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Tento vzdelávací list vám umožní poučiť žiakov o 
skúsenostiach mladých ľudí v krajinách v krízovej 
situácii, ako je Líbya.

Táto hodina je vhodná pre žiakov vo veku od 16 rokov 
a môže sa použiť na vyučovanie o tejto téme na 
akomkoľvek predmete, pre ktorý môže mať význam.

Vzdelávacie ciele

1) Porozumieť, prečo je dôležité podporovať 
zraniteľných mladých ľudí v krajinách v krízovej 
situácii.

2)  Porozumieť, kto podporuje mladých ľudí v krajinách 
v krízovej situácii a akým spôsobom.

Trvanie

20 až 30 minút.

Potrebné materiály

Vytlačené kópie Wanesovho príbehu: jedna kópia pre 
každého žiaka (alebo projekt).

Flipchart (listovacia tabuľa) alebo kriedová tabuľa, na 
ktorú sa počas diskusie v triede budú dať zapisovať 
úvahy a témy.

Počítač s projektorom/interaktívna tabuľa s pripojením 
na internet na zobrazenie videí a iných online 
materiálov spojených s týmto vzdelávacím balíkom.

Poznámka: Túto prípadovú štúdiu môžete použiť na 
výučbu v triede alebo v menšej skupine. 
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POKYNY
1) Vytlačte Wanesov príbeh a uistite sa, že každý žiak 

v triede/skupine bude mať jednu kópiu.

2) Požiadajte žiakov, aby si prečítali Wanesov príbeh a 
ak budú chcieť, aby si urobili poznámky.

3) Zadajte triede/skupine, aby prediskutovala otázky, 
ktoré sú na konci tejto prípadovej štúdie. V tomto 
dokumente sa nachádzajú návrhy odpovedí na tieto 
otázky a takisto odkazy a videá, ktoré si na konci 
hodiny môžete pozrieť.

4) Požiadajte skupinu, aby diskutovala o týchto 
otázkach: Predstavte si, že pracujete pre EÚ a 
musíte vymyslieť, ako podporiť ľudí, ktorí utiekli zo 
svojich domovov. Ktorý druh podpory považujete za 
najdôležitejší?

5) Položte pred triedu mapu alebo glóbus, opýtajte sa, 
odkiaľ Wanes pochádza, a požiadajte ich, aby na 
mape našli Líbyu. Opýtajte sa, ako sa volá hlavné 
mesto Líbye. Toto miesto na mape alebo glóbuse 
označte pripináčikom.

6) Usporiadajte v triede diskusiu na otázky uvedené na 
strane 4. Odpovede, ktoré žiaci navrhli, zapíšte na 
flipchart alebo kriedovú tabuľu.

7) Požiadajte jednotlivca alebo skupinu, aby 
odprezentovali prípadovú štúdiu zvyšku triedy 
vrátane toho, čo sa vďaka nej naučili a čo považujú 
pre ľudí na úteku za najdôležitejšie.
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Wanes Alghaly je 17-ročný podnikateľ žijúci v 
prekrásnom meste Zuwara v Líbyi. Keď v 15-
tich nastúpil na strednú školu, začal tento mladý 
ambiciózny muž podnikať v predaji DVD, CD a 
počítačového softvéru. 

Zároveň opravoval pokazené počítače a mobilné 
telefóny, sťahoval softvér a nanovo ich formátoval. 
Napriek svojej dobrej vôli a mladíckemu dynamizmu 
nebol taký úspešný, ako čakal, a o pár mesiacov neskôr 
bol pre nedostatok zákazníkov nútený svoj obchod 
zavrieť.

Wanes má teraz 17 rokov, stále chodí na strednú školu 
a je nemieni dopustiť, aby ho jeho prvý podnikateľský 
neúspech odradil od nasledovania a plnenia svojich 
cieľov. 

Táto ambícia bola dôvodom, prečo sa prihlásil do 
odbornej prípravy organizácie UNICEF pre podnikateľov, 
aby zdokonalil svoje znalosti o obchode a podnikaní. 

 „Vďaka odbornej príprave som 
pochopil dôvody, prečo bola moja prvá 
podnikateľská skúsenosť neúspešná.“
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Odborná príprava, ktorá bola súčasťou projektu 
financovaného z prostriedkov EÚ a organizovaného 
organizáciou UNICEF, sa uskutočnila v meste Tripolis. 

Poskytovala ju organizácia Expertise France a osvedčila 
sa ako skvelá skúsenosť, ktorá Walesovi zmenila život. 
Okrem iného sa naučil ako sa propaguje projekt, ako 
napísať podnikateľský plán, vytvoriť rozpočet a ako si 
pred spustením projektu naštudovať trh. 

Pochopil, že hlavným dôvodom, prečo jeho prvé 
podnikanie nevyšlo, bola skutočnosť, že ho umiestnil do 
mesta s nízkou automobilovou premávkou a hustotou 
obyvateľstva.

