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A TÁMOP–2.2.2-12/01 kiemelt projekt eredményeinek 
rövid bemutatása

2015 második félévében elérkeztünk a projekt 
tevékenységeinek lezárásához és az eredmé-
nyeink bemutatásához.

Az eszközfejlesztések keretében elkészült 
338 foglalkozás-bemutató fi lm, 550 foglal-
kozás-leírás (ifjúsági és felnőtt verziók), vala-
mint 550 munkaadói anyag ugyanezekről a 
foglalkozásokról, amelyek a leírásokba közvet-
lenül beépíthetőek. Kifejlesztettünk 12 pálya-
orientációs kérdőívet a foglalkozások és a 
tovább tanulási irányok meghatározásához, va-
lamint további 10 kérdőív készült el a pálya-
orientációs szolgáltatások hatékonyságának 
méréséhez. Az eszközök elkészítésének meg-
alapozását és végleges kialakítását összesen 
5 nagy volumenű kutatás és 15 tanulmány
segítette. 

A kutatások eredményeit felhasználtuk  az 
eszköz fejlesztés és szakember-fejlesztés, vala-
mint a tevékenységek fenntartásának módszer-
tanában is. A kérdőívek bemérése 230 oktatási 
intézmény, 11 ezer tanulójának részvételével 
történt, továbbá a munkaügyi szervezeten ke-
resztül 2000 álláskereső és 1000 foglalkoztatott 
vett részt a tesztelésben. Összesen 14 ezren 
töltötték ki tesztelési célból a kérdőíveket, ezzel 
teljesült a nagymintás bemérés kritériuma.

A Nemzeti Pályaorientációs Portál idén 
ősztől megújult tartalommal és bővített funkció-
készlettel áll minden célcsoport rendelkezésére 
a palyaorientacio.munka.hu oldalon. Az NPP 
új funkciói közül különös fi gyelmet érdemel az 
elektronikus portfólió és a foglalkozás-ajánló 
funkció. 
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Képzési tevékenységünk területén kimagasló 
eredményeket tudhatunk magunkénak. A pro-
jekt 5 tananyagot készített el, és négy rend-
szerben akkreditáltatta a Pályaorientációs és 
Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó 
képzést, amelyet blended learning módszerrel 
oktattunk. Képzésünkre 4204-en regisztráltak, 
3692-en végezték el idén tavaszig, amely 281 
képzési csoport lebonyolítását jelentette az 
összes megye képviseletével. A képzés részt-
vevőinek 61%-a pedagógus volt, 14%-uk 
munkaügyi területről érkezett, 11%-uk szociális 
szakember, 14% pedig civil vagy felsőoktatási, 
illetve egyéb területről csatlakozott. A képzésen 
több mint 2000 magyar intézmény képvisel-
tette magát.

A hálózat erősítését és a módszertani tudás 
bővítését célozta meg a Szakma mesterei kur-
zus, amelyet két alkalommal rendeztünk meg 
2015 áprilisában és májusában. A képzésen a 
pályaorientációs hálózat szerves részét képező 
Kereskedelmi és Iparkamarák pályaorientációs 
szakemberei, a KLIK szakképző intézménye-
it képviselő pedagógusok, az Új Nemzedék 
Központ pályaorientációs szakemberei, a Pe-
dagógiai Szakszolgálatok, valamint a Kormány-
hivatalok Foglalkoztatási Főosztályainak pálya-
orientációs szakemberei vettek részt, összesen 
100 fő. A módszertani továbbképzés mellett a 
program másik kiemelt célja a szakemberek 
közötti szakmai kapcsolatok elmélyítése, a 
pályaorientációs, életpálya- tanácsadási szak-
emberekből álló hálózat kiépítésének segíté-
se volt. A delegáltak a három nap során együtt 
dolgoztak a térségükben más intézményekből 
érkező kollégákkal, valamint bemutatták saját 
küldő intézményüket is. A résztvevői visszajel-
zések alapján a rendezvény hasznosnak bizo-
nyult a leendő pályaorientációs rendszer bázi-
sának megteremtése céljából.

