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Pásztor Szilvia
Feladó: Kovács Tibor (FSZH)
Küldve: 2010. augusztus 13. 11:06
Címzett: Pásztor Szilvia
Tárgy:

FW: TÁMOP 2.2.2. - Életpálya tanácsadás

Kedves Szilvi!
Fel tudnád majd tenni a júliusi hírlevelet a szokásos módon?
Köszi elıre is,
T
From: Lighthouse Training [mailto:tamop222@lhtraining.hu]
Sent: Tuesday, July 27, 2010 12:39 PM
To: Kovács Tibor (FSZH)
Subject: TÁMOP 2.2.2. - Életpálya tanácsadás

TÁMOP 2.2.2. - Életpályatanácsadás
A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése

Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk szíves figyelmébe a pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése projekt legfrissebb híreit.

Életpálya-tanácsadás folyóirat

Megjelent az idei 3-4. szám

Az Interneten is elérhetı a TÁMOP 2.2.2. program gondozásában
összeállított Életpálya-tanácsadás címő szaklap. A
pályaorientációs témákat felsorakoztató újság legújabb számának
tartalmából:
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- Dr. Hárs Ágnes – Tóth Gábor: A pályaorientációs tanácsadás
hatékonysága és költségráfordítása –
gazdasági szempontú vizsgálati lehetıségek
- Karner Orsolya: A pályaorientációs szakemberek kompetenciamátrixának kialakítása
- dr. Princzinger Péter: Javaslattétel egy nemzeti szintő szabályzó
és finanszírozási rendszerre
- Dr. Lisznyai Sándor – Dr. Ritoók Magda – Dr. Puskás-Vajda
Zsuzsa: Az életpálya-tanácsadás lehetséges
lélektani indikátorai magyar és nemzetközi háttérkutatások alapján
A folyóirat ide kattintva olvasható »

NPT-RFKB egyeztetés

Világszimpózium Budapesten

2010. július 5-én Budapesten, az Aréna Hotelben zajlott a Nemzeti
Pályaorientációs Tanács (NPT) és a Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottságok (RFKB) szakmai egyeztetése, melynek egyik
fı célja a Tanács felépítésének, mőködésének és feladatainak
bemutatása volt. Emellett Borbély-Pecze Tibor Bors, az NPT
titkára ismertette a 2011. májusában megrendezésre kerülı 6.
Életpálya-tanácsadási és Szakpolitikák világszimpózium szakmai
hátterét, a témákat, a szervezéssel kapcsolatos eddig lezajlott és
jövıbeni eseményeket.

TÁMOP 2.2.2. 2x3 napos képzések
Több mint 700 fı végzett

2010. február 10-ével a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése" kiemelt európai
uniós program keretében elindultak a képzések. Eddig több mint
700 fı sikeres képzését bonyolítottuk le. Hogyan értékelték
trénereink és a résztvevık maguk a tréningeket?
„Úgy látom, nagyon nagy haszna van a képzésnek azok számára,
akik határ szakmában dolgoznak és potenciálisan találkoznak a
tanácskérı célközönséggel, különösképpen a kisebb
településeken. Ezt a hozadékot, a felhasználható és alkalmazható
tudást ki is emelték a résztvevık, amelynek kereteit meg is
beszéltük a képzés záró szakaszában. Minden résztvevı szeretne
még jönni a többi képzésre is!"
A képzés visszajelzései ide kattintva tekinthetık meg »

Regionális szakmai hálózatépítés
Eredmények június végén

A TÁMOP 2.2.2. program egyik fı célja, hogy felmérje a
pályaorientációs, illetve a társszakmákban tevékenykedı
szakembereket, valamint regionális szakmai hálózat kiépítésével
segítse a szakmai kapcsolatok kiépülését és elmélyülését.
A régiós rendszerben történı hálózatépítés az elmúlt
negyedévben is folytatódott. A jelenleg 2945 jelentkezı töltött ki
adatlapot és került be a szakmai hálózatba. Június hónapban
munkatársaink 666 emberrel vették fel a kapcsolatot összesen,
telefonon 220, emailen 220, személyesen 98 emberrel találkoztak,
128 személy workshopon vett részt.
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Hírlevéllel kapcsolatos információ
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló törvény értelmében
tájékoztatjuk, hogy központi adatai online adatbázis győjtésbıl származnak.
Adatkezelési azonosító: 03693-0001-45859
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