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5 Életpálya-tanácsadás 

Az elmúlt három hónap legfontosabb eseményei 
között említhetjük megjelenésünket a célcsoportunk 
elérését támogató rendezvényeken, az eszközfej-
lesztési tevékenységünket, valamint a szakemberfej-
lesztés területén elért előrehaladásunkat.

 Az offline pályainformációs eszközfejlesztése-
ink területén elértük a várva várt célt: elkészült 208 
foglalkozásbemutató film, valamint 300 új és 120 
felújított foglalkozásbemutató leírás, mind a felnőtt, 
mind a diák célcsoport számára. 

A megyei Munkaügyi Központok bevonásával 230 
közoktatási intézményt értünk el országosan, így az 
általános és középiskolák több mint 10 000 diákja 
vett részt a fejlesztendő kérdőíveink előzetes kitöl-
tésében, tesztelésében. Ezúton is köszönjük minden 
intézmény együttműködését!

A következő lépés a 
Nemzeti Pályaorientá-
ciós Portálra felkerülő 
tartalmak előállítása, 
illetve az eszközök 
implementációja a kü-
lönböző célcsoportok 
szerint.

A kutatási tevékenység keretében 310 fővel zajlott 
le a Pályaorientációs konzulens képzésünkkel ösz-
szefüggő hatékonyság-mérésünk, valamint 14 intéz-
mény közel 600 fő diákja körében egy szolgáltatás-
hatékonysági felmérés.

A rendezvényeken való megjelenéseink nyomán 
idén a szakmai fórumok, konferenciák és pályavá-
lasztási kiállítások rendezvényein összesen több 
mint ezer diákkal és szakemberrel találkoztunk. Az 
erről szóló részletes beszámolót a szaklapunk jelen-
legi számában olvashatják.

A nemzetközi együttműködés – az ELGPN – 
idei munkaprogramjának keretében lezajlott egy 
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A szerző

inter jú sorozat a pályaorientáció hazai döntéshozói-
nak részvételével, amelynek célja, hogy feltérképe-
zésre kerülhessenek a Magyarországon működő pá-
lyaorientációval összefüggő szakpolitikai irányelvek 
működésének, valamint a területek fejlesztésének 
lépései.

Az év utolsó harmadában számos újabb érdeklődőt 
vontunk be a Pályaorientációs konzulens és Nem zeti 
Pályaorientációs Portál felhasználó képzésünkbe, 
melynek eredményeként közel 1300 fős részvételt 
tudhatunk magunkénak, amelynek 60%-át pedagó-
gus szakemberek teszik ki, szinte az összes megye 
képviseletével. 

Képzéseinkre továbbra is minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. Kérjük, kövessék figyelemmel fejlesz-
téseinket a jövőben is!
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