
   
 

  

Dersom du jobber innen voksenopplæring, rådgivning, 

offentlige organisasjoner som arbeider med sysselsetting 

og arbeidsgivere/arbeidsgiverorganisasjoner 

 

da er igma3-prosjektet noe for deg. 

 

 

 

Korte ned avstanden til arbeidsmarkedet for unge 
som står i risiko for arbeidsledighet og sosial 

ekskludering – Fjernundervisning i 
koordineringstiltak for deltagende regionale 

nettverk 
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Partnerskapets neste steg er 

 Ferdigstillelse av metodikk og læreplaner, samt oversettelse av disse 

materialene til alle partnerspråk (Output 1 og 2) 

 Overføring av innholdet i riktig format og utvikling av en Moodle plattform 

som skal være vert for innholdet (Output 4) 

 Pilotaktiviteter for testing av læreplanen og opplæringsmateriell 

 Ytterligere oppdatering og forbedring av den kommersielle nettsiden og 

synliggjøre denne for søkemotorer (Output 5) 

 

Neste planlagte transnasjonale møte: 

 Neste møte er planlagt i juni 2017 i Nederland. Møtet har to formål: første 

halvdel av første dag vil utgjøre styringsgruppemøtet, mens de resterende 

1,5 dagene brukes til opplæring for kursinstruktørene. 

Våre neste steg 

Prosjektpartnere: 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

Prosjektkoordinator: 

 

 

Adresse: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sverige 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen. Denne publikasjonen [kommunikasjonen] 

reflekterer kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke stilles til ansvar for bruken av de 

foreliggende opplysningene. Prosjektnummer 2015-1-SE01-KA204-012244  

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Koordinator og partnere  

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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Igma3 har som mål å bedre mulighetene for sysselsetting for unge 

voksne gjennom å engasjere hele regionale nettverk av interessenter 

(inkludert arbeidsgivere) inn i veiledningsprosesser. Målet er å kunne 

tilby virkelighetsbasert og tilpasset lærings- og karrieremuligheter for 

unge voksne. Dette skal oppnås ved å levere bevisbaserte produkter av 

høy kvalitet: 

Output 1: igma3-metode for fagpersoner, inkludert strategier for 

arbeidsplassering 

Output 2: igma2 kursmateriell for regionale nettverk av aktører 

Output 3: Nasjonal kartlegging av eksisterende veiledningstjenester 

tilgjengelige for unge voksne og rollene til ulike regionale/lokale aktører 

i veiledningsprosessen 

Output 4: Hefte med markedsføringsinformasjon for arbeidsgivere 

Output 5: Nettsted for promotering, med tilgang til en e-

læringsplattform med igma3-opplæringsmateriell.  

 

Hva har blitt utviklet så langt: 

Igma3 startet opp i september 2015 og vi er nå halvveis til 

ferdigstillelse. I løpet av første halvdel av prosjektet har partnerskapet 

gjennomført aktiviteter som planlagt. Mer spesifikt: 

 Partnerne har gjennomført en nasjonal kartlegging for å identifisere 

og beskrive beste praksis innen jobbplassering i sine land. De 

nasjonale kartleggingene gav viktige bidrag til utviklingen av 

metoden for fagpersoner (Output 1) som ble utviklet i et tidligere 

igma-prosjekt. Metoden ble deretter tilpasset den spesifikke 

målgruppen (unge voksne) og ble forbedret med strategier for 

vellykket jobbplassering. 

 

Igma3 Progresjon 

 
Hva har blitt 

utviklet 

Fordeler med igma3, både 

for interesserte 

organisasjoner og unge 

voksne: 

 

 Organisasjoner 

 Profesjonalisering  

 Forbedring av administrativ 

rutine i karriereveiledning 

 Mer effektiv 

karriereveiledning og 

utplassering 

 

 Unge voksne 

 Tilrettelegging av 

læringsprosessen gjennom en 

fleksibel metode, tilpasset 

behov og evner 

 Forbedret mulighet til 

utdanning med fokus på 

videre sysselsetting som fører 

til redusert arbeidsledighet 
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 En annen viktig aktivitet har vært gjennomføringen av nasjonale kartlegginger om arbeidsledighet blant unge i 

partnerlandene, for at partnere skal å få en dypere forståelse av denne situasjonen, identifisere 

aktører/nettverk som arbeider med arbeidsledighet blant unge voksne, og identifisere utfordringer disse 

aktørene møter (Output 3). I tillegg har partnerne foreslått temaer som bør tas opp i opplæringskurset, basert 

på de utfordringene som fagpersonene står overfor. Forslagene er samlet i denne Output’en og blir slått 

sammen med Output 2 i utviklingen av læreplanene for opplæringskurset. 

 
 Partnerskapet jobber for tiden med å gjøre ferdig metoden (Output 1) og opplæringsmaterialer og læreplan 

(Output 2). REVALENTO og FOLKUNIVERSITETET leder arbeidet som er blitt fordelt mellom partnerne ut ifra 

deres kompetanse og erfaringer. Læreplanen består av fire moduler: 

• Modul 1: IGMA-metoden 

• Modul 2: Karriereveiledning og coaching i henhold til IGMA-metoden 

• Modul 3: IGMA individuell kartlegging og vurdering mot arbeidsmarkedet og avansert yrkesopplæring 

(AVET) 

• Modul 4: IGMA involvering av arbeidsgivere 

Hver modul tar for seg 3-4 områder, og hvert område har 2 nivåer. Et sett med øvelser har blitt utviklet av alle 

partnere for hvert område og nivå. Vi er nå i ferd med å slå sammen og gjennomgå det arbeidet som har blitt gjort 

for å ferdigstille Output 1 og 2. 

• En nettside for promotering har blitt utviklet på seks språk. Søkemotoroptimalisering (SEO) blir utført for å 

bedre igma3s rangering i Google og dermed drive flere fagpersoner til vår nettside. 

  

 

De mest aktuelle temaene i 

igma3-prosjektet: 

 

1. Problemstillinger ifbm. 

arbeidsmarkedet, 

karriereveiledning, 

arbeidsledighet blant unge  

2. Ny innovativ læreplan / 

pedagogiske metoder / 

utvikling av opplæringskurs 

3. Regionalt fokus og samarbeid 

For mer informasjon om igma3, besøk 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

