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Якщо Ви працюєте в організації, яка надає освітні 

програми дорослому населенню 18-30 років, або ж у 

сфері консультаційних послуг, громадській організації, 

що має справу з працевлаштуванням та 

роботодавцями/асоціаціями роботодавців 

тоді igma3 is саме для Вас! 

 

 

 

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

регіональної мережі зацікавлених сторін 

 

Наступні кроки, які виконуватимуться партнерами: 

 Кінцеве доопрацювання методології та навчальної програми, а також 

переклад матеріалів мовами усіх партнерів (результат 1 та 2) 

 Конвертування змісту відповідно до формату та структури платформи 

Moodle, де і будуть розміщуватись усі матеріали (результат 4) 

 Початок використання навчальної програми та навчальних матеріалів 

 Подальше удосконалення та покращення комерційного та 

пошукового механізмів веб-сайту (Результат 5)  

 

Наступні заплановані транснаціональні зустрічі: 

 Наступну зустріч заплановано на червень 2017 року та відбудеться 

вона у Нідерландах. Зустріч матиме подвійне підгрунтя. Перша 

половина першого дня буде відведена на проведення  засідання 

Керівного комітету, а наступні 1,5 дні буде присвячено підготовці та 

навчанню координаторів. 

Наступні кроки 
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www.documenta.es   
info@documenta.es 

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Дана публікація відображає лише точку 

зору автора, Комісія не несе відповідальності за використання будь-якої інформації, що 

міститься тут. Номер проекту2015-1-SE01-KA204-012244 

 

  

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Координатори та партнери 
 

 

Координатор проекту: 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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Мета Igma3 – покращення доступу молодих дорослих до працевлаштування 

шляхом залучення усієї мережі регіональних зацікавлених сторін (включно з 

роботодавцями) до процесу пошуку для того, щоб запропонувати молоді 

освітні/кар’єрні можливості, які б базувались на реальних потребах. Це стане 

реальним завдяки створенню високоякісних продуктів (результатів), що базуються 

на результатах досліджень: 

Результат 1: Методологія igma3 для спеціалістів, яка містить стратегію пошуку 

роботи 

Результат 2: Навчальна програма igma3 для регіональних мереж зацікавлених 

сторін  

Результат 3: Національне дослідження існуючих консультативних послуг, 

доступних молоді та ролі різних регіональних/місцевих організацій стейкхолдерів в 

процесі пошуку 

Результат 4: Буклет, що містить маркетингову інформацію для роботодавців  

Результат 5: Рекламний веб-сайт з доступом до платформи електронного 

навчання, що міститиме всі навчальні матеріали igma3  

Те, що зроблено на даний момент: 

Проект igma3 стартував в вересні 2015 року і зараз ми на пів-шляху до його 

завершення. Протягом першої половини проекту було досягнуто 

планованого рівня партнерської взаємодії. А саме: 

 Партнери здійснили національне дослідження для виявлення та опису 

кращих практик в сфері працевлаштування в країнах-партнерах. 

Національне дослідження в усіх партнерських країнах зробить важливий 

внесок в розвиток Методології для спеціаліcтів, яку було розроблено під 

час попередніх проектів igma,але буде удосконалено відповідно до 

певної цільової групи  (молоді дорослі), а також яка міститиме успішні 

стратегії пошуку роботи. (Результат 1)   

 

 

 Інший важливий вид діяльності, який було завершено – це реалізація національних досліджень для того, 

щоб партнери отримали глибше розуміння ситуації безробіття серед молоді в своїй країні, визначили 

стейкхолдерів/мережі, що працюють з безробітними молодими дорослими, та визначили проблеми з 

якими зустрічаються стейкхолдери (Результат 3). Більш того, партнерами було запропоновано теми, які 

необхідно, на їх думку, розглянути під час підготовки, що базується на проблемах з якими доводиться 

боротись спеціалістам. Ці пропозиції, зібрані у Результаті 1 стануть основою Результату 2 та 

використовуватимуться для розробки навчальної програми. 

 Наразі, партнери працюють над кінцевим варіантом Методології (Результат 1) та навчальної 

програми/матеріалів (Результат 2). REVALENTO та FOLKUNIVERSITET керують роботою, яку було рівномірно 

та чесно розподілено між партнерами, зважаючи на рівень компетенції та досвіду кожного з партнерів. 

Навчальна програма складається з 4 Модулів: 
 Модуль 1: Методологія igma3 

 Модуль 2: Консультування в сфері кар’єри та коучінг відповідно до методолгії igma3 

 Модуль 3:  Індивіальний аналіз igma3 та оцінка ринку праці 

 Модуль 4: Залучення роботодавців 

Кожен з модулів торкається 3-4 сфер, а кожна зі сфер має 2 рівні. Комплекс вправ було розроблено кожним з 

партнерів для кожної сфери та рівня. Зараз ми в процесі об’єднання та перегляду зробленої роботи для того, 

щоб завершити Результат 1 та 2. 

 Рекламний веб-сайт розроблено 6-ма мовами. Для покращення розміщення у google та привернення 

уваги більшої кількості спеціалістів до сайту було введено Пошукову оптимізацію. 
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Досягнення проекту igma3 

 
Що було 
зроблено 

Переваги проекту Igma3 

як для стейкхолдерів, так 

і для дорослого 

населення: 

 

 Стейкхолдер 

 Професіоналізація 

 Покращення 

адміністративної 

діяльності в сфері 

професійних 

консультацій 

 Більш ефективний пошук 

кар’єрних можливостей 

та працевлаштування 

 Молоді дорослі 

 Спрощення навчального 

процесу шляхом гнучкої 

методології, 

підлаштованої до потреб 

та можливостей 

 Покращена можливість  

освіти з фокусом на 

подальше 

працевлаштування, що 

призведе до зменшення 

рівня безробіття. 
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Що було зроблено (продовження) 

Найбільш актуальні теми 

проекту igma3: 

1. Проблеми ринку праці, 

пошук кар’єрних 

можливостей, 

безробіття молоді 

2. Нова інноваційна 

навчальна 

програма/методи 

навчання/розвиток 

навчальних програм 

3. Регіональний вимір та 

співпраця 

Для отримання більш детальної інформації відвідайте наш сайт 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

