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K O N S O R C I J

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije 
ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja 
avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za 
kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 



 

  

 

Projekt MultiPLUS +: Migranti multiplikatorji gradijo mostove naslavlja 
področje integracije migrantov. Slednja je zapleten pojem, ki opisuje večplasten in 
celovit proces. Obsega politične, pravne, ekonomske, socialne, kulturne in 
komunikacijske vidike ter prizadevanja posameznikov in družbe. 
Vprašanje, kako doseči migrante z informacijami družbenega pomena, npr. o 
zdravstvenih temah, šolanju, ravnanju z odpadki, enakosti spolov in drugimi, še nima 
zadovoljivega odgovora. Projekt MultiPLUS+: Migranti multiplikatorji gradijo mostove 
se osredotoča na skupino ljudi, ki bodo prispevali k zapolnitvi te vrzeli - tako 
imenovane multiplikatorje. Naloge multiplikatorjev spremljajo določeni izzivi, ki so v 
središču pozornosti projekta, z namenom boljše podpore dejavnosti in uspešnejšemu 
delu multiplikatorjev. Izzivi so: 
 
1. Pomanjkanje znanja o izobraževalnih metodah, saj imajo multiplikatorji 
različna predhodna znanja in različne izobrazbe. 
 
2. Neskladje med metodami poučevanja, ki se uporabljajo v zahodni Evropi, in 
metodami, ki se uporabljajo v državah izvora multiplikatorjev. 
 
3. Učinkovito širjenja informacij o osnovnih načelih udeležbe, demokracije in 
vrednot v evropskih družbah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt MultiPLUS+ zasleduje naslednje cilje: 

 
1. Izboljšati spretnosti multiplikatorjev pri poučevanju in usposabljanju preko 
intenzivnega kratkega usposabljanja o didaktičnih in metodoloških načelih in 
tehnikah v izobraževanju odraslih, ki ga bodo multiplikatorji pomagali razviti in 
se ga tudi udeležili. 
  
2. Zagotavljati podporo multiplikatorjem pri razvijanju metod in orodij za 
izobraževanje, ki so ustrezna mešanica (zahodno)evropskih pristopov in pristopov 
izobraževalnih sistemov držav, iz katerih prihajajo, z oblikovanjem zbirke metod 
in orodij za izobraževanje iz različnih delov sveta. 
  
3. Spodbujati soočenje multiplikatorjev s kulturami in vrednotami evropskih 
družb, splošnimi zakoni in družbenimi sistemi in posledično spodbujati novo 
zavedanje in obravnavanje političnih tem, kot so demokracija, sodelovanje in 
raznolikost v migrantskih skupnostih. 
 

P R O J E K T  

I N T E L E K T U A L N E  R E Z U L T A T E  

C I L J I  

V obdobju izvajanja projekta bodo projektni partnerji ustvarili in razširili  
3 intelektualne rezultate: 
 

 

 

Vodnik po intenzivnem kratkem usposabljanju o didaktičnih in 

metodoloških načelih in tehnikah v izobraževanju odraslih 

 

Udeležba na teh usposabljanjih bo predpogoj za vse multiplikatorje. Na koncu bi 
morala postati jasna "dramaturgija" delavnice - od didaktične zasnove do metodične 
izvedbe. Tako bi morali multiplikatorji po udeležbi na usposabljanju jasno vedeti, na 
kaj morajo biti pozorni pri načrtovanju delavnice, kako pripraviti gradivo, kako se 
pripraviti, vedeti vloge samega sebe in kako z njimi ravnati. Rezultati bodo na voljo 
po principu odprtega vira vsem, ki usposabljajo in delajo z multiplikatorji, ki različne 
teme prenašajo v migrantske skupnosti.  
 

 

 

Zbirka metod in orodij za usposabljanje z vsega sveta 

 

Čeprav že obstaja veliko gradiv za usposabljanje, mnoga med njimi niso ustrezna za 
udeležence iz zelo različnih kulturnih okolij. Gradiva so običajno na voljo v evropskem 
načinu izobraževanja. Drugi intelektualni izdelek projekta je zbirka metod, ki 
upošteva izobraževanje migrantov in združuje evropske metode z metodami iz držav 
migrantov. Zagotovil bo inovativne metode, ki jih sodelujoči migranti poznajo iz 
svojih izobraževalnih izkušenj. 
 
 
 

 

Priročnik za trenerje in multiplikatorje za izvajanje usposabljanj in 

delavnic o politični vzgoji 

 

Zadnji in najširši intelektualni izdelek projekta se osredotoča na politično 
izobraževanje multiplikatorjev in posledično migrantskih skupnosti kot končnih ciljnih 
skupin. Multiplikatorji bodo tako šli skozi proces soočenja z vrednotami, ki so za 
večino nove. Spoznali bodo izraze, kot so demokracija, udeležba ali raznolikost; tukaj 
ne gre le za življenje v demokratični družbi s svobodo govora ali svobodno izbiro 
partnerja. Posledično mora to voditi do poznavanja načel demokratičnega življenja. 
Cilje in naloge politične vzgoje bodo najprej spoznali multiplikatorji, ki bodo to temo 
približali članom migrantskih skupnosti. 
 

https://www.multiplusproject.com/slovensko/cilji-in-na%C4%8Drtovane-aktivnosti/intelektualne-rezultate/

