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Hazai pályán – magabiztosan
Pályaorientációs rendszert fejleszt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Tanulmányaink, majdani hivatásunk kiválasztásával, módosításával életpályánkra több évre
kiható döntést hozunk. E döntéssel éppen azok a továbbtanulás, szakmaválasztás, munkahelyváltás előtt álló emberek maradnak magukra a leggyakrabban, akik jellemzően csak a látókörükbe
kerülő szakmák, hivatások elnevezései alapján próbálnak dönteni, azok valós ismerete nélkül. A
pályaorientációs területek fejlesztése, elterjesztése jelentős mértékben javíthatja a továbbtanulás,
pályaválasztás előtt állók, valamint az álláskeresők, továbbképzésekben résztvevők kilátásait,
előrejutási lehetőségeit.
A reális lehetőségek ismeretében hozott, tudatos döntésekben fogja segíteni a fiatalokat és felnőtteket
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal "A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése"
elnevezésű kiemelt programja, amely a pályaorientációval és életpálya-tanácsadással kapcsolatos
szolgáltatások szakmai támogatását és egy Módszertani Központ kialakítását tűzte ki célul.
A három éves projekt a Hivatal vezetésével, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. Az idei év júniusában induló program áttörő vállalkozásnak
számít, hiszen az életpálya-tanácsadási szemléletmód (LLG, Lifelong Guidance) terjesztését,
alkalmazását is beépíti a fejlesztésekbe. A több szektor együttműködésén alapuló program akár egy
teljes életutat átfogóan képes támpontokat, konkrét információkat adni a tanulás és a munka
világában meghozott döntésekhez.
Az életpálya-tanácsadási rendszer központi eleme a Nemzeti Pályaorientációs Portál továbbfejlesztése
(www.eletpalya.munka.hu), amelynek segítségével mindenki számára elérhetővé válnak az aktuális
hazai pályainformációk. A program keretében kifejlesztett pályaorientációs eszközök, többek között
az önismeretet támogató kérdőívek, a pályaismeret bővítését célzó foglalkozás-bemutató anyagok, és
a mindezek használatát támogató tananyagok is a majdani felhasználókat szolgálják. A projekt
további célja a pályaorientációs szakemberek képzése és fejlesztése, különös tekintettel a
pályaorientációs szempontból kiemelt szerepet betöltő általános és középiskolai pedagógusokra, akik
munkájuk során igényt tartanak rendelkezésre álló eszközök megismerésére és alkalmazásuk
elsajátítására.
A projekt 2015 májusára lebonyolítja 4000 fő pályaorientációs képzését, és évente közel 340.000 főt
regisztrál a megújult Nemzeti Pályaorientációs Portálon.
A minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében egységes módszertani alapokon nyugvó tanácsadói hálózat
épül ki, amely lehetővé teszi az igényelt szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, az
életpálya-tanácsadás igénybevételét, és garantálja minden állampolgár számára a legfrissebb képzésiés munkaerő-piaci információk elérését.
Az országos rendszer lehetővé teszi a közoktatási, szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási,
közművelődési és foglalkoztatási szektorok közötti információ-áramlást és együttműködést, továbbá
elősegíti a különböző területeken pályaorientációval foglalkozó szakemberek, tanácsadók közötti
szakmai párbeszédet. A képzett szakemberekkel, hálózati működés megszervezésével és online
kereső-felülettel támogatott pályaorientációs rendszer az érintettek munkaerő-piaci esélyeinek
javítását, valamint az oktatási, képzési rendszer hatékonyabb működését hivatott támogatni.

