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Użyj tego arkusza szkoleniowego, aby przybliżyć 
uczniom doświadczenia osób młodych w państwach 
pogrążonych w kryzysie, takich jak Libia.

Lekcja ta jest odpowiednia dla uczniów w wieku 16 
lat i starszych oraz można ją wykorzystać podczas 
każdego przedmiotu, do którego się odnosi.

Cele dydaktyczne

1) Zrozumienie, dlaczego ważne jest wspieranie osób 
młodych znajdujących się w trudnej sytuacji w 
państwach pogrążonych w kryzysie.

2) Zrozumienie, kto i w jaki sposób wspiera młodych 
ludzi w państwach pogrążonych w kryzysie.

Czas trwania

20–30 minut.

Potrzebne materiały

Wydruki z historią Wanesa: jeden egzemplarz dla 
każdego ucznia (lub projekt).

Plansza lub tablica do zapisywania pomysłów i 
tematów podczas dyskusji w klasie.

Komputer z projektorem/tablicą interaktywną 
podłączony do internetu, aby móc oglądać filmy i inne 
materiały online związane z pakietem edukacyjnym.

Zwróć uwagę, że możesz wykorzystać to studium 
przypadku na sesji klasowej lub w mniejszej grupie. 
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INSTRUKCJE
1) Wydrukuj historię Wanesa i upewnij się, że każdy 

uczeń w klasie/grupie ma po jednym egzemplarzu.

2) Poproś uczniów, aby przeczytali historię Wanesa i 
zrobili notatki, jeśli chcą.

3) Pozwól klasie/grupie przedyskutować pytania 
znajdujące się na dole tego studium przypadku. 
Na końcu dokumentu znajdują się sugerowane 
odpowiedzi na pytania oraz linki i filmy, które 
można obejrzeć.

4) Poproś grupę o przedyskutowanie następujących 
kwestii: wyobraź sobie, że pracujesz dla UE i musisz 
pomyśleć o sposobach wsparcia ludzi, którzy 
uciekli ze swoich domów: jaki rodzaj wsparcia 
zaoferowałbyś(-abyś) w pierwszej kolejności?

5) Pokaż klasie mapę lub globus, zapytaj uczniów, 
skąd pochodzi Wanes i poproś ich o zlokalizowanie 
Libii na mapie. Zapytaj, jak nazywa się stolica Libii. 
Wbij szpilkę w mapę, aby zaznaczyć lokalizację, lub 
zaznacz ją na globusie.

6) Przeprowadźcie dyskusję w klasie, wykorzystując 
pytania do debaty umieszczone na stronie 4. Zapisz 
na planszy lub tablicy odpowiedzi zaproponowane 
przez uczniów.

7) Poproś jedną osobę lub grupę o przedstawienie 
studium przypadku reszcie klasy, w tym opisanie, 
czego się z niego nauczyli i jakie ich zdaniem 
działania należy podjąć w pierwszej kolejności w 
odniesieniu do osób przemieszczających się.
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Wanes Alghaly to 17-letni przedsiębiorca, który 
mieszka w pięknym mieście Zuwara w Libii. W wieku 
15 lat, tuż po rozpoczęciu nauki w szkole średniej, 
ten ambitny młody człowiek otworzył swój pierwszy 
biznes, sprzedając płyty DVD, CD i oprogramowanie 
komputerowe. 

Naprawiał też zepsute komputery i telefony 
komórkowe, ściągał oprogramowanie i formatował je. 
Mimo tak dobrych chęci i dynamizmu w młodym wieku, 
nie odniósł spodziewanego sukcesu i kilka miesięcy 
później, z powodu braku klientów, zmuszony był 
zamknąć swój sklep.

Wanes ma obecnie 17 lat, nadal uczęszcza do szkoły 
średniej i nie zamierza pozwolić, by pierwsza porażka 
w biznesie powstrzymała go przed dążeniem do 
osiągnięcia swoich celów. To właśnie ta ambicja 
skłoniła go do zapisania się na szkolenie UNICEF dla 
przedsiębiorców, aby pogłębić swoją wiedzę z zakresu 
biznesu i przedsiębiorczości. 

„Dzięki szkoleniu zrozumiałem, 
dlaczego moje pierwsze doświadczenia 
biznesowe były nieudane” 
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Szkolenie, które było częścią projektu finansowanego 
przez Unię Europejską i zorganizowanego przez 
UNICEF, odbyło się w Trypolisie. Zostało zrealizowane 
przez Expertise France i okazało się dla Wanesa 
niesamowitym doświadczeniem, które odmieniło 
jego życie. Wanes nauczył się między innymi, jak 
zaprezentować projekt, napisać biznesplan, zaplanować 
budżet i zbadać rynek przed rozpoczęciem projektu. 

Zrozumiał, że głównym powodem, dla którego jego 
pierwszy biznes nie przetrwał, była lokalizacja w części 
miasta o małym natężeniu ruchu samochodowego i 
osobowego. 

