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Uża din il-folja tat-tagħlim biex tgħallem lill-istudenti 
dwar l-esperjenzi taż-żgħażagħ f’pajjiżi fi kriżi bħal-
Libja.

Din il-lezzjoni hija xierqa għal studenti minn 16-il sena 
’l fuq u tista’ tintuża biex jiġi mgħallem is-suġġett fi 
kwalunkwe dixxiplina li jista’ jkun rilevanti għaliha.

L-objettivi tat-tagħlim

1) Biex nifhmu għaliex huwa importanti li ż-żgħażagħ 
vulnerabbli jiġu appoġġati f’pajjiżi fi kriżi.

2) Biex nifhmu min qed jappoġġa liż-żgħażagħ f’pajjiżi 
fi kriżi, u b’liema mod.

Durata

bejn 20 u 30 minuta.

Materjali meħtieġa

Karti stampati tal-istorja ta’ Wanes: kopja waħda għal 
kull student (jew proġett).

Flipchart jew blackboard biex jiktbu l-ideat u t-temi 
matul id-diskussjoni fil-klassi,

Kompjuter bi projettur/smartboard b’konnessjoni tal-
internet biex jaraw vidjos u materjali online oħrajn 
marbuta mal-pakkett edukattiv.

Innota li tista’ tuża dan l-istudju tal-każ għal sessjoni 
tal-klassi jew fi grupp iżgħar.
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STRUZZJONIJIET
1) Ipprintja l-istorja ta’ Wanes u kun ċert li kull student 

fil-klassi/grupp ikollu kopja.

2) Itlob lill-istudenti biex jaqraw l-istorja ta’ Wanes u 
jieħdu noti jekk iridu.

3) Ħalli l-klassi/grupp jiddiskuti l-mistoqsijiet fil-qiegħ 
ta’ dan l-istudju tal-każ. Hemm tweġibiet issuġġeriti 
għall-mistoqsijiet f’dan id-dokument u suġġerimenti 
għal links u vidjos biex jiġu esplorati fl-aħħar.

4) Itlob lill-grupp jiddiskuti dan li ġej: Immaġina li 
qed taħdem għall-UE u trid taħseb dwar modi ta’ 
appoġġ għan-nies li jkunu ħarbu minn djarhom, lil 
liema tip ta’ appoġġ tagħti prijorità?

5) Poġġi mappa jew globu quddiem il-klassi, staqsi 
lill-istudenti minn fejn ġej Wanes u itlobhom isibu 
l-Libja fuq il-mappa. Staqsi għall-isem tal-belt 
kapitali tal-Libja. Poġġi pin fil-mappa jew fil-globu 
biex timmarka l-post.

6) Agħmel diskussjoni fil-klassi billi tuża l-mistoqsijiet 
għad-dibattitu fil-klassi fil-paġna 4.  Ikteb it-
tweġibiet issuġġeriti mill-istudenti fuq il-flipchart 
jew fuq il-blackboard.

7) Staqsi lil individwu jew lill-grupp biex jippreżenta 
l-istudju tal-każ lill-bqija tal-klassi, inkluż dak li 
tgħallmu minnu u l-prijoritajiet tagħhom għan-nies 
li jkunu qed jiċċaqilqu.
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Wanes Alghaly huwa imprenditur ta’ 17-il sena li jgħix 
fil-belt sabiħa ta’ Zuwara fil-Libja. Fl-età ta’ 15-il sena, 
hekk kif issieħeb fl-iskola sekondarja, iż-żagħżugħ 
ambizzjuż beda l-ewwel negozju tiegħu jbigħ id-DVDs, 
ic-CDs u s-software tal-kompjuter. 

Huwa kien isewwi wkoll il-kompjuters u l-mowbajls 
li kienu bil-ħsara kif ukoll kien iniżżel is-software u 
jifformattjahom mill-ġdid. Minkejja din ir-rieda tajba 
u d-dinamiżmu fl-età żgħira tiegħu, huwa ma ltaqax 
mas-suċċess li kien qed jistenna u ftit tax-xhur wara, 
minħabba nuqqas ta’ klijenti, huwa kien furzat jagħlaq 
il-ħanut tiegħu.

