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Téma: Hranice a mosty – Migrácia 
 

Blok č. 2: Vnímanie migrácie – za každým príbehom je človek 
 
Príliš často sú skutočné príbehy migrantov skryté za mapami, grafmi a číslami. Málokedy môžeme 
počuť ich hlasy, ich skúsenosti. Vždy musíme mať na pamäti, že hovoríme o ľuďoch, nielen o 
štatistikách. 
 
Upozornenie: Táto jednotka obsahuje odkazy na webové stránky, ako je napríklad YouTube. Obsah 
externých stránok podlieha zmenám a mal by sa monitorovať, aby sa zabezpečila jeho vhodnosť pre 
študentov. 
 
Vzdelávacie výstupy tohto bloku 
 
Študenti dokážu: 

 uvedomiť si, že štatistiky a čísla sprostredkúvajú len časť príbehu migrácie 

 pochopiť, že migranti čelia pri adaptácii na nové miesta a nové spôsoby života mnohým 
výzvam 

 porozumieť, ako môžu historické záznamy pomôcť pochopiť súčasné skúsenosti s migráciou 
 
Poskytnutý zdrojový materiál 
 
Zdrojový materiál č. 6 Listy migrantov 
Zdrojový materiál č. 7 Mapa európskych migračných trás v 19. storočí 
Zdrojový materiál č. 8 Básne, piesne, umelecké diela 
Zdrojový materiál č. 9 Uviaznutí medzi dvoma svetmi 
Zdrojový materiál č. 10 Komiksová šablóna 
Zdrojový materiál č. 11 Nansenov pas 
 
 
Frontálna aktivita č. 1: Samotná štatistika nemôže sprostredkovať ľudské príbehy migrácie  
 

 
Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ©  Statista 
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Tieto videá sa zaoberajú otázkou migrácie v Európe v 21. storočí, ale prinášajú veľmi rôzne pohľady.  
 
Pozrite si so študentmi obe videá a následne v skupine diskutujte o týchto otázkach: 

 Ako sa líši spôsob uvedenia informácií o migrantoch v týchto videách? 

 Aké druhy informácií študenti v každom videu identifikovali? 
 
 

 
Video: Štatistické údaje o migrantoch 
https://www.youtube.com/watch?v=uDszXcSCbPo 
 
Zdroj: BBC News 
 
 
 

 
Video: Príbeh dvoch sýrskych bratov 
https://www.youtube.com/watch?v=XGeKiWVkey4  
 
Zdroj: Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) 
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Skupinová aktivita č. 1: Svedectvá z minulosti 
  
Rovnako, ako sa učíme z príbehov súčasných migrantov, sa môžeme veľa dozvedieť aj o tom, ako 
Európania prežívali migráciu v minulosti, a to zo správ o ich snahách nájsť mier, bezpečie a lepší život 
inde, ktoré zanechali v listoch, denníkoch a iných podobných primárnych zdrojoch.  
Rozdeľte triedu na 4 – 5 približne rovnako veľkých skupín. Určite v každej skupine zapisovateľa na 
zaznamenanie názorov v skupine a poskytnutie spätnej väzby na konci cvičenia. Rozdajte študentom 
zdrojový materiál č. 6 a každej skupine prideľte jeden list. Tieto listy európskych migrantov z USA 
ozrejmujú skutočne ľudské príbehy stojace za migráciou. 

 Aké sú hlavné témy/obavy vyjadrené v každom z týchto listov z pohľadu osoby, ktorá ho 
napísala? 

 Aké dojmy zo života migrantov na konci 19. a začiatku 20. storočia zanechávajú tieto listy? 

 Dajú sa nájsť nejaké podobnosti a rozdiely v skúsenostiach týchto migrantov a migrantov 
v súčasnosti?  

 
 
Skupinová aktivita č. 2: List domov 
 
Na účely tejto aktivity si študenti musia predstaviť, že sú jedným z autorov týchto listov. Požiadajte 
študentov, aby na mape lokalizovali európsku krajinu pôvodu ich vybraného autora. Keď určia 
krajinu, požiadajte ich, aby si samostatne naštudovali, aké boli životné podmienky v danej krajine na 
konci 19. storočia. Potom použite zdrojový materiál č. 7 a požiadajte ich, aby vyznačili svoju cestu do 
USA. Následne by mali napísať list, pričom si predstavia, že ho posielajú rodine alebo priateľom 
doma v Európe. List by mal obsahovať napríklad tieto informácie: 

 Prečo sa rozhodli opustiť domovinu a odísť do USA? 

