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Използвайте този учебен план, за да запознаете 
учениците с преживяванията на младите хора в 
държави в криза, като Либия.

Този урок е подходящ за ученици на възраст 16 
и повече години и може да се използва по всеки 
предмет, за който може да е от значение.

Цели на обучението

1) Да се разбере защо е важно да подкрепяме 
уязвими млади хора в държави в криза.

2) Да се разбере кой и по какъв начин подкрепя 
младите хора в държави в криза.

Продължителност

20—30 минути.

Необходими материали

Копия от историята на Уейнс: по едно копие за всеки 
ученик (или проект).

Флипчарт или дъска за записване на идеи и теми по 
време на дискусията в класа.

Компютър с проектор/интерактивна дъска с 
интернет връзка за преглед на видеоклипове 
и други онлайн материали, свързани с 
образователния пакет.

Имайте предвид, че можете да използвате този 
практически случай в клас или в по-малка група.
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УКАЗАНИЯ
1) Разпечатайте историята на Уейнс и се уверете, че 

всеки ученик в класа/групата разполага с едно 
копие.

2) Помолете учениците да прочетат историята на 
Уейнс и да си водят бележки, ако желаят.

3) Дайте възможност на класа/групата да обсъди 
въпросите, написани в края на практическия 
случай. В този документ има предложения 
за отговори на въпросите, а също така и 
предложения за препратки и видеоклипове, 
които да проучите в края на урока.

4) Помолете групата да обсъди следното: 
Представете си, че работите за ЕС и трябва да 
измислите начини за подкрепа на хора, които са 
избягали от домовете си, на какъв вид подкрепа 
бихте дали приоритет?

5) Поставете карта или глобус пред учениците, 
попитайте ги откъде е Уейнс и ги помолете да 
намерят Либия на картата. Попитайте коя е 
столицата на Либия. Поставете пинче на картата 
или глобуса, за да маркирате местоположението.

6) Проведете дискусия с класа, като използвате 
въпросите за дискусия на страница 4. Запишете 
на флипчарта или дъската отговорите, 
предложени от учениците.

7) Помолете един ученик или групата да представи 
практическия случай на останалата част от 
класа, като са включени изводите, които са 
направили, и техните приоритети относно хората 
в движение.
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Уейнс Алгали е 17-годишен предприемач, който 
живее в красивия град Зувара в Либия. На 
15-годишна възраст, точно когато е постъпил в 
гимназията, амбициозният млад мъж стартира 
първия си бизнес с продажби на DVD, CD и 
компютърен софтуер. 

Освен това той е ремонтирал повредени компютри 
и мобилни телефони, инсталирал е софтуер и ги 
е преформатирал. Въпреки добрите намерения и 
активността на Уейнс, той не постига очаквания 
успех и няколко месеца по-късно, поради липса на 
клиенти, е принуден да затвори магазина си.

Сега Уейнс е на 17 години, все още е в гимназията 
и е твърдо решен да не позволи първият му бизнес 
провал да го възпре да преследва и постига целите 
си. Именно тази амбиция го е подтикнала

 да се запише в обучението за предприемачи на 
УНИЦЕФ, за да усъвършенства знанията си по 
бизнес и предприемачество. 

„Благодарение на обучението разбрах 
причините, поради които първият 
ми бизнес опит беше неуспешен“ 
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Обучението, което беше част от проект, финансиран 
от Европейския съюз и организиран от УНИЦЕФ, се 
проведе в Триполи. Този проект беше реализиран от 
Expertise France и се оказа невероятно преживяване, 
което завинаги промени живота на Уейнс. 

Освен всичко друго той се научи как да представи 
проект, да напише бизнес план, да направи 
бюджет и да проучи пазара, преди да стартира 
нов проект. Той трябваше да разбере, че основната 
причина първият му бизнес да не потръгне е 
местоположението на магазина, намиращ се в район 
на града със слабо движение на автомобили и хора. 

