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TÁMOP 2.2.2. - Életpálya tanácsadás

TÁMOP 2.2.2. - Életpályatanácsadás
A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése
Engedje meg, hogy ezúton ajánljuk szíves figyelmébe a pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése projekt legfrissebb híreit.
Összeállították: dr. Borbély-Pecze Tibor Bors, Répáczki Rita, Kovács Tibor

A TÁMOP 2.2.2 projekt 2008-2010 közötti
szakaszának zárókiadványai
A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése
kiemelt program 2008-2010 közötti szakaszának összefoglalásaként
elkészült az eredményeket összefoglaló zárókötet, illetve a
fejlesztést EU szakpolitikai szinten értékelő független értékelés.
Mindkét kiadvány teljes terjedelmében elérhető magyar és angol
nyelven:
Zárókiadvány – magyar verzió
Zárókiadvány – angol verzió
Független projektértékelés – magyar verzió
Független projektértékelés – angol verzió

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács
novemberi ülése
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November 17-én tartotta idei negyedik rendes ülését a Nemzeti
Pályaorientációs Tanács. Témák:
-A Nemzeti Pályaorientációs Tanács 2011-12-es munka és
feladatterve, a 2011-12-es finanszírozás és működtetés nyitott
kérdései
-Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) 201112-es feladatterve és a magyar munkafeladatok
-A 2011-es Pályatanácsadás és Szakpolitikák 6. Világ Szimpózium
megrendezése a magyar elnökség alatt, valamint beszámoló a
2010. október 25-i ICCDPP elnökségi telefonkonferenciáról
-90 éves a cseh pályaválasztási rendszer
-ELGPN 7. hálózati ülés
Az ülés előterjesztései ide kattintva olvashatók

Nemzetközi rendezvények 2011-ben
Budapesten
2011 során két jelentős nemzetközi szakmai rendezvénynek is
Budapest adhat otthont.
Február során az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat
(ELGPN) plenáris ülése, októberben pedig a Pályatanácsadás és
Szakpolitikák 6.
Világszimpózium kerül hazánkban megrendezésre.
A soros magyar elnökség alatt, illetve közvetlenül azt követően
megrendezésre kerülő események szakmai felelőse a
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal keretében dolgozó
pályaorientációs munkacsoport.

Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai
Hálózat (ELGPN) 2011-12-es munkaterve
Elkészült az ELGPN következő két évre vonatkozó feladat- és
munkaterve. A zaragozai és lisszaboni üléseken született javaslatok
értelmében a 2011-12-es munkaterv az előző szakaszok során
alkalmazott munkacsomagok megközelítést megtartva, ágazatokon
(oktatás, szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés, foglalkoztatás,
társadalmi befogadás) átívelő megközelítést alkalmaz. Főbb
munkacsomagok:
-Pályavitelhez, -fejlesztéshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése
-Pályaorientációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
-Pályaorientációs szakpolitikai koordináció fejlesztése
-Minőségbiztosítás / Tapasztalati-alapú szakpolitikai és
rendszerfejlesztések (munkacsomag-vezető: Magyarország)
A feladattervről részletesen a novemberi NPT előterjesztésben
olvashat

Megjelent az Életpálya-tanácsadás folyóirat
idei harmadik duplaszáma
A TÁMOP 2.2.2 projekt keretében elindult szakfolyóirat aktuális
számának tartalmából:
- Áttekintés a pályaorientáció témakörében megjelent
bibliográfiáról
- Rehabilitációs járadékban részesülők munkaerő-piaci helyzete
és képzéshez viszonyulása Ózdon és térségében
- A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után
- Gondolatok egy korszerűbb pályalélektanról
- Pálya és nevelés
- Miben lennék sikeres – esettanulmány
A folyóirat elektronikus verziója ide kattintva olvasható
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Pályakövetési adatok a
www.diplomantul.hu honlapon
A www.felvi.hu honlapot is működtető Educatio Nonprofit Kft.
jóvoltából október közepétől egy helyen, a www.diplomantul.hu
portálon a nyilvánosság is megismerheti az egyetemek, főiskolák
végzettjeinek életpályájára vonatkozó legfontosabb eredményeket.
A felsőoktatásba készülők itt egy helyen nézhetik meg, hogy az
adott intézmény karán diplomát szerzők hogyan tudtak
elhelyezkedni, mennyiben sikerült a szakmájukban munkát találni,
mekkora a jövedelmük.

A pályaorientációs protokoll ismertsége és
elfogadottsága
A pályaorientációs protokoll ismertsége és elfogadottsága
A Szent István Egyetemen készülő egyik szakdolgozat keretében
azt vizsgálják, hogy a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében elkészült
Pályaorientációs szakemberek szakmai protokollja mennyire ismert,
elfogadott és használt az érintett szakemberek körében. A kutatás
nagyban segíti a protokoll továbbfejlesztését, bővítését. A dolgozat
elkészülésének várható időpontja április eleje, amennyiben
érdeklődik a végeredményekről, kérjük, jelezze a készítőnek:
Majoros Dalma - dalma.majoros@gmail.com .
Az online kérdőívet ide kattintva töltheti ki

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.
Adatkezelési azonosító: 03693-0001-45858
Ezt a hírlevelet a(z) PasztorSz@LAB.HU címre küldtük. Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni
hírlevelünket, a lemondásához, kérjük, kattintson ide
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