
   
 

  

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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Τα επόμενα βήματα της κοινοπραξίας είναι 

  Ανάπτυξη της  μεθοδολογίας και του προγράμματος κατάρτισης και η 

μετάφραση όλου του υλικού στην γλώσσες των εταίρων Πνευματικό Προϊόν 

1 & 2) 

 Η μετατροπή των περιεχόμενων  σε μια μορφή και η δημιουργία μιας 

πλατφόρμας στο Moodle που θα φιλοξενήσει το περιεχόμενο.  Πνευματικό 

Προϊόν  4) 

 Πιλοτικές δραστηριότητες του προγράμματος και των εκπαιδευτικών υλικών  

 Περεταίρω ανανέωση και βελτίωση  της ιστοσελίδας   (Πνευματικό Προϊόν  5) 

Επόμενες προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις: 

 Η επόμενη συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο 2017 στην 

Ολλανδία. Η συνάντηση έχει ένα διπλό σκοπό. Το πρώτο μισό της πρώτης 

μέρας  θα γίνει η συνάντηση του  steering committee και την υπόλοιπη 1.25 

μέρα θα γίνει η εκπαίδευση των εκπαιδευτών . 

Tα επόμενα μας βήματα  

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 

 

  

 

  

 

Συντονιστή Έργου: 

 

 

Διεύθυνση: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Τηλέφωνο:. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο IGMA3 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 
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www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Συντονιστής και Εταίροι 
 

 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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Το Ιgma3  έχει στόχο να βελτιώσει τα την προσβασιμότητα των 

νεαρών ενηλίκων στην εργασία μέσα από την εμπλοκή όλων των 

τοπικών δικτύων των ενδιαφερόμενων φορέων  

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών στη διαδικασία 

συμβουλευτικής  έτσι ώστε να προσφέρουν μάθηση προσαρμοσμένη 

στην πραγματικότητα/ευκαιρίες εργοδότησης  σε νεαρούς ενήλικες. 

Αυτό θα επιτευχθεί  με την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας προϊόντων :  

Πνευματικό Προϊόν 1: Η μεθοδολογία  igma3 για επαγγελματίες  

εμπλουτισμένη με στρατηγική για τοποθετήσεις σε εργασία. 

Πνευματικό Προϊόν  2:  Πρόγραμμα κατάρτισης του igma3 για τοπικά 

δίκτυα ενδιαφερόμενων φορέων  

Πνευματικό Προϊόν  3: Εθνική έρευνα των υφιστάμενων 

διαθέσιμων  υπηρεσιών συμβουλευτικής για νέους ενήλικες και τον ρόλο 

των διαφορετικών τοπικών περιφερειακών  οργανισμών  των 

ενδιαφερόμενων φορέων  στην διαδικασία καθοδήγησης 

Πνευματικό Προϊόν  4: Βιβλιάριο με πληροφορίες προώθησης για τους 

εργοδότες   

Πνευματικό Προϊόν 5: Προώθηση της ιστοσελίδας με σύνδεσμο στην 

πλατφόρμα Moodle με το εκπαιδευτικό υλικό. 

Τι αναπτύχθηκε μέχρι στιγμής: Το έργο Igma3 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 

2015 και χρονικά βρισκόμαστε στη μέση . Κατά την διάρκεια του πρώτου  

μισού η κοινοπραξία προχώρησε όπως προγραμματίστηκε. Πιο 

συγκεκριμένα: 

  Οι εταίροι έχουν διενεργήσει  μια εθνική έρευνα έτσι ώστε να 

αναγνωρίσουν  και να περιγράψουν τις καλές πρακτικές  σχέση 

με τις τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας στις χώρες τους. Η 

εθνικές έρευνες σε όλες τις χώρες εταίρους θα προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας για 

επαγγελματίες 

 

 