A projekt munkatársai több mint 30 rendez-
vény helyszínen jelentek meg, hogy népsze-
rűsítsék a Nemzeti Pályaorientációs Portál 
használatát. A rendezvények közül kiemelendő 
a minden év tavaszán megrendezésre kerülő 
Szakma Sztár Fesztivál, továbbá a nyári fesz-
tiválok és a pályaválasztási kiállítások rendez-
vényei az őszi idényben. Személyes tanács-
adásba 5100 személyt vontunk be a projekt 
időszaka alatt, a portált pedig több mint 900 
ezren látogatták meg. 

2012–2015 között a projektben két fő delegált 
képviselte hazánkat az Európai Pályaorientá-
ciós Szakpolitikai Hálózat (European Lifelong 
Guidance Policy Network; ELGPN) munkájá-
ban. Ebben az időszakban nyolc plenáris ülé-
sen vettünk részt, és a 2012–14 közötti munka-
program keretében aktív szerepet vállaltunk a 
PRC1 és a TTG4 elnevezésű munkacsoportok 
tevékenységében. A PRC1 munkacsoport azon 
dolgozott, hogy elősegítse az életpálya-tanács-
adási rendszer törekvéseinek nemzeti szinten 
történő gyakorlatba ültetését a Resource Kit
(Erőforrás-készlet) felhasználásával. A TTG4 
munkacsoport pedig az EU releváns szakpoli-
tikai dokumentumainak életpálya-tanácsadás 
szempontú elemzésével, az ezzel kapcsolatos 
álláspontok kialakításával, valamint a szakpoli-
tikai útmutatók elkészítésével foglalkozott.

Fotó: Polonkai Gizella
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Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai 
Hálózat (European Lifelong Guidance Policy 
Network; ELGPN) 2013–14-es munkaprog-
ramjának kiemelt feladata az ELGPN által 
2011–2012-ben összeállított Resource Kit és 
Glossary tagállamok általi fordítása és nemzeti 
adaptációja volt. A két szakpolitikai szempont-
ból is nagy jelentőségű eszköz magyar szakfor-
dítása 2013-ban készült el.

A projekt időszaka alatt az Életpálya-ta-
nácsadás folyóirat 7 lapszámát jelentettünk 
meg, és terjesztettük a szakemberek, partner-
intézmények és döntéshozók körében.  Össze-
sen 75 szaklap-cikk jelent meg ebben az 
időszakban. A folyóiratban beszámoltunk 
a releváns kutatási eredményekről, a nemzet-
közi eseményekről, a hazai jó gyakorlatokról, és 
portrékat készítettünk a szakterület jeles képvi-
selőivel.

Disszeminációs tevékenységünk kiegészí-
téseként 9 szakfolyóiratban jelent meg interjú 
a projekt fejlesztéseiről, számos újsághirde-
tésben és weben megjelenített hirdetésben 
számoltunk be képzési tevékenységünkről. 
Összesen 30 ezer példányban készítettük el 
a Tartsd velünk az irányt! pályaorientációs 
kiadványunkat általános iskolások számára, 
amelyet 50 együttműködő oktatási intézmény-
hez juttattunk el nyomtatott formában, valamint 
a megyei kamarák és a munkaügyi szervezet 
munkatársai is használták pályaválasztási tevé-
kenységükben. 

A projekt szakmai eredményeiről részletesen 
az októberi zárórendezvényünkön számo-
lunk be.

A projekt időszakában csaknem 35 szak-
ember működött közre a fővárosi és a megyei 
munkaügyi központoktól, valamint a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól a fog-
lalkozás-bemutató eszközök szakmai lektorálá-
sában, tartalmi ellenőrzésében, a portál tartal-
mainak összeállításában, képzéseink toborzási 
tevékenységében, valamint a kérdőíveink be-
méréseinek szervezésében. A képzések szak-
szerű oktatásában több mint 40 szakember-
rel működtünk együtt.

A fejlesztések kivitelezéséért ezúton is kö-
szönetet mondunk minden munkatársunk-
nak és partnerünknek! 
Bízunk benne, hogy a kifejlesztett eszközök 
és a képzések hosszú távon hasznosnak bizo-
nyulnak majd mind gazdasági, mind társadalmi 
színtéren.

A szerző

Török Réka
munka-és pályatanácsadó 
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szakmai koordinátor


