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Naudodamiesi šia mokymo medžiaga supažindinkite 
moksleivius su jaunimo patirtimi tokiose krizės 
ištiktose šalyse kaip Libija.

Ši pamoka tinka 16 metų amžiaus ir vyresniems 
moksleiviams ir gali būti naudojama dėstant bet kurį 
mokomąjį dalyką, kuriam ji gali būti aktuali.

Mokymosi tikslai

1) Suprasti, kodėl svarbu padėti pažeidžiamiems 
jaunuoliams krizės ištiktose šalyse.

2) Suprasti, kas ir kaip padeda jaunuoliams krizės 
ištiktose šalyse.

Trukmė

20–30 minučių.

Reikalingos priemonės

Atspausdinta Waneso istorija – po kopiją kiekvienam 
mokiniui (arba projektui).

Konferencijų bloknotas arba įprasta mokyklinė lenta 
idėjoms ir temoms užrašyti per diskusiją klasėje.

Kompiuteris su projektoriumi arba išmaniąja lenta 
bei interneto ryšiu, kad būtų galima peržiūrėti vaizdo 
įrašus ir kitą su šiuo švietimo priemonių rinkiniu 
susietą internetinę medžiagą.

Šį atvejo tyrimą galite aptarti su visa klase arba 
mažesnėje grupėje. 
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NURODYMAI
1) Atspausdinkite Waneso istoriją ir pasirūpinkite, kad 

kiekvienas mokinys klasėje ar grupėje turėtų po 
kopiją.

2) Paprašykite, kad mokiniai perskaitytų Waneso 
istoriją ir, jei nori, užsirašytų pastabas.

3) Leiskite klasei ar grupei aptarti klausimus, pateiktus 
šio atvejo tyrimo pabaigoje. Šiame dokumente 
pateikiami siūlomi atsakymai į klausimus, o 
pabaigoje informacijai pateikiamos nuorodos ir 
vaizdo įrašai.

4) Paprašykite grupės aptarti tokį klausimą: 
įsivaizduokite, kad dirbate ES ir turite sugalvoti, kaip 
padėti savo namus palikusiems žmonėms – kokiai 
pagalbai teiktumėte pirmenybę?

5) Klasės priekyje pastatykite žemėlapį ar gaublį, 
paklauskite mokinių, iš kur Wanesas atvyko, ir 
paprašykite žemėlapyje surasti Libiją. Paprašykite 
pasakyti, kas yra Libijos sostinė. Pažymėkite jos 
vietą žemėlapyje arba gaublyje smeigtuku.

6) Surenkite diskusiją klasėje naudodamiesi klasės 
diskusijai skirtas klausimais 4 puslapyje.  Užrašykite 
moksleivių pasiūlytus atsakymus ant konferencijų 
bloknoto arba lentos.

7) Paprašykite, kad vienas mokinys arba grupė 
pristatytų atvejo tyrimą visai klasei ir paaiškintų, ką 
iš jo sužinojo ir kokią pagalbą migrantams teiktų 
pirmiausia.
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Wanesas Alghaly – septyniolikmetis verslininkas, 
gyvenantis gražiame Zuvaros mieste Libijoje. Vos 
pradėjęs lankyti vidurinę mokyklą ambicingas 
penkiolikmetis pradėjo savo pirmąjį verslą – ėmė 
prekiauti DVD, CD diskais ir kompiuterine programine 
įranga. 

Be to, jis ėmėsi remontuoti sugedusius kompiuterius 
bei mobiliuosius telefonus ir užsiėmė programinės 
įrangos siuntimu bei performatavimu. Nepaisant gero 
nusiteikimo ir energingumo nuo pat ankstyvo amžiaus, 
jis nesulaukė tokios sėkmės, kokios tikėjosi, o po 
kelių mėnesių dėl klientų stokos buvo priverstas savo 
parduotuvę uždaryti.

Dabar Wanesui yra 17 metų, jis vis dar mokosi 
vidurinėje mokykloje ir yra pasiryžęs padaryti viską, 
kad pirmojo verslo žlugimas jam nesutrukdytų pasiekti 
užsibrėžtus tikslus. 

Būtent toks siekis ir paskatino jį užsiregistruoti 
verslininkams skirtuose UNICEF mokymuose, kad 
patobulintų savo žinias apie verslą ir verslumą. 

„Baigęs mokymus supratau, kodėl mano 
pirmoji verslo patirtis buvo nesėkminga.“ 
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Mokymai, kurie buvo Europos Sąjungos finansuojamo 
ir UNICEF organizuojamo projekto dalis, vyko Tripolyje. 
Šie agentūros „Expertise France“ surengti kursai 
Wanesui tapo nuostabia patirtimi, pakeitusia jo 
gyvenimą. 

Be kita ko, jis išmoko įtaigiai pristatyti projektą, 
parašyti verslo planą, suplanuoti biudžetą ir 
išanalizuoti rinką prieš projekto įgyvendinimo pradžią. 
Jis suprato, kad pagrindinė priežastis, kodėl jo pirmasis 
verslas nepavyko, buvo tai, kad parduotuvė buvo 
miesto rajone, kuriame automobilių ir žmonių srautas 
buvo mažas. 

