantov o to, aby sa dostali do Európy? 

 Organizácia Amnesty International sa domnieva, že EÚ a jej členské štáty pripravili plány na 
nevpustenie nelegálnych migrantov do Európy. Aké sú to opatrenia? 

 Aký rozdiel je medzi utečencom a žiadateľom o azyl? 

 Ktoré konkrétne črty spomínané v správe vytvárajú pevnosť zvanú Európa? 
 
 
Skupinová aktivita č. 2: Čerpáme z histórie  
 
Dôležité je, aby si študenti uvedomili, že Európania majú dlhú históriu ako migranti, a to z rozličných 
dôvodov, a že sú migrantmi aj dnes. Študentov v jednotlivých skupinách požiadajte, aby si prezreli 
fotografie v zdrojovom materiáli č. 3. Požiadajte ich, aby si vybrali fotografiu a na základe obrázku 
vytvorili príbeh vymyslenej osoby. Pri príprave scenára podľa fotografie môžu vyhľadávať informácie 
na internete, ako aj v tlačených dokumentoch. Pri vytváraní príbehu tejto vymyslenej osoby by 
študenti mali uviesť tieto informácie: 

 Meno osoby a krajinu pôvodu 
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 Prečo táto osoba migruje? 

 Ktoré dva dôležité predmety má pri sebe na ceste a prečo? 

 Čo zanechala doma a za čím bude smútiť? 
 
Keď študenti dokončia dejovú líniu príbehu osoby, požiadajte študenta z každej skupiny, aby zahral 
úlohu tejto osoby a vyrozprával jej príbeh zvyšku triedy. 
 
 
Skupinová aktivita č. 3: Čo sa skrýva za menom? Rozdiely medzi migrantmi a utečencami  
 
Posúďte so študentmi definície pojmov migrant a utečenec v úvodnej časti tohto pracovného plánu.  
Rozdajte zdrojový materiál č. 4, ktorý obsahuje obrázky predmetov vystavených v Dome európskej 
histórie. Dokážu študenti určiť, do ktorých dvoch kategórií tieto predmety patria? Budú musieť 
pozorne čítať, ako sa v definíciách opisujú podmienky ľudí, ktorí prechádzajú hranice, aby mohli 
dospieť k záveru.  
 
 
Skupinová aktivita č. 4: Polemika o poľskom inštalatérovi!  
 
Študentov v jednotlivých skupinách požiadajte, aby si prezreli text a plagát v zdrojovom materiáli č. 
5. Požiadajte všetky skupiny, aby prečítali text, v ktorom sa vysvetľuje, čo je to Bolkensteinova 
smernica. Potom prideľte jednu z nasledujúcich otázok každej skupine, aby na konci činnosti 
spoločne odhalili, o čo vlastne v polemike išlo. 
 

 Prečo sa v západnej Európe organizovali protesty proti tejto smernici? 

 Aká bola výmena medzi komisárom EÚ Bolkensteinom a starostom Pauvrosom? 

 Aká bola odpoveď poľskej rady cestovného ruchu na francúzske reakcie? 

 Aká bola reakcia verejnosti vo Francúzsku na plagátovú kampaň poľského cestovného ruchu? 
 


