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TÁMOP 2.2.2.

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.

Közbeszerzési pályázat

Irodabérletek beszerzése 11 városban
A TÁMOP 2.2.2. A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése című program keretében közbeszerzési
pályázatot írtak ki vidéki szervezeti egységek elhelyezésére
alkalmas, részenként meghatározott alapterületű irodahelyiségek
bérlésére Budapest, Eger, Esztergom, Győr, Miskolc, Pécs,
Salgótarján, Székesfehérvár, Szombathely, Tamási, Tatabánya
városokban.
Az ajánlattételek benyújtásának határideje: 2009.
december 18. (péntek) 10:00 óra.
A teljes ajánlattételi felhívás ide kattintva olvasható »

Életpálya tanácsadás szakmai
folyóirat

Online is elérhető az első dupla szám
A lapot a magyar LLG, azaz az életpálya-tanácsadás tartalmának
megismertetéséért bocsátottuk útjára. A legfrissebb hírek mellett
szemezgetünk a 70-es, 80-as években megjelent, ma is aktuálisnak
tekinthető írásokból, ugyanakkor a jelenlegi hazai és nemzetközi
fejleményekről is részletes beszámolót adunk. A kapcsolódó
szakszavakat és fogalmakat fogalomtár keretében tisztázzuk.
Figyelemmel kísérjük az életpálya-tanácsadás témájában rendezett
konferenciákat is, amelyekről szintén olvashatnak összefoglalót a lap
hasábjain. Emellett tanácsadói hálózatunk tanulságos eseteiből is
tallózunk.
Életpálya tanácsadás szakmai folyóirata ide kattintva
tekinthető meg »

Régiós workshopok országszerte

Decemberben is folytatódnak a szakmai
workshopok
Az alkalmanként 25-50 gyakorló pályaorientációs
szakember részvételével zajló rendezvények célja:
- tájékoztatás az európai közösség életpálya-tanácsadási céljairól,
- tájékoztatás a kapcsolódó magyarországi fejlesztésekről,
- a terepen dolgozó szakemberek észrevételeinek, ajánlásainak
összegyűjtése.
Az elkövetkező időszakban az alábbi régiókban
rendezünk még workshopokat:
- közép-dunántúli régió (Székesfehérvár): 2009. december 15.
- észak-alföldi régió (Debrecen): 2009. december 16.
A workshopok szervezését az FSZH Életpálya-tanácsadási
Programirodája a Regionális Munkaügyi Központokkal
együttműködésben koordinálja, a rendezvényekre - előzetes
jelentkezést követően (tamop222@LAB.hu) - szeretettel várjuk
vendégeinket.
További információt ide kattintva olvashat »

Tanácsadóknak szóló adatlap

Észrevételek az adatlappal kapcsolatosan
A november 27-i egyeztetésen sok kolléga jelezte, hogy lennének
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javaslatai az Adatlap tanácsadóknak elnevezésű kérdőív
racionalizálásához. Ezúton szeretnénk kérni, hogy, ha az
adatgyűjtési munka során ötletek, javaslatok merültek fel Önökben,
szíveskedjenek elküldeni számunkra jövő keddig (2009. dec. 15-ig),
hogy az új évben racionálisabb kérdőív segítségével valósulhasson
meg a könnyebb és gyorsabb adatfelvétel.
Észrevételeket az alábbi email címre várjuk: szabo@lhtraining.hu .

Beszámoló a 2009. november 27-ei
szakmai egyeztetésről
2009. november 27-én a Gastland Konferenciaközpontban
megtartott szakmai egyeztetésen az alábbi témák merültek fel:
- az első látogatási időszak összefoglalása, lezárása, szakmai
értékelése,
- a második látogatási időszak célkitűzéseinek, feladatainak
megfogalmazása, az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdések
megvitatása,
- az online felület használatának ismertetése
- az operatív kérdések egyeztetése
Az emlékeztető teljes dokumentuma ide kattintva
tekinthető meg »
A Lighthouse Training prezentációja ide kattintva
tekinthető meg »
Borbély-Pecze Tibor prezentációja ide kattintva
tekinthető meg »

Tanácsadás aktuális kérdései
Pályaválasztás és pályaorientáció

A pályaválasztás az emberi tudatba sűrít egyfajta jövőélményt,
amely esszenciája a biztonságra törekvés; ennek gyökereit akár az
életfenntartás ösztönében is kereshetjük. Társadalomtörténeti
ismereteink szinte minden korban az ember életútjával foglalkozik.
Ezek az életutak értelemszerűen az adott kor meghatározó,
elsősorban politikai figurái, akik gyakorta szinte magától értetődően
válnak kisebb-nagyobb csoportok, népek irányítóivá, meghatározó
mintáivá. Szintén fontos lehet az életút tervezésénél az a
természetes igény, hogy az ember szeretne sikeresen alkalmazkodni
a változó környezeti feltételekhez. Ez a munkavégzésen keresztül
valósítható meg, amely végül is a munka meghatározó terheit
tudatosította.
A cikkről 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 gyűjtésből származnak.
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