
   
 

  

Εάν εργάζεσαι σε οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων , 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς που 

εργάζονται με εργοδότες  οργανώσεις εργοδοτών  
Η 

Εάν είσαι νέος ηλικίας 18-30, μακροχρόνια άνεργος ή   

αντιμετωπίζεις προκλήσεις στην είσοδο σου στην αγορά 

εργασίας και χρειάζεσαι  επιπλέον στήριξη  

 

Τότε το έργο  igma3 project είναι για σένα 

 

 

 

Μειώνοντας το χάσμα στην αγορά εργασίας 
για τους νέους που κινδυνεύουν  από την 

ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό-Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση για συντονισμένα 

μέτρα από τα περιφερειακά δίκτυα των 
ενδιαφερόμενων φορέων   
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Αντίκτυπος στους επαγγελματίες και τους οργανισμούς που εργάζονται με 

νεαρά άτομα: 

• επαγγελματικότητα  του προσωπικού που εργάζεται με συμβουλευτική των 

νέων ατόμων 

• επαγγελματικότητα  των υπηρεσιών που προσφέρονται στους νέους από τα 

δίκτυα των ενδιαφερομένων φορέων 

• Βελτίωση της διοικητικής ρουτίνας στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας που 

επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου  εργασίας  

• Πιο αποτελεσματική καθοδήγηση καριέρας και ευκαιρίες τοποθέτησης σε 

θέσεις εργασίας για νέους  ηλικίας 18-30 

Αντίκτυπος  στους νέους  

 Διευκόλυνση  των εκπαιδευόμενων σε μια διαδικασία μάθησης μέσω μιας 

ευέλικτης μεθοδολογίας igma3 προσαρμοσμένη  στις ανάγκες και τις 

δυνατότητές τους. 

  Βελτιωμένη ευκαιρία στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην 

περαιτέρω απασχόληση, η οποία οδηγεί σε μείωση της ανεργίας των νέων 

ατόμων 

Αντίκτυπος του Έργου 

Εταίροι Έργου: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

 

 

Συντονιστής Έργου: 

 

 

Διεύθυνση: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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Στην ανακοίνωση με τίτλο «Μετακίνηση  Νέων στην Απασχόληση» του 

2012, η επιτροπή αναφέρει ότι το κύριο πρόβλημα όσον αφορά την 

απασχόληση των νέων είναι η αδύναμη μετάβαση από το σχολείο στην 

εργασία . Αυτό εξαρτάται από  δυο  λόγους: α) οι εργοδότες δεν είναι 

πρόθυμοι να επενδύσουν σε μελλοντικό εργατικό δυναμικό και 

συνήθως επικεντρώνονται στις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης β) 

υπάρχει έλλειψη συνεργασίας / συντονισμού μεταξύ των διαφόρων  

ενδιαφερόμενων φορέων που ασχολούνται  με την εκπαίδευση, την 

παροχή συμβουλευτικής  και την απασχόληση των νέων ατόμων. Τα 

παραπάνω καθιστούν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες καριέρας  

αναποτελεσματικές και  οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας δεν είναι 

προσαρμοσμένες στην ατομική εκπαίδευση και την ικανότητα, καθώς 

και στις ανάγκες απασχόλησης της κάθε περιφέρειας.  

Στις καθημερινές υπηρεσίες υπάρχουν πολλοί οργανισμοί  που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης,  στην παροχή 

συμβουλευτικής  και στην  απασχόληση για τους νέους: Εκπαίδευση 

Ενηλίκων, ΕΕΚ, δήμους, PES, ΜΚΟ, κ.λπ. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν τις δικές τους μεθόδους για την συμβουλευτική 

καριέρας και τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας. Δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, οι ίδιες υπηρεσίες καθοδήγησης 

παρέχονται  σε ένα πρόσωπο αρκετές φορές ή καλές υπηρεσίες 

προσφέρονται σε λάθος στιγμές. Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες 

της ΕΕ υπάρχει έλλειψη επαγγελματικού επιπέδου και κατάρτισης για 

τους επαγγελματίες στον τομέα της συμβουλευτικής καριέρας. 

