
   
 

  

Hvis du jobber i voksenopplæringsorganisasjoner, 

rådgivningstjenester, offentlige organisasjoner som 

jobber med arbeidsforhold og arbeidsgivere / 

arbeidsgiverforeninger 

 

Så er igma3 for deg! 

www.igma3.eu 

 

Velkommen å ta kontakt med oss! 
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De neste aktivitetene i partner-

skapet vårt: 

 Studieaktiviteter av 

læreplaner og 

treningsmateriell 

 Videre oppdatering og 

forbedring av vårt 

nettsted (Output 5) 

 Spridningsaktiviteter og 

synliggjøring av prosjekt-

resultat 

Våre neste skritt 

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 

 

  

 

  

 

Prosjekt Koordinator: 

 

 

Adress: 
Bergsbrunnagatan 1                               

S-753 23 Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18 680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Prosjekt koordinator & -Partnere 
 

 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 

Neste planlagte transnasjonale møte: 

 Det neste Igma-møtet er planlagt i november 2017 i Santander, 

Spania hvor strategier og fremdrift av pilot-prosjekter vil bli 

diskutert. 
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Igma3 har til hensikt å forbedre tilgjengeligheten av 
unge voksne til sysselsetting gjennom engasjement av 
alle regionale interessentnettverk (arbeidsgivere) i 
veiledningsprosessen for å tilby realitetsbasert 
skreddersydd læring og karrieremuligheter til unge 
voksne.  
Dette vil bli oppnådd ved å levere høykvalitative 
velprøvde dokumenterte verktøy: 
Output 1: Igma3 Metodikk for fagfolk beriket med 
jobbplasseringer 
Output 2: Igma3 Treningsplanene for regionale 
interessentnettverk 
Output 3: En nasjonal undersøkelse av eksisterende 
rådgivningstjenester tilgjengelig for unge voksne og 
rollen til ulike regionale / lokale interessentorgani-
sasjoner  
Output 4: Heftet med markedsføringsinformasjon for 
arbeidsgivere 
Output 5: Et salgsfremmende nettsted med tilgang til en 
e-læringsplattform fylt med Igma3 treningsmateriell 
 
Partnerskapet har konkludert med implementeringen av 
utgang 1, 2 og 3, og formidlingsvirksomheten håndheves 
for å fremme de endelige resultatene til interessenter. 
Opplæringsmateriellene på en læringsstyringssystem er 
klar og tilgjengelig på gresk, spansk, svensk, norsk, 
nederlandsk og ukrainsk. 
 

 

 

Igma3 Nytt 

Hva har blitt  
utviklet? 

Fordeler med Igma3, både for 

interessenter og unge voksne: 

 

 "Stakeholder  

 "Profesjonalisering 

 "Forbedring av 

administrative rutiner i 

karriere rådgivning 

 "Mer effektiv 

karriereveiledning og 

arbeidsplassering 

 

 Ung voksen 

 

 Tilrettelegging i 

læringsprosessen 

gjennom en fleksibel 

metode tilpasset 

behov,kompetanser og 

evner 

 Forbedret mulighet til 

utdanning med fokus på 

videre sysselsetting som 

fører til reduksjon av 

ledighet 
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En av den siste utviklingen i Igma3 prosjektet er ferdigstillingen av læreplaner / 
opplæringsmateriell. Materialen består av 5 moduler: 
o Modul 0: Introduksjon til opplæringen 
o Modul 1: Igma-metoden 
o Modul 2: Karriere rådgivning og coaching i henhold til Igma metodikk 
o Modul 3: Igma individuell profilering og betydning for arbeidsmarkedet  
o Modul 4: Igma og arbeidsgiver involvering 
Opplæringsmateriellene er grundig utarbeidet og inkluderer et sett av trinnvise øvelser og 
referanser til lesemateriell, presentasjoner og videoer som kan brukes av 
integrasjonsagenter under treningen. Dette settet med dokumenter er en komplett guide 
for de som er interessert i å levere opplæring i Igma3-metoden. 
Alle materialene er oversatt og har blitt lastet opp på en Learning Management S 
ystem Platform. 
"Partnerskapet har også utarbeidet et metodologistyringsmaterial (Methodology Guide - 
Output 1), og er i ferd med å fullføre det under det neste møtet i Santander. 
Strategien for demonstrasjon til interessenter med e-klasseworkshops og online læring 
via LMS-plattformen er satt og vil bli presentert under partnerskapets neste møte.  
  

IGMA3 Training Curricula for regional Stakeholders: 

Fra partnerskapets fjerde 

transnasjonale møte i Tilburg, 

Nederland. Fokus  i diskusjo-

nene dreide seg om 

treningsplanene, som ble 

utviklet gjennom felles 

innsats fra alle partnerne. 

For mer informasjon om Igma3 besøket: 

www.igma3.eu 

 

http://www.igma3.eu/

