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MIGRANT IN + JE MULTIPLUS 
 

Projekt MultiPLUS +: Migranti multiplikatorji gradijo mostove naslavlja po-
dročje 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. 
 

Vloga multiplikatorja v skupnosti 
 

Migranti multiplikatorji so migrantke, redkeje moški, dobro integrirane v drža-

vah gostiteljicah in hkrati v svoji izvorni skupnosti; zelo dobro obvladajo naci-

onalni jezik in/ali angleško, in so pogosto vzorniki in graditelji mostov med 

obema skupnostma ali širše družbama. Zato jih organizacije, npr. skupnostni 

centri pogosto najamejo za posredovanje informacij o določenih temah mi-

grantom.  

 

Migranti multiplikatorji so sami primarni vir v smislu znanja in izkušenj o tem, 

kako na splošno poteka razširjanje pomembnih družbenih informacij in kako 

jih državljani dojemajo v drugih nacionalnih in kulturnih kontekstih, ki jih po-

znajo multiplikatorji. Prav tako imajo znanje in izkušnje, kako na splošno po-

teka razširjanje pomembnih družbenih informacij in kako jih migrantske skup-

nosti dojemajo v medkulturnih srečanjih, kjer večinska družba posreduje infor-

macije migrantskim skupnostim v partnerskih državah. 

  

Naloge multiplikatorjev pa spremljajo določeni izzivi:  

(1) Multiplikatorji se večinoma sami usposobijo za posamezno temo oz. priu-

čijo za delo z migrantskimi skupnostmi in nato posredujejo vsebino migrant-

skim skupnostim. Usposabljanja za multiplikatorje pa se pogosto osredotočajo 

le na vsebino, ne pa ali le malo na metode. Ker je didaktično delovanje osred-

njega pomena za načrtovanje učnih procesov, je smiselno multiplikatorjem za-

gotoviti usposabljanje o načelih izobraževanja odraslih. 

 

2) Pedagoški pristopi, ki se uporabljajo v državah gostiteljicah, so pogosto po-

polnoma drugačni od tistih, ki so jih bili migranti deležni pri svojem izobraže- 
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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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vanju, in so v nasprotju z njihovim razumevanjem, za kaj se smatra kako-

vostno poučevanje in učenje v njihovih državah. Migranti v glavnem prihajajo 

iz okolja, v katerem učenje skoraj izključno določajo učitelji, zato jih lahko 

zmedejo načini učenja, ki jih spoznajo v državi gostiteljici preko metod, upo-

rabljenih na usposabljanjih.  

 

3) Poleg tega se pri delu z multiplikatorji ne posveča pozornosti različnim vlo-

gam, ki jih multiplikatorji prevzamejo glede na temo, ki jo predstavljajo, niti 

družbeno-politični razsežnosti njihovega delovanja, saj migrantskim skupno-

stim ne prenašajo zgolj čistih informacij o temi, temveč tudi njene integralne 

vrednote države gostiteljice. 

 

Zbirka didaktičnih orodij in ostala gradiva 
 

V okviru projekta je nastala zbirka didaktičnih orodij, ki so jih zbrali multipli-

katorji v partnerskih državah. V pomoč jim bodo pri načrtovanju in izvajanju 

delavnic ter informiranju migrantskih skupnostih.  

 

Zbirka orodij je programa učenja/usposabljanja, ki s pedagoško-didatičnimi 

metodami izpostavlja različne ravni – s čimer zagotavlja pomembno povezavo 

med informacijami, znanjem, zaznavanjem in učenjem.  

 

Zbirka orodij bo dostopna na interculturaltrainingtoolbox.eu.  

 

V okviru projekta sta nastali tudi Didaktična metodologija za usposabljanje 

migrantov multiplikatorjev o različnih pristopih in metodah poučevanja ter 

Priročnik za trenerje in mutiplikatorje za poučevanje o človeških in družbenih 

vrednotah. 

 

Vsa gradiva bodo dostopna na spletni strani projekta. 
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