
   
 

  

Якщо ти працюєш в освітній організації для 
повнолітніх, консультаційному бюро, громадській 

організації, що працює із зайнятістю і роботодавцями 
чи асоціаціями роботодавців, 

 

тоді igma3 для тебе! 

 

 

 

Скорочення відстані до ринку праці для молоді з 
ризиком безробіття та соціальної ізоляції – 
дистанційна освіта для скоординованих дій 

регіональних мереж зацікавлених сторін 
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Чотири аудиторні тренінги мали 

місце в червні 2018 року в той 

час як інші були завершені 

через платформу он-лайн 

навчання. Загалом взяли участь 

22 учасники, що представляли 

стейкхолдерів із приватного і 

громадського сектору – 

включаючи чиновників, 

провайдерів професійної освіти 

та підготовки, радників та 

тренерів. Учасники дали 

позитивні відгуки стосовно 

розроблених матеріалів і 

корисності методології igma3. 

Пілот на Кіпрі 

Партнери проекту: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Координатори проекту: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображає лише 

погляди автора, і Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання 

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

  

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Координатори та партнери 
 

 

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

Пілотний проект igma 3 в Ларисі, ГРЕЦІЯ 
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Igma3 ставить за мету підвищити доступність 

працевлаштування для молоді через залучення цілої мережі 

регіональних стейкхолдерів (включаючи роботодавців) до 

процес керівництва з метою запропонувати прості реалістичні 

перспективи освіти/роботи для молоді.  

Партнери в процесі пілотування навчальних матеріалів у своїх 

країнах.  

Пілотування igma3 в Іспанії 

Індивідуалізовані рекомендації для молоді у їхньому 

персональному та професійному розвитку, включення і участь 

роботодавців в напрямку працевлаштування і нетворкінг всіх 

організацій залучених до предмету розмови були  серед тем 

адресованих в навчальній програмі igma3.  

DOCUMENTA поділились методологією та всіма інструментами 

з професіоналами з різних організацій Кантабрії в пілотній 

сесії, що відбулась 16 березня в приміщенні Центру соціальної 

і культурної діяльності CASYC в Сантандері. 

 

Основною ціллю було протестувати методологію і перевірити 

її  використання  через свідчення і досвід радників, соціальних 

працівників, освітян та агентів регіонального розвитку. На 

протязі дня, учасники дізналися про методологію igma3 

проектну платформу eLearning, а також виконали групове 

тренування по складанню мапи бізнес мереж і перспектив 

працевлаштування в регіоні. 

 

 

Прогресування Igma3 

 
Ми пілотуємо  

Переваги igma3 для 

стейкхолдерів та молоді: 

 

 Стейкхолдери 

 Професіоналізація  

 Покращення 

адміністративних 

процедур та кар’єрного 

консультування 

 Більш ефективна 

профорієнтація і  

працевлаштування  

 

 Молодь 

 Сприяння процесу 

навчання через гнучку 

методологію 

пристосовану до потреб і 

можливостей  

 Покращені можливості 

для освіти з фокусом на 

подальше 

працевлаштування, що 

веде до зниження 

безробіття  
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Пілотні проекти в Нідерландах – Навчитись обирати 

Щоб зрозуміти голландський фокус у пілотному проекті igma3 важливим зрозуміти нинішньою 

динаміки ринку праці. Нині голландський рівень безробіття складає 4,2% (статистика МОП), і 

безробіття серед молоді (включаючи тих молодих людей, що не залучені в жодну із форм освіти) 

складає  7,4% від робочої сили. Що стосується молоді, то основне поле боротьби із безробіттям 

серед молоді це її попередження. Запобігання через допомогу молоді робити більш вмотивовані 

рішення стосовно освіти(і професійної кар’єри). Діяльність голландського проекту була 

сфокусована на навчанні штату професійної і технічної підготовки з розпізнавання кар’єрних дилем 

студентів і того як персонал може допомогти студентам стати більш впевненими у тому як вони 

нині справляються з цими ситуаціями і як вони могли б покращити якість їхнього вибору. Це не 

лише важливо для реального вибору кар’єри (досягти кращої відповідності між компетенцією, 

власною мотивацією і можливостями), але також у відповідності до навчання впродовж життя.  

Пілотування igma3 в Греції 

Пілотний проект в Греції мав величезний успіх. Мали місце чотири індивідуальні тренінги, в той час 

як інші тренінги були пройдені через платформу он-лайн навчання. Загалом взяло участь 26 

учасників, що представляли 13 стейкхолдерів, із приватного та громадського сектору – включаючи 

чиновників - , в той час як 7 з них були фрілансерами, що забезпечували сервіси і консультації для 

широкої мережі. Всі вони були дуже задоволені взявши участь в пілотному тренінгу, так як 

методологія igma і навчальні матеріали будуть дуже корисними для успішної реалізації їх щоденної 

роботи і допоможуть заохотити молодь до освіти і працевлаштування. Учасники погодились, що 

тренінг дуже допоміг розширити і посилити мережу igma в регіоні – тепер учасники будуть мати 

шанс співпрацювати надалі задля досягнення цілей igma3. Більшість учасників також взяли участь у 

фінальній конференції igma3, де вони були нагороджені сертифікатами про проходження 

підготовки.  

 

Пілотні заходи igma3 в 

Сантандері, ІСПАНІЯ 

Більше інформації про igma3 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

