
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 

VIDEO GRADIVA 
 

Namen aktivnosti:  

Informiranje in razbijanje predsodkov o beguncih s 

pomočjo avdiovizualnega gradiva. 

 

Približno trajanje aktivnosti: 

45 minut (5-10 minut/posnetek v sklopu drugih aktivnosti) 

 

Potek aktivnosti: 

Video gradivo je primerno za samostojno aktivnost, lahko pa posamične posnetke pogledate pri drugih 

aktivnostih o beguncih. Če kratke filme uporabljate samostojno, pred ogledom izvedite aktivnost »Trditve« ali 

prikažite powerpoint predstavitev »Gledam begunca – vidim človeka«. 

 

Ko ne obstajaš (kratek igrani film, angleški jezik s slovenskimi podnapisi) 

Producent: AI, dolžina posnetka: 2'10'' 

Kratek igrani film nas preseneti z zamenjanimi vlogami – Evropejci bežijo na varno v afriške države. Evropskega 

gledalca film sili v razmislek »kaj, če bi bile vloge obrnjene?« 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=1n-HnMW5aVM  

 

Sprejmimo begunce (kratek zagovorniški posnetek v slovenskem jeziku) 

Producent: AI, dolžina posnetka: 1'04'' 

Posnetek prikazuje običajno jutro dveh zelo podobnih družin, ki imata podobne navade, a z eno veliko razliko. Ena 

živi v Siriji, druga pa Evropi. Video sooči življenje v varnem okolju in življenje v okolju, kjer izhod iz hiše lahko 

ogrozi življenje, ter na koncu pozove k sočutju in sprejemu beguncev. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=Y-CsQ86S9aE  

https://www.youtube.com/watch?v=1n-HnMW5aVM
https://www.youtube.com/watch?v=Y-CsQ86S9aE
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Evropska begunska kriza in Sirija (angleški jezik s slovenskimi podnapisi)  

Producent: Kurzgesagt, dolžina posnetka: 6’16’’ 

Informativna animacija prikaže vzroke za vojno v Siriji, kdo je vpleten, katere države pomagajo in katere ne. Film 

v drugi polovici naslovi tudi glavne predsodke, ki spremljajo prihod beguncev. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w  

 

 
 

Nasveti za izvajalce: 

 Pred izvedbo delavnice preglejte powerpoint predstavitev »Gledam begunca - vidim človeka«. 

 Uporaba posnetkov je bolj učinkovita, če se s skupino o videnem pogovorite. Predstavljeno vsebino poskusite 

navezati na osebne izkušnje udeležencev, da spodbudite refleksijo in analizo.  

 Ko uporabljate avdiovizualne pripomočke, vedno preverite računalnik, povezavo, projektor in druge pripomočke, da 

so pripravljeni in delujejo, še preden začnete z delavnico.  

 Posamične filme uporabite kot dodaten material pri drugih aktivnostih. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w

