
GLEDAM BEGUNCA – VIDIM ČLOVEKA 
Sklop izobraževalnih gradiv o beguncih 

 

 
Aktivnost je del izobraževalnih gradiv »Gledam begunca - vidim človeka«  
za seznanjanje mladih z begunsko tematiko in je last Amnesty International Slovenije.  
Za več gradiv obiščite http://sola.amnesty.si/begunci 

AKTIVNOST JE PRIMERNA ZA IZVAJANJE PRI 

PREDMETIH: 

Osnovna šola: 

Domovinska in državljanska kultura in etika 
Družba 
Etika in družba 
Spoznavanje okolja 
Srednja šola:  

Sociologija 
 

KARTICE »GLEDAM 

BEGUNCA – VIDIM 

ČLOVEKA« 
 

Namen aktivnosti:  

Spoznavanje oseb iz javnega življenja, ki so bili ali so begunci. 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

45 min 

 

Potek aktivnosti: 

Kartice z naslovom »Gledam begunca, vidim človeka« predstavljajo šest znanih posameznic in posameznikov 

(Waris Dirie, Albert Einstein, Denis Avdić, M.I.A., Anton Ingolič, Zlata Filipović), s pomočjo katerih mladi 

ozavestijo dejstvo, da imamo vsi več identitet. Ta zbirka kartic je posebna izdaja zbirke kartic »Izjemni ljudje za 

boljši svet«. 

Udeleženke in udeležence razdelite v šest skupin, vsaka skupina naj predstavi eno osebo ostalim sošolcem. 

Udeleženci nato izpolnijo kviz. 

Aktivnost predlagamo tudi kot pripravo na Pot ob žici 2016. 
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Nasveti za izvajalce: 

 Aktivnost je zastavljena kot priprava na prireditev Pot ob žici 2016, na kateri bo sodelovala tudi AIS. Šole 

iz Ljubljane, ki se bodo udeležile pohoda, toplo vabimo, da aktivnost izvedejo vnaprej in nas med 

pohodom tudi obiščejo na naših info točkah. Več informacij o aktivnostih AIS za mlade na Poti ob žici 

najdete na http://sola.amnesty.si/potobzici. 

 Zbirka »Izjemni ljudje za boljši svet« je samostojen učni pripomoček, ki vsebuje predloge aktivnosti 

glede na velikost skupine. Na voljo je tudi gradivo za izvajalce, dostopno na http://sola.amnesty.si/karte.    

 K izvedbi aktivnosti vabljene tudi šole zunaj Ljubljane, ki ne bodo sodelovale na Poti ob žici.  

 Vsak izpolnjen kviz bomo nagradili z nalepko. 

 Za brezplačno naročilo celotne zbirke in/ali posebne izdaje z begunci pišite na 

samo.selimovic@amnesty.si, poslali vam jih bomo po pošti. 

 

http://sola.amnesty.si/potobzici
http://sola.amnesty.si/karte
mailto:samo.selimovic@amnesty.si
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