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TÁMOP 2.2.2.

A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése

Tisztelt Érdeklődő!

Engedje meg, hogy egy rövid tájékoztatót jutassunk el Önhöz ezzel a fontos és időszerű témával, a
pályaorientációval valamint magával a TÁMOP2.2.2 projekttel kapcsolatban.

Regionális szakmai hálózatépítés
Eredmények májusban

Tovább folyik a TÁMOP 2.2.2. keretében kialakítandó regionális
szakmai hálózat építése az ország hét régiójában. Május hónapban
munkatársaink 722 emberrel vették fel a kapcsolatot összesen,
telefonon 240, emailen 251, személyesen 100 emberrel
találkoztak,131 személy workshopon vett részt.
Május végéig a személyes találkozók és workshopok alkalmával
összesen 2797-an jelentkező töltött ki adatlapot és került be a
szakmai hálózatba.

GY.I.K.

Gyakran ismételt kérdések
Az adatgyűjtési munka során több, a projekttel, a jelentkezéssel és
a képzéssel kapcsolatos - sokak érdeklődésére számot tartó kérdés érkezett hozzánk.
A beérkező kérdéseket kiértékeltük, megválaszoltuk és kérdésfelelet formájában elérhetővé tettük.
A gyakran ismételt kérdések köre most ismét kibővült, további
hasznos információt tartalmaznak.
Bővebb információt ide kattintva olvashat »
Gy.I.K. és válaszok »

A wales-iek így csinálják

Careers Wales - életpálya-információs
portál
A Careers Wales ingyenes életpálya információkat és
pályatanácsadást nyújt, minden korcsoport számára, a képzés és a
munka területén egyaránt, két nyelven. A szervezet honlapjának
nyitóoldalán mindenki kiválaszthatja, melyik célcsoporthoz tartozik,
miben van szüksége segítségre: - A jövőm címszó alatt tanulási
nehézségekkel küzdő fiatalokat szólítanak meg - A korosztályokon
belül is külön-külön foglalkoznak a 9 évvel fiatalabbakkal, a 10-11,
illetve a 16-19 évesekkel - Szülőknek, Felnőtteknek, Munkáltatóknak
és Szakembereknek szintén külön csoportjuk van, ahol a rájuk
vonatkozó ismeretekkel, hasznos tudnivalókkal találkozhatnak.
Bővebb információt ide kattintva olvashat »

Szakmai konzultáció

A 2011. májusi életpálya tanácsadás és
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szakpolitikák világkonferenciáról
2009 novemberében, az ötödik "Életpálya tanácsadás és
Szakpolitikák" világkonferencián a magyar delegáció jelezte a
rendezési szándékát, amelyet elfogadtak, így hazánk lesz a
házigazdája a 2011-es világkonferenciának. A Nemzeti
Pályaorientációs Tanács (NPT) titkársági feladatait ellátó
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) megkezdte a program
összeállítását. A nemzetközi szervező bizottság - az ETF: Helmut
Zelloth, az ELGPN: Raimo Vuorinen, és az ICCDPP: Liz Galashan
delegáltjaival - 2010. június 11-én tartja meg az első ülését, ahol
megszületnek a konferencia témakörei, a megívandók listája és a
nemzetközi szakmai és pénzügyi társtámogatásokról szóló döntések.
Bővebb információt ide kattintva olvashat »

Nemzeti összefogás az
árvízkárosultakért
Segítsen Ön is

Az elmúlt hetek hatalmas esőzései következtében súlyos árvízi
helyzet alakult ki hazánk területén. Több helyen a valaha mért
legnagyobb vízszinten vonul el az ár, az ország egész területén
intenzív védekezés folyik. Több ezer kilométer hosszúságban, több
ezren küzdenek az árral. Az esőzések, áradások települések
százain okoztak súlyos károkat, zártak el községeket a külvilágtól.
De mi lesz ha elvonul az ár? Mi marad a víz után? Mi lesz ezekkel
az emberekkel, családokkal? Segítsünk rajtuk!
Az alábbi telefonszámokon gyorsan eljuttathatja adományát a
rászorultaknak: 1752 a Nemzeti segélyvonal száma, 1749
a Vöröskereszt adományvonal száma. Segítsen Ön is!

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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