Folytatódnak a Pályaorientációs konzulens
és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó
képzések!
Tájékoztató
2014 februárjában elindult a Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó térítésmentes képzési programunk.
Képzésünk során a résztvevők megismerik a pályaorientációs konzultáció elméleti és gyakorlati alapjait,
melynek segítségével mindennapi munkájuk sikeresebb és eredményesebb lesz!

Minősített képzési program
A képzést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal – mint akkreditált felnőttképző intézmény – minőségi követelményeinek megfelelően a Felnőttképzési Akkreditációs Testület, a Pedagógus Akkreditációs Testület,
a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet minősítette, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
nyilvántartásba vette.
Így a minősített képzési programunk elvégzésével
mind a pedagógiai, mind a szociális, mind a közszolgálati területen dolgozó szakemberek teljesíthetik továbbképzési kötelezettségüket.
Mennyibe kerül a képzés?
A képzés a résztvevők számára ingyenes, a költségek
a TÁMOP-2.2.2-12/1 kiemelt projekt terhére kerülnek
elszámolásra.
Képzés tanegységei, moduljai
1.
2.
3.
4.
5.

Pályaorientációs alapismeretek
Pályakonzultáció gyakorlati alapjai
Önismeret jelentősége a pályaorientációban
Pályaismeret jelentősége a pályaorientációban
Munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaorientációban

A képzési program a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú „A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani
fejlesztése” című kiemelt projekt keretén belül valósul meg.
Nemzetgazdasági Minisztérium - Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001000/2014/D001

Kiknek szól a képzés?

Képzés időtartama, helyszíne és
módszere

Pedagógusoknak, akik pályaorientációs feladatot
látnak el, pályaorientációs órát tartanak, diákjaikat
támogatják a pályaorientáció területén, vagy azoknak, akiknek ez a feladatkörük lesz a jövőben.
Munkaügyi területen dolgozó szakemberek, valamint azon jelentkezők részére, akik feladatkörébe tartoznak a munkaközvetítés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások, illetve a megváltozott
munkaképességű munkavállalók részére biztosított munka- és életpálya-tanácsadási szolgáltatások, valamint az álláskeresők felkészítési feladatai.
Pszichológusoknak, tanácsadóknak, szociális szakembereknek, akik pályaorientációs és életpálya-tanácsadási feladatot látnak el, vagy akiknek ez a
jövőben feladatkörük lesz: ifjúságsegítő irodák, ifjúsági otthonok, pedagógiai szakszolgálatok, nevelési
tanácsadók, gazdasági kamarák, karrierirodák, valamint szociális, gyermekjóléti, gyermek- és családvédelmi szolgáltató tevékenységet végző intézmények.

Képzésünket 30 órás időtartamban (egy tanítási óra 45 perc) tartjuk, amely döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni és csoportos
gyakorlati feladatmegoldásra épül.
A képzés első tanegységét/modulját a
résztvevők egy 10 órás e-learning alapú tananyag segítségével sajátítják el,
amelyre egy hét áll a rendelkezésükre.
A tananyag feldolgozásában szaktutorok segítségét is igénybe vehetik.
A további tanegységek/modulok témaköreit (20 óra) a résztvevők háromnapos, személyes jelenlétet
igénylő, tréning módszertanon alapuló képzés során dolgozzák fel. A
jelenléti képzési idő alatt szállásról és
étkezésről gondoskodunk.

Milyen előképzettség szükséges?
A képzés előfeltétele: felsőfokú végzettség (diploma) és felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

További információk
Reméljük, hogy képzési programunk felkeltette érdeklődését! További tájékoztatásért kérjük, látogasson el a Nemzeti Pályaorientációs Portálra! (http://eletpalya.munka.hu/kepzes)
Kérdéseik kapcsán szívesen állunk rendelkezésére a tamop222_kepzes@lab.hu e-mail címen.
Képzésünkön megtisztelő részvételére számítunk: a TÁMOP-2.2.2-12/1 Projekt Munkatársai

