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TÁMOP 2.2.2.

A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése

Tisztelt Érdeklődő!

Engedje meg, hogy egy rövid tájékoztatót jutassunk el Önhöz ezzel a fontos és időszerű témával, a
pályaorientációval valamint magával a TÁMOP2.2.2 projekttel kapcsolatban.

A TÁMOP 2.2.2. projekt eddigi
eredményei.

Eredményeket összefoglaló kiadvány.
Elkészült a TÁMOP 2.2.2. – A pályaorientáció rendszerének tartalmi
és módszertani fejlesztése című projekt keretében elvégzett szakmai
tevékenységeket és azok eredményeit összefoglaló kiadvány. A
beszámolóból megismerhetők a hazai életpálya-tanácsadás
fejlesztését célzó kezdeményezések:
- országos életpálya-tanácsadó hálózat felállítása és működtetése
- az új Nemzeti Pályaorientációs Portál fejlesztésének
előrehaladása
- a hazánkban pályaorientációs, illetve ahhoz kapcsolódó
területeken dolgozó szakembereket összefogó regionális szakmai
hálózat kiépítése
- a projekt keretében zajló és induló képzések bemutatása
- módszertani fejlesztések (foglalkozás-bemutató mappák, filmek
stb.)
Eredményeinkről bővebben ide kattintva olvashat! »

A Nemzeti Pályaorientációs Tanács
együttműködése a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseletekkel.
A Nemzeti Pályaorientációs Tanács munkájában részt vevő
érdekképviseletek által delegált szakértők kezdeményezésére a
Tanács megtartotta a munkaadói és a munkavállalói oldalak
képviselőivel a közvetlen egyeztetést elindító találkozókat. A március
24-én és április 7-én az FSZH-ban lezajlott munkatalálkozókon a
résztvevők felvázolták a lehetséges együttműködési pontokat,
különös tekintettel a TÁMOP 2.2.2 projekt keretében zajló szakmai
hálózatépítő és érzékenyítő képzéssel kapcsolatos
tevékenységekre.
A Tanács munkájának részleteit ide kattintva
olvashatja! »

Támop projektgazdák egyeztettek.
Szakmai kapcoslódások.

Április elején egyeztettek a kiemelt TÁMOP projektgazdák. Az FSZH,
NSZFI, Educatio programvezetői a TÁMOP 221, TÁMOP 413 és
TÁMOP 222 kiemelt fejlesztési programok szakmai kapcsolódásairól
egyeztettek. Az operatív együttműködést kétoldalú megállapodások
alapozták meg 2009 nyarán, illetve már a 2008-as kiemelt
programok pályázati időszakában együttműködési
szándéknyilatkozatot írtak alá az intézmények vezetői. Az
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együttműködés célja, hogy a fejlesztési időszak későbbi fázisában
működőképessé váló pályakövetési rendszerek adatot
szolgáltathassanak a pályaorientációs/ életpálya tanácsadó
tájékoztató rendszer irányába. Valamint sor került a Nemzeti
Pályaorientációs Portál (NPP) teljes körű pályainformáció nyújtását
megalapozó adatok cseréjére is. A FELVI.hu DPR aloldala és az
NPP között további együttműködés kialakítása van napirenden.
Bővebb információt ide kattintva olvashat! »

Regionális szakmai hálózatépítés.
Eredmények márciusban.

Tovább folyik a TÁMOP 2.2.2. keretében kialakítandó regionális
szakmai hálózat építése az ország hét régiójában. Március
hónapban munkatársaink 613 emberrel vették fel a kapcsolatot
telefonon, emailen, személyesen 98 emberrel találkoztak, 126
személy workshopon vett részt.
Február végéig a személyes találkozók és workshopok alkalmával
összesen 2183-an jelentkező töltött ki adatlapot és került be a
szakmai hálózatba.

Információ a köztisztviselői és
pedagógusi akkreditációról.
Szakmai tanúsítványok.

A TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése” az egész életutat végigkísérő
pályaorientációs karrier-tanácsadási szolgáltatásnyújtás
rendszerének (LLG – Life Long Guidance) fejlesztéséről szóló uniós
törekvésekre adott magyar válasz. A kiemelt projekt keretében
megvalósuló feladatok között megtalálható a pályaorientációs
szakemberek, illetve a pályaorientációs szakma társszakmáiban
tevékenykedő szakemberek képzése is. A számukra elindult 2x3
napos képzések arra - a pályaorientáció témakörét 11 fejezetben
feldolgozó - „Módszertani segédanyag”-ra épülnek, mely szintén a
projekt keretében került kidolgozásra. „Módszertani segédanyag”
10+1 moduljára alapozva akkreditációs pályázati anyagok készültek
el és kerültek benyújtásra, mely közül az alábbiakat nyertük el:
• Intézmény-akkreditáció
• Program-akkreditációk (Ez alapján FAT tanúsítványokat tudunk
adni a képzést sikeresen elvégző szakembereknek.)
• Közművelődési szakmai minősítés.
Sajnos a köztisztviselői akkreditációs tanúsítványt kérő szakemberek
számára nem tudunk szakmai minősítésről szóló tanúsítványt adni,
és a TÁMOP 2.2.2. „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és
módszertani fejlesztése” kiemelt európai uniós program a
pedagógusi akkreditációt sem kapta meg. Azonban a 277/1999.
kormányrendelet (23. § 3. bekezdés) értelmében a közművelődési
szakmai minősítés érvényesíthető a pedagógusok számára, a
program pedig sikeresen megszerezte a közművelődési
akkreditációt. Az Oktatási Minisztérium ezzel kapcsolatos hivatalos
állásfoglalását követően a Tanúsítványok visszamenőleges kiállítása
megtörténik.

GY.I.K.

Gyakran ismételt kérdések.
Az adatgyűjtési munka során több, a projekttel, a jelentkezéssel és
a képzéssel kapcsolatos - sokak érdeklődésére számot tartó kérdés érkezett hozzánk.
A beérkező kérdéseket kiértékeltük, megválaszoltuk és kérdésfelelet formájában elérhetővé tettük.
A gyakran ismételt kérdések köre most kibővült, további hasznos
információt tartalmaznak.
Bővebb információt ide kattintva olvashat!»

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.
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