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PRENOS ČLOVEŠKIH IN DRUŽBENIH VREDNOST MI-
GRANTSKIM SKUPNOSTIM - PERSPEKTIVA MULTI-
PLIKATORJEV 
 
V tretjem delu projekta MutliPLUS so multiplikatorji prenašali znanje, ki so ga 
spoznavali na usposabljanju o političnem izobraževanju, svojim migrantskim 
skupnostim.  
 
Večinoma to za njih niso lahke teme, ne s strani poznavanja ne s strani odziva 
svoje skupnosti. Predvsem odziv ostalih članov skupnosti je marsikaterega 
multiplikatorja navdalo s strahom in zadržanostjo posredovati te teme, ki so se 
njemu samemu zdele zelo pomembne, da jih poznajo vsi.  
Po dejanski izvedbi delavnic je bila večina prijetno presenečenih nad odzivom 
in sodelovanjem ostalih članov skupnosti pri podajanju, razumevanju in spre-
jemanju omenjenih tem.  
 
Vsi pa so bili zelo zadovoljni z aktivnostmi projekta, pri katerem so sodelovali. 
Poročali so o koristih, ki jim jih je prinesel vsak del projekta, čeprav so povedali, 
da so zaradi pomanjkanja bolj kontinuiranega učnega procesa težko sledili ak-
tivnostim: 
 
● Pedagoško-didaktični vidik: metode, uporabljene pri usposabljanju multipli-
katorjev, so bile vedno dobro sprejete. Multiplikatorji so poročali o koristih, 
pridobljenih z dejavnostmi usposabljanja v IO1 in IO3. Komunikacija je bila ena 
od tem, ki se je izkazala za vseprisotno v vseh aktivnostih. Čeprav so imeli vsi 
izkušnje s prenosom informacij v svoje skupnosti, so veščine, ki so jih imeli, 
večinoma pridobili in razvili sami. Cenili so vpogled v bolj strukturirane didak-
tične metodologije, ki bi jih lahko uporabili ne samo v dejavnostih projekta, 
ampak tudi pri svojem »vsakodnevnem« delu s skupnostmi. Koristne so jim 
bile tudi metode, s katerimi jih seznanjajo z različnimi temami, npr. na uspo-
sabljanju IO1 o tem, kako pripraviti delavnico, ki je privedla do skupnih »nami-
gov in seznama preverjanj« partnerjev, ki spremljajo orodja in metode IO2. 
 
● Struktura: če so strukturo projektnih aktivnosti ocenili zelo dobro, pa struk-
tura glede na časovni okvir in potek dejavnosti ni bila ocenjena kot močna 
točka projekta. Poročali so, da je bil čas med aktivnostmi projekta, v katere so 
bili vključeni, predolg. Nekateri med njimi so že pozabili, kaj so se naučili v prej-
šnjih aktivnostih, preden so se lotili naslednjih. Struktura usposabljanj in de-
javnosti je bila zelo dobra, prav tako pa je bila predlagana vsebina aktivnosti. 

OKVIR PROJEKTA 
 

V tem glasilu z veseljem 

predstavljamo nadaljnje re-

zultate transevropskega pro-

jekta MultiPLUS. 

 

Projekt MultiPLUS traja dve 

leti, od oktobra 2020 do no-

vembra 2022.  

 

Projekt MultiPLUS sofinan-

cira Evropska komisija v 

okviru programa Erasmus+. 
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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. 
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Usposabljanje multiplikator-

jev o človeških in družbenih 

vrednotah svojim skupno-

stim.  

 

 

 

● Delavnice multiplikatorjev: za mnoge multiplikatorje delo z njihovimi skup-
nostmi ni nekaj novega. Zato so bili način in metode, ki so se jih naučili med 
izvajanjem projekta, koristni za vse. Teme aktivnosti IO3 so se jim zdele zelo 
pomembne in pogosto premalo govorjene med člani skupnosti. Zato so šte-
vilni multiplikatorji nekoliko oklevali, da bi te teme obravnavali s svojimi skup-
nostmi, ker niso vedeli, kaj pričakovati, pa tudi zaradi morebitnega razkoraka 
s člani skupnosti. Ko so delavnice izvedli, je bil ta strah odpravljen, saj je imela 
večina članov pozitivne povratne informacije o temah. Najpomembnejše raz-
kritje članov skupnosti, o katerih poročajo multiplikatorji, je bilo novo, dru-
gačno dojemanje samih sebe in svoje vloge v skupnosti in družbi sprejemnici 
ter kako njihova vloga lahko in/ali lahko vpliva na njihovo integracijo v smislu 
obravnavanih tem. 
 

Cilj celotnega projekta in projektnih aktivnostih, v katerih so multiplikatorji 
aktivnost sodelovali in izvajali, da morajo multiplikatorji sami po končanem 
projektu usposabljanja nadaljevati s posredovanjem teh osnovnih vrednot v 
svojih skupnostih.  
 
Skozi kritično razpravo in razmišljanje je cilj, da evropski prebivalci migrant-
skih skupnosti skupaj razmislijo o tem, kako doživljajo te temeljne vrednote 
in pravice v svojem vsakdanjem življenju. 
 

http://www.multiplusproject.com/
http://www.multiplusproject.com/

