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A projekt elért eredményei fél év távlatából
2012. június 1-jén indult el a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt
projekt, amelynek az elmúlt időszakban teljesült előkészítő tevékenységeit kívánjuk bemutatni.
Az új projekt-időszak kiemelt célja, hogy
a fejlesztések az infokommunikációs technikák hatékonyabb kihasználásán túl a célcsoportokkal való személyes találkozásokon
alapuljanak, és a különböző helyszíneken
szerzett tapasztalatok beépüljenek a projekt
tevékenységeibe.
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Ennek a megközelítésnek a szellemében
kezdődött meg a kérdőív-fejlesztéshez kapcsolódó kutatási tevékenységünk, amely során általános- és középiskolákban, valamint
a Pályaválasztási Szakkiállításokon és pályaválasztási fórumokon, rendezvényeken
biztosítottunk lehetőséget a ﬁataloknak,
hogy pályaérdeklődésükről és a lehetséges
pályaválasztási irányaikról visszajelzést
kapjanak szakembereinktől. A közel 3000
kitöltött kérdőív adatfeldolgozása jelenleg
is zajlik, ennek eredményeit szaklapunk következő számában publikáljuk majd.
A portál jelenlegi eszközkészletét hasznosítottuk azokon a rendezvényeken, ahol
megjelentünk. Ezek közül kiemelendő a júliusban lezajlott Hegyalja Fesztivál, ahol a
Karriergyár programhelyszínen főként a
középiskolás és főiskolás célcsoportot szólítottuk meg, bemutatva a portál által működtetett funkciókat, eszközöket, amelyeket ki
is próbálhattak a résztvevők. A szakkiállításokon és fórumokon lehetőség nyílt a projekt
tevékenységeinek bemutatására, az életpálya-tanácsadás szemléletmódjának átadására és a Nemzeti Pályaorientációs Portál
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használatának elterjesztésére is. Összesen 9
pályaválasztási szakkiállítás helyszínen jelentek meg szakembereink.
A jelenleg rendelkezésre álló pályaorientációs eszközkészlet áttekintésének fontos
lépése volt a Nemzeti Pályaorientációs Portál, valamint a foglalkozás-bemutató proﬁ lok és ﬁ lmek fejlesztési irányait kijelölő
tanulmány elkészítése. A fejlesztési tervek
szerint a portál, a kérdőívek és a szakmabemutatások az általános és középiskolás korosztályt, illetve a szakembereket és a szülőket is meg fogják szólítani.
Előkészítettük a tananyagfejlesztés koncepcióját a jövőre induló képzési tevékenységünkhöz. Az önismereti és pályaismereti,
munkaerő-piaci tartalmak mellett fontosnak tartjuk, hogy a pályaorientációval foglalkozó szakemberek kapjanak módszertani
támogatást is tevékenységük ellátásához, és
a portál funkcióinak, adatbázisainak hatékony használatához.
A projekt céljait, tevékenységeit 2012 novemberében ismertettük nyitórendezvényünkön, ahol számos szakmai szervezet és
társintézmény, együttműködő partner vett
részt. Tevékenységünk továbbra is az európai uniós pályaorientációs szakpolitikai
irányelvek mentén szerveződik, fejlesztéseinkben hangsúlyt fektetünk azoknak a
szempontoknak az érvényesítésére, amelyek
a szolgáltatások hozzáférhetőségére, és az
egész pályaívet átfogó rendszer kiépítésére

