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Úsáid an bhileog theagaisc seo chun eispéiris daoine 
óga i dtíortha ina bhfuil géarchéim cosúil leis an Libia 
a mhúineadh do daltaí.

Oireann an ceacht seo do dhaltaí atá 16 bhliain d’aois 
agus os a chionn agus is féidir é a úsáid chun an 
t‑ábhar a mhúineadh in aon disciplín dá bhféadfadh sé 
a bheith ábhartha.

Cuspóirí foghlama

1) Chun tuiscint a fháil ar an gcúis a bhfuil sé 
tábhachtach tacú le daoine óga soghonta i dtíortha 
ina bhfuil géarchéim.

2) Chun tuiscint a fháil ar na grúpaí atá ag tacú le 
daoine óga i dtíortha ina bhfuil géarchéim, agus ar 
an mbealach a bhfuil siad á dhéanamh sin.

 

Fad

20‑30 nóiméad.

Ábhair riachtanacha

Priontaí de scéal Wanes: cóip amháin in aghaidh an 
dalta (nó in aghaidh an tionscadail).

Smeach‑chairt nó clár dubh ar a bhféadfar smaointe 
agus téamaí a scríobh le linn don rang a bheith i mbun 
plé,

Ríomhaire lena ngabhann teilgeoir/bord cliste ag a 
bhfuil nasc idirlín chun féachaint ar fhíseáin agus 
ar ábhair eile ar líne atá nasctha leis an bpacáiste 
oideachais.

Tabhair faoi deara gur féidir leat an cás‑staidéar seo a 
úsáid le haghaidh seisiún ranga nó i ngrúpa níos lú. 
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TREORACHA
1) Priontáil scéal Wanes agus déan cinnte go mbeidh 

cóip amháin dó féin ag gach duine sa rang/sa 
ghrúpa.

2) Iarr ar na daltaí scéal Wanes a léamh agus nótaí a 
dhéanamh más mian leo.

3) Lig don rang/ghrúpa na ceisteanna ag bun an 
chás‑staidéir seo a phlé. Moltar freagraí ar na 
ceisteanna sa doiciméad seo agus naisc agus 
físeáin ar féidir féachaint orthu ag an deireadh.

4) Iarr ar an ngrúpa an méid seo a leanas a phlé: 
Samhlaigh go bhfuil tú ag obair don Aontas agus 
go mbeidh ort smaoineamh ar bhealaí chun tacú le 
daoine a theith ón mbaile, cén cineál tacaíochta dá 
dtabharfá tús áite?

5) Cuir léarscáil nó cruinneog os comhair na ndaltaí/
an ghrúpa, fiafraigh de na daltaí cá háit arb as 
do Wanes agus iarr orthu an Libia a aimsiú ar an 
léarscáil. Fiafraigh ainm phríomhchathair na Libia 
díobh. Cuir biorán sa léarscáil nó sa chruinneog 
chun an áit a mharcáil.

6) Lig don rang é a phlé agus úsáid á baint as 
ceisteanna na díospóireachta ranga ar leathanach 
4. Scríobh na freagraí a mholann na daltaí ar 
smeach‑chairt nó ar chlár dubh.

7) Iarr ar dhuine amháin nó ar an ngrúpa an 
cás‑staidéar a chur i láthair na ndaoine eile sa rang, 
chomh maith le céard a d’fhoghlaim sé  dá bharr 
agus na nithe dá dtugann sé nó sí tús áite maidir le 
daoine atá ar aistear.
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Fiontraí is ea Wanes Alghaly atá 17 mbliana d’aois 
agus atá ina chónaí i gcathair álainn Zuwara sa Libia. 
In aois 15 bliana dó, díreach nuair a chuaigh sé isteach 
san ardscoil, chuir an fear óg uaillmhianach tús lena 
chéad ghnólacht, ag díol DVDanna, CDanna agus 
bogearraí ríomhaire. Dheisigh sé ríomhairí agus fóin 
phóca a bhí briste freisin agus d’íoslódáil sé bogearraí 
agus rinne sé iad a athfhormáidiú. D’ainneoin na 
dea‑thola agus an fhuinnimh sin agus é ina óige, níor 
éirigh chomh maith leis agus a raibh coinne aige leis 
agus cúpla mí ina dhiaidh sin, mar gheall ar easpa 
custaiméirí, cuireadh iallach air a shiopa a dhúnadh.

