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Ajánlás és Szerkesztői Köszöntő

A jelenlegi hazai munkaerő-piaci helyzetben felértékelődnek mindazon tevékenységek,
amelyek a hatékonyabb szolgáltatást, a foglalkoztatási kapacitás növelését, a szakképzett
munkaerő biztosítását segítik elő.
Mindezekkel a célokkal összefüggésben a rendelkezésre álló európai uniós források
között a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt feladata a pályaválasztók, pályamódosítók
szakmai támogatása, valamint olyan szolgáltatói és információs eszközrendszer kiépítése, amely elősegíti az optimális döntéseket a képzéshez és a munkához kapcsolódóan.
A pályaorientáció térhódítása hozzájárul a képzésben tapasztalható lemorzsolódások
csökkentéséhez, a gazdasági kereslet és a munkaerő összehangolásához.
Fontosnak tartom, hogy az életpálya-tanácsadás a pályakövetési adatokon, továbbá az
általános iskolák és a szakképző iskolák pályaorientációs tevékenységén alapuljon, szem
előtt tartva a munkaerő-piaci kereslet szabta irányokat és a hiányszakmák felé történő
orientációt. Ugyanakkor a fejlesztések szakmaiságát szükséges megerősíteni az európai pályaorientációs irányelvekhez történő kapcsolódással is.
Ezeknek a céloknak és tevékenységeknek a megismertetésén túl, az érdekeltek közötti kommunikációt szolgálja a
projekt keretében útjára indított Életpálya-tanácsadás folyóirat, amely mindazon szektorok szolgáltatásaival, gyakorlatával és kutatásaival foglalkozik, amelyek fontos szerepet játszanak a pályaorientációs tevékenység működtetésében és fejlesztésében.
Kívánom, hogy a szakfolyóirat mindazokat megszólítsa, akik ennek a közös munkának meghatározó szereplői!
Üdvözlettel,
Dr. Czomba Sándor
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az Életpálya-tanácsadás folyóirat 2. sorozatából az első lapszám tartalma híven tükrözi
szaklapunk célját, elképzeléseit, felvállalt feladatait. A folyóirat célja, hogy a kutatóknak,
fejlesztőknek, a pályaorientációs szolgáltatások területén dolgozóknak, vagy a hétköznapok jó gyakorlatait ismerőknek – pedagógusoknak, HR-szakembereknek, tanácsadóknak
– egyaránt lehetőséget adjon a bemutatkozásra, a kutatási eredmények, szakmai teljesítmények ismertetésére az életpálya-tanácsadás területén.
A szaklap megjelentetésével olyan fórumot kívánunk létrehozni, amely méltón reprezentálja a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt keretében zajló szakmai munkát, az életpálya tanácsadás eszközrendszerének fejlesztésével összefüggő kihívásokat. Lapunk tudományos
és ismeretterjesztő jellegű cikkeket, tanulmányokat tartalmaz, amelyek hasznosulhatnak a
gyakorlatban, és szakmai útmutatást nyújthatnak a területen tevékenykedő szakembereknek. Törekvésünk, hogy az ország minden régiója és pályaorientációban érdekelt szektora képviseltesse magát a cikk
szerzőinek közreműködésével. 2015 májusáig kilenc lapszámot kívánunk megjelentetni, közel 3000 példányban.
Ami a tartalmi felépítést illeti, a rovatokat bővítettük: a kutatási beszámolók, tanulmányok megjelentetése mellett
törekszünk arra, hogy minden számban helyet kapjon egy-egy jó gyakorlat bemutatása is, illetve olyan nemzetközi
kitekintés, amely nagy hatású, és a maga (tudomány)területén meghatározó fontosságú. Fontosnak tartjuk továbbá
egy-egy kiemelkedő kutató vagy szakértő, a hétköznapok gyakorlatában dolgozó kolléga, vagy egy olyan intézmény
működésének bemutatását, amely példaértékű lehet egyéb szolgáltatók számára. Mindez a Portré rovatunkban kap
helyet.
Minden lapszám rendelkezik majd teljes online verzióval a Nemzeti Pályaorientációs Portál elsősorban szakembereknek szóló portálrészén (www.eletpalya.munka.hu), valamint három teljes lapszám kizárólag online formában
válik elérhetővé.
Megtisztelő érdeklődésükre továbbra is számítva, jó böngészést kívánunk!
A szerkesztőség nevében:
Török Réka
főszerkesztő
2013. I. szám
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