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Ta učni list uporabite za poučevanje učencev o 
izkušnjah mladih v državah v krizi, kot je Libija.

Lekcija je primerna za učence, stare 16 let in več, in se 
lahko uporablja za poučevanje predmeta v kateri koli 
stroki, za katero je lahko pomembna.

Učni cilji

1) Razumeti, zakaj je pomembno podpirati ranljive 
mlade v državah v krizi.

2) Razumeti, kdo podpira mlade v državah v krizi in na 
kakšen način.

Trajanje

20–30 minut

Potrebna gradiva

Natisnite Wanesovo zgodbo: eno kopijo za vsakega 
učenca (ali projekt).

Stojalo z listi ali tabla za zapisovanje zamisli in tem 
med pogovorom v razredu.

Računalnik s projektorjem/pametno tablo z internetno 
povezavo za ogled videoposnetkov in drugih spletnih 
gradiv, povezanih z izobraževalnim svežnjem.

Upoštevajte, da lahko uporabite to študijo primera v 
razredu ali manjši skupini.
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NAVODILA
1) Natisnite Wanesovo zgodbo in poskrbite, da vsak 

učenec v razredu/skupini dobi eno kopijo.

2) Prosite učence, naj preberejo Wanesovo zgodbo in 
si delajo zapiske, če želijo.

3) Naj se razred/skupina pogovarja o vprašanjih na 
dnu te študije primera. Predlagani so odgovori na 
vprašanja v tem dokumentu. Predlagane so tudi 
povezave in videoposnetki, ki naj se jih razišče na 
koncu.

4) Skupino prosite, naj se pogovarja o naslednjem: 
predstavljajte si, da delate za EU in se morate 
domisliti načinov, kako podpreti ljudi, ki so zapustili 
svoje domove. Kateri vrsti podpori bi dali prednost?

5) Pred učence v razredu postavite zemljevid ali 
globus: vprašajte jih, od kod prihaja Wanes, in jih 
prosite, naj pokažejo Libijo na zemljevidu. Vprašajte 
jih, katero je glavno mesto Libije. Postavite žebljiček 
na zemljevid ali globus, da označite lokacijo.

6) S pomočjo vprašanj za pogovor v razredu, ki so na 
voljo na strani 4, organizirajte pogovor.  Na stojalo 
z listi ali tablo zapišite odgovore, ki so jih predlagali 
učenci.

7) Prosite posameznika ali skupino, naj študijo primera 
predstavi preostalemu razredu, vključno, kar so se 
naučili iz nje, ter prednostne naloge za ljudi, ki se 
selijo.
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Wanes Alghaly je 17-letni podjetnik, ki živi v čudovitem 
mestu Zuwara v Libiji. Ambiciozen mladenič je pri 15 
letih, ko se je vpisal v srednjo šolo, začel prodajati 
DVD-je, CD-je in računalniško programsko opremo. 

Popravljal je tudi pokvarjene računalnike in mobilne 
telefone. Nalagal je programsko opremo in jih 
formatiral. Kljub dobri volji in dinamičnosti v svojih 
mladih letih ni naletel na uspeh, ki ga je pričakoval, 
in nekaj mesecev kasneje je bil zaradi pomanjkanja 
strank prisiljen zapreti svojo trgovino.

Wanes je zdaj star 17 let, še vedno vpisan v srednjo 
šolo in odločen, da ne bo dovolil, da bi ga njegov 
prvi poslovni neuspeh odvrnil od uresničevanja in 
doseganja njegovih ciljev. 

Prav ta ambicija ga je spodbudila k vpisu v Unicefovo 
usposabljanje za podjetnike, da bi izpopolnil svoje 
znanje o poslovanju in podjetništvu.. 

„Zahvaljujoč usposabljanju sem 
razumel, zakaj so bile moje prve 
poslovne izkušnje neuspešne.“ 
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Usposabljanje v okviru projekta, ki ga je financirala 
Evropska unija in ga je organiziral Unicef, je potekalo 
v Tripoliju. Izvajala ga je agencija Expertise France. Šlo 
je za neverjetno izkušnjo, ki je spremenila Wanesovo 
življenje. 

Med drugim se je naučil, kako za projekt poiskati 
partnerje, napisati poslovni načrt, izdelati proračun in 
pred začetkom projekta preučiti trg. Tako je spoznal, 
da je bila lokacija na območju mesta, kjer je malo 
avtomobilskega prometa in ljudi, glavni razlog, da se 
njegova prva dejavnost ni obnesla. 

Drug dejavnik, ki je prispeval k pomanjkanju strank, 
ki bi obiskale njegovo trgovino, pa je bila njegova 
navada, da s prijatelji sedi pri vhodu v trgovino, kar 
je prestrašilo nekaj potencialnih strank, saj jim je bilo 
neprijetno vstopiti v trgovino. 

