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4 Életpálya-tanácsadás 

2015 januárjától a Nemzetgazdasági Minisztérium 
intézményrendszerében folytattuk tovább fejleszté-
seinket. 

Az egyéni életpálya-tervezés folyamatában kulcs-
fontosságú, hogy a diákok és felnőttek részére meg-
bízható és állandó információs rendszer álljon ren-
delkezésre, amely segíti a tanulási út és a karrier 
tervezését. Ezt a célt szolgálja a Nemzeti Pályaorien-
tációs Portál, amelynek megújítását vállaltuk a pro-
jekt keretében.

Az utóbbi negyedévben megkezdtük az önismereti 
és pályainformációs eszközeink – kisfilmek, foglal-
kozás-bemutató leírások, munkaadói anyagok, kér-
dőívek, adatbázisok - előkészítését a Portálon való 
megjelentetésre, miközben folyamatosan teszteljük 
az elkészült funkciókat, és elkészítjük a célcsoportok 
szerinti szakmai tartalmakat.

A képzési tevékenységünk területén kimagasló 
eredményeket tudhatunk magunkénak. A Pályaori-
entációs és Nemzeti Pályaorientációs Portálfel-
használó képzésünket közel 2700 fő végezte el már-
ciusig, az összes megye képviseletével. A képzésen 
részt vett kollégák magas elégedettségről számoltak 
be, több képzési csoport valós együttműködést alakí-
tott ki a térségében dolgozó kollégájával, amely elő-
segíti a majdani pályaorientációs konzulensi hálózat 
létrejöttét.

Kutatási tevékenységünk keretében sor került 
a Pályaorientációs konzulens képzésünkkel össze-
függő hatékonyság mérésére, valamint a létrejövő 
életpálya tanácsadói hálózat lehetséges működési 
feltételeinek vizsgálatára. A kimenetei, bemeneti mé-
rés eredményeit összefoglalva a képzés sikeres el-
végzésével a résztvevők tudásszintje a probléma-fel-
ismerés és osztályozás; a megfelelő beavatkozás; a 
konzultáció vezetése; a pályaorientációs intézmény-
rendszer; a Nemzeti Pályaorientációs Portál; a pá-
lyaorientációs konzulens hivatás, kompetencia és 
szerepkör valamint a szakmai protokoll ismeretének 
területén szignifikánsan növekedett. A résztvevők 

a támOp-2.2.2-12/01 kiemelt projekt összefoglalója 
– 2015 első negyedév

Első kézből

török réka
munka- és pályatanácsadó 
szakpszichológus
Nemzetgazdasági Minisztérium 
TÁMOP 2.2.2 – 12 
Projekt-végrehajtási Osztály
osztályvezető

a szerző

megítélése szerint a képzés döntően jól megfelelt 
előzetes elvárásaiknak, elősegítve a tudásmegosz-
tást, a szakmai kapcsolatok alakítását, hozzájárult az 
elköteleződés, a konzulensi tevékenység és a háló-
zati munka iránti szándék fejlesztéséhez.

A megyei munkaügyi szervezet munkatársai ebben 
az időszakban is támogatták toborzási tevékenysé-
günket, amelynek eredményeként a képzési csopor-
tok szervezése zökkenőmentesen halad. Ezúton is 
köszönjük minden intézmény és kolléga együttműkö-
dését!

Kérjük, kövessék figyelemmel fejlesztéseinket a jö-
vőben is!
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