
2014. IV. szám 15

Országjáró

IRODALOMJEGyzéK
• Budavári-Takács I. (2009): Az önismeret és a dönté-

sek szerepe a pályaépítésben. TÁMOP 2.2.2. 

„A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszer-

tani fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódó mód-

szertani segédanyag, Budapest.

• Csirszka János (1987): A személyiség munkatevékeny-

ségének pszichológiája,  Akadémiai Kiadó, Budapest.

• Holland, J. L. (1973): Making vocational choices:  

A theory of careers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

• Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (1996)

• Kukla Mária (2008): „Foglalkoztathatósági Skála”  

Mérés és értékelés lehetősége a munkaerő-piaci szol-

gáltatások terén. Munkaügy fejlesztéséért pályázat.

• Magyar értelmező kéziszótár (2002)

• Nagy József (2007): Kompetencia alapú kritérium-

orientált pedagógia. MOZAIK Kiadó, Szeged. 

• Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Osiris  

Kiadó, Szeged. 

• Szilágyi Klára (2010): Munka-pályatanácsadás mint 

professzió. Kollégium Kft., Budapest.

Dr. Kasik László 
magyar és pedagógia szakos tanár, 
a neveléstudomány doktora
Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Neveléstudományi Intézet, 
Szociális Kompetencia 
Kutatócsoport
egyetemi adjunktus

A szerzők

Dr. Budavári-Takács Ildikó  
klinikai és mentálhigiéniai szak-
pszichológus, pszichológia PhD 
SZIE GTK Társadalomtudományi 
és Tanárképző Intézet, 
Pszichológia Tanszék
tanszékvezető, egyetemi docens

Sikeresen lezajlottak az elmúlt fél év képzései

A TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt keretén belül 
− a Nemzeti Munkaügyi Hivatal közreműködésével 
− 2014. február 13. és október 1. között 38 csoport 
teljesítette sikeresen a Pályaorientációs konzulens 
és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó 
képzést. 

A minősített képzési program elvégzésével mind 
a pedagógiai, a szociális, mind a közszolgálati terü-
leten dolgozó szakemberek teljesíthették tovább-
képzési kötelezettségüket. A képzések zalakarosi, 
szegedi, hajdúszoboszlói, agárdi, gödi, siófoki és bu-
dapesti helyszíneken kerültek megszervezésre ösz-
szesen 500 fő részére, akiknek a munkaterületi meg-
oszlását az 1. ábra mutatja.

A harmincnyolc csoport sikeresen levizsgázott 
résztvevőinek 100%-a élt azzal a lehetőséggel, hogy 
a kérdőívek kitöltésével anonim módon fejezzék ki 
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1. ábra. A képzésben résztvevők munkaterület szerinti 
megoszlása (N=500)
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véleményüket a képzésről. A kérdőíven 1–5-ig ter-
jedő skálán jelezhették elégedettségüket a képzési 
program tartalmával, a kapott ismeretek hasznosít-
hatóságával, a képzés szervezettségével, a tréneri/
tutori munkával, valamint a tananyag felépítésével 
kapcsolatban. A harmincnyolc csoport képzési össz-
elégedettségi mutatója 4,5 volt, ami nagyon magas 
szintű elégedettséget jelez. 

A résztvevőknek arra is volt lehetőségük, hogy írá-
sos véleményt fogalmazzanak meg mind az e-lear-
ning modul végén, mind a képzés zárásakor.

Az e-learning modul értékelésénél a résztvevők 
az e-tananyag érthetőségét, felépítését; a rugalmas 
tanulási formát; az átláthatóságot, kezelhetőséget; a 
sokrétű informálást; a saját ritmusú elsajátítás lehe-
tőségét; az esettanulmányokon keresztül az anyag 
jobb megértését; a multimédiás eszközöket, valamint 
az interaktivitást ítélték a legpozitívabbnak.

A kontaktórák végén adott visszajelzéseknél a 
tréner személyét és stílusát, a tréning légkörét, illet-
ve a képzés szervezettségét tartották a leginkább 
pozitívnak. Ezen kívül a csoportmunka, a szituációs 
gyakorlatok, a személyes példák megbeszélése, a 
csoportfoglalkozás gyakorlat-orientáltsága, a csoport 
aktivitása, az elmélet és a gyakorlat nagyon jó aránya, 
az alkalmazott módszer, a megszerzett tudás életben 

alkalmazhatósága is a gyakorlati képzési rész erőssé-
gei között szerepelt az írásos visszajelzések szerint.

A képzési csoportok sikerességéről és élményeiről 
Dr. Jereb Katalin trénert kérdeztük.

Eddigi csoportjai alapján mennyire tartja sike-
resnek a képzést?

J. K.: A résztvevőkhöz hasonlóan én is úgy látom, 
hogy elégedettek lehetünk a képzésünkkel: a kezde-
ti hallgatói elvárások − miszerint hasznosítható új is-
meretekre és gyakorlatorientált képzésre vágynak – 
teljesültek a program során. Az alkalmazott blended 
learning  módszertant nagyon hasznosnak találom: 
optimálisan ötvözi az elméleti és a gyakorlati képzési 
elemeket. Az e-learning tananyag részletes és jól fel-
épített szakmai alapot nyújt, az ajánlott irodalmak és 
linkek a témában való széleskörű tájékozódásra adnak 
lehetőséget. A képzés során megismert Nemzeti Pá-
lyaorientációs Portál szintén gyakorlati segítséget je-
lent a szakemberek számára. Sokan kiemelték, hogy 
a portálon található módszertani anyagokat − kérdő-
íveket, filmeket, keresőket − azonnal fel tudták hasz-
nálni munkájukban és a magánéletükben egyaránt.