helyezik a hangsúlyt, legfőbb célként tűzve
ki az életpálya-építési készségek fejlesztését,
valamint az infokommunikációs technológiák magasabb fokú kihasználását, az öntájékozódás támogatását.
Mindezen célok és tevékenységek megvalósulásához elengedhetetlen annak az
intézményi háttérnek és tanácsadói hálózatnak a kiépítése, amelyek a fejlesztések
szakmai minőségét és hosszú távú fenntartását biztosítják. Ennek érdekében fontosnak tartjuk a fejlesztések mihamarabbi
meghonosítását a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat szervezetrendszerében, valamint
a gazdasági szereplőkkel való együttműködés során a gazdasági kamarák szerepének
megerősítését. Több fórumon nyílt lehetőségünk a leendő együttműködő partnereinkkel történő egyeztetésre, amelyet a
továbbiakban workshopok keretében kívánunk folytatni.
Bízunk benne, hogy a rendszer fejlesztését
meglapozó kutatások is irányítanak minket
abban, hogy minőségi szolgáltatói rendszert
és olyan komplex információs rendszert
építsünk ki, amely valóban szolgálni tudja
az állampolgárok továbbtanulással, szakképzéssel, munkával kapcsolatos döntéseit.
Képzéseinkkel a szakemberek magas szintű
felkészültségét kívánjuk támogatni abban,
hogy a nyújtott szolgáltatások célcsoportra,
valamint egyénre és régióra szabott működtetése garantált legyen.
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„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése” – Nyitókonferencia
2012. november 28-án került megrendezésre a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001
azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt nyitókonferenciája. A rendezvényt nagy érdeklődéssel
fogadták a szakma képviselői, több mint
száz vendég vett részt az eseményen.

A programot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója, Komáromi Róbert nyitotta
meg. Dr. Odrobina László és Fekete Balázs
a pályaorientáció szakképzésben betöltött
szerepét hangsúlyozta előadásában. Ezt
követően Dósa Gábor összegezte az NMH
Projekt-végrehajtási Főosztályának feladatait, és elhelyezte a TÁMOP-2.2.2-12/1
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kiemelt projektet a főosztály által koordinált további hét uniós projekt rendszerében. A konferencia második felében Dr.
habil. Csoba Judit a pályakezdés egyéni és
munkaerő-piaci tényezőit mutatta be egy
kutatáson keresztül. Dr. Maruzsa Zoltán
a felsőoktatásban több éve működő Diplomás Pályakövetési Rendszert, Dr. Filep Bálint pedig a győri Széchenyi István
Egyetem pályaorientációs, pályakövetési
és munkaerő-piaci szolgáltatásait ismertette a résztvevőkkel. A TÁMOP-2.2.2-12/1
kiemelt projektet részletesen Katona Miklós megbízott osztályvezető és Török Réka
szakmai vezető mutatta be.
A konferencia kitűnő alkalmat teremtett a
pályaorientáció rendszerének fejlesztésében
érdekelt szervezetek és szakemberek közötti
párbeszédre.

Ott voltunk a Hegyalja fesztiválon!
Magyarország egyik legnagyobb vidéki nyári eseménye, a Hegyalja Fesztivál (Rakamaz-Tokaj) − amely a harmadik legismertebb rendezvény a középiskolások, valamint
az egyetemisták és főiskolások között − július 18. és 21. között került megrendezésre.
A szervezők idén egy, a hazai fesztiválközegben eddig teljesen egyedülálló és új kezdeményezésbe fogtak, hagyományteremtő
szándékaikat se titkolván! Karriergyár néven egy olyan programhelyszínt hoztak létre, melynek keretein belül a részt vevő szakmai partnerek az érdeklődő ﬁataloknak − a
saját közegükben és őket a saját nyelvükön
megszólítva − nyújtottak segítséget a pályaorientáció és a munkavállalás folyamatában. A mikro-állásbörzeként is felfogható
sátorban karrier-tanácsadás, CV-klinika és
pódium-beszélgetések is zajlottak.
Az „Iránytű a továbblépéshez” címmel tartott kerekasztal-beszélgetésen Török Réka, a
TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt szakmai
vezetője is részt vett. A beszélgetés során a
résztvevők elsősorban a ﬁatalok munkahelyi
elhelyezkedését segítő kérdésekre keresték a
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választ. Ezen kívül a Nemzeti Pályaorientációs Portál céljairól és alkalmazási lehetőségeiről, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
pályaorientációs eszközrendszerek fejlesztésében és működtetésében betöltött szerepvállalásáról is szó esett.
A rendezvényen két munkatársunk vett
részt, akik 4 nap alatt összesen 114 pályakezdő, képzésben lévő, illetve álláskereső ﬁatalt
szólítottak meg a Portál által működtetett
funkciók, eszközök bemutatásán és kipróbálásán, valamint önismereti kérdőívek kitöltésén és azok eredményeinek közös megbeszélésén keresztül.
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Pályaorientáció a Pályaválasztási Szakkiállításokon
2012 októberében és novemberében országosan közel negyven helyszínen kerültek
megrendezésre a Pályaválasztási Szakkiállítások a Megyei és Fővárosi Kormányhivatalok Munkaügyi Központjainak szervezésében. A látogatók megismerhették az adott
térség képzési lehetőségeit, részt vehettek
különböző tanácsadásokon és a képző intézményeken túl munkáltatókkal is találkozhattak. A Munkaügyi Központok és a
TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt munkatársainak köszönhetően a kiállítások állandó programjai között volt a pályaorientációs
tanácsadás, melynek keretében a látogatók
kérdőíveket tölthettek ki, illetve rövid konzultáción vehettek részt.

