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Χρησιμοποιήστε το παρόν φύλλο διδασκαλίας για να 
διδάξετε στους μαθητές τις εμπειρίες νέων σε χώρες 
που βρίσκονται σε κρίση, όπως η Λιβύη.

Το παρόν μάθημα είναι κατάλληλο για μαθητές ηλικίας 
16 ετών και άνω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας σε οποιοδήποτε γνωστικό 
αντικείμενο με το οποίο παρουσιάζει ενδεχομένως 
συνάφεια.

Μαθησιακοί στόχοι

1) Κατανόηση των λόγων για τους οποίους είναι 
σημαντική η στήριξη ευάλωτων νέων σε χώρες που 
βρίσκονται σε κρίση.

2) Κατανόηση του ποιος στηρίζει τους νέους σε χώρες 
που βρίσκονται σε κρίση και με ποιον τρόπο.

 

Διάρκεια

20-30 λεπτά.

Απαραίτητο υλικό

Εκτυπώσεις της ιστορίας του Wanes: ένα αντίτυπο για 
κάθε μαθητή (ή έργο).

Ένας πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού ή ένας 
μαυροπίνακας για την καταγραφή ιδεών και θεμάτων 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη.

Υπολογιστής με συσκευή προβολής/διαδραστικός 
πίνακας με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή 
βίντεο και άλλου διαδικτυακού υλικού που συνδέεται με 
το εκπαιδευτικό πακέτο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα περιπτωσιο-
λογική μελέτη στην τάξη ή σε μια μικρότερη ομάδα. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ
1) Εκτυπώστε την ιστορία του Wanes και βεβαιωθείτε 

ότι κάθε μαθητής στην τάξη/ομάδα έχει ένα αντίτυπο.

2) Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την ιστορία 
του Wanes και να κρατήσουν σημειώσεις αν θέλουν.

3) Αφήστε την τάξη/την ομάδα να συζητήσει 
τις ερωτήσεις στο τέλος της παρούσας 
περιπτωσιολογικής μελέτης. Στο τέλος του παρόντος 
εγγράφου παρατίθενται προτεινόμενες απαντήσεις 
στις ερωτήσεις και προτεινόμενοι σύνδεσμοι και 
βίντεο προς διερεύνηση.

4) Ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει τα εξής: 
Φανταστείτε ότι εργάζεστε για την ΕΕ και ότι 
πρέπει να σκεφτείτε τρόπους στήριξης ατόμων που 
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σε τι είδους στήριξη θα 
δίνατε προτεραιότητα;

5) Τοποθετήστε έναν χάρτη ή μια υδρόγειο μπροστά 
στην τάξη, ρωτήστε τους μαθητές από πού 
προέρχεται ο Wanes και ζητήστε τους να εντοπίσουν 
τη Λιβύη στον χάρτη. Ρωτήστε το όνομα της 
πρωτεύουσας της Λιβύης. Τοποθετήστε μια πινέζα 
στον χάρτη ή στην υδρόγειο για να σημειώσετε τη 
θέση.

6) Κάντε μια συζήτηση στην τάξη χρησιμοποιώντας τις 
ερωτήσεις στη σελίδα 4.  Καταγράψτε τις απαντήσεις 
που προτείνουν οι μαθητές στον πίνακα με 
αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού ή στον μαυροπίνακα.

7) Ζητήστε από ένα άτομο ή την ομάδα να παρουσιάσει 
την περιπτωσιολογική μελέτη στην υπόλοιπη 
τάξη, μεταξύ άλλων τι έμαθε από αυτήν και τις 
προτεραιότητες που θέτει για τους μετακινούμενους 
ανθρώπους.
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Ο Wanes Alghaly είναι ένας 17χρονος επιχειρηματίας 
που ζει στην όμορφη πόλη Zuwara της Λιβύης. Σε ηλικία 
15 ετών, μόλις άρχισε να φοιτά στο λύκειο, ο φιλόδοξος 
νέος ξεκίνησε την πρώτη του επιχείρηση πώλησης DVD, 
CD και λογισμικού υπολογιστών. Επισκεύαζε επίσης 
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα που είχαν χαλάσει 
και πραγματοποιούσε καταφορτώσεις λογισμικού και 
αναμορφοποιήσεις. Παρά την καλή του θέληση και 
τον δυναμισμό του σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν είχε 
την αναμενόμενη επιτυχία και λίγους μήνες αργότερα 
αναγκάστηκε να κλείσει το κατάστημα του λόγω 
έλλειψης πελατών.

