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Bővítené szakmai ismereteit, magasabb végzettséget szerezne?
Új képzést, új munkahelyet, új foglalkozást keres? A Nemzeti Pályaorientációs
Portálon mindent megtalál a felnőttkori tanuláshoz és a pályaváltáshoz:
•

hivatalos és naprakész adatbázisok,
amelyekben szerepel minden
› foglalkozás,
› régi és új szakképesítés,
› felsőoktatási szak,

•

az egyes szakmákat, foglalkozásokat
bemutató leírások, ﬁ lmek,

•

a képzési rendszer interaktív bemutatása,

•

munkaerő-piaci adatok,

•

önismereti kérdőívek, valamint
a pályaváltást, álláskeresést, vállalkozóvá
válást támogató kérdőívek,

•

hasznos információk, hírek a tanulás
és a munka világából,

•

személyes tanácsadási lehetőség,

•

rejtvények, kvízek.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Készült a TÁMOP 2.2.2. – A pályaorientáció rendszerének
tartalmi és módszertani fejlesztése kiemelt program keretében

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

Kiadja a Foglalkoztatási Hivatal. Felelős kiadó Komáromi Róbert főigazgató.
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SZAKMÁK, FOGLALKOZÁSOK,
KÉPZÉSI UTAK, PÁLYAVÁLTÁST,
ÁLLÁSKERESÉST, VÁLLALKOZÓVÁ
VÁLÁST TÁMOGATÓ KÉRDŐÍVEK…
„Én ennél többre vagyok képes.”
„Érettségi után elegem volt a tanulásból
– most újra kedvet kaptam hozzá.”
„Sosem voltam még munkanélküli.”
„Tanulnom kellene valamit, amivel jobban
érvényesülhetek a szakmámban.”
„Szeretnék végre önmagam főnöke lenni.”
„Öt évig itthon voltam a gyerekekkel, közben
nagyot változott a munkaerőpiac.”
„Végre tudom, mi az, ami igazán érdekel.”

TOVÁBBLÉPNE? VÁLTOZTATNA?
KÉRDEZZEN!
„Az én képzettségemmel milyen foglalkozások közül válogathatok?”
„Milyen lehetőségeim vannak, ha szeretnék továbbtanulni?”

BIZTOS PONT A VÁLTOZÁSBAN

TÖBB, MINT ADATBÁZIS: TUDÁSTÁR

A Nemzeti Pályaorientációs Portál az életpálya-építés minden fontos állomását körüljárja. Első lépésként a munka vagy a tanulás
világát választva jelölheti meg az Önre illő
élethelyzetet (pl. tanulás felnőttkorban, pályaváltás, vállalkozóvá válás, munkahely
elvesztése), így az ajánlott kérdőívek és keresők használatával célirányosan haladhat.

Sok munkavállalónak jelent gondot, hogy
korábban szerzett szakképesítését munkáltatója nem ismeri (el), nem tudja, milyen képzettségi szintet jelent, milyen tevékenységekre jogosít. A portál adatbázisa
ebben az esetben is hiteles hivatkozási alapot jelent: a végzettségek keresőjében minden régi szakképesítés szerepel, hivatalos
adatokkal, jogszabály-megjelöléssel.

A portálon tetszés szerint böngészhet,
vagy választhatja a felkínált útvonalat. Nem szükséges regisztrálnia ahhoz,
hogy minden tartalomhoz hozzáférjen,
de ha regisztrál, igénybe vehet olyan
szolgáltatásokat, amelyekkel a portál
tartalmát személyre szabhatja.

40 KÉRDŐÍV, 400 FOGLALKOZÁS,
5000 (RÉGI ÉS ÚJ) KÉPZETTSÉG –
EGY HELYEN, ÖSSZEFÜGGŐ RENDSZERBEN
A Nemzeti Pályaorientációs Portál elsőként teremti meg azt a lehetőséget, hogy
átláthatóvá váljanak a képzettségek, a
foglalkozások, a tanulmányi területek öszszefüggései. Ráadásul ebben a rendszerben nemcsak a jelenleg megszerezhető
végzettségeket találja meg, hanem a régi
szakképesítéseket is. A keresett információkhoz több útvonalon is eljuthat, mert a
szakképesítések, képzések, foglalkozások
adatlapjai hivatkoznak egymásra. Foglalkozások keresésénél az önismereti kérdőívek eredménye automatikusan a keresés
egyik kiindulópontjává válik.