megvalósításához. A rendezvényt a Nemzeti
Munkaügyi Hivatalban tartottuk a Befektetés Ösztönzési Főosztály, Szolgáltatási és
Támogatási Osztályának és a Projekt-végrehajtási Főosztály TÁMOP 2.2.2 – 12 Projekt-végrehajtási Osztályának együttműködésével. A két napon összesen 19 megye 74
munkatársa vett részt.
A program magába foglalta a Nemzeti
Pályaorientációs Portál bemutatását, egy
rövid elméleti összefoglalót a pályaorientáció témaköréből, illetve a kiállítások megrendezésével kapcsolatos általános információkat és gyakorlati szakmai ötleteket.
Ismertetésre és kipróbálásra kerültek azok
az önértékelő kérdőívek is, melyek a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt keretén belül kerültek kidolgozásra. A bemutatás célja
egyrészt az volt, hogy a szakemberek az új
kérdőívekkel bővíthessék szolgáltatási palettájukat, másrészt a pályaválasztási kiállításokon történő kérdőív-felvétellel támogassák a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt
eszközfejlesztési munkáját. A Munkaügyi
Központok munkatársainak köszönhetően
a kitűzött számot sikerült teljesíteni, közel
3000 kérdőívet küldtek vissza feldolgozásra.
Ezúton is köszönjük együttműködésüket!
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Workshop a Munkaügyi
Központok munkatársainak

Pályaorientációs kérdőívek
a kiállításokon

A kiállítássorozatot közös szakmai felkészülés előzte meg. Szeptemberben került
megrendezésre az a workshop, mely a Munkaügyi Központok munkatársai számára
nyújtott támogatást a kiállítások szakmai

