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Izmantojiet šo lapu, lai mācītu skolēniem par jauniešu 
pieredzēto tādās krīzes skartās valstīs kā Lībija.

Šī nodarbība ir piemērota skolēniem vecumā no 16 
gadiem, un to var iekļaut jebkurā mācību priekšmetā, 
kurā šis temats iederas.

Mācību mērķi

1) Saprast, kāpēc ir svarīgi atbalstīt neaizsargātus 
jauniešus krīzes skartās valstīs.

2) Saprast, kas un kādā veidā atbalsta jauniešus 
krīzes skartās valstīs.

Ilgums

20–30 minūtes.

Nepieciešamie materiāli

Vanesa stāsta izdrukas: viens eksemplārs katram 
skolēnam (vai projektam).

Tāfele ideju un tematu pierakstīšanai diskusiju laikā.

Dators ar projektoru / interaktīvā tāfele ar interneta 
pieslēgumu, lai skatītos videomateriālus un citus 
tiešsaistes materiālus no izglītojošo materiālu 
komplekta.

Šo gadījuma analīzi varat izmantot nodarbībai klasē 
vai mazākā grupā. 
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INSTRUKCIJAS
1) Izdrukājiet Vanesa stāstu un pārliecinieties, ka 

katram skolēnam klasē/grupā ir savs eksemplārs.

2) Aiciniet skolēnus izlasīt Vanesa stāstu un veikt 
piezīmes, ja viņi to vēlas.

3) Lieciet klasei/grupai apspriest jautājumus, kas 
norādīti šīs gadījuma izpētes beigās. Dokumenta 
beigās ir norādītas iespējamās atbildes uz 
jautājumiem, kā arī saites un videomateriāli, ko 
izpētīt noslēgumā.

4) Lieciet grupai apspriest šādu jautājumu: 
iedomājieties, ka strādājat ES iestādēs un jums 
jāizdomā, kā palīdzēt cilvēkiem, kuriem nācies 
pamest savas mājas. Kāda veida atbalsts jums 
šķiet vissvarīgākais?

5) Novietojiet klases priekšā karti vai globusu, 
pavaicājiet skolēniem, no kurienes ir Vaness, un 
lūdziet viņiem atrast kartē Lībiju. Pavaicājiet, kas 
ir Lībijas galvaspilsēta. Atzīmējiet attiecīgo vietu 
kartē vai uz globusa.

6) Noturiet klasē diskusiju, izmantojot 4. lpp. norādītos 
“Diskusija klasē” jautājumus.  Pierakstiet skolēnu 
atbildes uz tāfeles.

7) Palūdziet vienam skolēnam vai grupai prezentēt 
gadījuma analīzi pārējai klasei, paskaidrojot arī to, 
ko viņš/viņi no tās ir iemācījušies un kādi, viņuprāt, 
ir galvenie aspekti saistībā ar pārvietotajām 
personām.
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Vaness Algalī ir 17 gadus vecs uzņēmējs, kurš dzīvo 
skaistajā Zuvāras  pilsētā Lībijā. 15 gadu vecumā 
tūlīt pēc iestāšanās vidusskolā mērķtiecīgais jaunietis 
pirmo reizi uzsāka uzņēmējdarbību, pārdodot DVD, CD 
un datoru programmatūru. 

Viņš arī laboja salūzušus datorus un mobilos tālruņus, 
kā arī lejupielādēja programmatūru un pārformatēja 
tos. Par spīti labajai gribai un dinamismam tik jaunā 
vecumā, viņš neguva cerētos panākumus un pēc 
pāris mēnešiem bija spiests slēgt savu veikalu klientu 
trūkuma dēļ.

Tagad Vanesam ir 17 gadi, viņš vēl mācās vidusskolā 
un ir apņēmības pilns neļaut pirmajai uzņēmējdarbības 
neveiksmei atturēt viņu no mērķu sasniegšanas. 

Tieši šī mērķtiecība pamudināja viņu pieteikties UNICEF 
apmācības kursos uzņēmējiem ar mērķi pilnveidot 
savas zināšanas uzņēmējdarbībā. . 

“Pateicoties apmācībai, es sapratu, 
kāpēc mana pirmā pieredze 
uzņēmējdarbībā nebija veiksmīga.”
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Kursi, kuri bija daļa no Eiropas Savienības finansēta 
projekta un kurus organizēja UNICEF, notika Tripolē. 
Kursus pasniedza aģentūra Expertise France, un tā 
Vanesam bija lieliska pieredze, kas mainīja puiša dzīvi. 
Cita starpā viņš iemācījās, kā ieinteresēt potenciālos 
projekta partnerus, uzrakstīt uzņēmējdarbības plānu, 
sastādīt budžetu un izpētīt tirgu pirms jauna projekta 
sākšanas. 

Viņš saprata, ka pirmajam uzņēmumam nebija 
panākumu galvenokārt tāpēc, ka tas atradās pilsētas 
daļā ar mazu cilvēku un automobiļu plūsmu. 

Vēl viens iemesls klientu trūkumam bija tas, ka viņš ar 
draugiem nereti sēdēja pie veikala ieejas.  Nedaudzie 
potenciālie klienti līdz ar to jutās pārāk neērti, lai 
ieietu veikalā. UNICEF organizēto kursu laikā Vaness 
iepazinās ar citu valsts reģionu iedzīvotājiem — tā 
bija pirmā reize, kad viņš satika cilvēkus no Sabhas 
pilsētas, kura atrodas Lībijas dienvidos. 



