
Funded by the European Union

Ezzel az oktatási feladatlappal felhívhatja a diákok 
figyelmét a Líbiához hasonló, válság sújtotta 
országokban élő fiatalok tapasztalataira.

Ez az anyag legalább 16 éves diákok számára 
megfelelő, és bármilyen releváns tudományterülethez 
kapcsolódó tantárgy keretében felhasználható.

Tanulási célok

1) Mélyebb ismeretek szerzése arról, hogy miért 
fontos támogatást nyújtani a válsághelyzetben lévő 
országokban élő, kiszolgáltatott fiatalok számára.

2) Mélyebb ismeretek szerzése arról, hogy ki és milyen 
módon támogathatja a fiatalokat a válság által 
érintett országokban.

 

Időtartam

20–30 perc.

Szükséges anyagok

Wanes történetének nyomtatott változata: diákonként 
(vagy projektenként) egy példány.

Papírtömbös tábla vagy tábla, amelyre fel lehet jegyez-
ni az ötleteket és témákat a tantermi eszmecsere alatt.

Internetkapcsolattal rendelkező, projektorral/
interaktív táblával összekötött számítógép az oktatási 
csomaghoz kapcsolódó videók és egyéb online 
anyagok megtekintéséhez.

Fontos tudni, hogy ezt az esettanulmányt egész 
osztályos foglalkozáshoz vagy kisebb csoportban is 
felhasználhatja.
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UTASÍTÁSOK
1) Nyomtassa ki Wanes történetét, és győződjön meg 

arról, hogy az osztály/csoport összes diákja kapott 
egy saját példányt.

2) Kérje meg a diákokat, hogy olvassák el Wanes 
történetét. Ha szeretnének, jegyzetelhetnek is.

3) Kérje meg az osztályt/csoportot, hogy vitassák 
meg az esettanulmány alján található kérdéseket. 
A dokumentumban válaszjavaslatokat talál a 
kérdésekhez, a végén pedig ajánlott hivatkozások 
és videók szerepelnek.

4) Kérje meg a csoportot, hogy vitassa meg a követ-
kezőket: Képzeld el, hogy az EU-nak dolgozol, és át 
kell gondolnod, hogyan lehetne támogatni azokat 
az embereket, akik elmenekültek az otthonukból. 
Milyen típusú támogatást helyeznél előtérbe?

5) Vegyen elő egy térképet vagy földgömböt. Kérdezze 
meg a diákoktól, hogy honnan származik Wanes, és 
kérje meg őket, hogy helyezzék el Líbiát a térképen. 
Kérdezze meg tőlük, hogy mi Líbia fővárosa. Jelölje 
meg a földrajzi helyet a térképen vagy földgömbön 
egy térképtűvel.

6) Folytassanak osztályszintű beszélgetést a téma 
megvitatásához összeállított kérdések alapján, 
amelyeket a 4. oldalon talál. Írja fel a diákok által 
javasolt válaszokat a papírtömbös táblára vagy a 
táblára.

7) Kérjen meg egy diákot (vagy a csoportot), hogy 
ismertesse az esettanulmányt az osztály többi 
tagjával, és térjen ki a tanulságokra és az 
otthonukból elmenekült személyekkel kapcsolatos 
prioritásokra is.
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Wanes Alghaly 17 éves vállalkozó, aki a líbiai Zuwara 
gyönyörű városában él. Az igyekvő fiatalember 15 
éves korában, a középiskola kezdetén vágott bele az 
első vállalkozásába: DVD-ket, CD-ket és számítógépes 
szoftvereket árult. 

Ezenkívül meghibásodott számítógépeket és 
mobiltelefonokat javított meg, valamint szoftvereket 
töltött le és formázott újra. 

Wanes a jó szándék és a fiatalságából fakadó lendület 
ellenére nem ért el akkora sikereket, mint várta, és 
néhány hónappal később vásárlók hiányában be kellett 
zárnia az üzletét.

Wanes mára 17 éves lett, és továbbra is középiskolába 
jár. Nem akarja hagyni, hogy az első üzleti kudarca 
eltántorítsa a céljai elérésétől. Ez a törekvés késztette 
arra, hogy beiratkozzon az UNICEF vállalkozóknak 
meghirdetett képzésére. Szerette volna elmélyíteni az 
üzleti és vállalkozói ismereteit.. 

„A képzésnek köszönhetően megértettem, 
miért vallott kudarcot az első vállalkozásom.”
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Az UNICEF által szervezett képzés egy európai uniós 
finanszírozású projekt részeként valósult meg, és 
Tripoliban került rá sor. A programot az Expertise 
France nevű szervezet hajtotta végre. Wane számára 
sorsfordító élménynek bizonyult. T

öbbek között megtanulta, hogyan mutasson be egy 
projektet, miként írjon üzleti tervet, hogyan készítsen 
költségvetést, és miként tanulmányozza a piacot 
a projekt elindítása előtt. Megértette, hogy az első 
vállalkozása elsősorban azért vallott kudarcot, mert 
az üzletét a város egy olyan részén nyitotta meg, ahol 
nincs nagy autós és gyalogos forgalom.

