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Utilizați această fișă didactică pentru a le vorbi elevilor 
despre experiențele tinerilor din țări aflate în situații de 
criză, cum ar fi Libia.

Această lecție este adecvată pentru elevi în vârstă 
de cel puțin 16 ani și poate fi utilizată pentru a preda 
subiectul la orice disciplină pentru care ar putea fi 
relevant.

Obiective de învățare

1) Înțelegerea motivelor pentru care este importantă 
sprijinirea tinerilor vulnerabili din țări aflate în 
situații de criză.

2) Cunoașterea actorilor care sprijină tinerii din țările 
aflate în situații de criză și modul în care sunt 
sprijiniți cei din urmă.

 

Durată

20-30 de minute.

Materiale necesare

Exemplare tipărite ale poveștii lui Wanes: un exemplar 
pentru fiecare elev (sau proiect);

un flipchart sau o tablă pentru scrierea ideilor și a 
temelor în timpul discuției din clasă;

un computer cu proiector/o tablă interactivă cu 
conexiune la internet pentru a vizualiza videoclipuri și 
alte materiale online legate de pachetul educațional.

Rețineți că puteți utiliza acest studiu de caz pentru o 
sesiune de clasă sau într-un grup mai mic. 
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INSTRUCȚIUNI
1) Tipăriți povestea lui Wanes și oferiți un exemplar 

fiecărui elev din clasă/grup.

2) Rugați-i pe elevi să citească povestea lui Wanes și 
să ia notițe dacă doresc.

3) Rugați clasa/grupul să discute pe baza întrebărilor 
de la finalul acestui studiu de caz. La finalul 
documentului sunt disponibile sugestii de 
răspunsuri la aceste întrebări, precum și linkuri și 
videoclipuri recomandate.

4) Rugați grupul să discute pe baza următoarei 
întrebări: Imaginați-vă că lucrați pentru UE și 
trebuie să găsiți modalități de a sprijini persoanele 
care au fost nevoite să își abandoneze căminele și 
să fugă; pe ce tip de sprijin v-ați axa cu prioritate?

5) Așezați o hartă sau un glob pământesc în fața 
clasei, întrebați elevii care este țara de origine a 
lui Wanes și rugați-i să localizeze Libia pe hartă. 
Întrebați-i care este capitala Libiei. Puneți un bold 
pe hartă sau pe globul pământesc pentru a marca 
locul.

6) Discutați cu toată clasa folosind întrebările de 
dezbatere de la pagina 4. Notați răspunsurile 
sugerate de elevi pe flipchart sau pe tablă.

7) Rugați fiecare persoană sau grup să prezinte 
studiul de caz în clasă, inclusiv ceea ce a învățat 
din acesta și prioritățile lor pentru sprijinirea 
persoanelor nomade.
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Wanes Alghaly este un antreprenor de 17 ani, care 
locuiește în frumosul oraș Zuwara din Libia. La vârsta 
de 15 ani, imediat după ce a început liceul, ambițiosul 
tânăr a demarat prima sa afacere vânzând DVD-uri, 
CD-uri și software. 

De asemenea, repara computere și telefoane mobile 
defecte, descărca software pentru ele și le reformata. 
În ciuda voinței și dinamismului inerente vârstei sale 
fragede, nu s-a bucurat de succesul preconizat și, 
câteva luni mai târziu, a fost nevoit să-și închidă 
magazinul din cauza lipsei de clienți.

Wanes are acum 17 ani, este încă la liceu și este 
hotărât să nu permită ca primul său eșec în afaceri să l 
descurajeze în îndeplinirea obiectivelor pe care și le-a 
stabilit. 

Această ambiție l-a determinat să se înscrie la cursul 
de formare pentru antreprenori organizat de UNICEF, 
pentru a-și perfecționa cunoștințele în domeniul 
afacerilor și al antreprenoriatului. . 

„Datorită cursului de formare, am 
înțeles de ce am eșuat în prima 
mea experiență de afaceri” 
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Cursul de formare, parte a unui proiect finanțat de 
Uniunea Europeană și organizat de UNICEF, a avut loc 
la Tripoli. A fost implementat de Expertise France și s a 
dovedit a fi o experiență uimitoare, care i-a schimbat 
viața lui Wanes. 

Printre altele, a învățat cum să prezinte un proiect, 
să scrie un plan de afaceri, să facă un buget și să 
studieze piața înainte de a lansa un proiect. A înțeles 
că principalul motiv pentru care nu a reușit în prima sa 
afacere a fost faptul că magazinul era localizat într o 
zonă a orașului cu un flux redus de autovehicule și de 
oameni. 

