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 Profesjonalisering av tjenester som 

tilbys av karriererådgivere / voksen-

trenere / trenere som arbeider med 

ungdomsarbeide 

 Forbedring av administrativ rutine i 

karriere-rådgivning 

 Mer effektiv karriereveiledning og 

arbeidsplassering 

 Tilrettelegging av læringsprosessen 

gjennom en fleksibel metodikk til-

passet behov og evner hos unge vok-

sne 

 Forbedret mulighet til utdanning med 

fokus på videre sysselsetting som 

fører til reduksjon av ledighet 

FORDELER 

Igma3-metoden for deg! 

Hva er Igma3 -metoden?  

I daglige tjenester er det mange organisasjoner involvert i utdanning, rådgivning og 

sysselsetting av unge: (Voksen)utdanning, yrkes-utdanning, kommuner, PES, frivillige 

organisasjoner, etc. Alle disse organisasjonene bruker egne retningslinjer for 

veiledning, karriereveiledning og jobb plasseringer. Siden det ikke er noen samord-

ning mellom de ulike organisasjonene selv, er det gitt samme type veiledningstjenes-

ter til en og samme person flere ganger, eller gode tjenester tilbys på feil øyeblikk. I 

de fleste EU-land er det dessuten mangel på faglig standard og opplæring for fagper-

soner innen karriereveiledning (innenfor og utenfor utdanningssystemet). 

Igma3-metoden reagerer på disse utfordringene. igma3 gir verktøy og støtte til an-

satte for å hjelpe unge med risiko for å bli mer selvstyrende. På servicenivå støtter 

igma3 prosessen for å individualisere nødvendige tjenester og for å få ungdommene 

til en ønsket karrierevei. Og ved å gi en integrert tilnærming til nettverket, hjelper 

igma3 til å ordne tilpasning av tjenester og bidrar til å øke samarbeidet. Ved å over-

våke suksess oppnådd, hjelper igma3-metoden med å vise god styring av finansi-

eringen som er gjort tilgjengelig for kampen mot arbeidsledighet blant ungdom, 

samt å få innsikt i de tjenestene som virkelig trengs, men mangler foreløpig.  

Igma3 forenkler tilgjengeligheten av unge voksne til sysselsetting gjennom engas-

jement av hele regionale interessentnettverk, inkludert arbeidsgivere) i veiledning-

sprosessen for å tilby realitetsbaserte skreddersydd læring / karrieremuligheter til 

unge voksne. 

En komplett løsning på ungdomsarbeidsledighet 

Igma3 er en verktøykasse for å profesjonalisere voksenopplæringspersonell som 

jobber med karriereveiledning og stillinger for unge voksne. 

Igma3 leverer: 

 Igma3 metodikken for fagfolk. Denne metoden er etterfølgeren til metoden utvi-

klet under de to foregående trinnene og beriket med en jobbplasseringsstrategi. 

 Igma 3 inneholder opplæringsplaner og online opplæringsmateriell for regionale 

interessentnettverk. Materialene består av 5 moduler: 

Modul 0: Introduksjon til opplæringen 

Modul 1: IGMA-metoden 

Modul 2: Karriere rådgivning og coaching i henhold til IGMA metodikk 

Modul 3: IGMA individuell profilering og vurdering mot arbeidsmarkedet og 

AVET 

Modul 4: IGMA arbeidsgiver-involvering 



TRENINGSMATERIALE 

Hele materialet består av en metodologisk håndbok som beskriver IGMA 3-nivås 

tilnærming i detalj, faglige roller til trenere og saksbehandlere, samt noen 

bakgrunns-teori og praktiske eksempler på bruken av modellen. 

Settet tilbyr også en pensumbeskrivelse. Denne beskrivelsen presenteres på en 

svært fleksibel måte ved å tilby store sett med treningsøvelser for å hjelpe 

deltakerne til å utvikle kunnskaper og ferdigheter innen fagprofilens område. 

Denne pensumdesignen gjør det mulig for trenere å gjøre et riktig utvalg av 

øvelser som dekker de beste treningsbehovene til deltakerne. 

Settet inneholder også en støttende Moodle-plattform der trenere kan finne 

støttematerialer: litteratur, eksempler, øvelser for deltakere, støttemateriale for 

deltakere og lignende. Disse materialene kan brukes i kombinasjon med øvelsene 

i læreplanbeskrivelsen. 

This project has been funded with support 

from the European Commission. The IGMA3 

project reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsi-

ble for any use which may be made of the in-

formation contained therein.  

Fra partnerskapets femte transnasjonale møte i 

Santander, Spania. Hovedområdet for diskusjo-

nen dreide seg om tilpasning av metodikken og 

hvordan man best fremmer igma3-metoden til 

arbeidsgivere 

www.igma3.eu 
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Igma3 er etterfølgeren til 2 tidligere prosjekter, Igma1 og Igma2. En 

av suksessene til Igma-metoden er at metoden blir testet og 

videreutviklet igjen og igjen. 

I Igma3 har partnerne fra Sverige, Nederland, Hellas, Spania, Ukraina 

og Norge engasjert seg i pilotaktiviteter for å teste nettbaserte tren-

ingsmateriell med en gruppe veiledere / trenere / trenere. Tilbake-

melding vil bli gitt til partnerskapet for å forbedre læringsmateriel-

lene, ta materialene til neste nivå. 

TESTING OG FORBEDRING 

simplifying IT 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsa-

la, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

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