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Mano sėkmės istorija 
 
APIE MANE 
Esu 19 metų studentas Alhagie Sankareh, atvykau iš Gambijos. 
  

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 

PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Gimiau ir užaugauiGambijoje, o 2016 m. balandžio mėnesį išsiruošiau kelionėn į Siciliją. 
Idėja palikti savo šalį kilo iš noro gyventi ramų gyvenimą bei suvokimo, kad gyvendamas 
kitoje vietoje galėsiu padėti Gambijoje likusiai šeimai. Iš pradžių nebuvau tvirtai 
nusprendęs, kur keliausiu, bet pabendravęs su kitais žmonėmis nusprendžiau vykti į Italiją. 
Pabėgėlių priėmimo centro, kuriame iš pradžių gyvenau, mokytojos dėka, užmezgiau ryšį 
su keliomis vietos bendruomenėmis. Jos man pasiūlė dalyvauti projektuose socialinės 
įtraukties tema. 

Manau, kad mokymasis mokykloje – pagrindinis veiksnys, padėjęs man integruotis į vietos 
bendruomenę. Italijoje aš vėl pradėjau lankyti vidurinę mokyklą. Po to abejojau, kurį kelią 
pasirinkti: ilgesnį – mokytis toliau ir  tapti kultūros mediatoriumi, ar mokytis amato, kad 
galėčiau greičiau įsilieti į darbo rinką. Pasirinkau elektrikų mokyklą, kurioje mokausi jau 
antrus metus. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU, PALAIKYMAS, KURIO 
SULAUKIAU 

Kai atvykau, netikėjau, kad tikrai esu Italijoje. Buvau laimingas, nes ištvėriaus sunkią 
kelione ir pagaliau jaučiausi saugus, bet ilgainiui pradėjau jaustis vienišas. Nieko 
nepažinojau ir nemokėjau itališkai. Bendruomenėje pradėjau bendrauti su žmonėmis 
kalbančiais mano gimtąja kalba ir angliškai. 

Esu dėkingas bendruomenės italų kalbos kursų mokytojui, kuris padėjo išmokti italų kalbą. 
Tada jau galėjau užmegzti ryšį su Palermo vietos bendruomene. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Alhagie, 

atvykęs į Italiją  
iš Gambijos 

 
 



 

 

AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Dalyvavau Palermo mieste įsikūrusio Europos studijų ir iniciatyvų centro CESIE projekte „Cocora“, kurio tikslas buvo 
sustiprinti jaunimo pasitikėjimą savimi, suteikiant jiems naujų žinių ir patirties, skatinant aktyviai dalyvauti vietos 
bendruomenėje.  

Kita labai įdomi ir asmeninio augimo atžvilgiu vertinga patirtis buvo dalyvavimas Palermo Šventosios Klaros (Centro Santa 
Chiara) asociacijos iniciatyvoje, pavadinimu „Arte Migrante“. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti socialinę integracija per meną, 
bendrose erdvėse organizuojant atvirus, nemokamus ir reguliarius susibūrimus, meninius mainus, kai kiekvienas susitikimas 
prasideda prisistatymu ir baigiasi bendra vakariene. Visi norintys laisva forma dalinasi savo meniniais gebėjimais: dainuoja, 
šoka, pasakoja apie save, muzikuoja, deklamuoja, pokštauja ir t.t. Man tai buvo labai svarbi ir labai įdomi patirtis, kaip 
bendruomenė suteikia  galimybę atsiverti kitam. Praėjusiais metais ir pats tapau vienu iš iniciatyvos vykdytojų. 

Man padėjo ir mokytojai mokykloje. Jie negailėjo savo laisvo laiko aiškindami man savo dėstomų dalykų medžiagą. Aš stropiai 
mokiausi, stengiausi būti draugiškas, susiradau draugų ir tarp italų, ir tarp užsieniečių, todėl sėkmingai integravausi. 

 

„Sėkmingos integracijos raktas – dalyvavimas kultūrinėje  
ir socialinėje veikloje.“ 

 

KĄ PATARČIAU KITIEMS 
 
Būkite atviri, pasitikėkite savimi ir patys ieškokite kontaktų su vietos bendruomenės nariais. 

Mokykitės ir nuolat tobulinkite šalies, į kurią atvykote, kalbą. 

Pasinaudokite visomis įmanomomis vietos organizacijų teikiamomis galimybėmis susitikti ir bendrauti su vietiniais. 

Mokytojai, dirbantys pabėgėlių centruose, yra kaip antroji šeima, todėl, manau, kad jie galėtų pakviesti į centrą dar daugiau 
įvairių vietinių žmonių, kurie pabėgėlius motyvuotų mokytis kalbos. 

Mokytojams norėčiau palinkėti įdėti dar daugiau pastangų, kad  įtikintų atvykėlius laikytis šalies, į kurią jie atvyko, taisyklių, 
mokytis, nes tai padeda geriau ir greičiau prisitaikyti prie gyvenimo svečioje šalyje, susirasti draugų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, todėl  Švietimo mainų paramos fondas ir 
Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

 

 

 


