
   
 

Якщо Ви працюєте на освітню організацію дорослого 
населення, надаєте консультативні послуги або ж 

працюєте в державній структурі, що працює з 
працевлаштуванням та роботодавцями/асоціаціями 

роботодавців 
АБО 

Якщо Ви – молода людина, віком 18-30 років, яка 

довгий час не має роботи або ж має проблеми з 

виходом на ринок праці та потребує додаткової 

підтримки 

 

тоді проект igma3 саме для Вас 

 

 

 

«Скорочення відстані до ринку праці для 
молодих людей з ризиком безробіття та 
соціальної ізоляції - дистанційна освіта 

та скоординовані заходи, прийняті 
регіональними мережами зацікавлених 

сторін»  
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Вплив на професіоналів та організації, що працюють з молоддю: 

 Підвищення рівня професіоналізму працівників, які консультують молодь  

 Професіоналізація послуг, що пропонуються молоді мережею 

зацікавлених сторін 

 Покращення адміністративних процедур консультування з питань 

професійної діяльності, що дозволяє більш ефективно керувати більшими 

об’ємами робочого навантаження 

Більш ефективна професійна орієнтація та кращі можливості 

працевлаштування для молоді у віці 18-30 років 

Вплив на молодь 

 Сприяння студентам у входженні в навчальний процес шляхом гнучкої 

методології igma3, адаптованої до їх потреб та здібностей 

 Покращення можливості для навчання з основним акцентом на подальше 

працевлаштування, що є основою для зменшення рівня безробіття серед 

молоді 

Вплив проекту 

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 

 

  

 

  

 

 

Координатор проекту: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Даний проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображає 

погляди автора і тільки, Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформація, 

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

  

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Координатор та партнери 
 

 

 
www.smov.vn.ua  

spv.smov@gmail.com 
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У дискурсі «Шлях молоді до працевлаштування», 2012, Комісія 

зазначає, що основною проблемою молодіжного 

працевлаштування є слабкий перехід від процесу навчання до 

процесу роботи. Цьому є 2 причини: а) роботодавці не 

бажають інвестувати у майбутню робочу силу та, зазвичай, 

фокусуються на теперішніх потребах компанії; б) недостатність 

співпраці/координування між різними зацікавленими 

сторонами одного регіону, що мають справу з освітою, 

наданням консультацій та працевлаштуванням молоді. Все це 

робить послуги з питань професійної діяльності 

неефективними, а працевлаштування не адаптованим до 

індивідуальної освіти та здібностей, а також до регіональних 

потреб трудової зайнятості. 

Щоденно, багато організацій залучено до процесу освіти, 

консультування та працевлаштування молодих людей: освіта 

дорослого населення, професійно-технічні навчальні заклади, 

муніципалітети, послуги з професійної освіти, громадські 

організації, тощо. Кожна з організацій використовує свої 

методи консультування щодо пошуку роботи та професійної 

діяльності. Так як між цими організаціями немає координації, 

один і той самий вид послуг надається одній людині декілька 

разів, або ж хороші послуги надаються не в потрібний момент. 

Більш того, у більшості країн ЄС не вистачає професійних 

стандартів та тренінгів для професіоналів в області кар’єрного 

консультування. 

Проект Igma3 має на меті дати відповідь усім цим проблемам 

шляхом розробки методології а також надання ресурсів 

стейкхолдерам, які працюють з молоддю, що включатимуть в 

себе також стратегії працевлаштування та ноу-хау для зміни 

ставлення роботодавців. Додатково, проект також 

забезпечить стейкхолдерів курсом дистанційної підготовки 

через платформу Moodle. І, на сам кінець, проект Igma3 має на 

меті професіоналізацію робітників, які працюють в сфері 

освіти дорослого населення та мають справу з 

консультуванням з питань професійної діяльності та 

працевлаштуванням молоді. 

 

Суть та мета проекту 

Що таке igma3? 

Користь від проекту 

igma3 для 

зацікавлених сторін та 

для молоді: 
 
 Зацікавлені сторони 

 Професіоналізація 

 Покращення 

адміністративних 

процедур 

консультування з питань 

професійної діяльності  

• Ефективніша 

профорієнтація та кращі 

можливості 

працевлаштування 

 

 Молодь 

 Сприяння інтеграції в 

навчальний процес 

шляхом гнучкої 

методології, адаптованої 

до потреб та здібностей 

 Покращення 

можливості для 

навчання з акцентом на 

подальше 
працевлаштування, що 
призведе до зниження 

рівня безробіття  
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Для досягнення мети проекту було розроблено усесторонній робочий план. який матиме наступні 

результати: 

1. Розробка методології Igma3 для професіоналів 

2. Розробка навчального плану Igma3 для регіональної мережі стейкхолдерів 

3. Національне дослідження існуючих консультативних послуг, доступних для молоді та роль 

різних регіональних/місцевих зацікавлених організацій в процесі консультування 

4. Буклет з Маркетинговою інформацією  для роботодавців 

5. Рекламний сайт з доступом до електронної навчальної платформи, яка міститиме навчальні 

матеріали igma3 

Вплив введення методології igma3 на мережу регіональних стейкхолдерів приведе до покращення 

можливостей пошуку роботи та працевлаштування молоді, що базуватиметься на їх потребах та 

здібностях. Більш того, скоординовані зусилля мережі стейкхолдерів призведуть до прозорості та 

ефективності на системному рівні в сфері консультування з питань професійної діяльності та 

працевлаштування молодих людей. 

 

 

Основні результати Igma3  

Найважливіші теми igma3: 

1. Питання ринку 

праці, 

профорієнтація, 

безробіття молоді 

2. Нова інноваційна 

навчальна 

програма/навчальні 

методи/розробка 

навчальних курсів 

3. Регіональний вимір 

та співпраця 

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

