
   
 

  

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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Fire opplæringsmøter i Larissa i juni 

2018, mens resten av treningen 

foregikk via e-læringsplattformen. 

Totalt antall deltakerne var 22 som 

representerte interessenter, både 

fra privat og offentlig sektor – inkl, 

beslutningstakere, yrkesutøvere, 

rådgivere og trenere. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne 

var positive i forhold til materialene 

som ble utviklet og nytten av igma3-

metoden. 

Pilotprosjektet 

på Kypros 

Prosjekt partnere: 
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www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Prosjekt Koordinator: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. IGMA3-prosjektet gjenspeiler kun 
forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av 
informasjonen deri.Prosjektnummer: 2015-1-SE01-KA204-012244 
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Igma3 har til hensikt å forbedre tilgjengeligheten av unge voksne 

til sysselsetting gjennom engasjement av alle regionale 

interessentnettverk (herunder arbeidsgivere) i 

veiledningsprosessen for å tilby realitetsbasert skreddersydd 

læring / karrieremuligheter til unge voksne. 

Partnere har vellykket avsluttet pilotprosjektene og testing av 

opplæringsmaterialene i sitt land. 

Pilotprosjektet igma3 I Spania 

Den individuelle veiledningen av unge i sin personlige og faglige 

utvikling, arbeidsgivernes involvering i banen til sysselsetting og 

nettverk av alle organisasjonene som er involvert i emnet, er 

noen av emnene i igma3-treningsprogrammet. 

 

DOCUMENTA delte alle disse problemene med fagfolk fra 

forskjellige organisasjoner i Cantabria i en pilot-sesong som ble 

avholdt 16. mars i det sosiale og kulturelle handlingssenteret 

CASYC i Santander. 

 

Det generelle målet var å teste metoden og kontrollere søknaden 

gjennom vitnesbyrd og erfaringer fra rådgivere, sosialarbeidere, 

lærere og lokale utviklingsagenter. I løpet av dagen lærte delta-

kerne om igma3-metoden, prøvde e-læringsplattformen i 

prosjektet, samt gjennomførte en gruppeøvelse for å kartlegge 

forretningsnettverk og prospekt for sysselsetting i regionen. 

Pilotprosjektet igma3 I Ukraina 

I Ukraina organiserte Ungdomsorganisasjonene i Vinnytsia-

regionen Pilotopplæringen for 25 personer gjennom direkt-

møter, rundbord diskusjoner og TV-ressurser. 

Regionen ser en unik mulighet til å tilpasse IGMA-metoden for 

frivillige og sosialarbeidere som arbeider med unge mennesker 

som mistet foreldrene sine som følge av krigen i Øst-Ukraina, 

unge oppvokst i fosterfamilier, familieboliger og hjem for 

foreldreløse. 

Siden Ukraina bare begynner å sette pris på livslang læring, har vi 

blitt nødt til å bryte stereotyper og ikke undervise på grunn av et 

diplom eller sertifikat, men for å øke kapasiteten til en 

karriererådgiver til å ansette de arbeidsløse, spesielt unge med 

Igma3 Nytt 

Våre  pilotprosjekt 
 

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 

 

3 

Piloter I Nederland – Vær å velge! 

 

For å forstå det nederlandske fokuset i igma-pilot er det viktig å forstå dagens arbeidsmarked-dynamikk. 

For tiden har det nederlandske arbeidsledighetsnivået nådd 4,2% (ILO-statistikk), og ungdomsarbeiderne 

(også de ungdommene som ikke følger noen form for utdanning) er 7,4% av arbeidsstyrken. Når det 

gjelder ungdommer, er en av de viktigste domenene å bekjempe ungdomsarbeiderne forebygging. 

Forebygging ved å hjelpe unge til å gi et bedre motivert valg når det gjelder utdanning (og yrkeskarriere). 

De nederlandske pilotaktivitetene har vært fokusert på opplæring av yrkesutdannede i anerkjennelse av 

studentens karriere dilemmaer og hvordan personalet kan hjelpe elevene til å bli mer oppmerksomme 

på hvordan de i dag håndterer disse situasjonene og hvordan de kan forbedre kvaliteten på sine valg. 

Dette er ikke bare viktig for det faktiske karrierevalg (oppnå en sammenlikning mellom kompetanse, 

egen motivasjon og muligheter), men også med hensyn til livslang læring. 

 

Igma3 pilotene I Hellas 

Pilotene i Hellas var en stor suksess. Fire opplæringsmøter ansikt til ansikt fant sted mens resten av 

treningen foregikk via e-læringsplattformen. Det totale antall deltakerne var 26 som representerte 13 

interessenter, både fra privat og offentlig sektor – inkl. beslutningstakere - mens syv av dem var 

frilansere som tilbyr tjenester og konsultasjoner til et bredt nettverk. Alle var veldig glad for å ha deltatt i 

pilotopplæringene, da igma metodikk og opplæringsmateriell vil være svært nyttig for å kunne fullføre 

sitt daglige arbeid og bidra til å fremme ungdom til utdanning og sysselsetting.  

Deltakerne ble enige om at treningene bidro til mye å utvide og styrke igma-nettverket i regionen, da 

deltakerne nå har mulighet til å samarbeide videre for å oppnå igma 3-målene. De fleste deltakerne 

deltok også i igma3-sluttonferansen der de ble tildelt treningssertifikatet. 

From the igma3 piloting 

activities in Santander, SPAIN 

For mer informasjon om igma3 besøk vår hjemmeside: 

www.igma3.eu 

 

http://www.igma3.eu/

