
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 
παρόν [σχέδιο] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση που μπορεί να γίνει από πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Επισκεφθείτε μας:
www.igma3.eu

ΕΜΠΛΑΚΕΙΤΕ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!

Δεν μπορείτε να βρείτε το κατάλληλο 
άτομο για την επιχείρησή σας...;



Που  να 
αναζητήσω νέα 
ταλέντα, να βρω 

βοήθεια και ποιά 
κανάλια επιλογής 
και προσέλκυσης 
είναι διαθέσιμα;

Πώς  θα βρω 
το σωστό 

άτομο για τη 
σωστή δουλειά;



Μόλις έχω αυτό 
το υπέροχο νέο 

ταλέντο πώς  
μπορώ  να το 

διατηρήσω;

Είναι δύσκολο να  
επιλέξω  τους 

νέους και τις νέες 
με τις κατάλληλες 

ικανότητες; 

Θα  ωφεληθεί  
ο οργανισμός με 

την πρόσληψη ενός 
νέου;



 

Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σαφή αναντι-
στοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
κενών θέσεων απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας και μεταξύ των θέσεων εργα-
σίας που προσφέρουν οι εταιρείες και 
των αιτήσεων για πρόσληψη που λαμ-
βάνουν. Ιδίως, παρατηρείτε εντονότερα 
στις περιπτώσεις που οι νέοι ενήλικες 
προέρχονται από ένα δύσκολο περιβάλ-
λον ή ανήκουν σε ομάδες που κινδυνεύ-
ουν από κοινωνικό αποκλεισμό. 

Είναι σύνηθες φαινόμενο, οι εργοδότες 
να εκφράζουν παράπονα για τις δυσκο-
λίες που συναντούν στην πρόσληψη των 
κατάλληλων νέων ανθρώπων, πράγμα 
που προκαλεί έκπληξη λαμβάνοντας 
υπόψη τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στους 
νέους που παρουσιάζει η κοινωνία μας.

Ένα άλλο ζήτημα που φαίνεται να επη-
ρεάζει την απροθυμία των εργοδοτών να 
απασχολούν νέους είναι η λανθασμένη 
«στάση», όπως προκύπτει από πολλές 
έρευνες. Η «στάση» περιλαμβάνει αξίες 
όπως η ευθύνη, η αυτονομία στην εργα-
σία, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, 
η ικανότητα μάθησης. Αρκετοί υπάλλη-
λοι αναφέρουν ότι εκτιμούν τις παρα-
πάνω ιδιότητες περισσότερο και από 
την εμπειρία και την κατάρτιση.than 
experience and training. 

Είναι γεγονός ότι, σήμερα, 
οι εργοδότες γίνονται όλο 
και πιο απρόθυμοι να απα-
σχολούν νέους. Γιατί όμως 
συμβαίνει αυτό; Ο βασικός 
λόγος είναι, ότι στις περισ-
σότερες περιπτώσεις οι νέοι 
είναι άπειροι. Τα ακαδημαϊ-
κά προσόντα που διαθέτουν 
δεν ανταποκρίνονται, συχνά, 
στις ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας, η οποία απαιτεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό δεξιότη-
τες και ικανότητες, και όχι 
ακαδημαϊκές γνώσεις σχετι-
κές με το θέμα.
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Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ερ-
γοδότες υποστηρίζουν ότι οι νέοι δεν εί-
ναι πλήρως αφοσιωμένοι στην εργασία. 
Εάν δεν έχουν κάποιου είδους δεσμεύ-
σεις / ευθύνες (παιδιά, δάνεια κ.λπ.), μπο-
ρούν εύκολα να σταματήσουν τη δου-
λειά που κάνουν, μόλις συναντήσουν τις 
πρώτες δυσκολίες και να προχωρήσουν 
στην επόμενη ή απλώς να απολαύσουν 
λίγο ελεύθερο χρόνο.

Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Υπάρχει 
ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των προσ-
δοκιών και των αναγκών των εν δυνάμει 
εργαζομένων και των εργοδοτών. Και η 
εύρεση λύσης είναι εξαιρετικά επωφελής 
και για τις δύο πλευρές, για το λόγο αυτό 
είναι εδώ το igma3 !!!

Στο μυαλό του 
εργοδότη...

“ Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι 
μικρές επιχειρήσεις, αποφεύγουν 
να απασχολούν νέους, που αναζη-
τούν εργασία, λόγω των προκλή-
σεων που παρουσιάζουν. Συχνά, 
επικρατεί η άποψη ότι τα νεαρά 
ταλέντα δεν έχουν πίστη στον ορ-
γανισμό, δεν έχουν κίνητρα, είναι 
δύσκολο να τα διαχειριστεί κα-
νείς, ζητούν περισσότερα για να 
κάνουν λιγότερα και επιπλέον δεν 
διαθέτουν τις δεξιότητες και την 
εμπειρία ”.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες συμβάλ-
λουν στην ύπαρξη των υψηλών ποσοστών 
ανεργίας στους νέους ενήλικες.

5



Ο κύριος στόχος του έργου igma3 είναι να προωθήσει την απασχόληση των νέων, 
παρέχοντας στους εργοδότες τη σωστή υποστήριξη για την αναζήτηση, επιλογή και 
διατήρηση των νέων ταλέντων. Το έργο γεφυρώνει το χάσμα της αναντιστοιχίας 
μεταξύ των αναγκών των εργοδοτών και των ικανοτήτων και ταλέντων των νέων. 

Η τρέχουσα κατάσταση

“Μιλάμε την ίδια γλώσσα;” “Έχουμε την ίδια αντίληψη για το τι σημαίνει να δου-
λεύεις;” “Ακόμα κι αν αυτό συμβαίνει, είναι αρκετό για να επιτευχθεί η κατάλληλη 
αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στον τομέα της νεολαίας;”  

Οι εργοδότες, πολύ συχνά, δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν ικανούς, αφοσιωμένους 
και ταλαντούχους νέους εργαζομένους, εν μέρει λόγω της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων φορέων. Υπάρχουν νέοι που έχουν μεγάλο πάθος και ικανότητες 
και είναι πρόθυμοι να δεσμευθούν, αλλά είναι δύσκολο να εισέλθουν στην αγορά εργα-
σίας χωρίς προηγούμενη εμπειρία. Επιπλέον, η ακατάλληλη επικοινωνία μεταξύ εργο-
δότη, εργαζομένων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης ενηλίκων, ΕΕΚ, δήμων ή 
/ και δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης μπορεί να οδηγήσει τους εργοδότες σε σημείο 
να μην ανακαλύπτουν τη σωστή ικανότητα.  

Υπάρχει, ένα πλήθος οργανώσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τις δικές τους μεθόδους για 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας. Όμως, οι προσπά-
θειες δεν καρποφορούν για τρείς (3) κύριους λόγους:

• Δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους: Οι ίδιες υπηρεσίες καθοδήγησης 
παρέχονται σε ένα άτομο πολλές φορές ή οι καλές υπηρεσίες προσφέ-
ρονται σε λάθος στιγμές. Δεν υπάρχει ροή πληροφοριών από τον έναν 
ενδιαφερόμενο φορέα στον άλλον, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να επανα-
λαμβάνονται ξανά και ξανά και να μην επικεντρώνονται στα ζητήματα, τις 
ανάγκες του πελάτη, τις ελλείψεις του κ.λπ. 

