
 
 

  

 Вісник N
o
.3 [Листопад 2017] 

Зміст 

Досягнення igma3 … ст. 2 

 

 
Наступні кроки  … ст. 4 

 
Партнери … ст. 4 

 

Наступні кроки, які 

виконуватимуться 

партнерами: 

 Пілотні заходи методології та 

навчальної програми  

 Подальше удосконалення та 

покращення  комерційного та 

пошукового механізмів веб-

сайту  

 Заходи по розповсюдженню 

проекту та висвітлення 

результатів 

Партнери проекту: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Скорочення відстані до ринку праці для молоді з 
ризиком безробіття та соціального виключення 
– Дистанційна освіта для скоординованих дій 

регіональної мережі зацікавлених сторін 

 

Якщо Ви працюєте в організації, яка надає освітні 
програми дорослому населенню, або ж у сфері 

консультаційних послуг, громадській організації, що 
має справу з працевлаштуванням та 

роботодавцями/асоціаціями роботодавців 

  

 

тоді igma3 саме для Вас! 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 
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Координатор проекту: 

 

 

Адреса: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Дана публікація відображає 

лише точку зору автора, Комісія не несе відповідальності за використання будь-якої 

інформації, що міститься тут. Номер проекту 2015-1-SE01-KA204-012244 

  

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

No. 3 [листопад  2017] 
 

Координатор та партнери  

igma3 - Проект N
o
: 2015-1-SE01-KA204-012244 

 

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

Наступна запланована транснаціональна зустріч: 

 Наступна зустріч запланована на листопад 2017 року в Сантандері, 

Іспанія, де буде обговорюватися стратегія та прогрес пілотних 

заходів. 

 

Наступні кроки 

http://www.dimitra.gr/
mailto:contact@dimitra.gr
http://www.mmclearningsolutions.com/
mailto:eu@mmclearningsolutions.com
http://www.documenta.es/
mailto:info@documenta.es
http://www.revalento.nl/
mailto:info@revalento.nl
http://www.folkuniversitetet.se/
mailto:info.uppsala@folkuniversitetet.se
http://www.ecwt.eu/
mailto:info@ecwt.eu
http://www.smov.vn.ua/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aspv.smov@gmail.com
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Мета Igma3 – покращення доступу молоді до 

працевлаштування шляхом залучення усієї мережі 

регіональних зацікавлених сторін (включно з роботодавцями) 

до процесу пошуку для того, щоб запропонувати молоді 

освітні/кар’єрні можливості, які б базувались на реальних 

потребах. Це стане реальним завдяки створенню 

високоякісних продуктів (результатів), що базуються на 

результатах досліджень: 

Результат 1: Методологія igma3 для спеціалістів, яка містить 

стратегію пошуку роботи  

Результат 2: Навчальна програма igma3 для регіональних мереж 

зацікавлених сторін  

Результат 3: Національне дослідження існуючих 

консультативних послуг, доступних молоді та ролі різних 

регіональних/місцевих організацій стейкхолдерів в процесі 

пошуку  

Результат 4: Буклет, що містить маркетингову інформацію для 

роботодавців  

Результат 5: Рекламний веб-сайт з доступом до платформи 

електронного навчання, що міститиме всі навчальні матеріали 

igma3 

Партнерство завершилося з впровадженням результатів 1, 2 

та 3, а заходи по розповсюдженню посилюються для сприяння 

досягненню остаточних результатів для стейкхолдерів.  

Основний результат - навчальний матеріал в системі 

управління навчанням - готовий і доступний на грецькій, 

іспанській, шведській, нідерландській, норвезькій та 

українській мовах. 

 

 

Досягнення проекту Igma3  

 
Що було 
зролено 

Переваги проекту Igma3 

як для стейкхолдерів, так 

і для молоді: 

 

 Стейкхолдер  

 Професіоналізація 

 Покращення в сфері 

адміністративної 

діяльності в сфері 

професійних 

консультацій  

 Більш ефективний пошук 

кар’єрних можливостей  

та працевлаштування 

 Молодь 

 Спрощення навчального 

процесу шляхом гнучкої 

методології, 

підлаштованої до потреб 

та можливостей 

 Покращена можливість 

освіти з фокусом на 

подальше 

працевлаштування, що 

призведе до зменшення 

рівня безробіття.  
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 Одним із останніх кроків у процесі програми IGMA3 є остаточне оформлення методології/навчальних 

матеріалів. Навчальна програма складається з 5 Модулів:  

o Модуль 0: Введення до тренінгу  

o Модуль 1: Методологія igma3 

o Модуль 2: Консультування в сфері кар’єри та коучінг відповідно до методолгії igma3 

o Модуль 3: Індивіальний аналіз igma3 та оцінка ринку праці 

o Модуль 4: Залучення роботодавців 

Тренінгові матеріали були ретельно розроблені та включають в себе набір покрокових вправ та 

посилання на матеріали для читання, презентації та відео, які можуть використовуватися 

інтеграційними агентами під час тренінгів. Цей набір документів є повним керівництвом для тих, хто 

зацікавлений у проведенні тренінгів з методології IGMA3.  

Всі матеріали були перекладені та завантажені на платформі системи управління навчанням. 

 Партнери також підготували Посібник з методології (Результат 1), і завершать його під час наступної 

зустрічі в Сантандері. 

 Встановлено стратегію проведення пілотних навчальних сесій для стейкхолдерів із аудиторними 

зайняттями та онлайн-навчання через платформу LMS, і вони будуть представлені під час наступної 

зустрічі партнерів.. 

 

  

Методологія тренінгу IGMA3 для регіональних стейкхолдерів: 

Матеріал з IV 

транснаціональної зустрічі 

партнерів в Тільбурзі, 

Нідерланди. Основний 

напрям обговорення 

стосувався навчальних 

програм, які були 

розроблені спільними 

зусиллями усіх партнерів. 

 

Для детальнішої інформації про igma3 відвідайте наш сайт www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

