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E N S I M M Ä I N E N  U U T I S K I R J E

Tilastojen mukaan muuttoliike Euroopan unionin maihin on lisääntynyt

nopeasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Niin kutsutut

toisen ja 1.5 maahanmuuttajien sukupolvet ovat ainutlaatuisessa

asemassa uusien tulokkaiden ryhmässä. Toisen sukupolven

maahanmuuttaja on "henkilö, joka on syntynyt [...] maassa, johon

ainakin toinen vanhemmista tuli aikaisemmin maahanmuuttajana". 1.5

sukupolvi viittaa "ihmisiin, jotka muuttavat uuteen maahan ennen

varhaisnuoruutta tai sen aikana"  (Euroopan Komissio / maahanmuutto-

ja sisäasiat). Edellä mainittujen ryhmien suuntautuminen molempiin

kulttuureihin voi aiheuttaa konflikteja sukupolvien välillä, mutta se voi

myös tarjota suuria mahdollisuuksia. Jälkimmäinen on Euroopan toisen

sukupolven siirtolaisten projektin, 2GEM:in painopiste.

Hankekumppaneita on kuudesta maasta - Suomesta, Puolasta,

Bulgariasta, Tšekistä, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Italiasta.

Tavoitteena on varustaa  toisen sukupolven mahanmuuttajat taidoilla,

joiden ansiosta he voivat:

- toimia kulttuurienvälisten työntekijöiden ominaisuudessa

- yhdistää yhteisönsä paikallisiin ihmisiin

- myötävaikuttaa uusien tulokkaiden parempaan integraatioon.

Monipuolisten erikoistumisten, koulutusjärjestelmien, kulttuurien ja

kontekstien ansiosta 2GEM-projekti voi tuoda sekä ainutlaatuisen

kansallisen että keskinäisen eurooppalaisen näkökulman asiaan.

Sisältö heijastaa kirjoittajien näkemyksiä, eikä Euroopan Komission antama tuki julkaisun tuottamiselle

merkitse sisällön kannattamista. Komissiota ei voida pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen

mahdollisesta käytöstä.

2GEM-PROJEKTI TUO
AINUTLAATUISIA

MAHDOLLISUUKSIA
KULTTUURIENVÄLISEN TYÖN

ALALLA! 



MITÄ SEURAAVILTA KUUKAUSILTA VOI ODOTTAA?

ONNISTUNUT ALOITUSKOKOUS

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ?

Hankekumppanit työskentelevät vähitellen useiden tuotosten

parissa. Laadimme yhdessä yksityiskohtaisen yleiskuvan

käytettävissä olevista tiedoista maahanmuuttajien  1.5 ja 2.

sukupolvista ja kartoitamme myös kulttuurienvälistä työtä.

Seuraavaksi luomme oppaita luennoitsijoille ja opettajille siitä,

kuinka järjestää kursseja kulttuurienvälisille työntekijöille.

Tärkeä tuotos on  1.5 ja 2. sukupolven maahanmuuttajien

kulttuurienvälisten työntekijöiden koulutusohjelma. Se tarjoaa

heille sekä teoreettisia että käytännön taitoja, joita tarvitaan

työskentelyyn tällä alalla, ja myös mahdollisuuksia

jatkokoulutukseen.

Projekti on epäsuotuisasta pandemiatilanteesta

huomilatta onnistuneesti aloitettu!

Projektikumppanit tapasivat ensimmäisen

kerran virtuaalisesti  9.-10. marraskuuta

keskustellakseen ja sopiakseen seuraavista

vaiheista. Kokouksen jälkeen voimme sanoa,

että edessämme on paljon kovaa työtä sekä

hauskaa ja tärkeää korkealaatuista tulosta. Pysy

kuulolla ja ole osana 2GEM-projektia! 

Käy projektin sivuilla: https://2gem.eu/

Löydät aina ajankohtaista tietoa

projektielämästä myös Facebook-sivultamme,

Twitteristä ja LinkedInistä.

Oletko kiinnostunut jostakin erityisestä?

Lähetä meille sähköpostia:

asdary.finland@gmail.com

Sisältö heijastaa kirjoittajien näkemyksiä, eikä Euroopan Komission antama tuki julkaisun tuottamiselle merkitse sisällön

kannattamista. Komissiota ei voida pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen mahdollisesta käytöstä.