Un alt motiv pentru lipsa clienților în magazin a fost 
faptul că Wanes și prietenii săi stăteau la intrarea în 
magazin, lucru care i-a îndepărtat pe puținii clienți 
potențiali, aceștia simțindu-se incomod să intre în 
magazin. În timpul cursului de formare organizat de 
UNICEF, Wanes a cunoscut persoane din diferite părți 
ale țării - a fost pentru prima dată când s-a întâlnit cu 
persoane din Sabha, un oraș din sudul Libiei. 
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Atelierul a făcut parte dintr-un proiect finanțat prin 
componenta Africa de Nord a Fondului fiduciar de 
urgență pentru Africa (EUTF). UE finanțează diverse 
activități pentru copiii/tinerii vulnerabili din Libia, de 
care beneficiază atât copiii libieni, cât și copiii refugiați/
migranți.

Unii dintre cursanți au avut ocazia să iasă serile în 
oraș pentru a urmări meciuri de fotbal în cafenele, iar 
Wanes și-a făcut câțiva prieteni apropiați.

Îmbogățit cu noi cunoștințe și hotărât să nu repete 
greșelile din trecut, Wanes este acum pregătit să 
încerce un nou proiect. În plus, el intenționează să 
valorifice noile prietenii legate în timpul cursului de 
formare. 

Wanes a declarat în cadrul unui interviu: 

„În calitate de cel mai tânăr participant din 
grup, pot spune că acest curs de formare 
m-a ajutat foarte mult. Nu știam că există 
atât de multe opțiuni pentru a demara o 
afacere. Formatorii și echipa de lucru ne-
au sprijinit, de asemenea, foarte mult. Aș 
dori să mulțumesc UE și UNICEF, precum și 
întregii echipe pentru găzduire. Mulțumesc 
în mod special formatorilor Shadda și Lubna 
pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în 
cadrul acestei experiențe cu adevărat unice”
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DISCUȚIE ÎN CLASĂ

Sugestii de întrebări pe care profesorii le pot folosi pentru a-i implica  
pe elevi într-o discuție pe baza textului: 

1) Ce știți despre situația din Libia? Wanes provine dintr-o țară pașnică?

2) Ce cunoștințe a dobândit Wanes în cadrul cursului de formare pentru antreprenori organizat de UNICEF și 
finanțat de Uniunea Europeană?

3) De ce este importantă crearea unor astfel de oportunități de formare/locuri de muncă pentru tinerii din țările 
aflate în situații de criză?

4) Cunoașteți antreprenori din țara voastră? Ce afacere au creat și care au fost factorii de succes?

5) Imaginați-vă că vă deschideți propria afacere. Care ar fi aceasta? Credeți că aveți toate cunoștințele necesare 
pentru a reuși? În ce domenii v-ar plăcea să vă îmbunătățiți competențele? Discutați cu colegii de clasă.

Inițiați o discuție pe baza răspunsurilor de mai jos. Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a accesa resursele 
respective.
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RĂSPUNSURI

1) După reînceperea războiului civil din Libia în 2014, care continuă și astăzi, situația umanitară și a securității 
din Libia este dificilă atât pentru populația libiană, cât și pentru miile de migranți și refugiați blocați în țară. 
Uniunea Europeană continuă să sprijine eforturile de negociere a păcii care să pună capăt conflictului. Conflictul 
a afectat puternic populația civilă a Libiei. Confruntările continue din jurul capitalei Tripoli, unde a avut loc cursul 
de formare la care a participat Wanes, au determinat strămutarea a peste 149 000 de persoane (situație în 
luna ianuarie 2020) și au provocat numeroase victime în rândul populației civile și pagube materiale în zonele 
învecinate, afectând economia țării. Uniunea Europeană, prin intermediul partenerilor săi precum UNICEF, 
continuă să consolideze reziliența tinerilor și a migranților și refugiaților vulnerabili din Libia în aceste momente 
dificile, pentru a-i ajuta să își clădească un viitor atunci când situația în țară va fi din nou stabilă.

2) Vedeți în text: „Printre altele, a învățat cum să prezinte un proiect, să scrie un plan de afaceri, să facă un buget 
și să studieze piața înainte de a lansa un proiect. A înțeles că principalul motiv pentru care nu a reușit în prima 
sa afacere a fost faptul că magazinul era localizat într-o zonă a orașului cu un flux redus de autovehicule și de 
oameni.”

3) Notați ideile pe tablă.

4) Notați ideile pe tablă.

5) Suntem foarte norocoși că trăim pe un continent pașnic. Cei care trăiesc în prezent în țări aflate în situații 
de criză trebuie să fie sprijiniți pentru a-și pregăti viitorul, trebuie să aibă speranță, trebuie să aibă abilitățile 
necesare pentru a ajuta la reconstrucția țării lor.

Urmăriți animația Unde se duc refugiații - unde se află majoritatea refugiaților la nivel mondial? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Notă: Dacă nu aveți conexiune la internet sau un proiector, tipăriți alte informații disponibile pe site-ul EUTF/Spațiul 
învățării și creați un mic dosar pentru elevi.
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