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Modellen består av åtta spår med sju lärandemoduler i varje spår (8x7). Detta ger ett utbud med totalt 56 utbildningsmoduler inom olika ämnen. I
enstaka spår kan fler moduler än 7 förekomma.
Filmerna som ingår i modulerna, faktatext samt reflektionsfrågor, kommer att översättas till flera olika språk som ett extra stöd.
Modulerna har publicerats på en webbsida som är lättåtkomlig via dator, surfplatta eller telefon med fakta, länkar och reflektionsfrågor.
Utbildningsmodulerna som är á 5-30 minuter kan genomföras individuellt online vid dator eller med mobiltelefon alternativt också med stöd av
lärare eller chef direkt på arbetsplatsen i grupp eller med hela arbetsplatsen.
Webbplattformen ska också underlätta uppföljning av vilka individer som har genomfört respektive modul.
Efter behovsanalys väljer varje arbetsplats tre spår som är relevanta för just dem. Diskrimineringsspåret är obligatoriskt och är utöver de valbara
spåren, det vill säga 3+1.
Projektet kan i hög grad ge lärarstöd på plats.
Varje individ har sedan möjlighet att välja ytterligare valfria moduler efter intresse. På så vis kan individen på egen hand öka sin egen kompetens.
Vissa spår har valideringsförberedande inslag, vilket innebär att man efter genomförd utbildning inom projektet ska kunna motiveras till fortsatta
egna studier utanför projektet. Vill du validera dina kunskaper mot vård- och omsorgsprogrammet (gymnasienivå) är det en individuell process i
samarbete med din arbetsgivare och kommun som inte ligger inom ramen för projektet Evikomp.
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