
Det första EMKIT-projektet har 

visat sig hållbart och har positivt 

påverkat arbetet hos många 

tränare, lärande och mentorer 

över hela Europa, vilket har 

resulterat i många progressiva 

fallstudier av social integration 

och större nivåer av aktivt 

medborgarskap för 

marginaliserade kvinnor och 

underrepresenterade 

minoriteter. EMKIT2 fokuserar 

därför på att utveckla en online-

verktygslåda för tränare som 

arbetar med kvinnor som är 

tredjelandsmedborgare (TCN) 

för att underlätta utvecklingen 

mot aktivt medborgarskap och 

sysselsättning. Trainer Toolkit 

består av en uppsättning av 42 

digitala verktyg för förberedelse 

och leverans av upplevelsefulla 

och innovativa workshops och 

aktiviteter för att underlätta 

utvecklingen av tre 

kompetenser: Social och Civic; 

Kulturell medvetenhet och 

uttryck och mediekunskap. 

Dessa tre kompetenser anses 

vara viktiga eftersom social och 

samhällelig och kulturell 

medvetenhet och uttryck, enligt 

den europeiska referensramen 

(ERF) är två av de åtta 

kompetenser som anses 

nödvändiga för en person att 

uppnå personlig uppfyllande 

och utveckling, social 

integration, aktivt 

medborgarskap och 

sysselsättning . 

Sociala och medborgerliga 

kompetenser: dessa inkluderar 

personlig, interpersonell och 

interkulturell kompetens och 

täcker alla former av beteende 

som utrustar individer att delta 

på ett effektivt och konstruktivt 

sätt i det sociala och arbetslivet, 

och särskilt i alltmer olika 

samhällen, och att lösa konflikter 

vid behov. Medborgerlig 

kompetens utrustar individer för 

att fullt ut delta i medborgarlivet, 

baserat på kunskap om sociala 

och politiska begrepp och 

strukturer och ett engagemang 

för aktivt och demokratiskt 

deltagande. 

Kulturell medvetenhet och 

uttryck: uppskattning av vikten 

av det kreativa uttrycket av 

idéer, upplevelser och känslor i 

en rad medier, inklusive musik, 

scenkonst, litteratur och 

bildkonst. 

Mediekunskap: inom ramen för 

mediekunskap innebär detta en 

säker och kritisk användning av 

informationssamhällsteknologin 

för arbete, fritid och 

kommunikation - att producera, 

presentera och utbyta 

information och att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk, 

inklusive via Internet. För att 

förbättra kritiskt tänkande och 

mediekunskap, särskilt i 

användningen av Internet och 

sociala medier - främja 

interkulturell dialog. 

Träna tränaren 

Det nyutvecklade digitala 

verktyget och verktyget för 

bedömning av aktivt 

medborgarskap är utformade 

med tanke på digital 

interaktivitet. Genom att förstå 

hur den aktiva 

medborgarskapstegen 

interagerar med 

kvalifikationsramen och 

workshops kan tränaren arbeta 

flexibelt med de innovativa 

EMKIT2 Verktygssats för tränare 

Workshops  
De 42 workshops som utvecklats 

i fem europeiska partnerländer 

grundar sig på Experiential 

Learning Cycle (Kolbs Learning 

Style Theory), representerad av 

en inlärningscykel i fyra steg där 

eleven går igenom: Concrete 

Experience (gör, har en erfaren-

het), Reflekterande observation 

(granska, reflektera över up-

plevelsen), abstrakt konceptual-

isering (avslutande, lära av er-

farenheten) och aktivt experi-

mentera (planera, prova vad du 

har lärt dig), vilket ger både 

tränaren / inlärningsanpassaren 

och eleven och innovativ och 

erfarenhetsmässig inlärning-

smiljö. Alla workshops har utfor-

mats så att tränaren får 

metodiken för att förbereda och 

implementera dem, samt ge 

flexibilitet att anpassa dem till 

det lokala sammanhanget och 

den specifika lärargruppen. 
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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 infor-

mationen i den. 



Med pågående europeisk omfattande låsning och restriktioner införts 

har partnerskapet förblivit anslutet genom online-möten, vilket har 

gjort det möjligt för partnerskapet att träffas oftare under kortare 

perioder. Under dessa möten har partnerskapet planerat för 

pilottestning av Active Citizenship Ladder-bedömningen, 

kvalifikationsramarna och workshops med utbildare, lärande och 

mentorer från varje partnerland. Kvalitetssäkrad genom 

partnerskapet kommer Toolkit for Trainers att granskas ytterligare 

genom pilotprovningsprocessen innan de testas med en målgrupp för 

kvinnor. 
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