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4 Életpálya-tanácsadás 

Az elmúlt félévben mind az eszköz-, mind a szak-
emberfejlesztés területein jelentős lépéseket tettünk.

Az új portál funkciószintű és tartalmi fejlesztése 
kapcsán túl vagyunk a szakemberek számára leg-
izgalmasabb időszakon: részletesen megterveztük, 
hogy a portálon mi mindent szeretnénk láttatni az 
ifjúsági és felnőtt felhasználók számára, és ehhez 
milyen megjelenítést kívánunk működtetni annak ér-
dekében, hogy a jövőben a legoptimálisabban tudják 
majd használni az önálló, vagy szakemberrel támo-
gatott tájékozódásra.

Folytatódott a foglalkozás-bemutató leírások és 
filmek fejlesztése, melyek közel 80%-át sikerült el-
készítenünk. A tartalmak minőségi előállításához 
folyamatos támogatást kaptunk mind a Hivatal szak-
embereitől, mind a Munkaügyi Központok munka-
társaitól. Elkészült a tesztrendszerünk a kérdőívek 
kutatásokra alapozott fejlesztéséhez, melynek segít-
ségével közel 10 ezer diák és felnőtt fogja kitölteni az 
érdeklődésre, kompetenciára, munkamódra vonatko-
zó kérdőíveket, és amelynek alapján elkészülhet az 
önértékelő eszközök magyar sztenderdje is.

A kutatási tevékenység részeként zajlott le az úgy-
nevezett komplex kutatásunk, melynek során 550 
foglalkozás profiljának összeállítását végeztük el 
a munkaadók, az adott foglalkozásokat gyakorlók, 
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valamint az azokat oktatók megkérdezése útján. Ez-
zel a módszerrel lehetővé vált, hogy összekapcsol-
hatóak legyenek a különböző szakmák jellemzői az 
egyéni jellemzőkkel, amely a majdani, portálunkon 
megjelenő foglalkozásajánló alapját képezi. 

A tevékenységek közül külön figyelmet érdemes 
fordítani arra a – szakpolitikai színtéren zajló  fej-
lesztési munka eredményeként megszületett – kiad-
ványra, melynek elkészült a magyar fordítása, és a 
továbbiakban az adaptációjára kerül a hangsúly.  
A Resource Kit jelentősége abban áll, hogy szak-
politikusok számára fogalmazza meg az életpá-
lya-tanácsadás legfontosabb témáinak bevezeté-
sére vonatkozó irányelveket, alátámasztva néhány, 
már számos tagállamban működő jó gyakorlattal.  
Az eszköz magyarországi alkalmazását segíti az 
ezzel párhuzamosan magyar nyelvre fordított Glos-
sary (Szakszótár), amely a szakterület legfontosabb 
kifejezéseinek, fogalmainak az ELGPN (European 
Lifelong Guidance Policy Network, Európai Pályaori-
entációs Szakpolitikai Hálózat) tagállamok megegye-
zésével született gyűjteménye. A kiadvány jelentősé-
géről jelen lapszámban is olvashatnak.

A nemzetközi együttműködés, ELGPN idei munka-
programjának keretében lezajlottak az athéni és zág-
rábi „Policy Review Meeting” és plenáris ülések, ahol 
sorra került a tematikus munkacsoportok egyezteté-
sei mellett a vállalt témakörökkel kapcsolatos kiad-
ványok tartalmainak egyeztetése és a tagállamok 

forrás: belső felvétel

forrás: http://www.elgpn.eu
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feladatainak ütemezése is. Jelen lapszámunkban az 
athéni esemény kerül összefoglalásra.

Büszkén mondhatjuk, hogy ebben az időszakban 
500 fő képzése zajlott le sikeresen, melyet a magas 
elégedettségi mutatók is tükröznek. A Pályaorien-
tációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Por-
tál felhasználó képzés résztvevőinek közel 40%-a 
a közoktatásban dolgozó pedagógusokból, szintén 
közel 40%-a a munkaügyi szervezetrendszer munka-
társaiból került ki, valamint szociális, kamarai és civil 
szervezetekből érkező, munkakörükben életpálya-ta-
nácsadással foglalkozó szakemberek képviseltették 
magukat. Októbertől havonta számos képzési cso-
port indul, és továbbra is számítunk a pedagógusok 
nagyarányú részvételére. 

Mind a képzésekre történő toborzásban, mind a 
majdani Nemzeti Pályaorientációs Portál kérdőívei-
nek fejlesztési tevékenységeiben segítséget nyújta-
nak a Megyei Munkaügyi Központok munkatársai, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Kiemelt projektünk továbbra is képviselteti magát 
a legtöbb kapcsolódó szakmai rendezvényen, fóru-
mon, ahol számot adunk elért eredményeinkről, vala-
mint hangsúlyozzuk a pályaorientációs tevékenység 
jelentőségét.

Kérjük, kövessék figyelemmel fejlesztéseinket a jö-
vőben is!

  forrás: belső felvétel
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