A portálon számos kérdőív segíti a pályaváltást, képzéskeresést, munkahelytalálást, vállalkozóvá válást. Kitöltésük
során számba veheti tapasztalatait, képességeit, meghatározhatja munkamódját, megtudhatja, mely területen kell
fejlődnie a sikeres munkavállaláshoz, és
hogy jó vállalkozó válna-e Önből.
Különböző kérdőívek szólnak az iskolásoknak és a felnőtteknek – és a legtöbb
kérdőívnek rövid és hosszú változata is
elérhető.

A linktár az életpálya-építéshez szükséges információk széles körének tematikus
gyűjteménye. A különböző élethelyzetekhez kapcsolódó jogszabályoktól a képzési
lehetőségeken át a speciális helyzetben lévőknek szóló tájékoztatókig fel sem lehet
sorolni azt a sok témát, melyet átlátható
szerkezetben tár a böngészők elé.

A kérdőívek, keresők, adatbázisok és a linkgyűjtemény mellett a Nemzeti Pályaorientációs Portál további hasznos, ugyanakkor – az internet adta lehetőségeket kihasználva
– érdekesen feldolgozott és megjelenített információkat tartalmaz.
• Még a ma iskolába járó ﬁatalok sem feltétlenül tudják, mi az az OKJ, az alap- és a mesterszak, hogy függ össze a képzés- és a pályaválasztás. A portálon a fogalomtár és a
gyakran ismételt kérdések mellett interaktív bemutatók ismertetik a képzési rendszert.
• Az egyes szakmák, foglalkozások mélyebb megismerését segítik a foglalkozásokat bemutató információs mappák. S mivel még így is nehéz elképzelni magunknak egy olyan
szakmát, amelyet nem ismerünk, 127 ﬁlmben gyakorló szakemberek mutatják be az
egyes foglalkozásokat, hogy azokról – a szó szoros értelmében – képet kaphassunk.
• A foglalkozások bemutatását munkaerő-piaci adatok teszik teljessé.
• Az életpálya-építés legfontosabb tudnivalóit a Karrier rovat tematikus írásai foglalják össze.
• Ha szívesen játszik, foglalkozáshoz kapcsolódó keresztrejtvényeket, kvízeket fejthet
meg. S a portálra látogatva a felsoroltakon kívül is talál érdekességeket.
Amennyiben további kérdései vannak, melyekről szakemberrel szeretne konzultálni,
a portál adatbázisából megkeresheti a lakóhelyéhez közeli tanácsadót, akitől személyes
találkozót kérhet.

„Mely szakmák iránt van most kereslet?”
„Mit tegyek, hogy minél hamarabb munkát kapjak?”
„Hogy frissíthetem fel régi szakképesítésemet?”

A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS PORTÁLON
VÁLASZT KAPHAT KÉRDÉSEIRE.
Nemzeti Pályaorientációs Portál
– élete tudatos tervezéséhez és a jó választáshoz

WWW.ELETPALYA.MUNKA.HU
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SOSEM KÉTELKEDIK ABBAN,
AMIT AZ INTERNETEN OLVAS?
Pedig a világhálón böngészve sokszor nem derül ki, hogy
• a honlap már „lejárt”, nem aktuális információkat
tartalmaz,
• a tájékoztatást nem szakember adja,
• az adatbázisban csak ﬁ zetett hirdetések szerepelnek.

A NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS
PORTÁLON SZEREPLŐ ADATOK
HIVATALOS FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK.
Biztos lehet benne, hogy
• pontos és naprakész információt kap,
• minden Magyarországon megszerezhető szakképesítés szerepel
a szakképesítések adatbázisában, a keresés az összes szóba jöhető
foglalkozást megjeleníti, nem maradt ki egyetlen egyetem egyetlen
képzése sem a tanulmányi területek adta lehetőségek közül,
• az ajánlott tanácsadók képzett szakemberek.
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