Innym czynnikiem, który przyczynił się do braku 
klientów odwiedzających sklep, była tendencja Wanesa 
i jego przyjaciół do przesiadywania przy wejściu do 
sklepu, co odstraszało nielicznych potencjalnych 
klientów, którzy czuli się niekomfortowo, wchodząc do 
sklepu. Podczas szkolenia wspieranego przez UNICEF 
Wanes poznał osoby z różnych części kraju – po raz 
pierwszy spotkał się z ludźmi z Sabhy, która znajduje 
się na południu Libii. 
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Warsztaty były częścią projektu finansowanego z 
puli środków kryzysowego funduszu powierniczego 
UE dla Afryki (EUTF) przeznaczonych dla Afryki 
Północnej. UE finansuje różne działania na rzecz 
najbardziej narażonych dzieci/młodzieży w Libii, z 
których korzystają zarówno dzieci libijskie, jak i dzieci 
uchodźców/migrantów.

Niektórzy uczestnicy szkolenia korzystali z okazji i 
wieczorami udawali się do miasta, by w kawiarniach 
oglądać mecze piłki nożnej; w ten sposób Wanes 
poznał kilku przyjaciół, z którymi się zżył.

Wzbogacony o nową wiedzę i zdeterminowany, by nie 
popełniać podobnych błędów w przyszłości, Wanes jest 
teraz gotowy do wypróbowania nowego projektu. Co 
więcej, zamierza wykorzystać nowe przyjaźnie zawarte 
podczas szkolenia. 

Podczas wywiadu Wanes stwierdził:

„Jako najmłodszy uczestnik w grupie, 
mogę powiedzieć, że szkolenie było dla 
mnie bardzo przydatne. Nie wiedziałem, że 
istnieje tak wiele możliwości rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. Trenerzy i zespół 
byli również bardzo pomocni. Chciałbym 
podziękować UE i UNICEF-owi, a także całemu 
zespołowi za goszczenie nas. Szczególne 
podziękowania kieruję do trenerów 
Shaddy i Lubny za wspieranie mnie w tym 
naprawdę wyjątkowym doświadczeniu”.
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DYSKUSJA W KLASIE

Przykładowe pytania dla nauczycieli, aby zachęcić uczniów do pracy nad tekstem: 

1) Co wiesz o sytuacji w Libii? Czy Wanes pochodzi z pokojowego kraju?

2) Jaką wiedzę zdobył Wanes na szkoleniu dla przedsiębiorców zorganizowanym przez UNICEF i sfinansowanym 
przez Unię Europejską?

3) Dlaczego ważne jest, aby tworzyć takie szkolenia/możliwości pracy dla młodych ludzi w państwach pogrążonych 
w kryzysie?

4) Czy znasz jakichś przedsiębiorców z Twojego kraju? Jakie przedsiębiorstwa stworzyli i co przyczyniło się do ich 
sukcesu?

5) Wyobraź sobie, że zaczynasz własną działalność. Co by to było? Czy posiadasz całą wiedzę, aby odnieść sukces? 
W jakich dziedzinach chciałbyś/chciałabyś mieć większe umiejętności? Przedyskutuj to z kolegami z klasy.

Omów ustnie poniższe odpowiedzi. Kliknij poniższe linki, aby przejść do odpowiednich zasobów.
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ODPOWIEDZI

1) Po ponownym wybuchu wojny domowej w Libii w 2014 r. aż do dziś stan bezpieczeństwa i sytuacja 
humanitarna w Libii są trudne zarówno dla ludności libijskiej, jak i dla tysięcy migrantów i uchodźców 
przebywających w tym kraju. Unia Europejska nadal wspiera działania zmierzające do wynegocjowania pokoju, 
aby zakończyć konflikt. Konflikt w znacznym stopniu dotknął ludność cywilną Libii. Trwające starcia wokół stolicy, 
Trypolisu, gdzie odbywało się szkolenie Wanesa, spowodowały przesiedlenie ponad 149 000 osób (stan na 
styczeń 2020 r.) i doprowadziły do wielu ofiar wśród ludności cywilnej oraz zniszczeń mienia w okolicy, co ma 
wpływ na gospodarkę kraju. Unia Europejska za pośrednictwem swoich partnerów, takich jak UNICEF, w dalszym 
ciągu buduje odporność młodych Libijczyków oraz szczególnie narażonych migrantów i uchodźców w tym 
trudnym okresie, aby przygotować ich na przyszłość, gdy sytuacja w kraju znów będzie stabilna.

2) Zobacz w tekście: „Nauczył się między innymi, jak zaprezentować projekt, napisać biznesplan, zaplanować 
budżet i zbadać rynek przed rozpoczęciem projektu. Zrozumiał, że głównym powodem, dla którego jego pierwszy 
biznes nie przetrwał, była lokalizacja w części miasta o małym natężeniu ruchu samochodowego i osobowego”.

3) Zapisz pomysły na tablicy.

4) Zapisz pomysły na tablicy.

5) Mamy wielkie szczęście, że żyjemy na spokojnym kontynencie. Ludzie żyjący obecnie w państwach pogrążonych 
w kryzysie potrzebują wsparcia, aby zaplanować swoją przyszłość, muszą mieć nadzieję oraz umiejętności 
niezbędne do pomocy w odbudowie ich państwa.

Obejrzyj animację „Where do refugees go” [Dokąd zmierzają uchodźcy] – gdzie jest najwięcej uchodźców na 
świecie? https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Uwaga: jeżeli nie masz dostępu do internetu lub urządzenia projekcyjnego, wydrukuj inne informacje, które możesz 
znaleźć na stronie internetowej EUTF / Kącik edukacyjny UE i przygotuj mały folder dla swoich uczniów.
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