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TÁMOP 2.2.2. - Életpályatanácsadás
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.

Nyertest hirdettek a FIT közbeszerzési
eljáráson

FIT mappák felújítása

A 2009 novemberében indult közbeszerzési eljárás három
részterületén egyaránt nyertes ajánlattevőt hirdetett a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal. Az ötven darab régi FIT (Foglalkozási
Információs Tanácsadó) mappa felújításának, aktualizálásának
felelőse az Alice Csoport Tanácsadó és Szolgáltató Kft. lett. Száz új
FIT mappa készítésére a Kanoa Consulting Kft-vel történt
szerződéskötés, míg a negyvenkettő új pályaismertető filmet a
Médiakreátor Bt. forgatja majd. A munkálatok március elején
kezdődtek és várhatóan augusztus végéig tartanak.
A TÁMOP 2.2.2 kiemelt program keretében nagy fontosságot
tulajdonítunk a foglalkozás-bemutató mappák és filmek bővítésének,
frissítésének, hiszen ezek az eszközök hiánypótló segítséget
nyújtanak az álláskeresőknek, továbbtanuló fiataloknak, aktuális
információkat tartalmazva egy-egy foglalkozásról, beleértve a
képzési lehetőségeket, a várható elhelyezkedési esélyeket, a
munkavégzéshez szükséges kompetenciákat és képességeket
egyaránt.
A mappák és filmek aktuális köre honlapunkon is megtekinthető.
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fejlesztések előrehaladása

Elkészült kérdőívek

2010 első negyedévében folytatódtak a Nemzeti Pályaorientációs
Portálhoz (NPP) kapcsolódó online eszközfejlesztések. A projekt
során kifejlesztendő 48 felmérő eljárás (kérdőív) közül 25-nek az
előzetes verziója készült el, amelyek tesztelése is megkezdődött
március második felében. A regionális szakmai hálózat tagjai a
fejlesztések előrehaladásával, az elkészült kérdőívekkel
kapcsolatban az NPP fejlesztési felelőséhez fordulhatnak:
Kovács Tibor (kovacstibor@lab.hu ).

Elégedettségmérés

Kérdőíves felmérés

Márciusban elindult a TÁMOP 2.2.2 – A pályaorientáció
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése projekt keretében
nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó elégedettségmérés.
Ennek során külön kérdőívvel vizsgáljuk az egyéni személyes
tanácsadással, az egyéni távtanácsadással, a csoportos
tanácsadással és a csoportos fejlesztéssel kapcsolatos
elégedettséget.
A vonatkozó kérdőíveket a tanácskérők interneten és papír-ceruza
alapon egyaránt kitölthetik.

Megjelent az Életpálya-tanácsadás új
száma

Életpálya-tanácsadás szaklap

Az Interneten is elérhető a TÁMOP 2.2.2. program gondozásában
összeállított Életpálya-tanácsadás című szaklap. A pályaorientációs
témákat felsorakoztató újság legújabb számának tartalmából: PALLÓ - Híd a munka világába
- Mulik Tünde: Mi alapján döntenek a fiatalok? - Egy kutatás
tapasztalatai
- Az életpálya-tanácsadás jelene Ausztráliában
- Csirszka János: A munka, mint a személyiség megnyilvánulása
- Esettanulmány - Petromán Anikó: Andrea, a tehetséges nő
- Fogalomtár
Az életpálya-tanácsadás szaklapját ide kattintva
tekintheti meg!»

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: 03693-0001-45859
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