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TÁMOP 2.2.2. - Életpálya tanácsadás
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.

Regionális szakmai hálózatépítés
Eredmények szeptember végén

A TÁMOP 2.2.2. keretében kialakítandó regionális szakmai hálózat
építése az ország hét régiójában zajlik. Az első látogatási időszak
alatt (2009. július-augusztus-szeptember) munkatársaink 1774
emberrel vették fel a kapcsolatot telefonon, emailen és/vagy
személyesen, 678 személy workshopon is részt vett.
A személyes találkozók és workshopok alkalmával összesen 1135
jelentkező töltött ki adatlapot, közülük 920 egyén jelezte részvételi
szándékát a projekt keretében megrendezésre kerülő képzésekre.

Képzésakkreditáció

Megkezdődött a 2x3 napos képzések
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akkreditációs folyamata
2009 nyarán megkezdődött a TÁMOP 2.2.2 keretében kidolgozott
10, valamint a projekt előkészítéseként 2008 őszén elkészült
Munkaerőpiaci ismeretek című képzési anyag akkreditációja.
A képzések célja, hogy a pályaorientációs tevékenységet végzők és
a társszakmákban dolgozók szakmai ismeretei bővüljenek. Kiemelt
törekvés, hogy a képzések elvégzése továbbképzési pontok
megszerzésével is párosuljon, ezért a FAT (felnőttképzési)
akkreditáció mellett még három rendszerbeli akkreditációt indítottunk
el: pedagógus-továbbképzések akkreditációs rendszere, szociális
akkreditációs rendszer, közművelődési akkreditációs rendszer. Mind
a képzések program-akkreditációja, mind pedig a szakmai minősítési
eljárások folyamatban vannak.

Nemzeti Pályaorientációs Portál

Új internetes oldal a tanulás és munka
világáról
A TÁMOP 2.2.2 projekt keretében 2010 első negyedévében indul a
Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP), amelynek célkitűzése, hogy
egy, a nemzetközi internetes oldalakhoz hasonló funkció- és
tartalomkínálattal rendelkező pályaorientációs portál váljon
elérhetővé a magyar felhasználók számára.
A portál funkciói és tartalmai három csatornába rendeződnek:
- Tanulás világa
- Munka világa
- Tanácsadók Virtuális Közössége.
A témáról bővebben ide kattintva olvashat!

Életpálya tanácsadás
Tanácsadás élethosszig

Dinamikusan változó világunkban, életkortól és élethelyzettől
függően, számos kihívás adódhat az egyén életében, melyek
hatékony kezelése akkor lehetséges, ha a megoldási folyamat
középpontjában az ember áll. E támogató szolgáltatás
interdiszciplináris jelleggel, hálózatos formában működtetve lehet
csak hatékony.
Az életpálya-tanácsadási tevékenység és a kapcsolódó
európai uniós program (TÁMOP 2.2.2.) fő célja a szakmához
kapcsolódó korábbi eredmények, módszerek rendszerezése,
továbbfejlesztése, valamint a tevékenységet végző szakemberek
egységes szakmai közösséggé szervezése.
A témáról bővebben ide kattintva olvashat!

A tanácsadás helyzete Japánban
Nemzetközi kutatási eredmények

Az életpálya-tanácsadás témakörében folyamatosan jutunk újabb
kutatási eredményekhez. Összefoglalónkban betekintést kívánunk
nyújtani a szakma jelenlegi helyzetébe, és a jövőben várható
fejleményekbe. A SWOT analízis (SWOT analysis = Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats; szervezetelemzési stratégia)
alapján született kutatási eredmények képet adnak az életpályatanácsadás erősségeiről, gyengeségeiről, lehetőségeiről és a
folyamat kritikus pontjairól. A komplex kutatásban összesen 12
ország vett részt. Az eredmények egy részének prezentálása révén
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kívánunk betekintést nyújtani olvasóink számára az életpályatanácsadás nemzetközi jelenébe.
A témáról bővebben ide kattintva olvashat!

A tanácsadás múltja, jelene, kérdései

A pályaorientáció egyre fontosabb eszköze
a társadalompolitikának
Az elmúlt tíz-tizenöt évben több OECD tagállam, a Világbank és az
Európai Tanács is foglalkozott a pályatanácsadás (career
counseling) szerepével és módszertanával, az OECD pedig 2004ben két kiadványt is megjelentetett. Új eszköz vagy új szakma került
vajon a szakpolitikusok látókörébe? A tanácsadás (counseling) és
információs tanácsadás/útmutatás (advising) mely szakterületeit
lehet hasznosítani a gazdaság-, foglalkoztatáspolitika vagy az
oktatás/szakképzéspolitika, az élethosszig tartó tanulás területein?
Ha pedig vannak ilyenek, melyek a tanácsadás- szakpolitika határai,
és mely társpolitikák alakítják azt?
.
A témáról bővebben 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 gyűjtséből származnak.
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