Друг фактор, допринесъл за липсата на клиенти, 
които да посещават магазина, е тенденцията той 
и приятелите му да седят на входа на магазина. 
Това е отблъснало малкото потенциални клиенти, 
тъй като за тях е било неудобно да влизат вътре. 
По време на обучението, подкрепено от УНИЦЕФ, 
Уейнс се запозна с участници от различни части на 
държавата ― за първи път се срещна с хора от гр. 
Сабха, който се намира в южната част на Либия. 
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Работният семинар беше част от проект, финансиран 
по направление „Северна Африка“ на Извънредния 
доверителен фонд на Европейския съюз за Африка 
(ЕUTF). ЕС финансира различни дейности за уязвими 
деца/младежи в Либия, както в полза на либийските 
деца, така и на деца бежанци/мигранти.

Някои от участниците в обучението имаха 
възможност да излизат вечер в града, за да гледат 
футболни мачове в кафенетата, и той се сприятели с 
някои от тях.

Обогатен с нови знания и решен да не допуска 
подобни грешки в бъдеще, Уейнс вече е готов да 
опита нов проект. Освен това той възнамерява да се 
възползва от новите приятелства, създадени в хода 
на обучението. 

По време на интервю Уейнс отбеляза:

„Като най-младият участник в групата 
мога да кажа, че обучението беше 
много полезно за мен. Не знаех, че 
има толкова много възможности за 
стартиране на бизнес. Обучителите 
и работният екип също ни оказаха 
голяма подкрепа. Бих искал да благодаря 
на ЕС и УНИЦЕФ, както и на екипа, че 
ни приеха. Искам да изкажа специални 
благодарности на обучителите Шада 
и Лубна за тяхната подкрепа чрез едно 
наистина неповторимо преживяване“
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Въпроси, които учителите могат да използват, за да ангажират учениците относно текста: 

1) Какво знаете за ситуацията в Либия? От мирна държава ли идва Уейнс?

2) Какви знания е придобил Уейнс по време на обучението за предприемачи на УНИЦЕФ, финансирано от 
Европейския съюз?

3) Защо е важно да се създават такива възможности за обучение/работа за младите хора в държави в криза?

4) Познавате ли предприемачи от вашата държава? Какъв бизнес са създали и как са станали успешни?

5) Представете си, че бихте създали свой собствен бизнес. Какъв би бил той? Имате ли всички знания, за да 
успеете? В кои области бихте искали да имате по-добри умения? Обсъдете със съучениците си.

Обсъдете устно отговорите по-долу. Кликнете върху връзките по-долу, за да отидете на 
съответните материали.
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1) Поради възобновяването на гражданската война в Либия през 2014 г. до момента сигурността и хуманитарната 
ситуация в държавата са трудни както за либийското население, така и за хилядите мигранти и бежанци, които 
са блокирани в държавата. Европейският съюз продължава да подкрепя усилията за водене на мирни прего-
вори с цел прекратяване на конфликта. Конфликтът силно засегна цивилното население на Либия. Продължа-
ващите сблъсъци около столицата Триполи, където се проведе обучението на Уейнс, доведоха до разселването 
на над 149 000 души (към януари 2020 г.), както и до много цивилни жертви и имуществени щети в околността, 
които от своя страна засегнаха икономиката на държавата. Благодарение на партньори като УНИЦЕФ Евро-
пейският съюз продължава да подкрепя либийските младежи и уязвимите мигранти и бежанци в тези трудни 
времена, за да могат да подсигурят бъдещето си, след като държавата отново бъде стабилна.

2) Вижте в текста: „Наред с други придобити умения той се научи как да представи проект, да напише бизнес 
план, да направи бюджет и да проучи пазара, преди да стартира проект. Той разбра, че основната причина 
първият му бизнес да не потръгне, е защото магазинът се е намирал в район на града със слабо движение на 
автомобили и хора.“

3) Запишете идеите на дъската.

4) Запишете идеите на дъската.

5) Имаме голям късмет да живеем на спокоен континент. Хората, живеещи в момента в държави в криза, 
трябва да бъдат подкрепени, за да подсигурят бъдещето си, трябва да имат надежда, трябва да притежават 
необходимите умения, за да помогнат за възстановяването на своята държава.

Изгледайте анимацията „Къде отиват бежанците — къде са повечето от бежанците в света?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Забележка: Ако нямате интернет връзка или устройство за прожектиране, разпечатайте друга 
информация, която можете да намерите на уебсайта на EUTF / EU Learning Corner, и направете малка папка 
за вашите ученици.
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