
   
 

  

Om du arbetar inom vuxenutbildning, rådgivning, 

offentliga organisationer som arbetar med sysselsättning 

och arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer 
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Fyra utbildningar öga mot öga 

ägde rum i juni 2018 medan 

resten av utbildningen ägde rum 

via e-utbildningsplattformen. Det 

totala antalet deltagare var 22 st. 

som representerade intressenter, 

både från privat och offentlig 

sektor – inklusive policyskapare, 

VET-tillhandahållare, rådgivare 

och utbildare. Feedbacken från 

deltagarna var positiv rörande det 

material som utvecklats och 

användbarheten av igma 3-

metoden. 

Piloter på Cypern 
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Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Projektet finansieras med stöd från Europeiska kommissionen. Meddelandet 

speglar endast författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig 

för de sätt på vilka uppgifterna i det kan komma att användas. 
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Igma3 syftar till att förbättra unga vuxnas tillgång till anställning 

med hjälp av engagemang hos hela regionala intressentnätverk 

(inklusive arbetsgivare) in i vägledningsprocessen för att kunna 

erbjuda unga vuxna verklighetsbaserade, skräddarsydda lärande-

/yrkesmöjligheter.  

Parterna är i full färd med att pilottesta utbildningsmaterialet i 

sina länder.  

Pilottest av igma3 i Spanien 

Den individuella vägledningen av ungdomen i dennes personliga 

och yrkesmässiga utveckling, arbetsgivarnas engagemang och 

deltagande på vägen mot anställning och nätverkande av alla 

organisationer som är involverade i ämnet är några av de teman 

som igma3:s utbildningsprogram tar upp.   

DOCUMENTA delade alla dessa frågor med yrkesverksamma från 

olika organisationer i Kantabrien under en pilotsession som hölls 

16 mars på Social and Cultural Action Center CASYC i Santander. 

 

Det allmänna målet var att testa metoden och kontrollera dess 

tillämpning med hjälp av rådgivares, socialarbetares, utbildares 

och lokala utvecklingsaktörers vittnesmål och erfarenheter. Under 

dagen lärde sig deltagarna om igma3-metoden och projektets e-

utbildningsplattform samt att de genomförde en gruppövning för 

att kartlägga företagsnätverk och leta sysselsättning i regionen.  

 

 

Igma3-framsteg 

 
Vi pilottestar 

Fördelar med igma3, för 

både intressenter och 

unga vuxna: 

 

 Intressenter 

 Professionalisering  

 Förbättring av 

administrativa rutiner 

gällande yrkesrådgivning  

 Mer effektiv 

yrkesvägledning och 

arbetsplacering  

 

 Unga vuxna 

 Stöd i inlärningsprocessen 

genom en flexibel metod 

anpassad till behov och 

förmåga  

 Förbättrade möjligheter 

till utbildning med fokus 

på vidare anställning, 

vilket leder till minskad 

arbetslöshet  

 

3 

Pilottest i Nederländerna - Learning to choose 

För att förstå det nederländska fokuset i igma-piloten är det viktigt att förstå den nuvarande dynamiken 

på arbetsmarknaden. Just nu har den nederländska arbetslösheten nått 4,2 % (ILO-statistik), och 

ungdomsarbetslösheten (inklusive de ungdomar som inte studerar) är 7,4 % av arbetskraften. 

Beträffande ungdomar är en av de största domänerna för att bekämpa ungdomsarbetslöshet att 

förebygga. Man förebygger genom att hjälpa ungdomarna att fatta bättre motiverande val rörande 

utbildning (och yrkeskarriär). De nederländska pilotaktiviteterna fokuserar på att utbilda VET-personal i 

att känna igen studenternas yrkesdilemman och i hur personalen kan hjälpa studenterna i att bli mer 

medvetna om hur de just nu hanterar dessa situationer och hur de kan förbättra kvaliteten på sina val. 

Detta är inte bara viktigt för det faktiska yrkesvalet (att uppnå en bättre matchning mellan kompetenser, 

egen motivation och möjligheter) men även med hänsyn till livslångt lärande.  

Pilottest i Grekland 

Pilottesterna i Grekland var en stor succé. Fyra utbildningar öga mot öga ägde rum medan resten av 

utbildningen gjordes via e-utbildningsplattformen. Det totala antalet deltagare var 26 som 

representerade 13 intressenter, både från privat och offentlig sektor – inklusive policyskapare – medan 

sju av dem var frilansare som tillhandahåller tjänster och konsultationer till nätverket. Alla var väldigt 

glada över att ha deltagit i pilottesterna eftersom igma-metoden och dess utbildningsmaterial kommer 

att vara väldigt användbart för att på ett lyckat sätt kunna slutföra deras vardagsarbete och hjälpa 

ungdomarna till utbildning och anställning. Deltagarna var överens om att utbildningarna hjälpte till 

mycket för att bredda och stärka igma-nätverket i regionen eftersom deltagarna nu har chansen att 

vidare kunna samarbeta för att uppnå igma3-målen. De flesta deltagarna medverkade även i igma3:s 

slutliga konferens där de mottog utbildningscertifikatet.  

 

Från igma3:s pilotaktiviteter i 

Santander, Spanien 

För mer information om igma3, besök 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

