
   
 

  

 PROJEKTNYHETSBREV NR.3 [November 2017] 

Innehåll 

igma3-framsteg  … sida 2 

 
nästa steg  … sida 4 

 
partners … sida 4 

 

Partnerskapets nästa steg är 

 Pilotaktiviteter för läroplanen 

och utbildningsmaterialet  

 Ytterligare uppdatering och 

förbättring av en kommersiell 

webbsida som kan hittas av 

sökmotorer (Resultat 5) 

 Spridningsaktiviteter för 

synlighet av projekt och resultat  

Projektpartners: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Om du arbetar inom vuxenutbildning, rådgivning, 
offentliga organisationer som arbetar med sysselsättning 

och arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer  
 

då är igma3 något för dig! 

 

 

 

Shortening the Distance to Labour Market for 
young people with risk for unemployment and 

social exclusion - Distance Education for 
Coordinated Measures by Regional Stakeholder 

Networks 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Projektkoordinator: 

 

 

Adress: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 

Nästa planerade transnationella möte:  

 Nästa möte är i november 2017 i Santander, Spanien, där piloternas 

strategi och framsteg kommer att diskuteras.  

 

Nästa steg 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

Koordinator och partners 
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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 karriärmöjligheter för unga vuxna. Detta kommer 

att uppnås genom att leverera hög kvalitet på evidensbaserade 

resultat:  

Resultat 1: igma3-metod för yrkesverksamma, berikad med en 

strategi för arbetsplacering  

Resultat 2: igma3-läroplan för regionala intressentnätverk  

Resultat 3: en nationell undersökning av befintlig rådgivning för 

unga vuxna och betydelsen av olika regionala/lokala 

intressentorganisationer i vägledningsprocessen  

Resultat 4: broschyr med marknadsföringsinformation för 

arbetsgivare  

Resultat 5: en webbsida med tillgång till en e-learningplattform 

innehållande igma3 utbildningsmaterial  

 

Partnerskapet har slutfört med en implementering av resultaten 

1, 2 och 3 och spridningsaktiviteterna förstärks för att 

marknadsföra slutresultaten för intressenterna.  

Det viktigaste resultatet, utbildningsmaterialet för Learning 

Management Systems, är redo och tillgängligt på grekiska, 

spanska, svenska, nederländska, norska och ukrainska.  

 

 

Igma3-framsteg 

 
Detta har 
utvecklats 

Fördelar med igma3, både 

för intressenter och unga 

vuxna: 

 

 Intressent 

 Professionalisering 

 Förbättring av 

administrativa rutiner i 

yrkesvägledning  

 Mer effektiv 

yrkesvägledning och 

arbetsplatsplacering  

 

 Ung vuxen 

 Stöd i inlärningsprocessen 

med hjälp av en flexibel 

metod anpassad till behov 

och förmåga  

 Förbättrad möjlighet till 

utbildning med fokus på 

fortsatt sysselsättning 

vilket leder till minskad 

arbetslöshet   
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 En av de senaste utvecklingarna inom IGMA3 är slutförandet av läroplanen/utbildningsmaterialet. Materialet 

består av 5 moduler:  

o Modul 0: Introduktion till utbildningen  

o Modul 1: IGMA-metoden 

o Modul 2: Yrkesrådgivning och coachning enligt IGMA-metoden  

o Modul 3: IGMAs individuella profilering och bedömning mot arbetsmarknaden och vuxenutbildning 

(AVET)  

o Modul 4: IGMAs arbetsgivarmedverkan 

Utbildningsmaterialet har utarbetats noggrant och omfattar en uppsättning steg-för-steg-övningar och 

referenser till läsmaterial, presentationer och videoklipp som Integration Agents kan använda i utbildningen. 

Den här uppsättningen dokument är en komplett guide för dem som är intresserade av att undervisa om 

IGMA3-metoden.  

Allt material har översatts och laddats upp på en Learning Management System-plattform. 

 Partnerskapet har även skapat utkast för metodguiden (resultat 1) och är i färd med att slutföra det under 

nästa möte i Santander.  

 Strategin för pilotutbildningen för intressenterna med klassrumssessioner och online-lektioner via LMS-

plattformen har satts upp och kommer att presenteras under partnerskapets nästa möte.  

 

  

IGMA3 läroplan för regionala intressenter:  

Från partnerskapets fjärde 

transnationella möte i Tilburg, 

Nederländerna. Huvuddelen 

av diskussionen handlade om 

läroplanen som alla partners 

utvecklat gemensamt.  

För mer information om igma, besök: 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

