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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

Elindult az Új Széchenyi Terv
2011. január 14-én elindult az Új Széchenyi Terv, amelynek
középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi
stabilitás fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése, valamint hazánk versenyképességének javítása áll.
Az ÚSZT programjai: Gyógyító Magyarország – Egészségipari
Program, Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Otthonteremtési
Program, Vállalkozásfejlesztési Program, Tudomány – Innováció
Program, Foglalkoztatási Program, Közlekedésfejlesztési Program.
A stratégia bemutatása
A Foglalkoztatási Program

ELGPN 2011-12, Magyarország vezető
szerepe a WP4-ben
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Megkezdődött az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat
2011-12-es munkaszakasza. Az EU2020 és az Oktatás és Képzés
2020 prioritásokat figyelembe vevő célok és kapcsolódó
intézkedések a 2011-12-es munkaszakaszban:
- WP1: Pályavitelhez, -fejlesztéshez kapcsolódó állampolgári
kompetenciák fejlesztése: Csehország
- WP2: Pályaorientációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása: Izland és Franciaország
- WP3: Pályaorientációs szakpolitikai koordináció fejlesztése:
Ausztria
- WP4: Minőségbiztosítás / Tapasztalati-alapú szakpolitikai és
rendszerfejlesztések: Magyarország
ELGPN 2011-12-es munkaterv
Magyar munkafeladatok

ELGPN plenáris ülés Pesten
A Hálózat munkatervének megfelelően a 2011-es év első plenáris
ülésének megrendezését (előreláthatólag 30 ország és 80-100
küldött részvételével) Magyarország vállalja.
A plenáris ülés illeszkedik a soros EU elnökségi programok közé. Az
ülés szakmai anyagának jelentős részét teszi ki a TÁMOP 2.2.2 – „A
pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése”
projekt 2008 és 2010 közötti szakaszában végrehajtott hazai
életpálya-tanácsadási eszköz- és szolgáltatásfejlesztés bemutatása,
értékelése, a nemzeti LLL stratégiához való illeszkedése.

Több mint 25 ezren voltak a 2011-es
Educatio kiállításon
Sikeresen lezajlott a XI. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás,
melyre több mint 25 ezren voltak kíváncsiak 2011-ben. A magyar
oktatási piac legnagyobb seregszemléje idén is a felvételizők
Mekkája volt, hiszen számos hazai és nemzetközi felsőoktatási
intézmény képviseltette magát, emellett személyes
ügyfélszolgálattal és pályaorientációs tanácsadással a Felvi is kint
volt. Ezen felül nyelviskolák, szakiskolák, taneszköz-gyártók és egy
közoktatási szakmai fórum színesítette a programot.
Bővebben a felvi.hu beszámolója

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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