 Ako cestovali (trasy a spôsoby dopravy) a akým prekážkam čelili na ceste? 

 Ako prežívali príchod do novej krajiny? 
 
 
Skupinová aktivita č. 3: Vyjadrenie migrácie 
 
Ľudia od nepamäti vyjadrovali svoje skúsenosti a pocity spojené s cestovaním a presídľovaním 
prostredníctvom poézie, umenia a piesní. Tieto tvorivé formy dávajú migrantovi hlas, ktorý môže 
symbolizovať situáciu jednotlivca alebo celého spoločenstva ľudí. 
Rozdajte študentom zdrojový materiál č. 8. Po analýze materiálu požiadajte študentov, aby buď: 
 
 
použili poskytnutú komiksovú šablónu (zdrojový materiál č. 10) na vytvorenie príbehu migranta na 
základe udalostí v básni Buďte dobrí, malí migranti (Be good, little migrants) od Uyen Loewaldovej, 
ALEBO 
vytvorili vlastnú umeleckú odpoveď z hľadiska migranta, t. j. napísali báseň, text piesne alebo niečo 
nakreslili, namaľovali alebo vyjadrili piktogramom. 
 
 
Frontálna aktivita č. 2: Byť uviaznutý medzi dvoma svetmi 
 
Presťahovanie na nový kontinent alebo do novej krajiny znamená zvyknúť si na nové spôsoby života, 
nové kultúry, občianske predpisy a, čo je možno najdôležitejšie, na nových ľudí. Požiadajte 
študentov, aby si prečítali biografie a citáty v zdrojovom materiáli č. 9 a ako skupina diskutovali o 
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tom, ako sa v rozličných miestach a kontextoch mení náhľad migrantov na seba samých a to, kým sú. 
Osobitne si všímajte, ako ľudia vo svojich výrokoch hovoria o pocite, že sú niekde medzi, čo je proces 
prispôsobovania sa rôznym kultúram. Použite takýto koncept s cieľom preskúmať so študentmi: 

 dôležitosť uvedomenia si, že ľudia môžu pochádzať z rôznych kultúrnych prostredí. 

 Stotožňujú sa s tým niektorí z vašich študentov? 

 Aké typy výziev môžu takúto adaptáciu sťažiť (napr. rasizmus, nedostatok povedomia 
o rozmanitosti u širokej verejnosti atď.)? 

 
 
Je dôležité zdôrazniť študentom, že aj migranti dosahujú úspechy napriek ťažkostiam, ktorým čelia, a 
mnohí sa stávajú vysokokvalifikovanými a uznávanými pracovníkmi vo svojich oblastiach práce a 
činnosti. Pokúste sa objaviť podobné príklady, ako zobrazuje nasledujúci plagát, vo svojej krajine. 
 

 
 

 Som prisťahovalkyňa 

 Učila som viac ako 2 400 študentov angličtinu a bola som prvou černoškou, ktorá sa stala 
predsedníčkou Národnej únie učiteľov 

 Meno: Baljeet Ghale 

 Krajina pôvodu: Keňa 

 Povolanie: učiteľka/zástupkyňa vedúceho 
 
 
Zdroj: Joint Council for the Welfare of Immigrants www.jcwi.org.uk  
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Ak chcete preskúmať, aký môže byť v európskych krajinách život migrantov, ktorí nemajú úradne 
uznaný status, navštívte webstránku www.undocumentary.org a pozrite si nasledujúci krátky film, 
v ktorom hovoria deti takýchto migrantov bez dokladov. 
 
 

 
 
http://www.dailymotion.com/video/k37ZBrDgWk5oHj9Ety 
To, že utečenci a osoby bez štátnej príslušnosti nemajú úradné doklady, a nemôžu tak požívať práva, 

ktoré sú s nimi spojené, nie je len problémom modernej doby, ale vyskytoval sa už v minulosti. Vojny 

a konflikty v 20. a 21. storočí donútili milióny opustiť svoj domovy a stať sa vysídlenými osobami. 

Rozdajte študentom zdrojový materiál č. 11, ktorý popisuje jeden z pokusov o pomoc utečencom a 

vysídleným osobám z obdobia po skončení prvej svetovej vojny. 

 