Wanes issa għandu 17-il sena, għadu rreġistrat fl-
iskola sekondarja u huwa ddeterminat li ma jħallix 
l-ewwel falliment fin-negozju tiegħu jżommu milli 
jsegwi u jikseb l-għanijiet tiegħu. Hija din l-ambizzjoni 
li wasslitu biex jirreġistra fit-taħriġ tal-UNICEF għall-
imprendituri sabiex jipperfezzjona l-għarfien tiegħu 
fin-negozju u fl-intraprenditorija. 

“Bis-saħħa tat-taħriġ, fhimt ir-raġunijiet 
għaliex l-ewwel esperjenza tiegħi 
fin-negozju ma kinitx irnexxiet” 
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It-taħriġ, li kien parti minn proġett iffinanzjat mill-
Unjoni Ewropea u organizzat mill-UNICEF sar fi Tripli. 
Dan ġie implimentat minn Expertise France u kien 
esperjenza ta’ bidla kbira fil-ħajja għal Wanes. Fost 
affarijiet oħra, huwa sar jaf kif jippromwovi proġett, 
jikteb pjan ta’ direzzjoni tan-negozju, jagħmel baġit, u 
jistudja s-suq qabel ma jniedi proġett. 

Huwa fehem li r-raġuni ewlenija għala l-ewwel negozju 
tiegħu ma rnexxiex kienet minħabba li dan kien jinsab 
f’żona tal-belt bi ftit traffiku tal-karozzi u tal-bnedmin. 

Fattur ieħor li kkontribwixxa għan-nuqqas ta’ klijenti 
milli jżuru l-ħanut kien it-tendenza tiegħu u ta’ sħabu 
li joqogħdu fid-daħla tal-ħanut, u dan kien jiskoraġġixxi 
l-ftit klijenti potenzjali minħabba li kienu jsibuhom 
skomdi jidħlu fil-ħanut. Matul it-taħriġ appoġġat 
mill-UNICEF, Wanes għamel konoxxenzi minn partijiet 
differenti tal-pajjiż - din kienet l-ewwel darba li ltaqa’ 
ma’ persuni minn Sabha, li tinsab fin-Nofsinhar tal-
Libja. 
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Il-workshop kien parti minn proġett, iffinanzjat mit-
tieqa tat-Tramuntana tal-Afrika tal-Fond Fiduċjarju 
ta’ Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika (EUTF). 
L-UE qed tiffinanzja diversi attivitajiet għal tfal/
żgħażagħ vulnerabbli fil-Libja, li huma ta’ benefiċċju 
kemm għat-tfal Libjani kif ukoll għat-tfal refuġjati/
migranti.

Xi persuni li attendew għat-taħriġ kellhom opportunità 
li filgħaxijiet joħorġu lejn il-belt biex jaraw il-futbol fil-
kafetteriji u għamel xi ftit tal-ħbieb, li huwa mar tajjeb 
magħhom.

Arrikkit b’għarfien imġedded u determinat li ma 
jagħmilx l-istess żbalji fil-futur, Wanes issa huwa lest li 
jipprova proġett ġdid. Barra minn hekk, huwa beħsiebu 
jieħu vantaġġ mill-ħbiberiji l-ġodda li għamel fit-taħriġ. 

Matul intervista, Wanes qal 

“Bħala l-iżgħar parteċipant fil-grupp, nista’ 
ngħid li t-taħriġ kien utli ħafna għalija. 
Ma kontx naf li kien hemm tant għażliet 
biex jinbeda negozju. Il-ħarrieġa u t-tim 
ta’ ħidma kienu wkoll ta’ appoġġ kbir 
ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill-UE u lill-
UNICEF, kif ukoll lit-tim talli ospitawna.  
Nirringrazzja b’mod speċjali lill-ħarrieġa 
Shadda u Lubna talli appoġġawni 
matul esperjenza verament unika”
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DISKUSSJONI FIL-KLASSI

Għażla għal mistoqsijiet għall-għalliema biex jinvolvu lill-istudenti madwar it-test: 

1) X’taf dwar is-sitwazzjoni tal-Libja? Wanes ġej minn pajjiż paċifiku?

