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 NEWSLETTER 

2GEM DRUGIE SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE

W dniach 8 i 9 czerwca 2021 roku w Sofii w Bułgarii
odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie
projektu 2GEM. Niektórzy z partnerów 2GEM
spotkali się osobiście po raz pierwszy od
momentu rozpoczęcia pandemii COVID-19. Jednak
nadal część uczestników łączyła się online aby
wziąć udział w spotkaniu.

Partnerzy omawiali aktualne postępy w realizacji
projektu oraz ważne kwestie związane z jego
wdrożeniem, takie jak promocja oraz zarządzanie
jakością. Kolejne kroki realizacji projektu zostały
przedyskutowane i zaplanowane.
.  
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OBSERWUJ NAS :)

IIO1: REPOZYTORIUM ZASOBÓW NA TEMAT
1.5 I DRUGIEGO POKOLENIA MIGRANTÓW

 Wyniki te stanowią obszerny i wyczerpujący przegląd źródeł
informacji z komentarzami na temat generacji nr 1,5 i drugiej.
Repozytorium zawiera ponad 120 zasobów (książki, artykuły,
filmy, komiksy, projekty, raporty, zasoby mediów
społecznościowych i wiele innych) z Finlandii, Włoch, Bułgarii,
Czech, Polski i Wielkiej Brytanii. 
Jest to pierwsze tego typu repozytorium, więc jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej, nie trać czasu i odwiedź naszą stronę
internetową, aby skorzystać z opracowanego przez
międzynarodowe partnerstwo materiału.

Obecnie partnerzy pracują nad opracowaniem
kompleksowego przewodnika dla nauczycieli. Jego głównym
celem jest poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów
w zakresie nauczania osób ze środowisk migracyjnych. Dzięki
temu przewodnikowi edukatorzy nauczą się nie tylko, jak
skutecznie przekazać odpowiednią wiedzę dorosłym uczniom,
ale także jak uwzględnić specjalne potrzeby grupy docelowej
(takie jak różnice językowe, kulturowe i religijne).
Jeśli chcesz być jednym z pierwszych, którzy zapoznają się z
Przewodnikiem 2GEM dla edukatorów, śledź nas w mediach
społecznościowych!

IO3: PRZEWODNIK DLA EDUKATORÓW

Czy jesteś zainteresowany karierą pracownika
międzykulturowego? Czy chcesz dowiedzieć się więcej o
wymaganiach, aby zostać jednym z nich? Jeśli odpowiedź
brzmi tak, mapa porównawcza 2GEM jest właśnie dla Ciebie.
Stanowi porównanie między Finlandią, Włochami, Bułgarią,
Czechami, Polską i Wielką Brytanią i dostarcza ważnych
informacji na temat tego, jak zostać pracownikiem
międzykulturowym w tych krajach, jakie są luki edukacyjne i
wiele innych. Mapa porównawcza będzie wkrótce dostępna na
naszej stronie internetowej projektu, więc bądźcie czujni

IIO2: PORÓWNAWCZA MAPA DOTYCZĄCA
PRACY MIĘDZYKULTUROWEJ

Nasza strona: https://2gem.eu/
Facebook page: https://www.facebook.com/2GEMproject/
Twitter: https://twitter.com/2gemP
Linkedin:          https://www.linkedin.com/in/2gem-project-
06b641201/

Jeśli pomysł i wyniki projektu 2GEM są dla Ciebie interesujące i
chciałbyś wziąć udział w realizacji projektu i/lub dowiedzieć się
więcej, zapraszamy do śledzenia nas w mediach
społecznościowych:

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
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