A potenciális vásárlókat az is elriasztotta, hogy Wanes 
és a barátai gyakran üldögéltek az üzlet bejárata előtt. 
A látogatók ugyanis emiatt kellemetlennek találták a 
gondolatot, hogy besétáljanak az üzletbe. Wanes az 
UNICEF által támogatott képzés során több ismerőst 
is szerzett az ország különböző pontjairól. Ez volt az 
első alkalom, hogy olyan emberekkel találkozott, akik a 
Líbia déli részén található Sabhából származtak. 
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A műhelytalálkozó egy, az Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért (EUTF) észak-afrikai kerete által finanszírozott 
projekt része volt. Az EU különböző tevékenységeket 
finanszíroz kiszolgáltatott gyermekek/fiatalok számára 
Líbiában, amelyek mind a líbiai gyermekeknek, mind a 
menekült/migráns gyermekeknek javára válnak.

A képzés néhány résztvevőjének lehetősége nyílt arra, 
hogy esténként kimozduljon, és futballmeccseket 
nézzen a város kávézóiban. Ezeken az eseményeken 
Wanes új barátokat szerzett, akikkel sok közös pontot 
talált.

Wanes új tudással vértezte fel magát, és eltökélten 
igyekszik elkerülni a múltbéli hibáit. Úgy érzi, készen 
áll egy új projektre. Ezenkívül kamatoztatni szeretné a 
képzésen kötött barátságokat.

Egy interjú során Wanes így nyilatkozott: 

„A csoport legfiatalabb résztvevőjeként 
kijelenthetem, hogy a képzés rendkívül 
hasznos volt számomra. Nem tudtam, 
hogy ilyen sok lehetőség kínálkozik a 
vállalkozásalapításra. A munkacsoport és az 
oktatók szintén nagyon támogatók voltak. 
Szeretnék köszönetet mondani az EU-nak és 
az UNICEF-nek, valamint a csapatnak, amiért 
helyet biztosítottak az eseménynek. Külön 
köszönetet szeretnék mondani az oktatóknak, 
Shaddának és Lubnának, amiért egy ilyen 
egyedülálló élményen kalauzoltak végig.”

MUNKALAP: KÖZÉPISKOLA 
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OSZTÁLYSZINTŰ BESZÉLGETÉS

Lehetséges kérdések, amelyekkel a tanárok feldolgozhatják a szöveget a diákokkal: 

1) Mit tudsz a Líbiában kialakult helyzetről? Békés országból származik-e a Wanes?

2) Milyen ismereteket szerzett Wanes az UNICEF vállalkozóknak szóló, Európai Unió által finanszírozott képzésén?

3) Miért fontos ilyen képzési/munkalehetőségeket teremteni a válság sújtotta országokban élő fiatalok számára?

4) Ismersz vállalkozókat a saját országodban? Milyen vállalkozásokat hoztak létre, és mi tette sikeressé őket?

5) Képzeld el, hogy saját vállalkozást alapítasz! Mi lenne az? Elég ismerettel rendelkeznél ahhoz, hogy 
sikeres legyél? Mely területeken szeretnél fejlettebb készségekkel rendelkezni? Vitasd meg a kérdést az 
osztálytársaiddal!

Beszéljék meg szóban a résztvevőkkel az alábbi válaszokat! Az adott források megtekintéséhez kattintson az alábbi 
linkekre.

© UNHCR



Funded by the European Union

MUNKALAP: KÖZÉPISKOLA 
VÁLASZOK

1) A máig is tartó líbiai polgárháború 2014-es ismételt kitörését követően a líbiai biztonsági és humanitárius 
helyzet mind a líbiai lakosság, mind az országban rekedt migránsok és menekültek ezrei számára nehézzé 
vált. Az Európai Unió továbbra is támogatja a konfliktus megszüntetését célzó béketárgyalásokra irányuló 
erőfeszítéseket. A konfliktus súlyosan érintette Líbia civil lakosságát. A Wanes képzésének helyszínéül szolgáló 
főváros, Tripoli körüli folyamatos összecsapások miatt több mint 149 000 ember kényszerült lakóhelye 
elhagyására (2020. januári adatok). A harcok számos civil áldozatot követeltek és vagyoni kárt okoztak a 
környező térségben, ami hatással van az ország gazdaságára. Az Európai Unió a partnerein – például az 
UNICEF-en – keresztül igyekszik továbbra is fokozni a líbiai fiatalok, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
migránsok és menekültek ellenálló képességét ezekben a nehéz időkben. Azt szeretné elérni, hogy megfelelő 
kilátásokkal rendelkezzenek, amikor az országban ismét helyreáll a stabilitás.

2) Lásd a szövegben: „Többek között megtanulta, hogyan mutasson be egy projektet, miként írjon üzleti tervet, 
hogyan készítsen költségvetést, és miként tanulmányozza a piacot a projekt elindítása előtt. Megértette, hogy 
az első vállalkozása elsősorban azért vallott kudarcot, mert az üzletét a város egy olyan részén nyitotta meg, 
ahol nincs nagy autós és gyalogos forgalom.”

3) Írja fel a táblára az ötleteket!

4) Írja fel a táblára az ötleteket!

5) Nagyon szerencsések vagyunk, amiért békés kontinensen élünk. A válság sújtotta országokban élő embereket 
támogatni kell, hogy felkészüljenek a jövőre. Emellett táplálni kell bennük a reményt, és fel kell vértezni őket az 
országuk újjáépítéséhez szükséges készségekkel.

Nézze meg a résztvevőkkel a „Where do refugees go?” (Hová mennek a menekültek?) című animációs filmet! Hol 
tartózkodik a világ legtöbb menekültje? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal vagy vetítőeszközzel, nyomtasson ki egyéb információkat az 
Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért honlapjáról / az EU Tanulósarok nevű oldaláról, és állítson össze egy kisebb 
mappát a diákjai számára.
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