Be to, klientų stigo dar ir dėl to, kad jis su draugais 
sėdėdavo prie įėjimo į parduotuvę – tai atbaidė ir taip 
negausius potencialius klientus, nes jie nebenorėdavo 
užeiti į parduotuvę. Per UNICEF remiamus mokymus 
Wanesas susipažino su kolegomis iš įvairių šalies vietų. 
Tai buvo pirmas kartas, kai jis susitiko su žmonėmis iš 
Sabhos, esančios Libijos pietuose. 
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Praktinis seminaras buvo projekto, kurį finansavo 
Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos 
fondo (EUTF) Šiaurės Afrikos padalinys, dalis. ES 
finansuoja įvairią pažeidžiamiems vaikams ir (arba) 
jaunimui Libijoje skirtą veiklą, o tai naudinga tiek 
Libijos vaikams, tiek pabėgėlių ir (arba) migrantų 
vaikams.

Kai kurie mokymų dalyviai turėjo progą vakarais 
išeiti į miestą žiūrėti futbolo rungtynių kavinėse; taip 
Wanesas rado draugų, su kuriais užmezgė artimą ryšį.

Gavęs naujų žinių ir pasiryžęs nebedaryti panašių 
klaidų ateityje, Wanesas dabar yra pasirengęs 
išbandyti naują projektą. Be to, jis ketina pasinaudoti 
ir naujų draugų, su kuriais susipažino per mokymus, 
pagalba. 

Duodamas interviu Wanesas teigė: 

„Kaip jauniausias grupės dalyvis galiu 
pasakyti, kad mokymai man buvo labai 
naudingi. Nežinojau, kad yra tiek daug 
galimybių pradėti verslą. Instruktoriai ir visa 
mokymų komanda buvo labai paslaugūs. 
Norėčiau padėkoti ES ir UNICEF bei komandai 
už tai, kad mus priėmė.  Ypatingai dėkoju 
mokytojoms Shaddai ir Lubnai už tai, kad 
mane palaikė per šią išties unikalią patirtį.“
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Klausimai, kuriuos mokytojai gali užduoti mokiniams ir taip juos įtraukti į teksto aptarimą: 

1) Ką žinote apie padėtį Libijoje? Ar Wanesas kilęs iš taikios šalies?

2) Kokių žinių Wanesas įgijo verslininkams skirtuose UNICEF mokymuose, kuriuos finansavo Europos Sąjungos?

3) Kodėl svarbu kurti tokias mokymų ir (arba) darbo galimybes jauniems žmonėms krizės ištiktose šalyse?

4) Ar pažįstate verslininkų iš savo šalies? Kokį verslą jie sukūrė ir kas lėmė jų sėkmę?

5) Įsivaizduokite, kad kuriate savo verslą. Koks jis būtų? Ar turėtumėte visas jūsų sėkmei reikalingas žinias? Kokius 
įgūdžius norėtumėte patobulinti? Padiskutuokite su klasės draugais.

Aptarkite toliau pateiktus atsakymus. Atitinkamus išteklius rasite spustelėję toliau pateiktas nuorodas.
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1) Nuo tada, kai 2014 m. Libijoje vėl prasidėjo pilietinis karas, kuris tęsiasi iki šiol, saugumo ir humanitarinė 
padėtis šioje šalyje yra sudėtinga tiek Libijos gyventojams, tiek tūkstančiams šalyje įstrigusių migrantų ir 
pabėgėlių. Europos Sąjunga ir toliau remia pastangas derėtis dėl taikos, kad nutrauktų konfliktą. Šis konfliktas 
turi skaudžių pasekmių Libijos civiliams gyventojams. Dėl nesiliaujančių susirėmimų aplink sostinę Tripolį, kur 
vyko Waneso mokymai, buvo priversti bėgti daugiau nei 149 000 žmonių (2020 m. sausio mėn. duomenimis), 
konfliktas nusinešė daug civilių aukų ir padaryta didelė žala miesto apylinkėse esančiam turtui, o tai neigiamai 
paveikė šalies ekonomiką. Europos Sąjunga, bendradarbiaudama su tokiais partneriais kaip UNICEF, ir toliau 
padeda Libijos jaunimui ir pažeidžiamiems migrantams bei pabėgėliams išlikti stipriems šiuo sudėtingu 
laikotarpiu, kad jie būtų pasirengę ateičiai, kai šalis vėl taps stabili.

2) Ištrauka iš teksto: „Be kitų dalykų, jis išmoko įtaigiai pristatyti projektą, parašyti verslo planą, suplanuoti 
biudžetą ir išanalizuoti rinką prieš imdamasis projekto. Jis suprato, kad pagrindinė priežastis, kodėl jo pirmasis 
verslas nepavyko, buvo tai, kad parduotuvė buvo miesto rajone, kuriame buvo mažai automobilių ir žmonių.“

3) Užrašykite idėjas ant lentos.

4) Užrašykite idėjas ant lentos.

5) Mums labai pasisekė, kad gyvename taikiame žemyne. Šiuo metu krizės ištiktose šalyse gyvenantiems 
žmonėms turi būti teikiama pagalba, kad jie galėtų pasiruošti ateičiai. Jie turi turėti vilties ir reikiamų įgūdžių, 
kad galėtų prisidėti prie savo šalies atstatymo.

Peržiūrėkite animacinį klipą „Kur keliauja pabėgėliai“. Kur yra dauguma pasaulio pabėgėlių? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Pastaba. Jei neturite interneto ryšio ar projektoriaus, atspausdinkite kitą informaciją, kurią rasite ES patikos fondo 
svetainėje arba ES mokymosi kampelyje, ir paruoškite savo mokiniams nedidelį aplanką.
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