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Tájékoztató
A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt meghatározó szakmai eleme a 4000 fő részére
tervezett, blended learning módszertanon alapuló Pályaorientációs konzulens és Nemzeti
Pályaorientációs Portál felhasználó képzés.
A Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzést a
Nemzetgazdasági Minisztérium minőségi követelményeinek megfelelően
-

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásba vette (Felnőttképzési
nyilvántartásba vételi szám: E-001000/2014/D001),
a Pedagógus Akkreditációs Testület 30 kreditponttal, (Alapítási engedély nyilvántartási
szám: 957/167/2013),
a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 30 kreditponttal minősítette (Program
engedélyszám: T-05-178/2013),
és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 33 kreditponttal nyilvántartásba vette (Nyilvántartásba
vételi szám: PM-0155-1303-BS).

Ennek következtében minősített képzési programunk elvégzésével mind pedagógiai, mind szociális,
mind közszolgálati területen dolgozó szakemberek teljesíthetik továbbképzési kötelezettségüket.

Miért hasznos Önnek a képzés?
A pályaorientáció folyamata során az egyén saját érdeklődésének és képességeinek
figyelembevételével, a lehető legszélesebb körű információk birtokában kiválasztja azt a
pályát/foglalkozást/szakmát, amelyet életútja egészén vagy egy részén szívesen végezne. Ezt a
folyamatot pályaorientációs szolgáltatások támogatják, amelyek célja a konkrét iskolaválasztás,
pályaválasztás elősegítése, valamint a személyiség tartós beillesztése a munka világába. A
pályaorientációs konzulens munkája során célorientált, problémamegoldó tevékenységgel
támogatja a hozzá fordulókat pályaorientációval és életpálya-építéssel kapcsolatos kérdéseik
megoldásában.
A képzés során Ön megismeri a pályaorientáció elméleti és gyakorlati alapjait, a pályaorientációs
konzultációhoz szükséges eszközöket, jó gyakorlatokat, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portál
(NPP) által kínált pályaorientációt és életpálya-építést támogató lehetőségeket. A képzés célja, hogy
Ön, mint leendő pályaorientációs konzulens, helyesen alkalmazzon megfelelő kommunikációs,
kérdezés- és konfliktuskezelési technikákat, valamint képessé váljon a pályaorientációs konzultáció
alapvető formáinak, módszereinek és technikáinak gyakorlati alkalmazására, a konzultáció
folyamatának megtervezésére, illetve lebonyolítására, a munka és tanulás világához kapcsolódó
útmutatásra, és az NPP alkalmazására ezen tevékenységek során.

Képzés időtartama, helyszíne és módszere
Képzésünket 30 óra időtartamban (egy tanítási óra 45 perc) tartjuk, amely döntően a résztvevők
tevékenységére, egyéni és csoportos gyakorlati feladatmegoldásra épül.
A képzés első modulját/tanegységét Ön egy 10 órás, e-learning alapú képzési tananyag segítségével
sajátíthatja el, amelyre 1 hét áll rendelkezésére. A tananyag feldolgozásában szaktutorok segítségét
veheti igénybe.
Ezt követően Ön a 2-5. tanegység/modul témaköreit 20 óra, 3 nap időtartamban megvalósuló,
személyes jelenlétet igénylő, tréning módszertanon alapuló, gyakorlatorientált készségfejlesztő
képzés során dolgozza fel. A jelenléti képzési idő alatt szállásról és étkezésről gondoskodunk.

Képzés tanegységei, moduljai
1. A „Pályaorientációs alapismeretek” című modul/tanegység során Ön elsajátítja a
pályaorientáció alapismereteit, a pályakonzultáció gyakorlati alapjait. Felismeri az önismeret, a
pályaismeret és a munkaerő-piaci ismeretek jelentőségét a pályaorientációs konzultáció
folyamatában és a Nemzeti Pályaorientációs Portál használata során.
2. A „Pályakonzultáció gyakorlati alapjai” című modul/tanegység során Ön megismeri a
pályaorientációs konzultáció tervezési és lebonyolítási folyamatát, a Nemzeti Pályaorientációs
Portálon a pályaorientációs konzultáció szempontjából releváns eszközrendszert.
3. Az „Önismeret jelentősége a pályaorientációban” című modul/tanegység során Ön megismeri
a pályaorientációs kérdőívek alkalmazását, valamint a kérdőívek önálló felvételét és kiértékelését.
Konzultációs gyakorlatok segítségével tapasztalatot szerez visszajelző- és kérdezési technikák
helyes alkalmazásáról, és döntési helyzetekben megfelelő képzési- és foglalkozási irányok
kijelöléséről.
4. A „Pályaismeret jelentősége a pályaorientációban” című modul/tanegység során Ön
megtanulja a pályaorientációhoz kapcsolódó, a Nemzeti Pályaorientációs Portál által kínált
adatbázisokat kezelni, információforrásokat alkalmazni, releváns információk között szűrni, a
képzés- és foglalkozáskínálatot bemutató eszközöket magabiztosan használni, és bemutatni.
5. A „Munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaorientációban” című modul/tanegység során
Ön megismeri az öntájékozódási és önmenedzselési technikákat, illetve a Nemzeti
Pályaorientációs Portál releváns tartalmait, amelyek a tanácskérő öntájékozódását adekvát
módon elősegítik.

Kiknek szól a képzés, milyen előképzettség szükséges?





Pedagógusoknak, akik pályaorientációs feladatot látnak el, pályaorientációs órát tartanak,
diákjaikat támogatják a pályaorientáció területén, vagy akiknek ez a jövőben feladatkörük lesz.
Munkaügyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők, valamint azon jelentkezők részére, akik
feladatkörébe tartozik a munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatások, illetve a
megváltozott munkaképességű munkavállalók részére biztosított munka- és életpályatanácsadási szolgáltatások, az álláskeresők felkészítési feladatai.
Szociális szakembereknek, pszichológusoknak, tanácsadóknak, akik pályaorientációs és
életpálya-tanácsadási feladatot látnak el, vagy akiknek ez a jövőben feladatkörük lesz:
karrierirodák, ifjúságsegítő irodák, ifjúsági otthonok, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai
szakmai szolgálatok, nevelési tanácsadók, gazdasági kamarák, valamint szociális,
gyermekjóléti, gyermek- és családvédelmi szolgáltató tevékenységet végző intézmények.

A képzés előfeltétele: felsőfokú végzettség és felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Mennyibe kerül a képzés?
A képzés a résztvevők számára ingyenes, a költségek a TÁMOP2.2.2-12/1 uniós kiemelt projekt terhére kerülnek elszámolásra.

További információk
Reméljük, hogy képzési programunk felkeltette érdeklődését!
További tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Nemzeti
Pályaorientációs Portálra (http://eletpalya.munka.hu/kepzes)!
Kérdéseik kapcsán szívesen állunk rendelkezésükre
tamop222_kepzes@ngm.gov.hu.hu e-mail címen.

a

Képzésünkön megtisztelő részvételére számítunk:
a TÁMOP-2.2.2-12/1 Projekt Munkatársai
A képzési program a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretén belül valósul meg.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001000/2014/D001