2) X’għarfien kiseb Wanes fit-taħriġ tal-UNICEF għall-imprendituri, iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea?

3) Għaliex huwa importanti li jinħolqu opportunitajiet ta’ taħriġ/impjiegi bħal dawn għaż-żgħażagħ f’pajjiżi fi kriżi?

4) Taf xi intraprendituri minn pajjiżek? X’negozju ħolqu u x’ġiegħelhom jirnexxu?

5) Immaġinak toħloq in-negozju tiegħek stess. Xi jkun? Għandek l-għarfien kollu biex tirnexxi? F’liema oqsma tixtieq 
li jkollok ħiliet aħjar? Iddiskuti ma’ sħabek tal-klassi.

Iddiskuti bil-fomm it-tweġibiet ta’ hawn taħt. Ikklikkja fuq il-links ta’ hawn taħt biex tmur għar-riżorsi rispettivi.
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TWEĠIBIET

1) Wara l-bidu mill-ġdid tal-gwerra ċivili fil-Libja fl-2014 sal-lum, is-sitwazzjoni tas-sigurtà u dik umanitarja fil-
Libja hija diffiċli kemm għall-popolazzjoni Libjana kif ukoll għall-eluf ta’ migranti u refuġjati maqbuda fil-pajjiż. 
L-Unjoni Ewropea tkompli tappoġġa l-isforzi biex tiġi nnegozjata l-paċi sabiex jintemm il-kunflitt. Il-kunflitt 
affettwa bil-kbir il-popolazzjoni ċivili Libjana. Ġlied kontinwu madwar il-belt kapitali ta’ Tripli, fejn sar it-taħriġ ta’ 
Wanes, sposta aktar minn 149,000 persuna (sa Jannar 2020) u wassal għall-qtil jew feriment ta’ ħafna persuni 
ċivili u ħsara lill-proprjetà fiż-żona tal-madwar, u dan kellu impatt fuq l-ekonomija tal-pajjiż. L-Unjoni Ewropea 
permezz tas-sħab tagħha bħall-UNICEF tkompli tibni r-reżiljenza taż-żgħażagħ Libjani u tal-migranti u tar-
refuġjati vulnerabbli f’dawn iż-żminijiet diffiċli sabiex iħejju l-futur tagħhom ladarba l-pajjiż jerġa’ jkun stabbli.

2) Ara fit-test: “Fost affarijiet oħra, huwa sar jaf kif jippromwovi proġett, jikteb pjan ta’ direzzjoni tan-negozju, 
jagħmel baġit, u jistudja s-suq qabel ma jniedi proġett. Huwa fehem li r-raġuni ewlenija għala l-ewwel negozju 
tiegħu ma kienx irnexxa kienet minħabba li dan kien jinsab f’żona tal-belt bi ftit traffiku tal-karozzi u tal-
bnedmin.”

3) Ikteb l-ideat fuq il-blackboard.

4) Ikteb l-ideat fuq il-blackboard.

5) Aħna fortunati ħafna li ngħixu f’kontinent paċifiku. In-nies li bħalissa qed jgħixu f’pajjiżi fi kriżi jeħtieġ li jiġu 
appoġġati biex iħejju l-futur tagħhom, jeħtieġ li jkollhom it-tama, jeħtieġ li jkollhom il-ħiliet meħtieġa biex 
jgħinu fil-bini mill-ġdid ta’ pajjiżhom.

Ara l-animazzjoni Where do refugees go’ - where are most of the world’s refugees? (Fejn imorru r-refuġjati - fejn 
jinsabu l-biċċa l-kbira tar-refuġjati tad-dinja?) https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Nota: Jekk ma għandekx konnessjoni tal-internet jew projettur, ipprintja informazzjoni oħra li tista’ ssib fuq is-sit 
web tal-EUTF/ir-Rokna tat-Tagħlim tal-UE u agħmel folder żgħir għall-istudenti tiegħek.
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