• Έλλειψη επαγγελματικού προτύπου και κατάρτισης για τους επαγγελματίες 
στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

• Ένας βασικός παίκτης  που δεν συμμετέχει στις προσπάθειες είναι  
ο εργοδότης! 
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Παρόλο, που υπάρχουν διαθέσιμοι αρκετοί πόροι για την πρόσληψη νέων υπαλ-
λήλων νεαρής ηλικίας, οι εργοδότες, συχνά, θεωρούν τους πόρους αυτούς χάσιμο 
χρόνου. Οι διαδικασίες αυτές, εύκολα δημιουργούν στους νέους με δυσκολίες ένα 
αίσθημα αποθάρρυνσης και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Επιπλέον, σε επίπεδο συστή-
ματος, η έλλειψη συνεργασίας οδηγεί σε: α) κακή διαχείριση των δημόσιων πόρων 
σε επαναλαμβανόμενα μέτρα,  β) αδυναμία παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και 
συνεπώς έλλειψη δυνατότητας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών,  γ) τη μετα-
τόπιση των νέων ενηλίκων από το δημόσιο σύστημα, όπως η ασφαλισμένη εργασία ή οι 
υπηρεσίες δημοσίων φορέων απασχόλησης, στη μαύρη αγορά. Το Eurofound εκτιμά ότι 
το 2011 το κόστος της ανεργίας των νέων ήταν το 1,21% του ΑΕΠ, που συνεπάγεται μια 
ετήσια απώλεια ύψους 153 δισ. Ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

Προϋπόθεση για την επίλυση των προκλήσεων, που περιγράφοντε παραπάνω, 
είναι η δικτύωση όλων των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανο-
μένων των εργοδοτών, και η δέσμευσή τους σε μια διαδικασία καθοδήγησης που 
εμπεριέχει ένα μοντέλο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα, με μαθησιακές και 
επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους, προκειμένου να  κατορθώσουν να ενταχθούν 
με επιτυχία στην αγορά εργασίας.

Πώς θα βελτιώσετε την κατάσταση;

Αν θέλετε ένα ικανό προσωπικό, θα χρειαστεί κάποια 
προσπάθεια. Δώστε μας τη δυνατότητα να σας βοηθήσουμε 
να κατευθύνετε την προσπάθειά σας, ώστε να τους κάνουμε 

αποδοτικούς!

Το έργο Igma3 προσφέρει τα εργαλεία και την υποστήριξη 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το igma3 

αποκρίνεται στην ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των 
εργοδοτών και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενω 

ν φορέων (PES, ΕΕΚ και οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, 
σύμβουλοι κλπ.).
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Ποια είναι η μεθοδολογία igma για
έναν εργοδότη; 

Η Μεθοδολογία Ιgma προσφέρει στον εργοδότη μια καινοτόμο λύση για να διευ-
ρύνει τις διαδικασίες πρόσληψης, προκειμένου να προσελκύσει νέους υπαλλή-
λους, με ικανότητες και ταλέντο  και σύμφωνα με τις εργοδοτικές απαιτήσεις και 
ανάγκες.

Η λύση βασίζεται στη συμμετοχή των εργοδοτών σε τοπικά και περιφερειακά 
δίκτυα ενδιαφερομένων φορέων, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, 
οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), ώστε 
να βελτιωθεί η διαδικασία επιτυχημένης αντιστοίχισης στην αγορά εργασίας. Η 
μεθοδολογία igma3 προσφέρει εργαλεία που εστιάζουν στον συντονισμό των 
στρατηγικών μεταξύ των οργανισμών, καθώς και στις διαχειριστικές διαδικασίες 
για την ένταξη των νέων ενηλίκων στην εργασία. Οι εργοδότες που συμμετέχουν 
στο igma3 θα επωφεληθούν από τη δικτύωση και θα έρθουν σε επαφή με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν κατάλληλους 
υποψηφίους για τις κενές θέσεις εργασίας τους και σύμφωνα με το απαιτούμε-
νο προφίλ. Η εισαγωγή της θέσης εργασίας, πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα με την 
παρακολούθηση και την καθοδήγηση του νέου, η οποία παρέχει εγγυήσεις για 
την επιτυχία στην εκτέλεση της εργασίας. Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να 
εγγυηθεί, εκ των προτέρων, τη σωστή αντιστοίχιση, δίνοντας στον εργοδότη τα 
εργαλεία για να σχεδιάσει, από την αρχή, το απαιτούμενο προφίλ, τη διαδικασία 
πρόσληψης και τις μεθόδους αξιολόγησης. 

