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Pásztor Szilvia
Feladó: Kovács Tibor (FSZH)
Küldve: 2010. október 12. 9:24
Címzett: Pásztor Szilvia
Tárgy:

FW: TÁMOP 2.2.2. - Életpálya tanácsadás

From: Lighthouse Training [mailto:tamop222@lhtraining.hu]
Sent: Thursday, September 16, 2010 4:06 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.

Regionális szakmai hálózatépítés
Eredmények augusztusban

Tovább folyik a TÁMOP 2.2.2. keretében kialakítandó regionális
szakmai hálózat építése az ország hét régiójában.
Augusztus hónapban munkatársaink 721 emberrel vették fel a
kapcsolatot összesen, telefonon 248, emailen 265, 122 személy
workshopon vett részt.
Augusztus végéig összesen 4006 jelentkezı töltött ki adatlapot és
került be a szakmai hálózatba.
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TÁMOP 2.2.2. képzések
Az elsı akcióterv lezárult

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TÁMOP 2.2.2. "A pályaorientáció
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése" kiemelt európai
uniós program elsı akcióterve megkötött támogatási szerzıdése
2010. szeptember 21-én véget ér, ezért a program keretében
megvalósuló képzésekre jelenleg nem tudunk jelentkezéseket
elfogadni. A 2010. február 17-vel induló képzéseket eddig 1237-en
végezték el sikeresen, és a nyolcadik képzési idıszakban közel
360 fı számára tartunk szakmai továbbképzést. A folyamatban
lévı szerzıdéshosszabbítás, valamint a tervezés alatt álló
második akciótervben (2011-12) megvalósuló feladatok között
szintén vállaltuk, hogy a pályaorientációs szakma társszakmáiban
tevékenykedı szakemberek számára biztosítunk szakmai
továbbképzéseket. Amennyiben a szerzıdéshosszabbítás 2010.
szeptember 21-ig megtörténik, a Hivatal a www.afsz.hu továbbá a
www.epalya.hu honlapokon teszi közé az új képzések történı
jelentkezési feltételeit. Az elsı idıszakban jelentkezett, de esetleg
képzésre eddig be nem osztott szakembereket szeptember 21.-ig
a Regionális Szakmai Hálózatépítést végzı konzorcium értesíti. Az
esetleges újraindítás esetén a Hivatal a továbbiakban csak a saját
honlapjain közzétett on-line formanyomtatványokon fogad
jelentkezéseket.

Pályaválasztási Kiállítás

2010. szeptember és december között
A regionális munkaügyi központok és kirendeltségeik idén is
megrendezik a pályaválasztási kiállításokat. amelyen mind a 7
régió részt vesz. Helyszínek A helyszínek között elıreláthatóan az
alábbi városok zerepelnek idén:
Dél-Alföld: Békéscsaba, Kecskemét, Szeged, Baja
Dél-Dunántúl: Paks, Szekszárd, Bonyhád, Tamási, Dombóvár
Észak-Alföld: Baktalórántháza, Debrecen, Hajdúnánás,
Nyíregyháza, Szolnok, Törökszentmiklós
Észak-Magyarország: Eger, Miskolc, Salgótarján
Közép-Dunántúl: Székesfehérvár, Dunaújváros, Tatabánya,
Veszprém, Pápa,
Közép-Magyarország: Tököl, Gödöllı, Cegléd, Vác
Nyugat-Dunántúl: Gyır, Nagykanizsa, Sopron, Szombathely,
Zalaegerszeg .
További információt ide kattintva olvashat »

TÁMOP 2.2.2. zárókonferencia
2010. szeptember 14-15.

2010. szeptember 14-15-én került megrendezésre a TÁMOP
2.2.2. "A pályaorientáció tartalmi és módszertani fejlesztése" c.

2010.10.12.
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kiemelt projekt zárókonferenciája.
A konferencia résztvevıi: A Regionális Szakmai Hálózatban
felmért szakképzett pályatanácsadók, valamint pályaorientációs
részfeladatok ellátó humán szakemberek. Pályaorientációs
feladatok ellátásában érintett intézményvezetık és fenntartói
képviselık, valamint a felsıoktatási intézményekben megalakult
karrier irodák munkatársai és a tanácsadási szolgáltatások
felhasználói. Továbbá a pályaorientáció rendszerszintő
fejlesztésében feladatot vállaló minisztériumok és hivatalok
delegáltjai.
A konferencia lezárult, a résztvevık számos mőhelybeszélgetésen
és plenáris ülésen oszthatták meg tapasztalatikat a programmal
kapcsolatban.
A konferencia részletes programját ide kattintva olvashatja »

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

2010.10.12.