Funded by the European Union

Seminārs bija daļa no projekta, ko finansēja Eiropas 
Savienības Ārkārtas trasta fonda Āfrikai (ESTF) 
Ziemeļāfrikas nodaļa. ES finansē dažādus pasākumus 
neaizsargātiem bērniem un jauniešiem Lībijā, 
nodrošinot ieguvumus gan Lībijas, gan arī bēgļu un 
migrantu bērniem.

Daži kursu dalībnieki  vakaros pilsētas kafejnīcās 
skatījās futbola spēles, un tā Vaness ieguva dažus 
jaunus draugus, ar kuriem viņam izveidojās ciešas 
attiecības.

Ieguvis jaunas zināšanas un apņēmības pilns nepieļaut 
līdzīgas kļūdas nākotnē, Vaness ir gatavs sākt jaunu 
projektu. Turklāt viņš plāno likt lietā arī kursu laikā 
iegūtās jaunās draudzības. 

Intervijas laikā Vaness teica: 

“Kā jaunākais grupas dalībnieks varu 
teikt, ka apmācība man bija ļoti noderīga. 
Es nezināju, ka ir tik daudzas un dažādas 
iespējas veidot uzņēmumu. Arī pasniedzēji un 
pārējā grupa bija ļoti atbalstoši. Es gribētu 
pateikties ES un UNICEF, kā arī organizatoru 
komandai par mūsu uzņemšanu.  Īpašs 
paldies pasniedzējām Šadai un Lubnai par 
atbalstu, tas tiešām bija vienreizēji.”
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Iespējamie jautājumi skolēnu iesaistīšanai diskusijā par izlasīto tekstu. 

1) Ko tu zini par situāciju Lībijā? Vai Vaness dzīvo valstī, kur valda miers?

2) Kādas zināšanas Vaness ieguva Eiropas Savienības finansētajos UNICEF apmācības kursos uzņēmējiem?

3) Kāpēc ir svarīgi radīt šādas apmācības/darba iespējas jauniešiem krīzes skartās valstīs?

4) Vai tu pazīsti kādu uzņēmēju savā valstī? Kādu uzņēmumu viņš/viņa izveidoja, un kas bija panākumu pamatā?

5) Iedomājies, ka veidosi savu uzņēmumu. Ar ko tas nodarbotos? Vai tev būtu nepieciešamās zināšanas, lai 
veiksmīgi darbotos? Kurās jomās tev gribētos prasmes uzlabot? Apspried to ar saviem klasesbiedriem.

Pārrunājiet turpmāk norādītās atbildes. Noklikšķiniet uz turpmāk sniegtajām saitēm, lai piekļūtu attiecīgajiem 
resursiem.
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1) Kopš pilsoņu kara atsākšanās 2014. gadā drošības un humānā situācija Lībijā ir bijusi grūta gan Lībijas 
iedzīvotājiem, gan tūkstošiem migrantu un bēgļu, kuri iestrēguši šajā valstī. Eiropas Savienība turpina 
atbalstīt miera sarunas ar mērķi izbeigt konfliktu. Šis konflikts ir smagi skāris Lībijas civiliedzīvotājus. Vanesa 
apmācības kursi notika galvaspilsētā Tripolē, kuras apkārtnē notikušajās pastāvīgajās sadursmēs tika ievainoti 
un nogalināti daudzi civiliedzīvotāji, izpostīti īpašumi, tādējādi iedragājot valsts ekonomiku, un vairāk nekā 
149 000 iedzīvotāju (pēc 2020. gada janvāra datiem) bija spiesti pamest mājas. Eiropas Savienība ar tādiem 
partneriem kā UNICEF šajā sarežģītajā laikā turpina stiprināt Lībijas jauniešu un neaizsargātu migrantu un bēgļu 
spēju pārvarēt grūtības, lai sagatavotu viņus nākotnei, kad valsts atkal būs stabila.

2) Sk. tekstā: “Cita starpā viņš iemācījās, kā ieinteresēt projekta potenciālos partnerus, uzrakstīt uzņēmējdarbības 
plānu, sastādīt budžetu un izpētīt tirgu pirms jauna projekta sākšanas. Viņš saprata, ka viņa pirmajam 
uzņēmumam nebija panākumu galvenokārt tāpēc, ka tas atradās pilsētas daļā ar mazu cilvēku un automobiļu 
plūsmu.”

3) Pierakstiet idejas uz tāfeles.

4) Pierakstiet idejas uz tāfeles.

5) Mums ir ļoti paveicies, ka dzīvojam pasaules daļā, kurā valda miers. Cilvēkiem, kuri pašlaik dzīvo krīzes skartās 
valstīs, ir vajadzīgs atbalsts, lai viņi varētu sagatavoties nākotnei, viņiem nepieciešama cerība, viņiem ir 
nepieciešamas attiecīgās prasmes, lai palīdzētu valsts atjaunošanā.

Noskatieties video “Where do refugees go” (Kur dodas bēgļi) — kur atrodas lielākā daļa pasaules bēgļu? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Piezīme: ja jums nav interneta pieslēguma vai projektora, izdrukājiet citu informāciju, kas atrodama ESTF tīmekļa 
vietnē / ES Mācību stūrīti un sagatavojiet nelielu komplektu saviem skolēniem.
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