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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

Próbálja ki a Nemzeti Pályaorientációs
Portál (NPP) funkcióit!
2011 elejétől a www.eletpalya.munka.hu címen elérhetőek a
Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) legfontosabb funkciói: A
portálon a közeljövőben még számos újítás és fejlesztés történik
majd, de már jelenleg is szívesen vesszük a használat során
felmerülő ötleteket, javaslatokat, hibajelzéseket. Az észrevételeket a
következő címre küldhetik: kovacstibor@lab.hu. Legfontosabb
funkciócsoportok:
Tanulás világa nyitóoldal
Munka világa nyitóoldal
Keresők (OKJ, FEOR, KIR, KIFIR)
Ön- és pályaismereti kérdőívek
Tudástár (például foglalkozásbemutató filmek és mappák)
Kérjük, hogy amennyiben az NPP kezdeményezést arra
érdemesnek tekintik, a portál linkjét (www.eletpalya.munka.hu )
helyezzék el az Önök által képviselt szervezet honlapján!

Lezajlott az ELGPN magyarországi plenáris
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ülése
2011. február 21. és 23. között zajlott le az Európai Pályaorientációs
Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) budapesti plenáris ülése, valamint a
kapcsolódó nemzeti előkonferencia.
A rendezvény eredményei, az elhangzott előadások és beszédek
megismerhetőek a Nemzeti Pályaorientációs Portálon:
A rendezvény honlapja
Összefoglaló a plenáris ülésről
Összefoglaló a nemzeti előkonferenciáról

Megjelent az Életpálya-tanácsadás folyóirat
új száma
Az alábbi központi témákkal 2011 márciusában megjelent az
Életpálya-tanácsadás folyóirat új száma:
- Szupervízió életpálya-tanácsadókkal
- Felsőoktatási hallgatók életvezetési, életpálya-építési problémái
- Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat humán tanácsadói
tevékenysége - A 2004 és 2009 közti gyakorlat.
- Dilemmák pályaválasztás idején
A folyóirat letölthető PDF formátumban.

Lezárultak a TÁMOP 2.2.2. projekt
keretében rendezett érzékenyítő képzések
2011 februárjában az utolsó képzési időszakkal lezárultak a TÁMOP
2.2.2. projekt keretében biztosított, 2x3 napos akkreditált
érzékenyítő képzések. Az elmúlt egy év során kb. 2000 szakember
vett részt a tréningeken, amelyek nem csak az általános
informáltsági szint növeléséhez járultak hozzá, de a szakmai
közösség épülését is nagyban segítették. A résztvevők számos
intézménytípusból (pl.: foglalkoztatási, oktatási, szociális,
közművelődési szféra) érkeztek, ezáltal a képzés jelentős lépésnek
tekinthető a szektorokon átívelő (cross-cutting) megközelítés
életpálya-tanácsadási területen történő meghonosításához. A
képzések tapasztalatairól bővebben olvashat a TÁMOP 2.2.2
összefoglaló kiadványában.

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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