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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

Összefoglaló munkaerő-piaci kiadványok
Megjelent az OECD „Employment Outlook 2010: Moving beyond the
Jobs Crisis” című kiadánya, amely az OECD térség munkaerő-piaci
és foglalkoztatási helyzetéről készített éves jelentés.
A teljes kiadvány, angol nyelven
A kiadványról készített magyar nyelvű összefoglaló
A kiadvány honlapja
Szintén elérhető az „Employment in Europe 2010” című kiadvány,
amely az Európai Bizottság egyik legfontosabb támogató eszköze a
tagállamok munkaerő-piaci szakpolitikájának kialakításához.
A kiadvány pdf verziója (angol nyelven)
A kiadvány online verziója

Rövid jelentés az ELGPN tevékenységeiről
2010 decemberében elkészült az Európai Pályaorientációs
Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) 2008 és 2010 között elvégzett
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tevékenységeit összefoglaló rövid jelentés. A szeptemberben
elkészült részletes anyagon alapuló dokumentum, az ELGPN 20082010-es munkatervének megfelelően a következő tematikákat
dolgozza fel:
- Pályavitelhez, fejlesztéshez kapcsolódó állampolgári
kompetenciák fejlesztése
- A pályaorientációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
- A pályaorientációs szakpolitikai koordináció fejlesztése
- A pályaorientáció egyéni, társadalmi lélektani és gazdasági
impaktjai
ELGPN 2008-2010 rövid jelentés teljes anyagának megtekintése

Az NPT állásfoglalása a közoktatási
szabályozás átalakítása, és a felsőoktatási
törvény koncepciója kapcsán
A Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT), mint konzultatív testület
mind a novemberben közétett felsőoktatási, mind pedig a
decemberben megjelent közoktatási törvénykoncepció társadalmi
egyeztetésében részt vesz. Fókuszpontok:
- iskolai pályaorientáció szerepének erősítése és fejlesztése
- életpálya-építési készségek fejlesztése
- díjmentes tanulmányi és életpálya tanácsadás a felsőoktatási
hallgatók számára
Letölthető:
NPT javaslatok a közoktatási koncepció kapcsán
NPT javaslatok a felsőoktatási koncepció kapcsán

Szervezeti változások január 1-től
A 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján számos szervezeti
változás következett be a foglalkoztatáspolitika terén 2011. január 1től. Kiemelten:
- az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) neve 2011. január 1től Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ),
- a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) neve 2011. január
1-től Foglalkoztatási Hivatal (FH),
- a regionális munkaügyi központokat felváltják a fővárosi és
megyei kormányhivatal munkaügyi feladatokat ellátó szakigazgatási
szerveként működő munkaügyi központok.
A változásokról részletesen a Magyar Közlöny 198. számában

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

2011.02.08.