Eddig mi volt ön számára a legnagyobb kihívás 
a képzésen?

J. K.: Az eddig tartott csoportjaim résztvevői mind 
munkaügyi területen dolgozó szakemberek voltak, 
azonban nagyon eltérő konkrét munkakörökkel. Kö-
zülük egyesek csoportvezetéssel, munka- és pálya-
tanácsadással foglalkoznak a hétköznapokban, szá-
mukra a képzési program elemei ismerősek voltak. 
De voltak olyanok is, akiknek teljesen új volt a tan-
anyag, akik először találkoztak ilyen mélységben a 
pályaorientáció témakörével, a konzulensi feladatok-
kal. Ennek megfelelően a résztvevők eltérő motiváci-
ókkal és igényekkel érkeztek a csoportba. Ez a hete-
rogenitás volt a legnagyobb kihívás számomra, hogy 
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ennek ellenére mindenkit meg tudjak szólítani, hogy 
mindenkit be tudjak vonni a közös munkába.

Hogyan látja, a képzésben résztvevők mely 
kompetenciái fejlődtek a leginkább?

J. K.: A résztvevők a kontaktórás képzési rész szi-
tuációs gyakorlataiban élesben is ki tudták próbál-
ni magukat, így szakmai kompetenciáik láthatóan 
fejlődtek a pályaorientációs konzultáció területén. 
A gyakorlati feladatok során saját élethelyzeteikből 
számos érdekes példát hoztak, amelyek közös fel-
dolgozása közben együttműködési, kommunikációs 
és probléma-megoldási képességeik is fejlődtek. A 
kiscsoportos feladatok során egymástól sokat tud-
tak tanulni, megosztották jó gyakorlataikat, tapasz-
talataikat.

A résztvevők közül Horváthné Felföldi Helgával 
beszélgettünk a képzéssel való elégedettségéről és 
tapasztalatairól.

Mindennapi munkájában hogyan tudja haszno-
sítani a képzésen megszerzett tudást?

H. F. H.: 18 éven keresztül pedagógusként te-
vékenykedtem egy szakiskolában, melynek során 
egyrészt osztályfőnökként, másrészt szaktanárként 
a tanítványaimat, még ha nem is szakmai tudatos-
sággal, de folyamatosan kísértem iskola- és pálya-
választásukban. 

A képzésen tanultak a jelenlegi munkakörömhöz 
ugyan nem illeszkednek szervesen, de mivel pont 
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a szakképzés átalakításával foglalkozom, ezért át-
tételesen mégis fontos és új információkhoz jutot-
tam. Munkámból kifolyólag első kézből tudom, hogy 
milyen változások léptek, lépnek életbe, és a pálya-
orientációs konzulensi továbbképzésen tanultakkal 
együttesen továbbra is tudom segíteni volt tanulóimat 
pályaorientációjukban. Velük a jó kapcsolatom mind 
a mai napig megmaradt. Tapasztalatom szerint a diá-
koknak szüksége van a támogatásra mind a tovább-
tanulás, mind a munkaerőpiacon való elhelyezkedés 
szempontjából, ezért a pályaorientációs konzulensi 
képzésre valóban nagy szükség van. 

A képzés során ismerkedtem meg a Nemzeti Pá-
lyaorientációs Portállal, melyet azóta már ajánlot-
tam is a kérdéssel hozzám fordulóknak. A portál 
fejlesztése során fontosnak tartom, hogy az átala-
kulóban lévő szakképzési rendszer változásait ve-
gyük figyelembe.

Mit emelne ki, mint legpozitívabb tapasztalatot?
H. F. H.: Fontos elvárás volt részemről, hogy a 

képzés figyelemfelkeltő és érdekes legyen, hasznos 
információkat és használható szakmai tudást bizto-
sítson. Mindez megvalósult. A tréner pozitív kisugár-
zása alapvetően meghatározta a csoport tréninghez 
való hozzáállását: a csoport tagjai nagyon aktívak 
és nyitottak voltak a közös munkára. A tréner úgy 
alakította ki a kontaktórás képzési rész feladatait, 
hogy azok érdekesek és izgalmasak voltak, hasznos 
szakmai ismereteket és gyakorlatokat tartalmaztak.  
A képzési csoportunk annyira lelkes volt, hogy a kép-
zés végén az egyik ismert közösségi oldalon létre-
hoztunk egy csoportot, és további személyes találko-
zót is szervezünk.

Képzésünk felkeltette érdeklődését? Jelentkezzen 
folyamatosan induló csoportjainkba! Minden szüksé-
ges információt megtalál a Nemzeti Pályaorientációs 
Portál képzési oldalán: 
http://eletpalya.munka.hu/kepzes

Kérjük, a képzéssel kapcsolatban minden esetben 
a tamop222_kepzes@lab.hu e-mail címre írjanak!

Képzésünkön megtisztelő részvételére számítunk:
a TÁMOP-2.2.2-12/1 Projekt Munkatársai