Πρόοδος έργου   Igma3  

 
Τι έχει 

αναπτυχθεί 

Πλεονεκτήματα του έργου  

igma3, για 

ενδιαφερόμενους φορείς 

και νεαρούς ενήλικες : 

 

 Ενδιαφερόμενος φορέας 

 Επαγγελματισμός  

 Βελτίωση της  διοίκησης 

συμβουλευτική  

 Πιο αποτελεσματική 

καθοδήγηση  και τοποθέτηση 

σε εργασία  

 Νεαρός ενήλικας 

 Βοήθεια στη διαδικασία 

μάθησης μέσα από μια 

ευέλικτη μεθοδολογία 

που προσαρμόζεται στις 

ανάγκες και ικανότητες 

του 

 Βελτιωμένη ευκαιρία στην 

εκπαίδευση με επίκεντρο 

την εργοδότηση που 

οδηγεί στην μείωση της 

ανεργίας  
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 Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα είναι η εφαρμογή των εθνικών ερευνών έτσι ώστε οι εταίροι να 

αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της  κατάστασης  της ανεργίας των νέων στην χώρα τους, να 

εντοπίσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς/δίκτυα  που εργάζονται με άνεργους νέους ενήλικές, και να 

αναγνωρίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς. (Πνευματικό Προϊόν 3). 

Επιπρόσθετα , οι εταίροι  εισηγήθηκαν θέματα  που πρέπει να αναφερθούν στην εκπαίδευση  που 

βασίζονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Οι πληροφορίες που μαζεύτηκαν σε αυτό 

το πνευματικό προϊόν  τροφοδοτούνται στο Πνευματικό Προϊόν 2 για την ανάπτυξη του προγράμματος 

κατάρτισης. 

 Τώρα η κοινοπραξία εργάζεται στον τελικό καθορισμό της Μεθοδολογίας (Πνευματικό Προϊόν 1)και το 

πρόγραμμα κατάρτισης / εκπαιδευτικά  υλικά  (Πνευματικό Προϊόν 2). Οι εταίροι REVALENTO και  

FOLKUNIVERSITETET καθοδηγούν την εργασία που έχει μοιραστεί μεταξύ των εταίρων λαμβάνοντας υπόψη 

την  εμπειρίες του κάθε εταίρου .Το πρόγραμμα κατάρτισης περιέχει 4 Ενότητες : 
 Ενότητα  1: Η μεθοδολογία  IGMA 

 Ενότητα  2: Καθοδήγηση καριέρας και εκπαίδευση σύμφωνα με την μεθοδολογία IGMA  

 Ενότητα  3:  Το ατομικό προφίλ του  IGMA  και η αξιολόγηση προς την αγορά εργασίας και  AVET  

 Ενότητα 4: Εμπλοκή εργοδοτών στο IGMA  

Κάθε ενότητα θα αναφέρεται σε 3-4  τομείς και κάθε τομέας θα έχει δυο επίπεδα.  Ένα σύνολο ασκήσεων 

αναπτύχθηκε  από όλους του εταίρους  για κάθε τομέα και επίπεδο. Αυτή την στιγμή είμαστε στην διαδικασία 

της συγχώνευσης και επανεξέταση της εργασίας έτσι ώστε  να οριστικοποιήσουμε τα προϊόντα 1 και 2  

 Μια ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί σε έξι γλώσσες .Εχει  γίνει βελτιστοποίηση της μηχανής  αναζήτησης έτσι 

ώστε να βελτιωθεί η κατάταξη του  igma3 στο  google  και  να οδηγήσει περισσότερους επαγγελματίες στην 

ιστοσελίδα. 

 

 

  

Τα πιο σχετικά θέματα του έργου  

igma3  

1. Θέματα αγοράς εργασία, 

Καθοδήγηση Καρέρας, 

Ανεργία στου νέους 

2. Νέο καινοτόμο 

πρόγραμμα κατάρτισης / 

μέθοδοι εκπαίδευσης / 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων  

3. Τοπική διάσταση και 

συνεργασία 