Ο Wanes είναι σήμερα 17 ετών, φοιτά ακόμη στο λύκειο 
και είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει στην πρώτη 
επιχειρηματική του αποτυχία να τον αποτρέψει από το 
να κυνηγήσει και να πετύχει τους στόχους του. Αυτή 
ακριβώς η φιλοδοξία τον οδήγησε να εγγραφεί στο 
πρόγραμμα κατάρτισης της UNICEF για επιχειρηματίες, 
προκειμένου να τελειοποιήσει τις γνώσεις του στον 
τομέα των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. 

«Χάρη στην κατάρτιση, κατανόησα τους 
λόγους για τους οποίους η πρώτη μου 
επιχειρηματική εμπειρία ήταν ανεπιτυχής»
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Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο αποτελούσε 
μέρος ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και διοργανώθηκε από την UNICEF, 
πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη. Υλοποιήθηκε από 
την Expertise France και αποδείχθηκε μια εκπληκτική 
εμπειρία που άλλαξε τη ζωή του Wanes. Μεταξύ άλλων, 
έμαθε πώς να προβάλλει ένα έργο, να συντάσσει 
επιχειρηματικό σχέδιο, να καταρτίζει προϋπολογισμό και 
να μελετά την αγορά πριν από τη δρομολόγηση ενός 
έργου. Κατάλαβε ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο η 
πρώτη του επιχείρηση δεν πέτυχε ήταν ότι βρισκόταν 
σε περιοχή της πόλης όπου δεν κυκλοφορούσαν πολλά 
αυτοκίνητα και άνθρωποι. 

Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στο να μην 
επισκέπτονται πελάτες το κατάστημα ήταν η συνήθεια 
του ίδιου και φίλων του να κάθονται στην είσοδο 
του καταστήματος, κάτι που έδιωχνε τους λιγοστούς 
πιθανούς πελάτες καθώς ένιωθαν άβολα να μπουν 
στο κατάστημα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
κατάρτισης που παρασχέθηκε με την υποστήριξη της 
UNICEF, ο Wanes γνώρισε ανθρώπους από διάφορα 
μέρη της χώρας —ήταν η πρώτη φορά που γνώρισε 
ανθρώπους από τη Sabha, η οποία βρίσκεται στο νότιο 
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Το εργαστήριο αποτέλεσε μέρος έργου που 
χρηματοδοτήθηκε από το σκέλος για τη Βόρεια Αφρική 
του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική (EUTF). Η ΕΕ 
χρηματοδοτεί διάφορες δραστηριότητες για ευάλωτα 
παιδιά/νέους στη Λιβύη, προς όφελος τόσο των 
παιδιών της Λιβύης όσο και των παιδιών προσφύγων/
μεταναστών.

τμήμα της Λιβύης. Ορισμένοι συμμετέχοντες στην 
κατάρτιση είχαν την ευκαιρία να βγουν το βράδυ στην 
πόλη για να παρακολουθήσουν αγώνες ποδοσφαίρου σε 
καφετέριες και ο Wanes έκανε κάποιους φίλους με τους 
οποίους δέθηκε.

Εξοπλισμένος με νέες γνώσεις και αποφασισμένος 
να μην κάνει παρόμοια λάθη στο μέλλον, ο Wanes 
είναι τώρα έτοιμος να δοκιμάσει ένα νέο σχέδιο. 
Επιπλέον, σκοπεύει να αξιοποιήσει τις νέες φιλίες που 
δημιούργησε στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ο Wanes δήλωσε: 

«Ως ο νεότερος συμμετέχων στην ομάδα, 
μπορώ να πω ότι η κατάρτιση ήταν πολύ 
χρήσιμη για μένα. Δεν γνώριζα ότι υπάρχουν 
τόσες πολλές επιλογές για να ξεκινήσει κανείς 
μια επιχείρηση. Οι εκπαιδευτές και η ομάδα 
εργασίας ήταν επίσης πολύ υποστηρικτικοί. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΕ και την 
UNICEF, καθώς και την ομάδα για τη φιλοξενία.  
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εκπαιδευτές 
Shadda και Lubna για τη στήριξή τους μέσα 
από μια πραγματικά μοναδική εμπειρία»
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Επιλογή ερωτήσεων προκειμένου οι καθηγητές να ενθαρρύνουν συζήτηση  
με τους μαθητές σχετικά με το κείμενο: 

