
   
 

  

 Εάν εργάζεστε σε οργανισμός εκπαίδευσης ενήλικων , 
σε συμβουλευτικές υπηρεσίες που ασχολούνται  με 

εργασία και με εργοδότες και οργανώσεις  
 
 

Τότε το  igma3 είναι για εσάς! 

 

 

 

Μείωση της Απόστασης προς την Αγορά Εργασίας 
για νέους με τον κίνδυνο της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού – Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση για συντονισμένα μέτρα από τοπικά 
δίκτυα των ενδιαφερομένων φορέων 
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Τα επόμενα βήματα της 

κοινοπραξίας 

 Πιλοτικές δραστηριότητες του 

προγράμματος και των 

εκπαιδευτικών υλικών  

 Περαιτέρω ανανέωση και 

βελτίωση μιας  εμπορικής και 

ορατής ιστοσελίδας (Προϊόν 5) 

 Δραστηριότητες διάδοσης του 

έργου την διάδοση του έργου 

και των αποτελεσμάτων τ 

Τα επόμενα μας 

 βήματα 

Εταίροι έργου: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Συντονιστής έργου: 

 

 

Διεύθυνση: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Τηλέφωνο: +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Το έργο  αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο IGMA3 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

Αριθμός έργου  2015-1-SE01-KA204-012244 

  

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Συντονιστής και Εταίροι 
 

 

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

Επόμενη προγραμματισμένη διακρατική συνάντηση : 

 Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο 2017 

στην Σταντατερ στην Ισπανία, όπου η στρατηγική και η πρόοδος των 

πιλοτικών θα συζητηθούν . 
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Το έργο Igma3 στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των 

νέων ενηλίκων στην απασχόληση με την εμπλοκή  ολόκληρων 

περιφερειακών δικτύων ενδιαφερομένων 

(συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών) στη διαδικασία 

καθοδήγησης, προκειμένου να προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης / 

σταδιοδρομίας προσαρμοσμένες στην πραγματικότητα σε νέους 

ενήλικες. Αυτό θα επιτευχθεί με την παράδοση  προϊόντων 

υψηλής ποιότητας: 

Προϊόν 1: Η μεθοδολογία igma3 για επαγγελματίες 

εμπλουτισμένη  με τη στρατηγική τοποθέτησης  σε θέση 

εργασίας. 

Προϊόν  2: Πρόγραμμα  κατάρτισης του έργου  igma3 για τα 

περιφερειακά δίκτυα ενδιαφερομένων μερών 

Προϊόν 3: Εθνική έρευνα των υφιστάμενων 

διαθέσιμων  υπηρεσιών συμβουλευτικής για νέους ενήλικες και 

τον ρόλο των διαφορετικών τοπικών 

περιφερειακών  οργανισμών  των ενδιαφερόμενων φορέων  στην 

διαδικασία καθοδήγησης 

Προϊόν  4: Φυλλάδιο με πληροφορίες μάρκετινγκ για τους 

εργοδότες 

Προϊόν 5: Μια προωθητική ιστοσελίδα  με πρόσβαση σε μια 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης που συμπληρώνεται με 

τα εκπαιδευτικά υλικά  του έργου  igma3 

Η κοινοπραξία  έχει ολοκληρώσει  την εφαρμογή των προϊόντων  

1, 2 και 3 και οι δραστηριότητες διάδοσης ενισχύονται για την 

προώθηση των τελικών αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους. 

Το κύριο προϊόν που είναι τα εκπαιδευτικά υλικά ενός 

Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης είναι έτοιμο και διατίθεται 

στα Ελληνικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά και 

Ουκρανικά. 

 

Πρόοδος του Igma3  

 
Τι έχει 

αναπτυχθεί 

Ωφέλη του έργου  igma3, 

για τους ενδιαφερόμενους 

φορείς και τους νέους 

ενήλικες: 

 

 Ενδιαφερόμενος φορέας 

 Επαγγελματισμός 

 Βελτίωση της  διοικητικής 

ρουτίνας στην 

συμβουλευτική καριέρας 

 Πιο αποτελεσματική 

καθοδήγηση καριέρας και 

τοποθέτηση σε εργασία  

 

 Νέοι ενήλικες 

  Βοήθεια στην διαδικασία 

μάθησης μέσα από μια 

ευέλικτη μεθοδολογία 

που προσαρμόζεται στις 

ανάγκες και ικανότητες 

 Βελτιωμένη ευκαιρία στην 

εκπαίδευση με επίκεντρο 

την εργοδότηση που 

οδηγεί στην μείωση της 

ανεργίας  
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 Μια από τις πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία του έργου είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος 

εκπαιδευτικών υλικών. Τα εκπαιδευτικά υλικά αποτελούνται από 5 Ενότητες:  

o Ενότητα 0: Εισαγωή στην Εκπάιδευση 

o Ενότητα 1:Η μεθοδολογία  IGMA  

o Ενότητα  2: Καθοδήγηση καριέρας και εκπαίδευση σύμφωνα με την μεθοδολογία IGMA 

o Ενότητα 3: Το ατομικό προφίλ του  IGMA  και η αξιολόγηση προς την αγορά εργασίας και  AVET  

o Ενότητα 4: Εμπλοκή εργοδοτών στο IGMA  

Τα εκπαιδευτικά υλικά έχουν μελετηθεί  λεπτομερώς και περιλαμβάνουν μια σειρά από ασκήσεις βήμα προς 

βήμα,  αναφορές σε υλικό για μελέτη, παρουσιάσεις και βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

πράκτορες ενσωμάτωσης κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων. Αυτό το σύνολο εγγράφων είναι ένας πλήρης 

οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη μεθοδολογία IGMA3. 

Όλα ταεκπαιδευτικά  υλικά έχουν μεταφραστεί και έχουν μεταφορτωθεί σε μια πλατφόρμα μάθησης. 

 Η κοινοπραξία  έχει επίσης συντάξει τον Οδηγό μεθοδολογίας (Προιον  1) και βρίσκεται στο στάδιο της 

οριστικοποίησής της κατά την επόμενη συνάντηση  στο Santander. 

Καθορίστηκε η στρατηγική για τις πιλοτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις για τους ενδιαφερόμενους με 

συναντήσεις  στην τάξη και για ηλεκτρονική μάθηση μέσω της πλατφόρμας LMS και θα παρουσιαστεί κατά την 

επόμενη συνάντηση των εταίρων. 

  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IGMA3 για τοπικούς ενδιαφερόμενους 

φορείς: 

Από την 4η διακρατική 

συνάντηση της κοινοπραξίας 

στο Tilburg στην Ολλανδία. 

Το κύριο θέμα συζήτησης 

ήταν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που αναπτύχθηκε 

από κοινού, από τους 

εταίρους του έργου. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο  igma3 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

