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Az Esettanulmány Összefoglalója
Amina egy 18 éves marokkói lány. Tizenhárom évesen
költözött Olaszországba az édesanyjával. Kezdetben elveszettnek érezte magát, mivel meg kellett tanulnia egy
idegen országban élni, ami egy sor kulturális és nyelvi
akadályt támasztott. Az első nagy kihívást az iskolai beiratkozás jelentette számára, ami pedig elengedhetetlen
feltétele a társadalmi beilleszkedésnek.
Az általános iskola felső tagozatának elvégzése után életének fontos fordulópontjához érkezett, el kellett döntenie, mivel szeretne foglalkozni a jövőben. Úgy határozott,
ellátogat a szakképzési centrumba, hogy tájékozódjon a
lehetőségekről. Jelenleg egy 3 éves szakiskolában utolsó
éves, ahol titkárnőnek tanul.
Amióta szakiskolai tanulmányait elkezdte, mindig számíthatott Laurára, a pályaválasztási osztály vezetőjére. Laura a
szakiskolai évek alatt végigkísérte Amina sorsát és segített
neki kidolgozni egy olyan személyre szabott karriertervet,
amely illeszkedik Amina egyéni készségeihez és céljaihoz.

A szakiskolai kurzus lassan a végéhez közeledik. Eljött az
ideje, hogy Amina döntsön a további sorsáról: magánéleti és
szakmai értelemben egyaránt. Amina bizonytalan a jövőjét
illetően. Még abban sem biztos, hogy jó választás volt-e
ebbe a szakiskolába jönni. Vajon tényleg a titkárnőképzés a
megfelelő út számára? Menjen-e tovább ezen az úton, vagy
váltson és egy másik területre szakosodjon? Egyáltalán mi
lenne a jobb: tovább tanulni vagy munkába állni?
Ezek a kétségek gyötrik Aminát, megkérdőjelezve benne,
helyes döntéseket hozott-e annak idején, illetve jó pályát
választott-e. Fontos kérdések ezek, amelyekre rövid időn
belül választ kell adnia, de muszáj alaposan végiggondolnia minden lehetőséget, s nem szabad elkapkodnia a
döntést. Ez az a pont, amikor Laura – az ő tanácsaival és
támogatásával – rendkívül fontos szerepet játszik. Laurának újra át kell gondolnia az Aminának javasolt pályaválasztást, és saját képességeit, korlátait is.
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2012. május 16. van: ma vagyok 18 éves. Félek. Felnőtt
lettem, közben pedig gyötör a kétely: milyen jövő vár rám?
Mi lesz velem, ha megöregszem? Nemsokára befejezem a
sulit. Alig több mint 1 hónap múlva véget ér a tanév, le kell
érettségiznem. És m lesz azután? Ezért vagyok most itt.
Bekopogtatok Laurához, a pályaválasztási tanácsadóhoz,
aki azóta segít nekem, amióta beiratkoztam erre a képzésre. Remélem, ő majd segít nekem kitalálni, merre tovább.
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A nevem Amina. 6 éve jöttem Olaszországba Marokkóból
édesanyámmal. Otthon hagytam a barátaimat és egy teljesen ismeretlen városban kellett új életet kezdenem úgy,
hogy nem ismertem sem az országot, sem a nyelvet. Hamar
rájöttünk, hogy itt Olaszországban valószínűleg jobb életünk lesz, mint otthon. De tudtuk, hogy nem lesz könnyű.
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