Tá Wanes 17 mbliana d’aois anois, é fós cláraithe san 
ardscoil agus rún daingean aige nach ndíspreagfaidh 
an chéad uair a cliseadh ar ghnólacht dá chuid é chun 
leanúint dá spriocanna agus iad a bhaint amach. Is é 
an uaillmhian sin a spreag é

 chun clárú in oiliúint UNICEF le haghaidh fiontraithe 
chun barr feabhais a chur ar a chuid eolais faoin ngnó 
agus faoin bhfiontraíocht. 

“A bhuí leis an oiliúint, thuig mé na cúiseanna 
nár éirigh liom le mo chéad eispéireas gnó” 
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Rinneadh an oiliúint in Tripoli agus bhí sí ina cuid de 
thionscadal a fuair cistiú ón Aontas Eorpach agus a 
d’eagraigh UNICEF. Is é Expertise France a chuir an 
oiliúint chun feidhme agus tharla gurbh eispéireas 
iontach í a d’athraigh saol Wanes. 

I measc rudaí eile, d’fhoghlaim sé conas tionscadal a 
chur i láthair, plean gnó a scríobh, buiséad a dhéan‑
amh agus staidéar a dhéanamh ar an margadh roimh 
thionscadal a sheoladh. Fuair sé tuiscint ar an bpríom‑
hchúis nár éirigh lena chéad ghnólacht, is é sin, toisc 
go raibh sé lonnaithe i limistéar den chathair nach 
raibh mórán gluaisteán nó daoine ag dul thart ann. 

Toisc eile ar chuid den chúis a raibh custaiméirí a 
thabharfadh cuairt ar an siopa in easnamh, ab ea 
go mbíodh sé de nós aige agus ag a chuid cairde a 
bheith ina suí ag doras an tsiopa, rud a chuir eagla 
ar an mbeagán custaiméirí féideartha toisc gur 
mhíchompordach leo siúl isteach sa siopa. Le linn na 
hoiliúna lenar thacaigh UNICEF, chuir Wanes aithne ar 
dhaoine ó chodanna difriúla den tír ‑ ba é an chéad 
uair dó bualadh le daoine as Sabha, atá i ndeisceart na 
Libia. 
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Bhí an cheardlann ina cuid de thionscadal, atá cistithe 
ag tairseach Thuaisceart na hAfraice de chuid Chiste 
Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic 
(EUTF). Tá an tAontas ag cistiú gníomhaíochtaí éagsúla 
do leanaí soghonta / daoine óga soghonta sa Libia, 
rud a théann chun tairbhe do leanaí sa Libia agus do 
leanaí is dídeanaithe / imircigh iad araon.

Bhí deis ag roinnt daoine a d’fhreastail ar an oiliúint 
dul amach um thráthnóna chuig an gcathair chun 
féachaint ar chluichí sacair i gcaiféanna agus d’éirigh 
leis cairdeas a dhéanamh le cúpla duine a raibh 
ceangal domhain aige leo.

Agus saibhreas eolais athnuaite aige agus rún 
daingean aige nach ndéanfadh sé na botúin chéanna 
sa todhchaí, tá Wanes réidh anois chun triall a bhaint 
as tionscadal nua. Thairis sin, tá sé i gceist aige leas a 
bhaint as an gcairdeas le daoine nua a rinneadh le linn 
na hoiliúna. 

Le linn agallaimh, dúirt Wanes “

Mar an rannpháirtí ab óige sa ghrúpa, is féidir 
liom a rá go raibh an oiliúint an‑úsáideach 
dom. Ní raibh a fhios agam go raibh an oiread 
roghanna ann maidir le gnólacht a thosú. 
Bhí na hoiliúnóirí agus an fhoireann oibre 
an‑tacúil freisin. Ba mhaith liom buíochas a 
ghabháil leis an Aontas agus le UNICEF, mar 
aon leis an bhfoireann a d’óstáil muid.  Tá mé 
iontach buíoch ar fad freisin do na hoiliúnóirí 
Shadda agus Lubna as tacú liom le linn 
eispéireas a bhí iontach amach is amach”
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Rogha maidir le ceisteanna le haghaidh múinteoirí chun plé a spreagadh i measc daltaí faoin téacs: 

1) Céard atá ar eolas agat faoi chás na Libia? An tír shíochánta í an tír arb as do Wanes?