Η δικτύωση των υπηρεσιών απασχόλησης, κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης, των 
ΜΚΟ και των εργοδοτών, σε τοπικό επίπεδο, προσφέρει μεγαλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα στην καθοδήγηση και την κατάρτιση των νέων και καλύτερη ένταξη στον 
εργασιακό χώρο.
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                                    Γιατί να εμπλακείτε;   

 9 Αποκτήστε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα igma3 για εκπαίδευση 
στα δίκτυα των ενδιαφερόμενων φορέων για την καθοδήγηση, τη 
σκιαγράφηση του προφίλ και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των νέων 
ενηλίκων, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιστοίχιση με τις ανάγκες του 
εργοδότη.  

 9  Ετοιμαστείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που θα διευκολύνουν τη 
σκιαγράφηση του προφίλ και την αξιολόγηση των νέων ενηλίκων για να 
διασφαλιστεί η σωστή αντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης ικανότητας και 
των αναγκών του εργοδότη.    

 9  Να αποτελέσετε μέρος ενός δικτύου μαθητείας της ΕΕΚ και να έχετε την 
ευκαιρία να αποκτήσετε την κατάλληλη κατάρτιση των ατόμων για τις θέσεις 
που χρειάζεστε.

 9 Να αποτελέσετε μέρος του διακρατικού δικτύου επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται στη συμβουλευτική και την απασχόληση, με σκοπό 
την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας για τον συγκεκριμένο τομέα.

 9  Κάντε την επιχείρησή σας μέρος της κοινότητας! Συμμετέχετε στην τοπική 
ανάπτυξη της περιοχής σας.

 9  Παροχή ανατροφοδότησης για τη διαμόρφωση του μελλοντικού εργατικού 
δυναμικού..

 9 Να είστε σε επαφή με τους συμβούλους, τους υπεύθυνους πρόσληψης, τους 
οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να είστε οι 
πρώτοι που θα  γνωρίζετε για τις ευκαιρίες μαθητείας, πρακτικής άσκησης 
και χρηματοδότησης για την πρόσληψη νέων ενηλίκων.

 9 Μάθετε πώς μπορεί η επιχείρησή σας να επωφεληθεί από την πρόσληψη 
νέων ενηλίκων! 

9



Γιατί να προσλάβετε νέους ενήλικες;

Η διπλή προσέγγιση του igma3 μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα εμπό-
δια / αντιλήψεις που μας αποτρέπουν να απασχολούμε νέους. Από τη μια πλευρά, 
τα εργαλεία κατάρτισης της Igma3 αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία του 
νεαρού ενήλικα για το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και από την άλλη με-
ριά το δίκτυο των ενδιαφερόμενων φορέων προάγει την αποτελεσματικότητα και 
τον επαγγελματισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (σύμβουλοι, υπηρεσίες 
προσλήψεων, PES και εργοδότες κλπ.). Πραγματικά, το έργο igma3 το καθιστά 
εύκολο!!! 

Αφήνοντας πίσω τις επιφυλάξεις για την απασχόληση των νέων, θυμηθείτε ότι οι 
νέοι έχουν πολλά να προσφέρουν και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο βοη-
θόντας σας να μεγαλώσετε την επιχείρηση σας.

Οι λόγοι είναι οι εξής: 

• Είναι μια επένδυση στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό και τη βιομηχανία 
σας.

• Είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσετε το ταλέντο στην κοινότητά ή την 
περιοχή σας.

• Οι νέοι άνθρωποι είναι συχνά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και 
μπορούν να φέρουν νέες ιδέες.

• Η καθοδήγηση των νέων ενηλίκων συμβάλλει στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών και των ανώτερων στελεχών.

• Η συμμετοχή σας στην κατάρτιση είναι ένας τρόπος να ενημερώνεστε για 
τις εξελίξεις στον κλάδο σας.