1) Τι γνωρίζετε για την κατάσταση στη Λιβύη; Προέρχεται ο Wanes από μια ειρηνική χώρα;

2) Ποιες γνώσεις αποκόμισε ο Wanes στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης επιχειρηματιών της UNICEF, το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

3) Γιατί είναι σημαντικό να δημιουργούνται τέτοιες ευκαιρίες κατάρτισης/απασχόλησης για νέους σε χώρες που 
βρίσκονται σε κρίση;

4) Γνωρίζετε επιχειρηματίες από τη χώρα σας; Ποιες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει και τι τις έκανε επιτυχημένες;

5) Φανταστείτε ότι δημιουργείτε τη δική σας επιχείρηση. Τι θα ήταν; Θα είχατε όλες τις γνώσεις για να επιτύχετε; Σε 
ποιους τομείς θα θέλατε να έχετε καλύτερες δεξιότητες; Συζητήστε με τους συμμαθητές σας.

Συζητήστε προφορικά τις παρακάτω απαντήσεις. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε στους 
αντίστοιχους πόρους.

© UNHCR



Funded by the European Union

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Μετά την επανέναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη το 2014 και μέχρι σήμερα, η κατάσταση σε επίπεδο ασφάλειας 
και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λιβύη είναι δύσκολη τόσο για τον πληθυσμό της Λιβύης όσο και για τους χιλιάδες 
μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να στηρίζει τις 
προσπάθειες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση. Η σύγκρουση έχει πλήξει 
σοβαρά τον άμαχο πληθυσμό της Λιβύης. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις γύρω από την πρωτεύουσα Τρίπολη, όπου 
πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση του Wanes, οδήγησαν στον εκτοπισμό περισσοτέρων από 149 000 ατόμων (σύμφωνα 
με στοιχεία του Ιανουαρίου του 2020) και προκάλεσαν πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων και υλικές ζημιές στην γύρω 
περιοχή, επηρεάζοντας την οικονομία της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των εταίρων της όπως η UNICEF, συνεχίζει 
να ενισχύει την ανθεκτικότητα των νέων της Λιβύης και των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, προκειμένου να προετοιμάσουν το μέλλον τους όταν θα υπάρχει και πάλι σταθερότητα στη χώρα.

2) Βλ. στο κείμενο: «Μεταξύ άλλων, έμαθε πώς να προβάλλει ένα έργο, να συντάσσει επιχειρηματικό σχέδιο, να καταρτίζει 
προϋπολογισμό και να μελετά την αγορά πριν από τη δρομολόγηση ενός έργου. Κατάλαβε ότι ο κύριος λόγος για τον 
οποίο η πρώτη του επιχείρησή δεν πέτυχε ήταν ότι βρισκόταν σε περιοχή της πόλης όπου δεν κυκλοφορούσαν πολλά 
αυτοκίνητα και άνθρωποι.»

3) Γράψτε τις ιδέες στον μαυροπίνακα.

4) Γράψτε τις ιδέες στον μαυροπίνακα.

5) Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε μια ειρηνική ήπειρο. Οι άνθρωποι που ζουν σήμερα σε χώρες που βρίσκονται σε 
κρίση χρειάζονται υποστήριξη για να προετοιμάσουν το μέλλον τους, πρέπει να έχουν ελπίδα, πρέπει να διαθέτουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες για να συμβάλουν στην ανασυγκρότηση της χώρας τους.

Παρακολουθήστε το βίντεο κινουμένων σχεδίων «Where do refugees go — where are most of the world’s refugees?» 
(Πού πηγαίνουν οι πρόσφυγες — πού βρίσκονται οι περισσότεροι πρόσφυγες στον κόσμο;) https://www.youtube.com/
watch?v=NM3n3dZzw_w 

Σημείωση: Εάν δεν έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο ή συσκευή προβολής, εκτυπώστε άλλες πληροφορίες που μπορείτε να 
βρείτε στον ιστότοπο του EUTF/στη Γωνιά μάθησης της ΕΕ και δημιουργήστε έναν μικρό φάκελο για τους μαθητές σας.
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