A TÁMOP-2.2.2-12/1 „A pályaorientáció
rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt négy helyszínen (Budapesten, Veszprémben, Miskolcon
és Tatabányán) vett részt kiállítóként, saját
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standdal vagy a Munkaügyi Központokkal
együttműködve. A projekt munkatársai különböző pályaorientációs kérdőívekkel és
játékokkal, tájékoztató anyagokkal és rövid
konzultációs lehetőséggel várták a pályaválasztás és a továbbtanulás iránt érdeklődőket.
A projekt szakembereit több mint félezer
látogató kereste fel, többségében hetedik és
nyolcadik osztályos diákok, de középiskolások, szülők és osztályfőnökök is voltak a
látogatók között. A ﬁatalok közel négyszáz
önértékelő kérdőívet töltöttek ki, melyek segítségével megismerhették érdeklődési területeiket, pályaérettségük (önismeretük,
pályaismeretük) szintjét és az érdeklődési
körüknek megfelelő foglalkozások listáját. A
kérdőív kitöltése után a szakemberek röviden
ismertették a kitöltőkkel az eredményeket,
illetve útmutatást adtak a további tájékozódáshoz. Ajánlották a Nemzeti Pályaorientációs Portált (www.eletpalya.munka.hu), ahol
minden olyan információ és segítség megtalálható (szakmabemutató leírások, ﬁlmek,
középiskola-kereső, kérdőívek különböző
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korcsoportoknak), amely a megfelelő iskolaválasztáshoz nélkülözhetetlen. Rendkívül
nagy volt az érdeklődés a standnál, amely
jól mutatja, mekkora az igény mind a szülők,
mind a diákok részéről a pályaválasztással
kapcsolatos kérdések megválaszolására és
az útmutatásra.
Török Réka szakmai vezető, Garay Magdolna pályaorientációs szakreferens és Dr.
Lukács Fruzsina eszközfejlesztési munkacsoport vezető összesen kilenc helyszínen
vettek részt a kiállítások keretében megrendezett Szakmai Fórumokon, ahol a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt működését,
a fejlesztési terveket és a Nemzeti Pályaorientációs Portált mutatták be. A Fórumok alkalmat adtak az oktatásban, a szakképzésben
és a munkaügyben dolgozó szakemberekkel
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történő kapcsolatépítésre, szakmai eszmecserékre, illetve a további együttműködések
megalapozására. Az idei Pályaválasztási Kiállításokról élményekkel és tapasztalatokkal

gazdagodva tértünk haza. Reméljük, hogy az
új ismeretek és a pályaorientációs konzultációk segítették látogatóinkat a pályaválasztásban. Jövőre is találkozunk!

Útkereső nap a Petrik TISZK-ben
December 4-én került megrendezésre a budapesti Petrik TISZK-ben az „Útkereső” Információs nap, melyre a TÁMOP-2.2.2-12/1
kiemelt projekt munkatársai is meghívást
kaptak. A rendezvény célja az volt, hogy
a végzős diákok tájékoztatást kapjanak a
felsőoktatási intézmények képzéseiről, az
induló szakképzésekről, emellett próba-állásinterjún, próba-nyelvvizsgán, pályaorientációs csoportfoglalkozáson vehettek részt,
és meghallgathatták a különböző egyetemek
bemutatkozó előadásait.
A pályaorientációs foglalkozásokra három csoportban került sor, közel hatvan tanuló bevonásával. A TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt munkatársai egy rövid előadás
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keretében beszéltek a pályaválasztásról,
tippeket adtak, hogy milyen tényezőket érdemes ﬁgyelembe venni a végső döntés előtt,
illetve hol tudnak tájékozódni, kitől kérhetnek segítséget a ﬁatalok. Bemutatásra került
a Nemzeti Pályaorientációs Portál is, majd
a kérdőív kitöltése következett.
Először az Érdeklődési Irányok Kérdőívet
töltötték ki a résztvevők, melynek segítségével megismerhették érdeklődési területeiket, majd egy részletes foglalkozáslistából választhatták ki a hozzájuk leginkább
illő szakmákat. Akik már rendelkeztek elképzeléssel, megerősítést kaptak az eredményekből, mások pedig útmutatást ahhoz, hogy milyen irányba induljanak el. A

második kérdőív a pályaérettséget vizsgálta, melynek eredményei arra mutattak rá,
melyik területen (önismeret, pályaismeret
stb.) érdemes fejlődnie a diáknak ahhoz,
hogy megfelelő pályaválasztási döntést
hozzon. Kíváncsiak voltunk a csoporttagok
saját véleményére is az egyes kérdőívekről.
Sok hasznos visszajelzést kaptunk tőlük,
amit be tudunk építeni további fejlesztéseinkbe.
A ﬁatalok együttműködőek és aktívak voltak, örültek a szakmai segítségnek.
Mind a kérdőívek kitöltése, mind pedig a
www.eletpalya.munka.hu weblap bemutatása
hasznosnak bizonyult. A diákok sok új tapasztalattal gazdagodtak a foglalkozásokon.
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