• Το να έχετε  προσωπικό νεαρής ηλικίας μπορεί να είναι καλό για τη φήμη 
σας και για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που απευθύνονται 

στο νεανικό αγοραστικό κοινό.
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Δώστε νέο αέρα 
στον οργανισμό σας!

Οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ ενεργητικοί: Έχουν άφθονη ενέργεια και διψούν 
πολύ για νέες γνώσεις. Αυτό μπορεί να μεταδοθεί στους συναδέλφους τους και 
να “ταράξει τα νερά” στο χώρο εργασίας. Για ένα πράγμα μπορείτε να είστε βέβαι-
οι όταν συζητάτε για νέους ενήλικες, ότι θα είναι πραγματικά ενθουσιώδεις. 
Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα είναι ενθουσιασμένοι με την πρώτη ‘πραγματι-
κή’ δουλειά τους και πολύ πρόθυμοι να μάθουν και να αναπτύξουν την καριέρα 
τους.

Οι νέοι τείνουν να δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο, ώστε να δημιουργήσουν μία 
καλή εντύπωση που θα διαρκέσει και θα αποτελέσει, επίσης, απόδειξη τι μπορούν 
να καταφέρουν. Επειδή οι νέοι είναι πολύ πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να συ-
νεισφέρουν, μπορούν να εμπνεύσουν τους συναδέλφους τους να πράξουν το ίδιο.

“Θα είναι ενθουσιασμένοι με την πρώτη ‘πραγματική’ δουλειά τους και θα 
δείχνουν πάντα υπερβάλλοντα ζήλο.” 

Οι νέοι εργαζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των ικανο-
τήτων του εργατικού δυναμικού σας: Οι νέοι μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Όταν σχεδιάζετε επιτυχείς διαδικασί-
ες πρόσληψης, θα μπορούσατε να εμφανίσετε καλύτερα αποτελέσματα από 
ό, τι αναμενόταν. Για παράδειγμα, η εισαγωγή ενός νέου ατόμου σε μια ομάδα 
δίνει στο υπόλοιπο προσωπικό την ευκαιρία να αναπτύξει τις δικές του δεξιό-
τητες, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καθοδήγηση και η διαχείριση. Επιπλέον, 
ένας νέος μπορεί να φέρει επιπρόσθετες και καινούριες γνώσεις και προοπτι-
κές, να προσφέρει νέες ιδέες και λύσεις και να αυξήσει τις καλές συγκρούσεις 
με θετικά αποτελέσματα για την ομάδα και την οργάνωση. Τέλος, οι νέοι 
υπάλληλοι μπορούν να βοηθήσουν, μεταδίδοντας τον ενθουσιασμό τους 
στην ομάδα και να βοηθήσουν στην αποφυγή των επιπτώσεων που μπορεί να 
έχει η καθημερινή ρουτίνα σε μια ομάδα, όπως το φαινόμενο του “groupthink”. 

“ Είναι φιλόδοξοι και πρόθυμοι να μάθουν”
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Οι νέοι έχουν πλεονεκτήματα: Οι νέοι εργαζόμενοι μπορεί 
να μην έχουν εμπειρία, εντούτοις είναι γενικά ευκολότερο να τους εκπαιδεύεις, 
λόγω του ότι έχουν φιλοδοξίες, ανυπομονούν να μάθουν και οι εμπειρίες που ήδη 
έχουν δεν έχουν διαμορφώσει τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία τους. 

“Η πρόσληψη ενός νέου ατόμου μπορεί να επηρεάσει το είδος του 
υπαλλήλου που θα εξελιχθούν. Μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί τους 
για να ενθαρρύνετε, εκ των προτέρων, τις κοινές αξίες και τις καλές 
πρακτικές.”

