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

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

Lezajlottak a pályaválasztási
kiállítások

Közel százhúszezer érdeklődő

Szeptember 7. és november 18. között országosan 65 helyszínen
szervezték meg pályaválasztási kiállításaikat a régiók. A
rendezvényeket közel százhúszezer érdeklődő látogatta meg, a
diákok, szülők és tanárok egyaránt rendkívül hasznosnak és
érdekesnek találták a bemutatókat. A munkáltatók, iskolák és a
pályaorientációs szakma képviselői is sikeresnek értékelték a
kiállításokat. Újdonság volt a TÁMOP 2.2.2. életpálya-tanácsadói
által végzett tárlatvezetés, amelynek keretében csoportosan,
tervszerűen nézték végig a standokat a diákok, végül pedig
átbeszélték a látottakat. Szintén nagy népszerűségnek örvendtek a
kipróbálható szakmai fogások és a különleges pavilonok, mint a
bűnügyi labor, a helyszínelő kocsi vagy a repülőgép-szimulátor.
Kiállátásról részletesen ide kattintva olvashat »

Indulnak a 2x3 napos képzések

Az első képzési időszak

2010. február 17-től megkezdődnek a TÁMOP 2.2.2. program
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keretében hirdetett 2x3 napos akkreditált, pályaorientációs
témakörökre épülő képzések. Az első időszakban (február 17-18-19.
és március 3-4-5.) azon témákban indul képzés, amelyekre az
előzetes igényfelmérés során a legnagyobb érdeklődés mutatkozott.
Helyszínként könnyen megközelíthető és egyben turisztikai
lehetőségekben bővelkedő városok szolgálnak: Budapest, Eger,
Hajdúszoboszló, Harkány stb. A TÁMOP 2.2.2. program célja képzésen túl - a tanácsadás szakmában tevékenykedő szakemberek
számára egy olyan környezet biztosítása, amelyben az érintettek
könnyedén tapasztalatot, információkat cserélhetnek, vagy akár
ismerkedhetnek a többi kollégával.
Részletes információt ide kattintva olvashat »

Elindult a Felvi.hu új csatornája

A diplomán túl

A diplomán túl portált az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. indította 2010 elején az Új Magyarország Fejlesztési Terv
TÁMOP 4.1.3. „A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű
fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt részeként megvalósuló ún.
Diplomás Pályakövetési Rendszer alprojekt keretében. A Diplomán
túl portál a pályakövetéssel kapcsolatos központi kutatások
eredményeit mutatja be, valamint a pályakövetés szerepére, a
pályakövetésben való részvételre próbálja felhívni az ide látogatók
figyelmét. Az oldal ezen felül a felsőoktatásban eltöltött évek alatt és
után igyekszik segíteni a hallgatókat és a frissdiplomásokat a
karriertervezésben.
Részletes információt ide kattintva olvashat »

Megtartotta idei első ülését a Nemzeti
Pályaorientációs Tanács (NPT)

Közös szakmai együttműködés

2010. február 10-én megtartotta idei első ülését a Nemzeti
Pályaorientációs Tanács.
A TÁMOP 2.2.2 projekt előrehaladásával kapcsolatos beszámolók
mellett az ülés fontos célja volt a párhuzamosan futó projektek,
valamint az egyes szakmai szervezetek közötti együttműködés és
kooperáció elősegítése.

Részletesen ide kattintva olvashat »

Hírlevéllel kapcsolatos információ
A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló törvény értelmében
tájékoztatjuk, hogy központi adatai online adatbázis gyűjtésből származnak.
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