
EMKIT 2 syftar till att stärka 

kvinnor från tredje land och 

hjälpa dem att integreras i sitt 

nya europeiska värdland. 

Detta kommer att ske genom 

att ge dem kompetenser som 

anses vara "centrala" för alla 

EU-medborgare. Det finns sju 

av dessa nyckelkompetenser 

för livslångt lärande. Inom 

EMIKT2 är målet att utveckla 

tre kvalifikationsramar som 

avser tre av dessa nyckelkom-

petenser: Sociala och 

medborgerliga frågor, kulturell 

medvetenhet och uttryck 

samt mediekunskap, som alla 

är anpassade till behoven hos 

lågkvalificerade 

invandrarkvinnor. Utbildning-

en av utbildare organiserades 

från februari 2021 till maj 

2021 före workshoparna med 

deltagare i alla partnerländer. 

Utbildningen organiserades 

online via Zoom med minst 

10 utbildare i varje land. De 

deltagande utbildarna var 

yrkesverksamma som arbetar 

med språkträning, integration, 

samhällsorientering för nyan-

lända invandrare och under-

lättar integrationen av 

lågutbildade invandrare, 

inklusive invandrarkvinnor. 

Utbildarna presenterades för 

konceptet Emkit-projektet, AC-

skalan för aktivt medbor-

garskap, online-

bedömningsverktyget, Emkit-

workshops på olika nivåer av 

skalan för aktivt medbor-

garskap och inom de tre nyck-

elområdena: 

"Mediekompetens", "Social 

och medborgerlig kompe-

tens", "Kulturell medvet-

enhet". Vägledningen för 

onlineutbildning pre-

senterades också för utbildar-

na. Återkopplingen från utbild-

ningen av utbildare samlades 

in i slutet av utbildningen. 

Deltagarna var nöjda med 

utbildningen, kommenterade 

att Emkit2-konceptet är myck-

et relevant och att idén med 

att bedöma deltagarnas inle-

dande nivå före workshopar-

na är innovativ och aktuell. 

Pilotutbildningen för 

invandrarkvinnor organ-

iserades online via Zoom 

under april - maj 2021 med 

utgångspunkt i partnerorgani-

sationer. De flesta av kvinnor-

na hade minst skolutbildning, 

de allra flesta av dem var 

arbetslösa och hade ingen 

formell utbildning. Många av 

kvinnorna var föräldralediga 

och hade ett stort ansvar för 

att ta hand om familjen. 

Workshopparna var noggrant 

strukturerade för att inkludera 

alla nyckelkomponenter i 

Emkit2-konceptet - AC scale 

and innovate digital work-

shops. Piloteringen omfattade 

således aspekter av de intel-

lektuella resultaten 4, 5 och 

6. 

EMKIT2 Statusuppdatering  

SLUTKONFERENS 
Slutkonferensen för EMKIT2-

projektet hölls den 

07.09.2021 i Larissa, Grek-

land. Under konferensen 

diskuterade deltagarna 

följande ämnen: Det euro-

peiska EMKIT2-projektet: Mål, 

partner, struktur; presentation 

av stegen för aktivt medbor-

garskap och det digitala 

bedömningsverktyget; de 42 

utbildningsmanualerna och 

digitala verktygen i det euro-

peiska projektet EMKIT 2 för 

undervisnings- och inlärn-

ingsmetoder; digital verk-

tygslåda för utbildare för att 

stärka socialt utsatta grupper; 

Pilottillämpningen av utbild-

ningsmanualerna och de 

digitala verktygen i EU-

projektet EMKIT2 etc.   

Den direkta målgruppen för 

det genomförda multiplikator-

evenemanget var utbildare/

mentorer som arbetar med 

lågkvalificerade 

invandrarkvinnor, intressenter 

från icke-statliga organisation-

er, föreningar, utbildning-

sanordnare och beslutsfat-

tare.  
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Vad är EMKIT2? 

•En verktygslåda för utbildare 

för utveckling av social och kul-

turell kompetens och me-

diekompetens för lågutbildade 

invandrarkvinnor  

• Främja och utveckla 

nyckelkompetenserna hos Eu-

ropas nya medborgare för att 

främja ett aktivt medborgarskap 

• Främja och utveckla 

nyckelkompetenserna hos Eu-

ropas nya medborgare för att 

främja ett aktivt medborgarskap 
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Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. EMKIT2-projektet åter-

speglar endast författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon använd-

ning som kan göras av informationen i den. 
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Mer information finns på vår webpplats:  http://emkit2.projectsgallery.eu/ 
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