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Omarjevo potovanje

DEJAVNOST 1 

PRIČAKOVANI IZIDI

Razumeti, kdo je begunec. Razumeti, da obstajajo različne poti umika z 

nevarnih območij in da ljudje pogosto uporabijo najlažjo pot do varnosti. 

Razumeti, da je večina beguncev v državah blizu tiste, iz katere so zbežali.

1. KORAK: Pred predvajanjem videa razredu postavite naslednja 

vprašanja v kateri koli obliki. Verjetno bo najbolje, da razred 

razdelite v majhne skupine in spodbujate vodeno razpravo. 

VPRAŠANJA: 

1. Od kod prihaja Omar (država in kraj) in v katerih drugih državah je 

še živel? 

2. Ali poznate državo in kraj, od koder prihaja Omar, in ali veste, 

zakaj je odšel?

3. Kako dolgo je trajalo od začetka spopada, da je družina začela 

razmišljati o odhodu? 

4. Vzemite zemljevid in poskusite slediti Omarjevemu potovanju iz 

domačega kraja do mesta, kjer zdaj živi. 

2. KORAK: Po ogledu videa povejte naslednje.

»Dejansko je Omarjeva družina pobegnila v Jordanijo in po merilih 

luksemburške vlade postala upravičena do preselitve v Luksemburg s 

statusom beguncev. Preselili so se leta 2015 skupaj s še tremi drugimi 

družinami in si odtlej poskušajo ponovno zgraditi življenje v Luksemburgu. 

To pomeni, da so iz Jordanije odleteli v Luksemburg. Druge begunce iz 

Sirije medtem čaka dolga in naporna pot do varnega okolja, v katerem 

bodo lahko znova zaživeli.«

3. KORAK: Ali ste slišali še za katera druga mesta v Siriji? Ali znate na 

zemljevidu označiti različne poti, po katerih poskušajo ljudje iz teh krajev v Siriji 

priti na varno? V katere države lahko gredo, da bodo na varnem? Oglejte si ta 

zemljevid in vpišite katero koli mesto, ki ga poznate, da vidite, ali ga najdete.

4. KORAK: Oglejte si video »Where do refugees go?« (Kam gredo begunci), 

da bi bolje razumeli gibanje ljudi, ki bežijo pred spopadi.
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Delo in šola

DEJAVNOST 2

PRIČAKOVANI IZIDI

Razumeti, da je Omar običajen mladenič, ki je 

preživel nekaj izjemnih izkušenj. Razvijati zmožnost 

empatije do situacije, v katero ga je pahnilo življenje.

Pred predvajanjem videa razredu postavite naslednja 

vprašanja v kateri koli obliki. Verjetno bo najbolje, da razred 

razdelite v majhne skupine in spodbujate vodene razprave.

VPRAŠANJA: 

1. Ali imate službo oz. ali poznate koga svoje starosti, ki jo 

ima? Kakšno delo opravljate oz. ga opravljajo?

2. Če službe nimate, kdaj mislite, da jo boste imeli, in kaj 

mislite, da boste počeli?

3. Omar je v Jordaniji opravljal številna priložnostna dela, da 

je zaslužil denar, s katerim je pomagal nahraniti svojo družino. 

Ali jih lahko naštejete?

4. Omar je omenil, da je bil slabo plačan za svoje delo. 

Ponovno si oglejte tisti del videa, v katerem govori o tem 

obdobju svojega življenja. 

Zakaj, mislite, da je bil tako slabo plačan, kaj si mislite o 

tem? Ali poznate koga, ki živi v vaši bližini in je mogoče 

prav tako slabo plačan iz podobnih razlogov?

5. Omar je zdaj spet v šoli. Kakšno mnenje ima o šoli? Ali 

je videti, da se tam dobro počuti?

6. Kaj po vašem mnenju misli o službah, ki jih bo imel v 

prihodnosti? Ali mislite, da bi lahko bile podobne službam, 

ki jih boste vi opravljali?
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Primerjanje in vrednotenje – ustvarjalno 
in kritično razmišljanje

DEJAVNOST 3 

PRIČAKOVANI IZIDI

Spodbujajte kritično in ustvarjalno razmišljanje, da 

bodo učenci lahko sočustvovali z Omarjevo situacijo.

Učenci naj si izberejo eno od tem na desni in si ponovno 

ogledajo poglavje, v katerem Omar govori o njej. 

Učenci naj razmislijo o razlikah med njihovo osebno in 

Omarjevo izkušnjo na izbrano temo ter svoje ugotovitve 

izrazijo na ustvarjalni način - skozi poezijo, rimo, petje, glasbo, 

igro, sliko ali kako drugače. 

Morda se jim bo zdelo, da sploh ni razlike, ali pa bodo ugotovili, 

da je ogromna razlika med njihovim in Omarjevim dojemanjem 

izbrane teme.

•  Fitnes

•  Kamere

•  Delo

•  Vključevanje v nov kraj

•  Šola

•  Prijatelji in druženje

•  Njegovi starši
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