Το έργο Igma3 έχει ως στόχο να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, 

παρέχοντας μια μεθοδολογία καθώς και τους πόρους για τους 

ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με νέα άτομα που θα 

περιλαμβάνει, επίσης,  στρατηγικές για τοποθετήσεις σε εργασία και 

τεχνογνωσία για την αλλαγή της στάσης των εργοδοτών. Επιπλέον, θα 

παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς  μια σειρά μαθημάτων 

κατάρτισης εξ αποστάσεως μέσω του συστήματος Moodle. Τέλος το 

έργο  igma3 στοχεύει  στην επαγγελματικοποίηση του προσωπικού 

εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολούνται με την  με συμβουλευτική  

καριέρας και εύρεσης εργασίας σε νεαρά άτομα. 

 

Λογική & στόχοι του έργου 

Σε τι αναφέρεται 
το igma3? 

Οφέλη από το  igma3, 

τόσο για τους 

ενδιαφερόμενους 

φορείς όσο και για τους 

νέους: 
 

 Ενδιαφερόμενος 

φορέας 

 Επαγγελματισμός 

 Βελτίωση της 

διοικητικής ρουτίνας 

της συμβουλευτικής 

καριέρας 

 Πιο αποτελεσματική 

καθοδήγηση καριέρας 

και τοποθέτηση σε 

εργασία 

 Νεαρά άτομα 

 Διευκόλυνση στην 

διαδικασία μάθησης 

μέσω ευέλικτής 

μεθοδολογίας 

προσαρμοσμένης στις 

ανάγκες και ικανότητες 

 Βελτιωμένη ευκαιρία 

στην εκπαίδευση με 

ιδιαίτερη έμφαση στην 

περεταίρω απασχόληση 

που οδηγεί  στην 

μείωση της  ανεργίας 

των νέων ατόμων  
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Για να επιτευχθεί ο στόχος του έργου έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας το οποίο θα 

στοχεύει στα παρακάτω αποτελέσματα: 

1. Ανάπτυξη της  μεθοδολογίας igma3 για επαγγελματίες 

2. Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος  igma3 για τοπικά δίκτυα ενδιαφερόμενων φορέων 

3. Εθνική έρευνα για τις  υφιστάμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής που είναι διαθέσιμη για νέα άτομα 

και τον ρόλο των διαφορετικών περιφερειακών τοπικών  οργανισμών των ενδιαφερόμενων φορέων  

στην διαδικασία καθοδήγησης 

4. Βιβλιάριο με πληροφορίες μάρκετινγκ για τους εργοδότες 

5. Μια  προωθητική ιστοσελίδα με πρόσβαση σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης(  E-Learning )  που 

θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό του έργου  

 

Ο αντίκτυπος από την εισαγωγή της μεθοδολογίας igma3 στα περιφερειακά δίκτυα των 

ενδιαφερομένων φορέων  θα οδηγήσει σε καλύτερες ευκαιρίες για τοποθετήσεις σε εργασία των νέων 

ατόμων με βάση τις ανάγκες και τις  ικανότητες τους. Επιπλέον, οι συντονισμένες προσπάθειες των 

δικτύων των ενδιαφερομένων φορέων  θα οδηγήσουν σε διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε 

επίπεδο συστήματος σε σχέση με την συμβουλευτική καριέρας και την  απασχόληση των νέων ατόμων. 

Κύρια αποτελέσματα του έργου igma3 

Θέματα σχετικά με το τυ έργο 

igma3: 

1. Θέματα αγοράς 

εργασίας, καθοδήγηση 

καριέρας, νεανική 

ανεργία 

2. Νέα καινοτόμα 

προγράμματα / 

μέθοδοι εκπαίδευσης/ 

ανάπτυξη 

προγραμμάτων 

κατάρτισης  

3. Περιφερειακή 

διάσταση και 

συνεργασία 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο  igma3 επισκεφτείτε 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