2) Cén t‑eolas a fuair Wanes le linn oiliúint UNICEF le haghaidh fiontraithe, oiliúint a chistigh an tAontas Eorpach?

3) Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach deiseanna oiliúna/fostaíochta den sórt sin a chruthú do dhaoine óga i dtíortha 
ina bhfuil géarchéim?

4) An mbeadh aithne agat féin ar aon fhiontraí as do thír féin? Cén ghnólacht atá cruthaithe acu agus céard a bhí i 
gceist leis an ngnólacht a d’fhág gur éirigh leo?

5) Samhlaigh go gcruthófá do ghnólacht féin. Cén ghnólacht a bheadh i gceist? An mbeadh an t‑eolas ar fad agat 
go n‑éireodh leat? Céard iad na réimsí ar mhaith leat scileanna níos fearr ina leith a bheith agat? Pléigh le do 
chomhscoláirí.

Pléigh na freagraí thíos ó bhéal. Cliceáil ar na naisc thíos chun dul chuig na hacmhainní faoi seach.
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1) Tar éis atosú an chogaidh chathartha sa Libia in 2014 go dtí an lá atá inniu ann, tá cúrsaí slándála agus 
daonnúla sa Libia tar éis a bheith deacair do dhaonra na Libia agus do na mílte imirceach agus dídeanaí 
atá ar an trá fholamh sa tír. Leanann an tAontas Eorpach ar aghaidh le bheith ag tacú le hiarrachtaí chun 
idirbheartaíocht a dhéanamh ar mhaithe le síocháin chun deireadh a chur leis an gcoimhlint. Chuaigh 
an choimhlint i bhfeidhm go mór ar phobal sibhialtach na Libia. De bharr caismirtí leanúnacha timpeall 
phríomhchathair Tripoli, mar ar tharla oiliúint Wanes, easáitíodh breis is 149 000 duine (mar a bhí mí Eanáir 
2020), rud a d’fhág go leor taismeach sibhialtach ann agus damáiste do mhaoin sa limistéar máguaird, rud a 
chuaigh i bhfeidhm ar gheilleagar na tíre. Leanann an tAontas Eorpach trí na comhpháirtithe dá chuid amhail 
UNICEF ar aghaidh le bheith ag cothú athléimneacht dhaoine óga, imircigh soghonta agus dídeanaithe soghonta 
na Libia le linn na tréimhse deacra seo chun a dtodhchaí a ullmhú nuair a bheidh cúrsaí socair sa tír arís.

2) Féach sa téacs: “I measc rudaí eile, d’fhoghlaim sé conas tionscadal a chur i láthair, plean gnó a scríobh, buiséad 
a dhéanamh agus staidéar a dhéanamh ar an margadh roimh thionscadal a sheoladh. Fuair sé tuiscint ar an 
bpríomhchúis nár éirigh lena chéad ghnólacht, is é sin, toisc go raibh sé lonnaithe i limistéar den chathair nach 
raibh mórán gluaisteán ná daoine ag dul thart ann.”

3) Scríobh na smaointe ar an gclár dubh.

4) Scríobh na smaointe ar an gclár dubh.

5) Tá an t‑ádh orainn go bhfuil cónaí orainn ar mhór‑roinn shíochánta. Is gá tacú le daoine a bhfuil cónaí orthu faoi 
láthair i dtíortha ina bhfuil géarchéim chun a dtodhchaí a ullmhú, is gá dóchas a bheith acu, is gá na scileanna 
riachtanacha a bheith acu chun cuidiú le hatógáil a dtíre.

Féach ar an mbeochan ‘Cá háit a dtéann dídeanaithe’ ‑ cá bhfuil formhór na ndídeanaithe ar domhan?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Nóta: Mura bhfuil nasc idirlín ná gaireas teilgeora agat, priontáil faisnéis eile is féidir leat a aimsiú ar shuíomh 
gréasáin EUTF / i gCúinne na Foghlama san Aontas Eorpach agus déan fillteán beag le haghaidh do chuid daltaí.
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