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MMM: partnerji

• AZM-LU je koordinator dvoletnega projekta, pridobljenega leta 2017 
na razpisu ERASMUS+, na področju strateških partnerstev v 
izobraževanju odraslih.

• Štirje partnerji:
• AZM-LU, Slovenija,
• Ozara d.o.o., Maribor, Slovenija,
• EUROCULTURA Vicenza, Italija,
• INIBIA EEIG, Unna, Nemčija.

• Vsi partnerji v lokalnih skupnostih delamo z migrantsko populacijo.

• Dolžnost, da problem naslovimo  z veliko mero družbene občutljivosti 
in strpnosti.



MMM: zasnova projekta

• Nov pristop k migrantom na področjih izobraževanja in njihovega 
vključevanja v delovno okolje – dveh glavnih dejavnikih integracije.

• Dosedanja praksa je migranta postavila zgolj v pasivno vlogo učenca.

• Odrasli migranti kot doslej pretežno nepoznan  tip učenca 
predstavljajo nov izziv tudi za izobraževalce.

• Ponuditi migrantom nova izobraževalna orodja ter takšne metode in 
pristope, ki bodo koristni za oboje: tako za migrante kot za 
izobraževalce.



MMM: inovativni pristop

• Razvili smo inovativni, značilnostim migrantov prilagojen pristop k 
poučevanju osnovnih spretnosti: temeljne pismenosti, matematičnih 
spretnosti, IKT veščin in socialnih kompetenc.

• V ospredje je postavljen pristop aktivne udeležbe migrantov pri 
oblikovanju novih učnih programov in snovanju metodoloških 
pristopov in učnih gradiv – migranti učijo migrante.



MMM: udeleženci pilotnega programa z migrantsko mentorico



MMM: inovativni pristop

• V vsaki partnerski državi smo v 40-urnem programu najprej usposobili 3 oz. 
4 migrante mentorje: osebe z znanjem migrantskega in večinskega jezika, 
že uspešno integrirane v družbo države gostiteljice.

• Migranti mentorji so nato v 4-mesečnem 96-urnem pilotnem programu 
svoja znanja prenašali na migrante, ki so prispeli pred kratkim in šele 
pričenjajo s procesom integracije.

• Z uporabo migrantskih jezikov so pojasnjevali abstraktne koncepte, 
povezane z osnovnimi veščinami in na tak način znanja prenesli veliko bolj 
neposredno in učinkovito.

• Pomoč mentorjev je migrantom pomagala nova znanja prenesti v nov 
kulturni in družbeni kontekst, ki je zanje praviloma težko razumljiv.

• Po pilotnem programu so migranti sodelovali v 32-urnem preizkusu znanja 
in veščin v delovnem okolju.



MMM: naša migrantska mentorja Zahra in Habte



MMM: intelektualni rezultati

• MMM učni načrt: priporočeni standardi na področju temeljnih veščin in 
spretnosti.

• Kurikulum za migrante mentorje: smernice za usposabljanje migrantov 
mentorjev.

• Priporočila za izobraževalce: zbir opažanj, nastal na podlagi vodene 
refleksije, ki bo izobraževalcem ponudil edinstven pogled na migrante kot 
učence.

• Priporočila za delodajalce: zbir opažanj na podlagi vodene refleksije, ki bo 
delodajalcem omogočil bolje razumeti migrante kot delavce.

VSI INTELEKTUALNI REZULTATI PROJEKTA NASTAJAJO OB AKTIVNEM 
SODELOVANJU MIGRANTOV MENTORJEV.



MMM: eritrejski udeleženci pilotnega programa



MMM: trajnostni učniki

• Še pred zaključkom projekta beležimo že tudi prve trajnostne učinke.

• Prepoznana vrednost MMM učnega načrta: nemški partner INIBIA 
EEIG bo prav na tej podlagi pričel z novim usposabljanjem migrantov v 
lokalnem okolju.

• Spletna stran projekta: http://www.mmm-migrants.eu

• Facebook profil: https://www.facebook.com/Migrant-Mentorship-
Model

http://www.mmm-migrants.eu/


Hvala za vašo pozornost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezivne politike v obdobju 2014-2020.


