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OKVIR PROJEKTA 
 

V tem glasilu z veseljem pred-

stavljamo nadaljnje rezultate 

transevropskega projekta 

MultiPLUS. 

 

Projekt MultiPLUS traja dve 

leti, od oktobra 2020 do sep-

tembra 2022.  

 

Projekt MultiPLUS sofinan-

cira Evropska komisija v 

okviru programa Erasmus+. 

 

 

PROJEKT MULTIPLUS JE PRINESEL NOVE REZULTATE!  

NAMEN IN CILJI 
Projekt MultiPLUS+ je transevropski razvojni projekt, ki ga sofinancira Evropska 

komisija, izvaja pa se v partnerstvu med evropskimi organizacijami v petih drža-

vah: v Avstriji, Italiji, Španiji, Sloveniji in na Danskem. Splošen namen projekta 

MultiPLUS+ je izboljšanje dialoške komunikacije kot učinkovitega načina za 

GRADNJO MOSTOV med večinsko družbo in manjšinskimi skupnostmi v Evropi. 

Tako projekt poskuša prispevati k družbeni integraciji in sociokulturni inkluziji 

migrantov s spodbujanjem:  

 

 metod in orodij za dialoško komunikacijo v migrantskih skupnostih; 

 vpogleda družbe v vire, potrebe in zahteve v migrantskih skupnostih; 

 vpogleda migrantskih skupnosti v družbene vrednote, kot so človekove 

pravice, demokracija in participacija, enakopravno državljanstvo, 

pravna država in svoboda.  

 

 

AKTIVNOSTI 
V projektu MultiPLUS+ se nameni in cilji uresničujejo skozi tri koherentne raz-

vojne procese in programe usposabljanja:  

 

V PRVEM KORAKU je vsaka partnerska organizacija izvedla analizo potreb 

med migrantskimi multiplikatorji, da bi ugotovila potrebe in zahteve po po-

sebnem usposabljanju iz komunikacijskih metod in dialoških orodij za pre-

vzem vloge multiplikatorjev kot graditeljev mostov, mediatorjev v njihovih lo-

kalnih migrantskih skupnostih. Na podlagi analize potreb je partnerska orga-

nizacija pripravila poseben in prilagojen TEČAJ KOMUNIKACIJSKEGA USPO-

SABLJANJA za multiplikatorje. 

 

V NASLEDNJEM KORAKU so multiplikatorji v vsaki državi aktivno sodelovali 

na METODIČNIH DELAVNICAH in razvili oz. dokumentirali številne praktične 

metode, orodja in vaje, ki jih bodo lahko uporabili pri vzpostavljanju dialoga v 

migrantskih skupnostih. Vsi metodični opisi so vključeni v ZBIRKO DIDAKTIČ-

NIH ORODIJ ZA MUTIPLIKATORJE.   

 

As the THIRD STEP, the Multipliers participate in WORKSHOPS ON HUMAN 

VALUES, focused on how to communicate about basic human and societal 

issues such as human rights, equality and freedom as well as democratic val-

ues and citizenship, rule of law etc. As a final activity, the Multipliers have the  
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V TRETJEM KORAKU multiplikatorji sodelujejo na DELAVNICAH O ČLOVEŠKIH 

VREDNOTAH, ki se osredotočajo na načine komuniciranja o temeljnih člove-

ških in družbenih vprašanjih, kot so človekove pravice, enakost in svoboda, kot 

tudi o demokratičnih vrednotah in državljanstvu, pravni državi itd. Zadnja ak-

tivnost multiplikatorjem nalaga posredovanje teh tem svojim skupnostim in 

razpravljanje o njih.  

 

ZADNJI KORAK projektnih dejavnosti bo objava gradiv, ki so nastala v okviru 

projekta, za usposabljanje in učenje, ki bodo na voljo kot odprti in splošno do-

stopni viri na PORTALU MULTIPLUS. 

 

 
NOVI REZULTATI IN RAZPOLOŽLJIVI VIRI SO NA POTI! 
V preteklem projektnem obdobju so multiplikatorji v vseh partnerskih državah 

aktivno sodelovali na številnih METODIČNIH DELAVNICAH, namenjenih zbira-

nju in preizkušanju metod in orodij dobre prakse za komuniciranje, vodenje in 

pripravo delavnic v lokalnih migrantskih skupnostih. 

 

V vseh partnerskih državah so se multiplikatorji zbrali in razvijali metode za 

komunikacijske dejavnosti v svojih skupnostih. Nekatere metode so bile rezul-

tat navdiha iz začetnih programov usposabljanja multiplikatorjev, kjer je bil po-

udarek na komunikaciji. Druge metode pa so nastale na podlagi predlogov in 

skupnega razvijanja idej med metodičnimi delavnicami. 

 

 

 

 

 

 

 

Načrtovanje izvedbe pro-

jektnih aktivnosti.  
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Obiščite nas na spletni strani: www.multiplusproject.com

 
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. 

 

 

 

 

 

Od takrat so vsi metodični predlogi opisani na podlagi skupne in relativno iz-

črpne predloge, ki je bila oblikovana z namenom zagotavljanja enotnosti ce-

lotne metodične zbirke.  

V praksi je bilo zbranega veliko metodološkega gradiva, ki obsega več kot 60 

dobro dokumentiranih in lahko izvedljivih metodoloških opisov. Na podlagi 

uporabljenega modela bo opisane metode enostavno prenesti in uporabiti v 

različnih dialoških kontekstih, kjer potekajo skupno usposabljanje, učenje in 

komunikacija. 

Metode so del ZBIRKE DIDAKTIČNIH ORODIJ, ki bo kmalu na voljo na spletni 

strani projekta kot odprti vir.  

Zbirka bo na voljo v več jezikovnih različicah: poleg angleščine bo preveden v 

nemščino, španščino, slovenščino, italijanščino in danščino. 
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