
Το EMKIT 2 στοχεύει στην 

ενδυνάμωση των γυναικών 

τρίτων χωρών και την ενσω-

μάτωσή τους στη νέα Ευρω-

παϊκή χώρα υποδοχής. Αυτό 

θα πραγματοποιηθεί με την 

παροχή των αρμοδιοτήτων 

που θεωρούνται ως «κλειδί» 

για τους ευρωπαίους πολίτες. 

Στο πλαίσιο του EMIKT2, η 

εταιρική σχέση έχει αναπτύξει 

3 Πλαίσια Προσόντων τα 

οποία θα καθοδηγήσουν τους 

εκπαιδευτές των Τρίτων Εθνι-

κών Χωρών στην ανάπτυξη 

καινοτόμων εργαστηρίων που 

θα οδηγήσουν στην απόκτη-

ση των βασικών δεξιοτήτων 

που θα βοηθήσουν τις Τρίτες 

Εθνικές Χώρες να αποκτή-

σουν ενεργή ιθαγένεια. 

Οι 3 Κατηγορίες Προσόντων 

περιγράφουν λεπτομερώς τα 

μαθησιακά αποτελέσματα 

που πρέπει να επιτευχθούν 

για τα Κοινωνικά & Πολιτικά, 

την Πολιτιστική Ευαισθητοποί-

ηση & Έκφραση και τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

Η καινοτομία αυτών των 3 

Κατηγοριών είναι ότι είναι 

προσαρμοσμένα για την συ-

γκεκριμένη ομάδα-στόχο σε 

ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Η καινοτομία των 3 κατηγο-

ριών είναι: 

1. Η ανάπτυξη των μαθη-

σιακών αποτελεσμάτων 

λαμβάνει υπόψη το πε-

ριεχόμενο εντός του 

οποίου αναπτύσσεται 

κάθε Ομάδα  (όπου η 

ομάδα-στόχος είναι οι 

γυναίκες τρίτων χωρών 

και ο σκοπός είναι η 

επίτευξη του ενεργού 

πολίτη). Επομένως, οι 3 

Κατηγορίες Προσόντων 

δεν είναι γενικές σε σχέ-

ση με το θέμα, αλλά 

επικεντρώνονται στην 

επίτευξη αυτών των 

αποτελεσμάτων που θα 

βοηθήσουν τις γυναίκες 

να προχωρήσουν στο 

επόμενο στάδιο της κλί-

μακας του ενεργού πολί-

τη. 

2. Μια άλλη καινοτομία 

των 3 αυτών Κατηγο-

ριών είναι ότι παρουσιά-

ζουν τα αποτελέσματα 

τους για κάθε στάδιο 

(στάδιο 1-6 σύμφωνα με 

την κλίμακα του ενεργού 

πολίτη). Όταν ο στόχος 

επίτευξης (μέσω της 

υλοποίησης δραστηριο-

τήτων και εργαστηρίων 

που έχουν καθοριστεί σε 

αυτό το στάδιο), είναι η 

γυναίκα να μπορεί να 

προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο. 

EMKIT2 Πλαίσια Προσόντων 

Τι είναι η κλίμα ενεργού πολίτη; 

Το EMKIT2 βασίζεται σε ένα 

επιτυχώς ολοκληρωμένο 

έργο, το EMKIT. Ο στόχος του 

EMKIT ήταν να διαμορφώσει 

ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για 

τους εκπαιδευτές, έτσι ώστε 

να ενδυναμώσουν τις γυναί-

κες τρίτων χωρών με λίγα 

προσόντα να αποκτήσουν 

ρόλο ενεργού πολίτη.  

Το EMKIT εισήγαγε την κλίμα-

κα Ενεργού Πολίτη Η κλίμακα 

αυτή υποδεικνύει ότι μια 

γυναίκα που ζει σε απομόνω-

ση (στάδιο 1) πρέπει να προ-

χωρήσει σε όλα τα στάδια 

προκειμένου να επιτύχει την 

ενεργό ιθαγένεια. 

 

Τα στάδια είναι: 

 Απομόνωση 

 Πρώτες Επαφές 

 Συμμετοχή 

 Εθελοντική εργασία 

 Εργασία με επαγγελματι-

κά προσόντα 

 Ενεργός Πολίτης 

EMKIT2 QFs 1 

Τι είναι Ενεργός Πο-
λίτης; 

1 

Έναρξη συνάντησης 2 

Συνεργάτες 2 

Τι είναι το EMKIT 2 ? 

•Ένα εργαλείο είναι η ενδυ-

νάμωσης για τους εκπαιδευ-

τές για την ανάπτυξη της 

κοινωνικής και πολιτιστικής 

ικανότητας των μέσων ενη-

μέρωσης για γυναίκες με 

μειωμένα προσόντα 

•Ένας τρόπος να δείξουμε 

σε αυτές τις γυναίκες ότι δεν 

τις έχουμε ξεχάσει και θέ-

λουμε να ενσωματωθούν 

στις κοινωνίες μας 

•Προώθηση και ανάπτυξη 

των βασικών ικανοτήτων 

των νέων πολιτών της Ευρώ-

πης για την προώθηση του 

ενεργού πολίτη. 

Περιεχόμενα: 

Οκτώβριος 2019 
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Η 2η διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Tilburg της Ολλανδί-

ας. Η πρόοδος της ανάπτυξης των πλαισίων προσόντων ελέγχθηκε και 

αποφασίστηκαν τα κριτήρια για τον καθορισμό των μαθησιακών αποτε-

λεσμάτων στην κλίμακα του Ενεργού Πολίτη . 

 

Η συνεργασία σχεδιάστηκε για την επικύρωση των Προσόντων για κάθε 

χώρα που λαμβάνει μέρος οργανώνοντας 2 ομάδες στόχων όπου οι εν-

διαφερόμενοι θα παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις βασικές περιοχές 

εργασίας που εντοπίστηκαν (1η ομάδα) αλλά και τα μαθησιακά αποτελέ-

σματα με τη σαφήνεια και τη χρήση της γλώσσας (2η ομάδα). Η επόμενη 

συνάντηση έχει προγραμματιστεί για το τέλος του Οκτωβρίου 2019 στη 

Λάρισα. 

Οι συνεργάτες του προγράμματος 

Συντονιστής 

www.folkuniversitetet.se  

www.dimitra.gr/ www.rinova.co.uk/ 

www.editc.eu/   www.revalento.nl   

Συμμετέχοντες του έργου 
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Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://emkit2.projectsgallery.eu/ 
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