
2 GEM PROJECT
KVĚTEN 2021

P R V N Í  N E W S L E T T E R  P R O J E K T U

NOVÝ PROJEKT 2GEM PŘINÁŠÍ
UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V
OBLASTI INTERKULTURNÍ PRÁCE!

V posledních dvou dekádách se podle statistik rapidně zvýšila

migrace do zemí Evropské unie. Ve skupině nově příchozích

zaujímají specifickou pozici tzv. druhá a jedenapultá generace

migrantů. Obě tyto skupiny zaujímají v komunitě migrantů
unikátní pozici. Jejich orientace na pomezí obou kultur může

způsobovat konflikt mezi generacemi, ale také může přinášet

jedinečnou příležitost a velký potenciál. Právě tento potenciál

chce využít nový evropský projekt 2GEM neboli Second Generation

of European Migrants!

TO JSME MY

Partneři projektu z šesti zemí – Finska, Polska, Bulharska, České

republiky, Velké Británie a Itálie chtějí vybavit tyto dvě generace

migrantů dovednostmi a kompetencemi pro to, aby mohli

fungovat jako interkulturní pracovníci, propojovat svou

komunitu s místními lidmi a přispívat tak k lepší integraci nově
příchozích. Díky různorodým specializacím, vzdělávacím

systémům i kultur a kontextů obecně může projekt 2GEM přinést

jak unikátní národní, tak propojenou evropskou perspektivu.
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CO SE BUDE DÍT V PŘÍŠTÍCH MĚSÍCÍCH?

ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ PROJEKTU

CHCETE VĚDĚT VÍC?

PaPartneři projektu budou postupně pracovat na několika

výstupech. Zpracují detailní přehled dostupných informací o

problematice jedenapulté a druhé generace migrantů a také

zmapují zdroje o interkulturní práci. Jako další vytvoří průvodce

pro lektory a učitele na téma, jak vést kurz pro interkulturní

pracovníky. Důležitým výstupem bude samotný výcvikový

program pro interkulturní pracovníky s migrantským původem z

jedenapulté a druhé generace. Tento program jim poskytne jak

teoretické, tak praktické dovednosti potřebné k práci, a také

možnosti dalšího odborného vzdělávání!

I přes nepříznivou koronavirovou situaci se

podařilo projekt úspěšně odstartovat. Partneři

projektu se ve dnech 9. – 10. listopadu zúčastnili

prvního společného online setkání, aby se

dohodli na dalších krocích. Díky tomu můžeme

říct už teď, že nás čeká spousta dřiny, zábavy, a

hlavně skvělých výsledků. Zůstaňte s námi a

buďte součástí 2GEM projektu!

Nezapomeňte navštívit webové stránky

projektu: https://2gem.eu/, aktuální

informace najdete taky na Facebooku

projektu či Twitteru. Zajímá vás něco

konkrétního? Napište nám email na:

info@skolapelican.com.
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