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Kasutage seda õppelehte, et tutvustada õpilastele 
kriisiolukorras olevates riikides, nt Liibüas elavate 
noorte kogemusi.

Õppetund sobib 16-aastastele ja vanematele 
õpilastele ning seda saab kasutada selle teema 
õpetamiseks mis tahes aines, mille jaoks see võib olla 
asjakohane.

Õppe-eesmärgid

1) Mõista, miks on oluline toetada haavatavaid noori 
kriisiolukorras olevates riikides.

2) Mõista, kes toetab noori kriisiolukorras olevates 
riikides ja kuidas.

 

Kestus

20–30 minutit.

Vajalikud materjalid

Wanesi loo väljatrükid: üks eksemplar igale õpilasele 
(või iga projekti kohta).

Paber- või tavatahvel, kuhu klassiarutelu ajal mõtteid 
ja teemasid kirjutada.

Internetiühendusega arvuti ja projektor/nutitahvel, et 
vaadata videoid ja muid veebimaterjale, mis on seotud 
hariduspaketiga.

NB! Seda juhtumiuuringut võib kasutada klassitunnis 
või väiksemas rühmas.
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JUHISED
1) Printige Wanesi lugu välja ja veenduge, et igal 

klassi õpilasel/rühmal on üks eksemplar.

2) Paluge õpilastel lugeda Wanesi lugu ja teha soovi 
korral märkmeid.

3) Laske klassil/rühmal arutada juhtumiuuringu lõpus 
esitatud küsimusi. Dokumendi lõpus on esitatud 
soovitatavad vastused küsimustele ja videod, mida 
uurida.

4) Paluge rühmal arutada järgmist küsimust. Kujuta 
ette, et sa töötad ELi heaks ja pead leidma viise 
kodust põgenenud inimeste abistamiseks. Millise 
abi seaksid esikohale?

5) Asetage klassi ette kaart või gloobus, küsige 
õpilastelt, kust Wanes pärit on, ja paluge neil 
leida kaardilt Liibüa. Küsige Liibüa pealinna nime. 
Märkige selle asukoht kaardil või gloobusel ära.

6) Korraldage klassiarutelu, kasutades leheküljel 4 
esitatud klassidebati küsimusi.  Kirjutage õpilaste 
väljapakutud vastused paber- või tavatahvlile.

7) Paluge ühel õpilasel või rühmal tutvustada 
juhtumiuuringut ülejäänud klassile, sealhulgas 
seda, mida nad sellest õppisid, ja oma prioriteete 
seoses rändavate inimestega.

© UNHCR

TÖÖLEHT: PÕHIKOOLI II ASTMEST KUNI KESKKOOLI LÕPUNI 
WANESI LUGU



Funded by the European Union

Wanes Alghaly on 17-aastane ettevõtja, kes elab 
Liibüas kaunis Zuwara linnas. 

15-aastasena, kui ta oli just keskkooli läinud, asutas 
edasipüüdlik noormees oma esimese äri, hakates 
müüma DVDsid, CDsid ja arvutitarkvara. Ta parandas 
ka katkiseid arvuteid ja mobiiltelefone, laadis alla 
tarkvara ning vormindas seda ümber. 

Olgugi et ta oli juba noores eas heatahtlik ja innukas, 
ei saavutanud ta soovitud edu ning paar kuud hiljem 
oli ta sunnitud oma poe klientide vähesuse tõttu 
sulgema.

Wanes on nüüd 17-aastane, käib endiselt keskkoolis 
ja on võtnud endale eesmärgiks mitte lasta äri 
läbikukkumisel end eesmärkide saavutamisel 
heidutada. Just see edasipüüdlikkus ajendas teda  
liituma UNICEFi ettevõtluskoolitusega, et täiendada 
oma teadmisi äri ja ettevõtluse vallas. 

„Tänu koolitusele mõistsin, miks minu 
esimene ärikogemus ebaõnnestus.“ 

© UNICEF

© UNICEF

TÖÖLEHT: PÕHIKOOLI II ASTMEST KUNI KESKKOOLI LÕPUNI 
WANESI LUGU

Koolitus, mis toimus Euroopa Liidu rahastatud projekti 
raames ja mille korraldas UNICEF, leidis aset Tripolis. 
Selle viis ellu Expertise France ja see osutus Wanesi 
jaoks imeliseks elumuutvaks kogemuseks. Muu 
hulgas õppis ta projekti müümist, äriplaani ja eelarve 
koostamist ning turu-uuringute tegemist enne projekti 
käivitamist. 

Ta sai aru, et tema esimene äri ebaõnnestus peamiselt 
sellepärast, et see asus hõreda liiklusega linnaosas, 
kus oli vähe inimesi. 

