
EMKIT 2 syftar till att stärka 

tredje landets nationella 

(TCN) kvinnor och hjälpa 

dem att integreras i sitt nya 

europeiska värdland. Detta 

kommer att ske genom att 

förse dem med 

kompetenser som 

betraktas som "nyckel" för 

alla europeiska 

medborgare. Det finns sju 

av dessa 

nyckelkompetenser för 

livslångt lärande. 

EMIKT2 syftar till att 

utveckla tre 

kvalificeringsramar som 

avser 3 av dessa 

nyckelkompetenser: Social 

& Civic, Cultural 

Awareness & Expression 

och Media literacy, alla 

skräddarsydda för 

behoven hos migrerande 

kvinnor med låg 

kompetens. 

Under perioden september 

2019 till januari 2020 har 

dessa tre ramar utformats 

och validerats. Detta har 

skett genom en serie 

fokusgruppsmöten som 

erbjuds i alla 

partnerländer. Deltagare 

från olika 

intressentorganisationer 

har varit inblandade: 

tränare och utbildare från 

integrationskurser som 

arbetar med lågutbildade 

migranter, 

ärendehanterare, 

samordnare av lokal 

integrationspolitik och 

liknande. Genom denna 

procedur har 

inlärningsresultaten för alla 

3 QF fastställts och berikats 

med kontextbundna 

ämnen. 

Från februari 2019 fram till 

september 2020 har 

projektpartnerna utvecklat 

totalt 42 olika workshops 

genom vilka de olika 

lärandemålen kan utbildas. 

Varje workshop har en 

varaktighet av cirka 4 

timmar. Detta innebär att 

mer än 160 timmar av 

pedagogiskt innehåll har 

utvecklats av 

partnerskapet. Nästa steg i 

projektet kommer att bestå 

av pilotprojekt av dessa 

material. 

På grund av COVID-19 kan 

detta kräva lite kreativt 

tänkande eftersom 

gruppsessioner med vuxna 

fortfarande inte är tillåtna. 

Eftersom målgruppen är 

projektledare och 

mentorer som arbetar med 

migrerande kvinnor 

kommer pilotprojekt att 

integreras så mycket som 

möjligt i deras vanliga 

arbetsrutin. Oavsett om 

EMKIT2 Status uppdatering 

Innovativa workshops 

Mottagarna av workshops är 

lågkvalificerade migrantkvin-

nor som vill utvecklas och 

integreras i värdlandet. 

Workshops där för att möta 

utvecklingsbehov relaterade 

till deras nuvarande integra-

tionsnivå. Detta har gjorts på 

två sätt. Ett sätt har varit att 

få tillgång till denna integra-

tionsnivå via Active Citizen-

ship-skalan (ACS). Var och en 

av lärandemålen för de tre 

kvalificeringsramarna som 

används har också kopplats 

till en viss nivå av ACS. 

Det andra sättet är att alla 

workshops och verkstads-

material har textualiserats 

på grundval av ACS. 

För att göra verkstaden at-

traktiv och effektiv har man 

lagt stor vikt vid diversifiering 

av metoder som ska anvä-

ndas. 
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Partnerskap 2 

Vad är EMKIT2? 

•Ett verktyg för 

empowerment för tränare 

för utveckling av social och 

kulturell kompetens och 

mediekunskap för 

lågutbildade migrerande 

kvinnor 

•Ett sätt att visa för dessa 

kvinnor att de inte glömms 

bort och vi vill att de ska 

integreras i våra samhällen 

•Främja och utveckla 

nyckelkompetensen för 

Europas nya medborgare 

för att främja aktivt 

medborgarskap. 
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Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. EMKIT2-projektet återspeglar endast författarens 

åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 



Den 31 oktober och den 1 november har det tredje transnationella 

mötet hållits i Larissa, Grekland. Under mötet har partnerna 

presenterat resultaten från workshops om validering och 

kontextualisering av de tre kvalificeringsramarna. Särskild 

uppmärksamhet ägnas nivån på de inlärningsmål som ska uppnås. 

Vidare brukade mötet diskutera utformningen av workshops. Eftersom 

de flesta av de nyanlända i många EU-länder har en relativt låg 

utbildningsnivå, kommer detta att ställa några extra krav på hur 

workshops behöver utformas och hur lärande erbjuds. Det fjärde 

gränsöverskridande mötet var planerat till april 2020 men har avbrutits 

på grund av Corona. 
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