K nedostatku zákazníkov prispelo aj to, že zvykol 
vysedávať pred vchodom do svojho obchodu s 
kamarátmi a to odradilo zopár potenciálnych 
zákazníkov, ktorým nebolo príjemné vojsť do obchodu. 
Počas odbornej prípravy podporenej organizáciou 
UNICEF sa Wanes zoznámil s ľuďmi z rôznych častí 
krajiny a prvýkrát stretol ľudí z mesta Sabha, ktoré leží 
na juhu Líbye. 
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Seminár bol súčasťou projektu, ktorý bol financovaný 
z časti Núdzového trustového fondu Európskej únie 
pre Afriku vyhradenej pre severnú Afriku. EÚ financuje 
rôzne činnosti pre zraniteľné deti/mladých ľudí v Líbyi, 
z ktorých majú prospech tak líbyjské deti, ako aj deti 
utečencov/migrantov.

Niektorí účastníci odbornej prípravy dostali možnosť ísť 
večer do mesta a v kaviarni pozerať futbalové zápasy. 
Tam sa spriatelil so zopár ľuďmi, s ktorými si dobre 
rozumie.

Obohatený o nové vedomosti a odhodlaný neopakovať 
v budúcnosti podobné chyby, je teraz Wanes pripravený 
vyskúšať nový projekt. Navyše má v úmysle využiť 
nové priateľstvá, ktoré nadviazal počas odbornej 
prípravy.

V rozhovore Wanes povedal: 

„Ako najmladší účastník v skupine môžem 
povedať, že odborná príprava bola pre mňa 
veľmi užitočná. Nevedel som, že existuje 
tak veľa možností, ako začať s podnikaním. 
Veľkou oporou boli aj školitelia a pracovný 
tím. Chcel by som poďakovať EÚ a UNICEF, 
ako aj tímu za to, že sa nám venovali. Počas 
naozaj jedinečnej skúsenosti ma podporovali 
školitelia Shadda a Lubna, ktorým by som 
im chcel venovať špeciálne poďakovanie.“
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TRIEDNA DISKUSIA

Učitelia môžu zapojiť žiakov do diskusie o texte pomocou týchto otázok: 

1) Čo viete o situácii v Líbyi? Pochádza Wanes z mierovej krajiny?

2) Aké vedomosti získal Wanes počas odbornej prípravy organizácie UNICEF pre podnikateľov, ktorú financovala 
Európska únia?

3) Prečo je dôležité vytvárať pre mladých ľudí v krajinách, ktoré sa ocitli v kríze, takéto príležitosti na odbornú 
prípravu/pracovné príležitosti?

4) Poznáte nejakých podnikateľov z vašej krajiny? Aké podniky vytvorili a vďaka čomu sú úspešní?

5) Predstavte si, že by ste si založili svoj vlastný podnik. Čím by sa zaoberal? Mali by ste všetky znalosti potrebné 
na to, aby ste boli úspešní? V ktorých oblastiach by ste chceli mať lepšie zručnosti? Diskutujte so svojimi 
spolužiakmi.

Diskutujte o nasledujúcich odpovediach. K príslušným zdrojom sa dostanete po kliknutí na odkazy.

© UNHCR
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ODPOVEDE

1) Odkedy sa v Líbyi v roku 2014 znovu začala občianska vojna, v krajine sa zhoršila bezpečnostná a humanitárna 
situácia tak pre jej obyvateľstvo, ako aj pre tisícky migrantov a utečencov, ktorí v krajine uviazli. Európska únia 
naďalej podporuje mierové rokovania s cieľom ukončiť konflikt. Konflikt výrazne ovplyvnil civilné obyvateľstvo 
Líbye. Keďže v okolí hlavného mesta Tripolis, kde sa uskutočnila Wanesova odborná príprava, pokračovali násilné 
strety, bolo presídlených viac ako 149 000 ľudí (k januáru 2020). Strety viedli v priľahlom okolí k mnohým 
civilným obetiam a majetkovým škodám a zasiahli tak hospodárstvo krajiny. Európska únia naďalej v týchto 
náročných časoch buduje v líbyjských mladých ľuďoch a zraniteľných migrantoch a utečencoch odolnosť, aby ich 
pripravila na budúcnosť, keď bude krajina znovu stabilná.

2) Pozrite v texte: „Okrem iného sa naučil ako sa propaguje projekt, ako napísať podnikateľský plán, vytvoriť 
rozpočet a ako si pred spustením projektu naštudovať trh. Pochopil, že hlavným dôvodom, prečo jeho prvé 
podnikanie nevyšlo, bola skutočnosť, že ho umiestnil do mesta s nízkou automobilovou premávkou a hustotou 
obyvateľstva.“

3) Úvahy napíšte na tabuľu.

4) Úvahy napíšte na tabuľu.

5) Máme veľké šťastie, že žijeme na mierovom kontinente. Ľudom, ktorí v súčasnosti žijú v krajinách v krízovej 
situácii, je potrebné poskytovať podporu, aby sa pripravili na budúcnosť, potrebujú mať nádej a získať zručnosti, 
aby pomohli s obnovou svojej krajiny.

Pozrite si animáciu Kam odchádzajú utečenci – kde je najviac utečencov na svete? 
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w

Poznámka.: Ak nemáte internetové pripojenie alebo premietacie zariadenie, vytlačte si iné informácie z webového 
sídla Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku alebo z Kútika EÚ na vzdelávanie a vytvorte pre svojich 
žiakov malý súbor materiálov.
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