Μια έρευνα που διεξήχθη από την Επιτροπή Απασχόλησης και Δεξιοτήτων 
του Ηνωμένου Βασιλείου (UKCES) δείχνει ότι οι σημαντικότεροι λόγοι για 
τους εργοδότες που αναζητούν νέους είναι:

• Η δυνατότητα διαμόρφωσης τους (32% των εργοδοτών).

• Ο ενθουσιασμός (30% των εργοδοτών).

• Η προθυμία για μάθησης (20% των εργοδοτών).

Στο σωστό περιβάλλον και με τη σωστή καθοδήγηση και 
εποπτεία, οι νέοι μπορούν να ξεχωρίσουν σε μια επι-
χείρηση και να εκπλήξουν ακόμη και τους πιο απαιτητι-
κούς εργοδότες.
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Εποφεληθείτε απο τα 
πλεονεκτήματα του igma3

Συμμετέχετε τώρα!

Μια άλλη χρήσιμη περίληψη της έκθεσης που εκπόνησε η ΜΚΟ  Business in 
the Community στο Ηνωμένο Βασίλειο, επεσήμανε πέντε βασικούς λόγους 
για τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε νέους. Η έκθε-
ση βασίστηκε στις απόψεις και εμπειρίες περίπου 800 εργοδοτών:

1 Ανάπτυξη ταλέντου και σχεδιασμός του εργατικού δυναμικού:       
Η ανάπτυξη ‘μηχανισμού παραγωγής ταλέντων’ βοηθά στη διασφάλιση 
της μελλοντικής ανάπτυξης και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

2 Οι μοναδικές δεξιότητες, στάσεις και κίνητρα των νέων:                 
Οι εργοδότες δήλωσαν ότι οι νέοι είχαν την προθυμία να μάθουν (47%), 
νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις (43%), κίνητρα, ενέργεια και αισιοδοξία 
(42%). Όπου οι νέοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, μπορεί να φέ-
ρουν πιο σύγχρονες δεξιότητες και διαδικασίες εκπαίδευσης στον ορ-
γανισμό. Οι νέοι σε μεγάλο βαθμό έχουν στραμμένη την προσοχή τους 
προς την τεχνολογία και τα κοινωνικά μέσα.

3 Διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού:  Οι εργοδότες αναγνω-
ρίζουν την ανάγκη να προσελκύσουν νέους ανθρώπους, ώστε να εξα-
σφαλίσουν ότι η διαφορετικότητα του εργατικού τους δυναμικού αντι-
κατοπτρίζει, επίσης, την πελατειακή τους βάση. Ένα πιο ποικιλόμορφο 
εργατικό δυναμικό προσφέρει διαφορετικές προοπτικές, δεξιότητες, 
αξίες και εμπειρίες.

4  Εμπορικό όνομα του εργοδότη:  Οι εργοδότες προσλαμβάνουν τους 
νέους στους οργανισμούς τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στην κοι-
νότητά τους, γεγονός που ενισχύει το εμπορικό όνομα του εργοδότη 
τους.

5 Κόστος-αποτελεσματικότητα:  Είναι πιο αποδοτικό να αναπτύξετε το 
δικό σας εργατικό δυναμικό, αντί να προσπαθήσετε, εκ των υστέρων, να 
αγοράσετε ικανότητες και ταλέντο. Αρκετές διεθνείς μελέτες, δείχνουν 
ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων μαθητείας στον εργοδότη, απέδειξαν 
ότι οι εργοδότες μπορούν να ανακτήσουν το κόστος τους εντός ενός ή 
δύο ετών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 
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Εκπαίδευση

