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P I E R W S Z Y  N E W S L E T T E R

PROJEKT 2GEM DAJE
WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI
ZWIĄZANE Z PRACĄ
MIĘDZYKULTUROWĄ!

Według statystyk migracja do krajów Unii Europejskiej gwałtownie

wzrosła w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wyjątkową i dość specyficzną
grupę przybyszów stanowią osoby pokolenia drugiego oraz „1,5“.

Termin pokolenie „1,5“ odnosi się do „ludzi, którzy emigrują do nowego

kraju przed lub w trakcie wczesnych lat młodzieńczych”. Migrant w

drugim pokoleniu to „osoba, która urodziła się [...] w kraju, do którego

przynajmniej jedno z jego rodziców wcześniej wjechało jako migrant”

(Źródło: EC/Migracja i Sprawy Wewnętrzne). Osadzenie tych młodych

ludzi na pograniczu dwóch kultur związane jest zarówno z

potencjalnymi konfliktami międzypokoleniowymi, ale także dużymi

szansami. Na tym drugim potencjale skupia się nowy projekt 2GEM

czyli Druga Generacja Europejskich Migrantów!
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Celem partnerów projektu z sześciu krajów – Finlandii, Polski,

Bułgarii, Czech, Wielkiej Brytanii i Włoch jest wyposażenie tych

dwóch pokoleń migrantów w umiejętności i kompetencje przydatne

do pracy w charakterze pracowników międzykulturowych. Praca ta

polegałaby na nawiązywaniu relacji między ich społecznością a

miejscową ludnością, co  przyczyni się do lepszej integracji nowo-

przybyłych. Dzięki różnorodności partnerstwa i krajów, z których

partnerzy pochodzą (odmienne specjalizacje, różne kultury i

systemy edukacji) projekt 2GEM może stworzyć nową perspektywę
krajową, jak i wspólną - europejską.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie

poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej

publikacji.



CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ JUŻ NIEDŁUGO?

UDANE PIERWSZE SPOTKANIE 

JEŚLI CHESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ...

Partnerzy projektu będą stopniowo pracować nad kilkoma

rezultatami. Wspólnie opracujemy szczegółowy przegląd

dostępnych informacji na temat drugiego i 1,5 pokolenia

migrantów, a także zmapujemy zasoby dotyczące pracy

międzykulturowej. Następnie stworzymy poradniki dla

wykładowców i nauczycieli, jak prowadzić kurs dla pracowników

międzykulturowych. Ważnym rezultatem będzie program

szkoleniowy dla pracowników międzykulturowych pochodzenia

migracyjnego z drugiego i 1,5 pokolenia. Ten program zapewni

teoretyczne oraz praktyczne umiejętności potrzebne do pracy w

tej dziedzinie. Pozwoli także na podejmowanie dalszego szkolenia

w tym zakresie!

Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z

pandemią w Europie, projekt ruszył z sukcesem!

Partnerzy projektu spotkali się po raz pierwszy

wirtualnie w dniach 9-10 listopada, aby omówić
i uzgodnić kolejne kroki. Po tym spotkaniu

możemy powiedzieć, że przed nami dużo ciężkiej

pracy, która zaowocuje wysokiej jakości

rezultatami. Nie zabraknie też zabawy😉  Bądź
na bieżąco i bądź częścią projektu 2GEM!

Nie zapomnij odwiedzić strony internetowej

projektu. Aktualności związane z realizacją
projektu zawsze znajdziesz również na

naszej stronie na Facebooku, Twitterze i

LinkedIn. Interesuje Cię coś konkretnego?

Napisz do nas na adres: info@euframe.eu

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, która odzwierciedla jedynie

poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej

publikacji.
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