Page 1 of 3

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: Monday, August 23, 2010 9:54 AM
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 júliusban

Tovább folyik a TÁMOP 2.2.2. keretében kialakítandó regionális
szakmai hálózat építése az ország hét régiójában. Július
hónapban munkatársaink 849 emberrel vették fel a kapcsolatot
összesen, telefonon 256, emailen 253, személyesen 101 emberrel
találkoztak, 134 személy workshopon vett részt.
Július végéig a személyes találkozók és workshopok alkalmával
összesen 3285 jelentkezı töltött ki adatlapot és került be a
szakmai hálózatba.
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Hálózatépítı tevékenység értékelése
2010. január-márciusi idıszak

TÁMOP 2.2.2. - "A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése" címő projekt egyik alprogramja keretében
2008. júliusától - egy hónapos elıkészítés után - folyamatos zajlik
a pályaorientációs, illetve a pályaorientáció egyes részfeladataiért
felelısséget vállaló szakemberek felmérése. A 2010. január 1. és
március 31. között jelentkezett 636 szakember adatainak
feldolgozása alapján összességében megállapítható, hogy az
életpálya-építési (pályainformációs/ pályaorientációs)
szakemberek személyes felkészültségének és szolgáltatási
tevékenységének adatbázisának elemzése változatos képet mutat,
az egyes régiókban élı, tevékenykedı szakemberek száma is
eltérı értékelést kap, ha például a régiók népességére, területére
vetítjük.
A teljes értékelés itt olvasható »

Új pályainformációs eszközök
Újkészítéső filmek, mappák

Augusztus elsı hetében elkészült valamennyi pályabemutató film
és szakmaismertetı mappa. A 42 új film az internetes publikálás
érdekében" flash video" formátumban készült, eleget téve az
esélyegyenlıségi követelményeknek is: minden film teljes
szöveganyaga elérhetı feliratozás formájában is. A filmek
megalkotása során a stáb saját zeneszerzıvel, változatos
helyszíneken dolgozott, eleget téve annak a kívánalomnak, hogy
fiatalos, lendületes, hiteles filmek készüljenek. A mappák és filmek
hamarosan teljes egészében megtekinthetıek lesznek a
www.epalya.hu, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálokon.

További részleteket ide kattintva olvashat »

NPP online

Új önismereti kérdıívek a Nemzeti
Pályaorientációs Portálon

A pályaorientáció rendszerének fejlesztését célzó nemzeti
program elsı idıszakában 26 önértékelı eljárást fejlesztett és
vizsgáltatott be a TÁMOP 2.2.2 program. A 26 új eljárás a
Tanácsadók Virtuális Közösségében (TVK) bejelentkezett és
szakmai paraméterek szerint akkreditált szakképzett
pályatanácsadók számára támogatással együttesen lesz elérhetı.
A tanácskérık minden eszközt elérnek majd az ısszel induló
Nemzeti Pályaorientációs Portálon (NPP) keresztül. Az új portál a
fél évtizede mőködı ePalya pályaorientációs portál utódja lesz,
amelyet 2011-15 között – a program folytatása esetén- tovább
fogunk fejleszteni a közösségi elvárásoknak megfelelıen. Az
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elkészült kérdıívek szöveges, illetve konkrét pályakörökre,
foglalkozásokra vonatkozó értékelést adnak, sok esetben rövid és
mély-verzióban egyaránt elérhetıek. Az életút-támogató
tanácsadás célkitőzésének megfelelıen számos felmérı eljárás
több célcsoport számára differenciált verziókban készültek:
• általános iskolásoknak,
• középiskolásoknak/pályakezdıknek,
• felnıtteknek (általános verzió).

Középiskolai tagozatok keresıje
FSZH-OH együttmőködés

A Nemzeti Pályaorientációs Portál egyik fontos elemeként
elkészült az a funkciócsoport, amely elsısorban a középiskolaválasztásban kíván a felhasználóknak segítséget nyújtani. A
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal
Közoktatási Információs Irodájának közös fejlesztéseként létrejött
alkalmazás:

• Online módon kereshetıvé teszi a minden év végén megjelenı
középiskolai tagozatkód-jegyzéket (KIFIR). Az induló tagozatok
között a felhasználók és a tanácsadással foglalkozók kereshetnek
többek között iskolatípus, szakmacsoportos alapozás, két-tanítási
nyelv, nyelvi elıkészítı évfolyam, nemzeti-etnikai tanterv, emelt
szinten oktatott tantárgy szerint.
• Az OH Közoktatási Információs Iroda és az FSZH között
kialakított online adatkapcsolat révén a Nemzeti Pályaorientációs
Portál keretében kereshetıvé teszi az összes hazai közoktatási
intézményt.
A közös fejlesztés jó és továbbvihetı példája a közigazgatási
szervek, háttérintézmények együttmőködésének, a hivatalos
adatbázisok összekapcsolásának és hatékony hasznosításának.

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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