Εργο
δότη

ς 

Δήμος

ΜΚΟ

Αγορά
εργασίας

ΕΕΚ

Σύμβουλοι

Ο  στόχος  της  μεθοδολογίας igma3 
είναι να εξασφαλίσει την αποτελεσμα-
τική καθοδήγηση των νέων ενηλίκων 
στην εκπαίδευση και την αγορά ερ-
γασίας μέσω συντονισμένων μέτρων, 
σε επίπεδο ενδιαφερόμενων φορέων, 
καθώς και μέσω της διαχείρισης της 
προόδου για κοινωνική ένταξη. Ένα 
σημαντικό στοιχείο της μεθοδολογί-
ας είναι οι στρατηγικές και οι μέθοδοι 
τοποθέτησης θέσεων εργασίας. Οι 
σύμβουλοι σταδιοδρομίας μπορούν 
να τις χρησιμοποιήσουν για τη συμ-
μετοχή των εργοδοτών στις διαδικα-
σίες αξιολόγησης και πρόσληψης, βά-
σει των αναγκών των εργοδοτών. Ένα 
από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας 
είναι η εισαγωγή του Διαχειριστή Πε-
ριπτώσεων που ακολουθεί την ατομι-
κή εξέλιξη σε συνεργασία με τους σχε-
τικούς επαγγελματίες του δικτύου.

Η μεθοδολογία igma  εφαρμόστηκε 
με επιτυχία σε 8 χώρες της ΕΕ, όπως 
η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες, η Ελλάδα, 
η Νορβηγία, η Κύπρος, η Ισπανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία. Τα 
δίκτυα των ενδιαφερόμενων φορέων 
σε όλες τις χώρες εταίρους επιβεβαί-
ωσαν ότι η μεθοδολογία έχει μεγάλη 
σημασία για τη βελτίωση της ποιότη-
τας των υπηρεσιών, με τις ατομικές 
ανάγκες να βρίσκονται στο επίκεντρο. 

Η μεθοδολογία προσαρμόστηκε στις 
διαφορετικές ομάδες, όπως άτομα 
με σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας, λίγους νεοαφι-
χθέντες πρόσφυγες, άτομα με χαμηλή 
εξειδίκευση και άτομα με διαφορετικά 
είδη αναπηριών. Ο μέσος όρος επιτυ-
χίας της ενσωμάτωσης της ομάδας 
στόχου στην εκπαίδευση/απασχό-
ληση, σε πιλοτικές δραστηριότητες, 
ήταν μεταξύ 60 και 70% σε όλες τις 
χώρες εταίρους.

Μεθοδολογία igma
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Ηλεκτρονική Πλατφόρμα εκπαίδευσης igma
Η εκπαίδευση igma3 προσφέρεται στους συμμετέχοντες από ένα περιφερειακό 
δίκτυο ενδιαφερόμενων φορέων που περιλαμβάνει άτομα τα οποία, επί του πα-
ρόντος, εργάζονται με τους νέους για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την εθελοντική 
εργασία ή την αγορά εργασίας. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν σε αυτό την 
εκπαίδευση αποτελούν μέρος ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου τοπικών 
φορέων:

• Εργοδότες,
• Σύμβουλοι,
• Όσοι παίρνουν αποφάσεις,
• Οργανώσεις νεολαίας / ΜΚΟ,
• Άλλοι άνθρωποι ή οργανώσεις που εργάζονται με νέους ενήλικες

Στην πλατφόρμα του Moodle οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν υποστηρικτικό 
υλικό: βιβλιογραφία, παραδείγματα, ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό για τους 
συμμετέχοντες και όλα τα σχετικά. Αυτά τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε συνδυασμό με τις ασκήσεις που αναφέρονται στην περιγραφή του προγράμμα-
τος σπουδών.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης προσφέρει μία εκπαίδευση τεσσάρων (4) 
ενοτήτων σε επτά (7) γλώσσες (αγγλικά, σουηδικά, ελληνικά,ισπανικά,ολλανδικά, 

ουκρανικά και νορβηγικά).

Αν θέλετε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα e-learning 
http://elearning.igma3.eu/ και να συμμετάσχετε στην

εκπαίδευση igma3 επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας,
για να λάβετε τους κωδικούς πρόσβασης σήμερα!!!
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euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε

 με τον συνεργάτη στη χώρα σας!

Συντονιστής του ‘Εργου:

Εταίροι του Έργου:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Uppsala, Sweden

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se


