
 

  

   N
o

vi
ce

 

0
1

/2
0

2
0

 
 

Pozdravljeni! 

 

S temi novicami vas želimo 

seznaniti z novim projektom, 

v katerem sodeluje 

Slovenska filantropija: 

MultiPLUS+: Migranti 

multiplikatorji gradijo 

mostove 

 

Trajanje projekta:  
Oktober 2020 - September 2022 

 

Sofinanciranje: Evropska 

komisija, program Erasmus+ 

 

 

 

 

MultiPlus+: Migranti multiplikatorji gradijo 

mostove 

MultiPLUS je projekt evropskega programa Erasmus + in je namenjen 

podpori izobraževalne vloge migrantov multiplikatorjev v procesu 

integracije. 

Na splošno lahko trdimo, da je integracija migrantov zapletena - izraz 

označuje večplasten in celovit postopek. Obsega politične, pravne, 

ekonomske, socialne, kulturne in komunikacijske vidike ter prizadevanja s 

strani posameznikov in družbe. Ves čas obstaja vprašanje, kako doseči 

migrante z informacijami družbenega pomena, na primer o zdravstvenih 

temah, šolanju, ravnanju z odpadki, enakosti spolov in drugih. 

Kako se je vse začelo? 

Glavni nosilec projekta (Omega) je sodeloval v različnih projektih, pri katerih 

so vsi uporabili koncept 'multiplikacija'. Koncept pomeni razširiti informacije 

ljudem, ki jih je lažje doseči, in jih prositi, naj jih posredujejo naprej. Naprej 

jih posredujejo tistim, ki nimajo stikov, informacij in dostopa do družbe 

zaradi različnih ovir, kot so strukturne, izobraževalne, pomanjkanje 

jezikovnih sposobnosti ali druge ovire. Tako v našem primeru dobro 

integrirani migranti prevzamejo vlogo mediatorjev med večinskim 

prebivalstvom in priseljenci. Te osebe so tako imenovani multiplikatorji. 

Koncept multiplikacije je opisan podobno kot učinek snežne kepe: človek 

prejme informacije in jih preda lastni družini, prijateljem ali sosedom. Ti 

posredujejo informacije svojim družinam, prijateljem ali sosedom.  
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Projekt zajema tri dejavnosti, ki temeljijo na treh izzivih, ki se pri delu z 

multiplikatorji pojavljajo njim in za njih. Projekt bo tako razvil tri produkte v 

okviru projektnih sklopov (t.i. intelektualne rezultate). Znotraj vsakega se 

bomo spopadli z enim od izzivov, o katerih boste lahko prebrali v prihodnjih 

novicah. 

 

Tokrat vam predstavljamo prvi intelektualni rezultat projekta (OI1): Kontekst 

in izzivi 

Multiplikatorji so večinoma ženske migrantke, redko moški. Organizacije se pri 

svojem delu nanje obrnejo v primerih, ko potrebujejo osebo s povezovalno 

vlogo, torej multiplikatorja. Te osebe različnim migrantskim skupnostim 

prenesejo informacije, ki jih jim organizacija želi prenesti.  

Zelo pogosto multiplikatorji prejmejo vsebinsko intenzivne informacije, ki jih 

nato posredujejo svoji izvorni skupnosti. Ker je didaktični pristop osrednjega 

pomena za načrtovanje učnih procesov, je smiselno razširiti didaktične in 

metodološke spretnosti multiplikatorjev pri prenosu informacij. To bo 

pomemben korak k zagotavljanju kakovosti in profesionalizaciji. 

Cilj prvega intelektualnega rezultata je torej izboljšanje spretnosti 

multiplikatorjev pri poučevanju in usposabljanju. V ta namen bomo razvili in 

izvedli intenzivno usposabljanje o didaktičnih in metodoloških načelih in 

tehnikah, ki se uporabljajo v izobraževanju odraslih. 

 

O projektu: 

Glavni cilj projekta je 

prispevati k integraciji in 

zadostiti pričakovanjem 

migrantov v in do 

evropske družbe z 

izboljšanjem - kot 

podporni korak - 

kompetenc tistih, ki na 

poseben način 

pripomorejo integraciji 

migrantov: 

multiplikatorjem. 
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Prva naloga, ki se izvaja v okviru IO1: Strokovnjaki PLUS! je raziskovanje v obliki fokusne skupine z izkušenimi 

multiplikatorji, da ugotovijo, kako so pripravljeni na izvajanje svoje naloge, kaj pogrešajo pri trenutnih 

usposabljanjih in katera znanja bi še potrebovali. Rezultati bodo osnova za vsebino intenzivnega usposabljanja  

trenerjev multiplikatorjev za didaktična in metodološka načela in tehnike v izobraževanju odraslih. Evalvacija 

usposabljanja bo poglobljena, samo usposabljanje pa dvakrat preizkušeno. Na voljo bo vsem organizacijam, ki 

delajo z multiplikatorji kot uvodno usposabljanje pred nadaljnjim usposabljanjem multiplikatorjev o določenih 

vsebinah. 

Rezultati raziskave in vsebina usposabljanja bodo predstavljeni v naslednjih novicah! 

 

Obiščite nas: www.multiplusproject.com 

 
Projekt Erasmus + združuje organizacije iz Avstrije, Danske, Italije, Slovenije in Španije.  

 

 

 

Podpora Evropske komisije temu projektu ne pomeni potrditve vsebin, ki odražajo izključno stališča 

avtorjev, Komisija pa ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo. 

 

IO1: Strokovnjaki
PLUS!

Izboljšanje znanja 
multiplikatorjev o 
didaktičnih in 
metodoloških načelih 
in tehnikah v 
izobraževanju 
odraslih.

•Izvajanje ustreznih 
treningov za 
multiplikatorje, da bi 
razširili njihove 
sposobnosti 
usposabljanja.

IO2: Aktivnosti
PLUS! 

Zbiranje učnih metod 
in pristopov iz 
multiplikatorjevih 
izobraževalnih 
sistemov.

•Prilagajanje, 
združevanje,  
ustvarjanje in 
razvijanje metod 
usposabljanja kot 
mešanica pristopov iz 
različnih držav in 
sistemov, ki so tako 
ustreznejša pri 
integraciji migrantov.

IO3: Postati del
PLUS! 

Spodbujanje zavesti 
multiplikatorjev o 
družbenopolitičnih 
elementih njihovega 
delovanja in prvega 
koraka v politično 
vzgojo.

•Posredovanje tem 
skupnostim migrantov 
in začetek razmisleka 
o temah povezanih z 
Evropsko unijo ter 
njenimi sestavnimi 
koncepti in 
vrednotami.

http://www.multiplusproject.com/