Teine tegur, mis põhjustas klientide vähesust, oli tema 
ja tema sõprade harjumus istuda poe ukse ees, mis 
hirmutas vähesed potentsiaalsed kliendid eemale, 
kuna nad tundsid poodi sisenemisel ebamugavust. 
UNICEFi toetatud koolituse käigus sai Wanes tuttavaid 
riigi eri paigust – ta kohtus esimest korda Lõuna-
Liibüas asuvast Sabha linnast pärit inimestega. 
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Töötuba oli osa projektist, mida rahastab Aafrika jaoks 
mõeldud hädaolukorra usaldusfondi Põhja-Aafrika 
haru. EL rahastab mitmesugust Liibüa haavatavatele 
lastele / noortele suunatud tegevust, millest saavad 
kasu nii Liibüa lapsed kui ka pagulaste/rändajate 
lapsed.

Mõnel koolitusel osalejal oli võimalus minna õhtuti 
linna, et vaadata kohvikutes jalgpallimatše, ja ta leidis 
mõne uue sõbra, kellega ta sai lähedaseks.

Nüüd, kui Wanes on täiendanud oma teadmisi ja 
võtnud sihiks tulevikus sarnaseid vigu vältida, on 
ta valmis uue projekti kallal kätt proovima. Lisaks 
kavatseb ta koolituse käigus sõlmitud uutest 
sõprussuhetest kasu lõigata. 

Intervjuu käigus ütles Wanes järgmist: 

„Rühma noorima osalejana võin öelda, et 
koolitus oli mulle väga kasulik. Ma ei teadnud, 
et äri alustamiseks on nii palju võimalusi. 
Koolitajad ja töömeeskond olid samuti väga 
toetavad. Soovin tänada ELi ja UNICEFi, 
samuti meeskonda meie võõrustamise 
eest.  Soovin eriti tänada koolitajaid 
Shaddat ja Lubnat, et nad toetasid mind 
selle tõeliselt ainulaadse kogemuse ajal.“
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Võimalikud küsimused, mida õpetajad saavad küsida, et õpilased tegeleksid tekstiga. 

1) Mida sa tead olukorrast Liibüas? Kas Wanes on pärit rahumeelsest riigist?

2) Milliseid teadmisi sai Wanes UNICEFi ettevõtjatele mõeldud koolitusel, mida rahastas Euroopa Liit?

3) Miks on oluline luua kriisiolukorras olevates riikides elavatele noortele selliseid koolitus-/töövõimalusi?

4) Kas sa tunned mõnda oma riigist pärit ettevõtjat? Millise ettevõtte ta asutas ja mis aitas neil edu saavutada?

5) Kujuta ette, et asutad oma ettevõtte. Mis see oleks? Kas sul on kõik edu saavutamiseks vajalikud teadmised 
olemas? Millistes valdkondades sooviksid paremaid oskusi? Arutle klassikaaslastega.

Arutage suuliselt allpool esitatud vastuseid. Klõpsake allpool esitatud linkidele,  
et minna vastavate materjalide juurde.
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1) Alates Liibüa kodusõja taaspuhkemisest 2014. aastal tänaseni on Liibüa julgeoleku- ja humanitaarolukord 
keeruline nii Liibüa elanikkonna kui ka riiki lõksu jäänud tuhandete rändajate ja pagulaste jaoks. Euroopa Liit 
toetab jätkuvalt rahuläbirääkimisteks tehtavaid jõupingutusi, et konflikt lõpetada. Konflikt on tugevalt mõjutanud 
Liibüa tsiviilelanikkonda. Jätkuvad kokkupõrked pealinna Tripoli ümbruses, kus toimus Wanesi koolitus, 
põhjustasid rohkem kui 149 000 inimese ümberasustamise (2020. aasta jaanuari seisuga), palju tsiviilohvreid 
ja varakahju ümbritseval alal, mõjutades riigi majandust. Euroopa Liit jätkab oma partnerite, näiteks UNICEFi 
kaudu Liibüa noorte ning haavatavate rändajate ja pagulaste vastupanuvõime suurendamist praegusel raskel 
ajal, et valmistada ette nende tulevikku siis, kui riik taas stabiliseerub.

2) Vt teksti: „Muu hulgas õppis ta projekti müümist, äriplaani ja eelarve koostamist ning turu-uuringute tegemist 
enne projekti käivitamist. Ta sai aru, et tema äri ebaõnnestus peamiselt sellepärast, et see asus hõreda 
liiklusega linnaosas, kus oli vähe inimesi.“

3) Kirjutage mõtted tahvlile.

4) Kirjutage mõtted tahvlile.

5) Meil on vedanud, et elame rahumeelses maailmajaos. Praegu kriisiolukorras olevates riikides elavaid inimesi 
tuleb tulevikuks valmistumisel toetada, neil peab olema lootust ja neil peavad olema vajalikud oskused oma 
riigi ülesehitamiseks.

Vaadake animatsiooni „Kuhu pagulased lähevad? Kus asub enamik maailma pagulastest?“ 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Märkus. Kui Teil ei ole internetiühendust ega projektorit, printige välja muu teave, mille leiate Aafrika jaoks mõeldud 
hädaolukorra usaldusfondi veebisaidilt / ELi õpinurgast, ja koostage õpilaste jaoks väike kaust.
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