
www.igma3.eu 

Скорочення відстані до ринку праці для молоді з ризиком безробіття та 
соціального виключення – Дистанційна освіта для скоординованих дій 

регіональної мережі зацікавлених сторін 
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 Підвищення професіональної якості 

послуг, які пропонуютьс 

кар'єрними радниками / 

тренерами дорослих людей / 

тренерами, які займаються 

проблемами безробіття серед 

молоді 

 Покращення адміністративної 

процедури у консультуванні з 

питань кар'єри 

 Більш ефективна кар'єрне 

управління та працевлаштування 

 Полегшення процесу навчання 

шляхом гнучкої методології, 

адаптованої до потреб та 

можливостей молодих людей 

 Поліпшення можливостей для 

освіти з акцентом на подальшу 

зайнятість, що призводить до 

зменшення безробіття  

Переваги проекту   

igma3 працює для вас 

підхід Igma3  

Є багато організацій, які на основі повсяденної роботи беруть участь у процесі 

освіти, консультування та працевлаштування молоді: (Освіта для дорослих), 

ПТО, муніципалітети, ДСЗ, НУО тощо. Всі ці організації використовують свої 

власні методи для керівництва, кар'єрного консультування та роботи місця 

розташування. Оскільки відсутня координація між різними організаціями: 

аналогічні послуги з надання рекомендацій забезпечують одній і тій самій особі 

кілька разів або хороші послуги пропонуються в невідповідні моменти. Більше 

того, у більшості країн ЄС відсутній професійний стандарт та підготовка фахівців 

у сфері кар'єрного консультування (як всередині, так і поза межами системи 

освіти). 

Методологія igma3 відповідає на ці виклики. Igma3 надає інструменти та 

підтримку персоналу, щоб допомогти молодим особам, що піддаються ризику, 

стати більш самоорганізованими. На рівні сервісу igma підтримує процес 

індивідуалізації необхідних послуг та отримання молодих людей на потрібній 

кар'єрі. І, забезпечуючи інтегрований підхід до мережі, igma допомагає 

організувати вирівнювання послуг і допомагає підвищити рівень співпраці. 

Контролюючи досягнутий успіх, igma допомагає показати належне управління 

фінансами, доступними для боротьби з безробіттям молоді, а також для 

отримання інформації про послуги, які дійсно потрібні, але в даний час все ще 

відсутні. Igma3 сприяє доступу молодих людей до працевлаштування шляхом 

залучення всіх регіональних мереж стейкхолдерів, включаючи роботодавців) у 

процесі наведення, з тим щоб запропонувати молодим людям спеціальні 

навчальні/кар'єрні можливості на базі реальних потреб. 

Повне вирішення проблеми безробіття молоді  

Igma3 являє собою набір інструментів для професійної підготовки кадрів для 
дорослих, які працюють у сфері кар'єрного консультування та працевлаштування 
молоді  

Igma3 надає: 

 Методологія igma3 для професіоналів. Ця методологія є послідовною після 
методології, розробленої під час попередньої роботи, збагаченої стратегією 
працевлаштування.  

 Навчальні програми та онлайн тренінгові матеріали для регіональних мереж 
стейкхолдерів: Матеріали складаються з 5 модулів: 

Модуль 0: Вступ до тренінгу 

Модуль 1: Методологія IGMA 

Модуль 2: Консультування з питань кар'єри та тренінг згідно з методологією 
IGMA 

Модуль 3: Індивідуальний профільний аналіз і оцінка ринку праці та AVET за 
допомогою IGMA 

Модуль 4: Залучення роботодавців з IGMA 



ТРЕНІНГОВІ МАТЕРІАЛИ 

Весь набір матеріалів складається з методологічного посібника, який детально 

описує 3-рівневий підхід IGMA, професійні ролі тренерів та спеціалістів по 

проблемі, а також деякі теоретичні настанови та практичні приклади 

використання моделі. 

Комплект також пропонує опис навчального плану. Цей опис представлений 

таким чином, щоб він міг легко використовуватись у різних сферах, опис 

представляє великі набори тренувальних вправ, щоб допомогти учасникам 

розвивати знання та навички у сферах професійного профілю. Цей навчальний 

план дозволяє тренерам правильно підібрати вправи, які максимально 

відповідають найкращим тренінговим потребам учасників. 

І останнє, набір містить підтримку платформи Moodle. У платформі Moodle 

тренери можуть знайти допоміжні матеріали: літературу, приклади, вправи для 

учасників, допоміжні матеріали для учасників тощо. Ці матеріали можуть бути 

використані у поєднанні з вправами, наведеними в описі навчального плану. 
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Матеріал підготовлено з 5-ї 

транснаціональної наради партнерства в 

Сантандері, Іспанія. Основним напрямком 

обговорення була адаптація методології та 

поширення igma3 серед роботодавців. 
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Igma3 є проектом послідовним після двох попередніх - igma1 та 

igma2. Одним з успіхів методології igma є те, що методологія 

постійно багаторазово перевіряється.  

У програмі igma3 партнери з Швеції, Нідерландів, Греції, Іспанії, 

України та Норвегії взяли участь у пілотних заходах, щоб 

випробувати онлайн-тренінгові матеріали з групою 

консультантів / наставників / тренерів. Партнери будуть надавати 

зворотній зв'язок, щоб удосконалити навчальні матеріали, 

перейшовши на наступний рівень. 

 

Тестування та покращення  

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  
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