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DRUHÉ PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ 2GEM 

 
 

Ve dnech 8. a 9. června 2021 se v Sofii v 

Bulharsku konalo druhé mezinárodní setkání 

projektu 2GEM. Někteří z partnerů 2GEM se 

poprvé osobně setkali po vypuknutí pandemie 

COVID-19 a druhá polovina se účastnila online. 

 

Partneři diskutovali o postupu projektu i o 

důležitých aspektech implementace projektu, 

jako je diseminace a řízení kvality. Byly 

projednány a naplánovány další kroky realizace 

projektu. 

 

Zjisti víc na: 

www.2gem.eu 
 

Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží pouze názory autorů, a 
Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených. 

http://www.2gem.eu/
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IO1:  REPOZITÁŘ NÁSTROJŮ PRO 1,5 A 

DRUHOU GENERACI MIGRANTŮ 

Tento výstup představuje ucelený a vyčerpávající 

komentovaný přehled informačních zdrojů k tématu 1.5 a 2. 

generace. Úložiště obsahuje více než 120 zdrojů (knih, článků, 

videí, komiksů, projektů, zpráv, zdrojů sociálních médií a 

mnoho dalších) z Finska, Itálie, Bulharska, České republiky, 

Polska a Spojeného království. 

Repozitář na toto téma ještě nikdy nebyl vytvořen, takže 

pokud se chcete dozvědět více, neztrácejte čas a navštivte 

naše webové stránky, kde můžete využít tento skvělý 

materiál. 

IO2: SROVNÁVACÍ MAPA PŘÍSTUPŮ K 

INTERKULTURNÍ PRÁCI 

Máte zájem o kariéru interkulturního pracovníka? Chtěli byste 

se dozvědět více o tom, co je potřeba, abyste se jím stali? 

Pokud je odpověď ano, je srovnávací mapa 2GEM přesně pro 

vás. Představuje srovnání mezi Finskem, Itálií, Bulharskem, 

Českou republikou, Polskem a Spojeným královstvím a 

poskytuje důležité informace o tom, jak se v těchto zemích 

stát interkulturním pracovníkem, jaké jsou rozdíly ve vzdělání 

a mnohé další. 

Srovnávací mapa bude velmi brzy k dispozici na našich 

webových stránkách projektu, takže zůstaňte v kontaktu! 

 

DOSTUPNÉ ZDE   JIŽ BRZY... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IO3: PRŮVODCE PRO INSTRUKTORY  

V současné době partneři pracují na vývoji komplexního 

průvodce pro pedagogy. Jeho hlavním cílem je rozšiřovat a 

rozvíjet kompetence pedagogů v oblasti výuky lidí s 

migrantským původem. Prostřednictvím této příručky se 

pedagogové naučí nejen efektivně předávat příslušné znalosti 

dospělým studentům, ale také jak zohlednit speciální potřeby 

cílové skupiny (jako jsou jazykové, kulturní a náboženské 

odlišnosti). 

Pokud chcete být mezi prvními, kdo si prohlédne průvodce 

2GEM pro pedagogy, sledujte nás na sociálních sítích! 

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍC? 

Pokud vás nápad a výsledky projektu 2GEM zaujaly a chtěli byste 

být součástí realizace projektu a/nebo se dozvědět více, můžete 

nás sledovat na sociálních sítích: 

Naše webové stránky: https://2gem.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/2GEMproject/  

Twitter: https://twitter.com/2gemP 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/2gem-project- 
06b641201/

 

     JIŽ BRZY... SLEDUJTE NÁS :) 
 

 

Podpora Evropské komise pro produkci této publikace nepředstavuje schválení obsahu, který odráží pouze názory autorů, a 
Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.  
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