Med usposabljanjem, ki ga je podprl Unicef, je Wanes 
spoznal ljudi iz različnih delov države. Tako se je prvič 
srečal z ljudmi iz Sabhe na jugu Libije. 
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Delavnica je bila del projekta, ki ga je financiral 
oddelek za Severno Afriko v okviru nujnega 
skrbniškega sklada Evropske unije za Afriko. EU 
financira različne dejavnosti za ranljive otroke/mlade 
v Libiji, od česar imajo koristi libijski otroci in otroci 
beguncev/migrantov.

Nekateri udeleženci usposabljanja so imeli priložnost, 
da zvečer odidejo v mesto in si v barih ogledajo 
nogometne tekme. Tako je spoznal nekaj novih 
prijateljev, s katerimi se je povezal.

Z obnovljenim znanjem in odločnostjo, da ne bo storil 
podobnih napak v prihodnosti, je Wanes pripravljen 
poskusiti z novim projektom. Poleg tega namerava 
izkoristiti nova prijateljstva, ki jih je sklenil na 
usposabljanju. 

V intervjuju je povedal: 

„Kot najmlajši udeleženec v skupini lahko 
rečem, da je bilo usposabljanje zame zelo 
koristno. Nisem vedel, da obstaja toliko 
možnosti za ustanovitev podjetja. Mentorji 
in delovna skupina so nas zelo podpirali. 
Rad bi se zahvalil EU in Unicefu ter skupini, 
ki nas je gostila.  Posebej bi se rad zahvalil 
mentoricama Shaddi in Lubni, ker sta me 
podpirali pri resnično edinstvenem doživetju.“
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POGOVOR V RAZREDU

Možna vprašanja za učitelje, da učence vključijo v pogovor v zvezi z besedilom. 

1) Kaj veste o razmerah v Libiji? Ali Wanes prihaja iz mirne države?

2) Kakšno znanje je pridobil Wanes na Unicefovem usposabljanju za podjetnike, ki ga je financirala Evropska unija?

3) Zakaj je pomembno ustvariti takšne priložnosti za usposabljanje/zaposlitev za mlade v državah v krizi?

4) Ali poznate kakšnega podjetnika iz vaše države? Kakšen posel so ustvarili in zakaj jim je uspelo?

5) Predstavljajte si, da bi ustvarili svoje podjetje. Kakšno bi bilo? Ali bi imeli vse potrebno znanje za uspeh? Na 
katerih področjih bi želeli imeti boljše znanje in spretnosti? O tem se pogovarjaje s sošolci.

Pogovarjajte se o spodnjih odgovorih. Kliknite na spodnje povezave, da obiščete ustrezne vire.
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1) Varnostne in humanitarne razmere v Libiji so vse od ponovnega začetka državljanske vojne v letu 2014 in do 
danes težke tako za libijsko prebivalstvo kot za tisoče migrantov in beguncev, ki so obtičali v državi. Evropska 
unija še naprej podpira prizadevanja za pogajanja o miru, da bi se konflikt končal. Konflikt je močno prizadel 
civilno prebivalstvo Libije. Nadaljevanje spopadov okoli glavnega mesta Tripoli, kjer se je usposabljal Wanes, je 
povzročilo razselitev več kot 149 000 ljudi (od januarja 2020) ter številne civilne žrtve in materialno škodo v 
okolici, kar je vplivalo na gospodarstvo države. Evropska unija prek svojih partnerjev, kot je Unicef, v teh težkih 
časih še naprej krepi odpornost mladih prebivalcev Libije ter ranljivih migrantov in beguncev, da bi jih pripravila 
na prihodnost, ko bo država ponovno stabilna.

2) Glej besedilo: „Med drugim se je naučil, kako za projekt poiskati partnerje, napisati poslovni načrt, izdelati 
proračun in pred začetkom projekta preučiti trg. Tako je spoznal, da je bila lokacija na območju mesta, kjer je 
malo avtomobilskega prometa in ljudi, glavni razlog, da se njegova prva dejavnost ni obnesla.“

3) Na tablo zapišite zamisli.

4) Na tablo zapišite zamisli.

5) Srečo imamo, da živimo na mirni celini. Ljudi, ki trenutno živijo v državah v krizi, je treba podpreti, da se 
pripravijo na prihodnost. Imeti morajo upanje, imeti morajo potrebna znanja in spretnosti, ki jim bodo v pomoč 
pri ponovni izgradnji države.

Oglejte si animacijo Kam gredo begunci – kje je večina beguncev na svetu?  
https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w 

Opomba: Če nimate internetne povezave ali naprave za projekcijo, natisnite druge informacije, ki jih najdete na 
spletnem mestu skrbniškega sklada EU/Kotička za učenje EU, in za svoje učence ustvarite majhno mapo.

© UNHCR

https://www.youtube.com/watch?v=NM3n3dZzw_w

