
   
 

  

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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Τέσσερεις εκπαιδεύσεις διεξήχθηκαν 

στην Κύπρο τον Ιουνίου 2018 ενώ άλλες 

εκπαιδεύσεις έγιναν μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο  

συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ήταν 

22 άτομα που αντιπροσώπευαν 

ενδιαφερόμενους φορείς από τον 

ιδιωτικό και κρατικό τομέα– 

συμπεριλαμβανομένων  φορείς χάραξης 

πολιτικής , Παροχους ΕΕΚ, σύμβουλους 

και εκπαιδευτές. Η ανατροφοδότηση 

από τους συμμετέχοντες ήταν θετική 

σχετικά με τα υλικά που αναπτύχθηκαν 

και την χρησιμότητα  της μεθοδολογίας 

του igma3 

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις 

 στην Κύπρο 

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, Σουηδία 

Tel. +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 

Από τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις του igma 3 στην Λάρισα, ΕΛΛΑΔΑ 
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Το Ιgma3  έχει στόχο να βελτιώσει τα την προσβασιμότητα των 

νεαρών ενηλίκων στην εργασία μέσα από την εμπλοκή όλου του 

τοπικών δικτύων των ενδιαφερόμενων φορέων  

συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών στην διαδικασία 

καθοδήγησης έτσι ώστε να προσφέρουν μάθηση 

προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα/ευκαιρίες εργοδότησης  

σε νεαρούς ενήλικες. Οι εταίροι είναι στην διαδικασία της δοκιμής 

των εκπαιδευτικών υλικών στις χώρες τους.  

Πιλοτική εκπαίδευση  igma3 στην Ισπανία 

Η εξατομικευμένη καθοδήγηση των νέων στην προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη, η εμπλοκή  και η συμμετοχή των 

εργοδοτών στην πορεία προς την απασχόληση και η δικτύωση 

όλων των οργανισμών  που εμπλέκονται στο θέμα ήταν μερικά 

από τα θέματα που εξετάστηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

igma3. 

Η DOCUMENTA μοιράστηκε τη μεθοδολογία και όλα τα εργαλεία 

με επαγγελματίες από διάφορους οργανισμούς της Κανταβρίας 

σε μια πιλοτική εκπαιδευσή   που πραγματοποιήθηκε στις 16 

Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του the Social and Cultural Action 

Centre CASYC στην Santander. 

 

Ο γενικός στόχος ήταν να δοκιμαστεί η μεθοδολογία και να 

ελεγχθεί η εφαρμογή της μέσω των μαρτυριών και των 

εμπειριών των συμβούλων, των κοινωνικών λειτουργών, των 

εκπαιδευτικών και των τοπικών παραγόντων ανάπτυξης. Κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, οι συμμετέχοντες έμαθαν σχετικά με τη 

μεθοδολογία igma3 και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

του έργου, καθώς έκαναν και  μια  ομαδική άσκηση για τη 

χαρτογράφηση των επιχειρηματικών δικτύων και των 

προοπτικών απασχόλησης στην περιοχή. 

 

Πρόοδος του έργου Igma3  

 
Πιλοτικές εκπαιδεύσεις 

Πλεονεκτήματα του έργου  

igma3, για 

ενδιαφερόμενους φορείς 

και νεαρούς ενήλικες : 

 

 Ενδιαφερόμενος φορέας 

 Επαγγελματισμός  

 Βελτίωση της  διοικητικής 

ρουτίνας στην 

συμβουλευτική καριέρας 

 Πιο αποτελεσματική 

καθοδήγηση καριέρας και 

τοποθέτηση σε εργασία  

 Νεαρός ενήλικας 

 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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Πιλοτικές εκπαιδεύσεις στην Ολλανδία – Μαθαίνοντας να επιλέγω 
Για να κατανοήσουμε την ολλανδική επικέντρωση  στην δοκιμή του  igma, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε την τρέχουσα δυναμική της αγοράς εργασίας. Τώρα  το ολλανδικό επίπεδο ανεργίας 

έφθασε το 4,2% (στατιστικές της ΔΟΕ), ενώ η ανεργία των νέων (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

δεν παρακολουθούν καμία μορφή εκπαίδευσης) ανέρχεται σε 7,4% του εργατικού δυναμικού. Όσον 

αφορά τους νέους, ένας από τους κύριους τομείς για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι η 

πρόληψη. Πρόληψη βοηθώντας τους νέους να κάνουν μια καλύτερη επιλογή όσον αφορά την 

εκπαίδευση (και την επαγγελματική σταδιοδρομία). Οι πιλοτικές δραστηριότητες της Ολλανδίας  

επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση του προσωπικού της ΕΕΚ στην αναγνώριση των διλημμάτων  

σταδιοδρομίας των σπουδαστών και στο πώς το προσωπικό μπορεί να βοηθήσει τους νέους  να 

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις και πώς θα 

μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα των επιλογών τους. Αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την 

πραγματική επιλογή σταδιοδρομίας (επιτυγχάνεται ένας καλύτερος  συνδυασμός μεταξύ ικανοτήτων,  

κινήτρων και ευκαιριών), αλλά και σε σχέση με τη Δια Βίου Μάθηση. 

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις igma3  του  στην Ελλάδα 

Οι πιλοτικές εκπαιδεύσεις  στην Ελλάδα είχαν  τεράστια επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις εκπαιδεύσεις 

πρόσωπο με πρόσωπο ενώ η υπόλοιπη εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 26 και εκπροσωπούσαν 13 ενδιαφερόμενους φορείς , 

τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα - συμπεριλαμβανομένων των υπευθύνων για τη χάραξη 

πολιτικής, ενώ επτά από αυτούς ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες και συμβουλευτική σε 

ευρύ δίκτυο. Όλοι τους ήταν πολύ χαρούμενοι που συμμετείχαν στις πιλοτικές εκπαιδεύσεις, καθώς η 

μεθοδολογία για το igma και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πολύ χρήσιμα για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

καθημερινής τους εργασίας και για την προώθηση της νεολαίας στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Οι 

συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι εκπαιδεύσεις βοήθησαν πολύ να διευρυνθούν και να ενισχυθεί το δίκτυο 

igma στην περιοχή - τώρα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν περαιτέρω για να επιτύχουν 

τους στόχους της igma 3. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συμμετείχαν επίσης στην τελική διάσκεψη 

igma3 όπου έλαβαν το πιστοποιητικό κατάρτισης igma3.  

 

Από τις πιλοτικές 

εκπαιδεύσεις στην  

Santander, ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο  igma3 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

