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Partnerskapets nästa steg:   

 Slutförande av metodik, läroplan samt översättning av material till alla 

partnerländernas språk (resultat 1 & 2) 

 Konvertering av innehållet till ett format utformat och anpassat till 

plattformen moodle (resultat 4) 

 Pilotaktiviteter för läroplan och utbildningsmaterial  

 Vidare uppdatering och förbättring av sökmotorsynlig webbplats (resultat 

5) 

 

Nästa planerade transnationella möte: 

 Nästa möte är planerat till juni 2017 i Nederländerna.  Mötet har två 

syften, första halvan av dag ett kommer att vara ett avsatt möte för 

styrgruppen och resten av 1,5 dagar är avsatt för handledarutbildning.  

Nästa steg 

Project partners: 
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www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Project Coordinator: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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Igma3 syftar till att förbättra tillgängligheten för unga vuxna till 

sysselsättning, genom att involvera ett nätverk av regionala intressenter 

(inklusive arbetsgivare) i vägledningsprocessen för att kunna erbjuda 

verklighetsbaserade skräddarsydda utbildnings-och karriärs möjligheter 

för unga vuxna. 

Detta kommer att uppnås genom att leverera hög kvalitet på 

evidensbaserade resultat: 

Resultat 1: igma3 metodik för professionella med tydlig struktur för 

arbetsplacering 

Resultat 2: igma3 utbildningsplan för regionala nätverk för intressenter  

Resultat 3: En nationell undersökning av befintlig rådgivning för unga 

vuxna och betydelsen av olika regionala/lokala intresseorganisation i 

vägledningsprocessen 

Resultat 4: Broschyr med marknadsförings information för arbetsgivare 

Resultat 5: En webbplats med tillgång till en e-utbildningsplattform 

innehållande igma3 utbildningsmaterial 

 

Vad har utvecklats såhär långt: 

Igma3 startade i september 2015 och vi är nu halvvägs in i 

projektet. Under första halvan av projektet har följande utvecklats: 

 

 Partners har genomfört en nationell undersökning i syfte att 

identifiera och beskriva bästa praxis i samband med motsvarande 

arbetsförmedling i respektive land. Den nationella undersökningen i 

alla partnerländer kommer att ge ett viktigt bidrag till utvecklingen 

av metodiken (resultat 1), som utvecklades under ett tidigare Igma 

projekt. Metoden kommer att anpassas för den specifika 

målgruppen (unga vuxna) och kommer att bidra till en framgångsrik 

arbetsplatsplaceringsstrategi. 

 

 

Igma3 framsteg 

Detta har 
utvecklats 

Vinster med igma3, både 

för intressenter och unga 

vuxna: 

 

 Intressenter 

 Professionalisering 

 Förbättring av 

administrativa rutiner i 

karriärvägledning 

 Effektivare 

yrkesvägledning och 

praktik 

 Unga vuxna  

 Stöd i inlärningsprocessen 

genom en flexibel metod 

anpassad till behov och 

förmåga 

 Förbättrad möjlighet till 

utbildning med fokus på 

fortsatt anställning som 

leder till en minskning av 

arbetslösheten 
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 För att bidra med en djupare förståelse för situationen för ungdomars arbetslöshet, har vardera partner 

identifierat intressenter/nätverk som arbetar med målgruppen och identifierat de utmaningar som 

intressenterna står inför (resultat 3). 

De föreslagna ämnena/teman som tas upp i utbildningen bygger på de utmaningar som intressenterna står 

inför. Förslagen som samlas införs i resultat 2, för utveckling av utbildningsprogram 

 

 Förnärvarande arbetar partnerskapet med slutförandet av metod (resultat 1) och utbildningsplan/material 

(resultat 2). REVALENTO och FOLKUNIVERSITETET leder detta arbete, som fördelas mellan partners med 

hänsyn till kompetens och erfarenheter.  Utbildningsplanen består av 4 moduler: 

 
 Modul 1: Igma metodik 

 Modul 2: karriärsrådgivning och coachning i enlighet med Igma metodik 

 Modul 3:  Igma individuell profilering och bedömning mot arbetsmarknaden och KY 

 Modul 4: Igma arbetsgivarmedverkan 

Varje modul innefattar 3-4 områden och varje område har två nivåer. En uppsättning övningar har utvecklats av 

alla parters för varje område och nivå. Vi är för närvarande i färd med att slå samman och granska det arbete som 

utförts för att slutföra resultat 1 och 2. 

 En webbplats har utvecklats och finns tillgänglig på sex språk. Sökmotoroptimering är implementerat för att 

förbättra igma3 rankning på Google och dirigera fler yrkesverksamma till vår hemsida. 

  

 

Fokus i igma3 Projektet: 

1. Arbetsmarknadsfrågor, 

karriärvägledning, 

Ungdomsarbetslöshet 

2. Nya innovativa 

kursplaner/pedagogiska 

metoder/utveckling av 

utbildningar 

3. regional dimension och 

samarbete 

För mer information om igma3 besök   

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

