NEMZETI PÁLYAINFORMÁCIÓS KÖZPONT –
Európai képzési információk
Európai hálózat
A Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK) Magyarországon az Európai Bizottság LEONARDO DA
VINCI programja keretében 2000-ben nyitotta meg kapuit egy nemzetközi intézményhálózat tagjaként.
Az angol nevén NRCVG (National Resource Centre for Vocational Guidance) vagy más néven
EUROGUIDANCE hálózat kialakulása 1992-re nyúlik vissza, azóta az EU-tagállamok és a csatlakozni
kívánó országok az Európai Bizottság támogatásával saját nemzeti központokat hoztak létre. Ma már
több mint 30 ország tartozik a hálózathoz, a legtöbb országban egy, a nagyobb országokban pedig
több nemzeti központ is található.
A magyarországi Nemzeti Pályainformációs Központ irodája Szegeden, a Csongrád Megyei
Munkaügyi Központ részlegeként működik. Az NPK a nemzetközi hálózat tagjaként hozzájárul hazánk
oktatási intézményeinek megismertetéséhez, lehetővé téve, hogy egyre több külföldi hallgató
tanulhasson Magyarországon, valamint hogy a nemzetközi kapcsolatok révén a magyar fiatalok is
egyre nagyobb létszámban tanulhassanak külföldi oktatási intézményekben. Az NPK célja az európai
harmonizáció erősítése és az európai állampolgárok mobilitásának elősegítése
A Nemzeti Pályainformációs Központ célcsoportjai
Az élethosszig tartó tanulás koncepciójának megfelelően a Nemzeti Pályainformációs Központ
közvetetten a társadalom szinte valamennyi rétegének szolgáltatást nyújt, közvetlenül elsősorban a
képzési és pályaválasztási tanácsadással foglalkozó intézmények számára biztosít információkat.
Ilyenek a Pedagógiai Intézetek, a Foglalkozási Információs Tanácsadók és más tanácsadó
szolgálatok, illetve az NPK-hálózat külföldi tagjai.

Tevékenységeink
¾

Információk gyűjtése és közzététele a tagországokban elérhető oktatási, képzési és
gyakornoki lehetőségekről:
- az NPK könyvtárában és honlapján részletes információkat talál Európa szinte valamennyi
országáról az alábbi témakörök szerint:
oktatásügy, a munka világa, társadalombiztosítás, tanácsadó szolgálatok,
- országos és nemzetközi képzési adatbázisainkat megtekintheti a www.npk.hu weboldalon,
- kiadványainkból külföldi ügyfeleink tájékozódhatnak a magyar oktatási rendszerről, képzési
lehetőségekről és a Magyarországon folytatott tanulmányok feltételeiről.

¾

Tájékoztatás a mobilitás feltételeiről, az egyes végzettségek kölcsönös elismeréséről:
az érdeklődők honlapunkon (www.npk.hu) tájékozódhatnak a diákok és oktatók számára
szervezett csereprogramokról, ösztöndíjakról, a kiutazás és kinttartózkodás feltételeiről,
továbbá részletes felvilágosítást kaphatnak személyesen, telefonon illetve e-mailben.

¾

Együttműködés más Nemzeti Pályainformációs Központokkal a hatékony és naprakész
információszolgáltatás érdekében:
a nemzetközi tanácsadás jelentős része az NPK-hálózat együttműködésén alapul. Az
információnyújtás folyamata során az egyik ország pályainformációs központjába beérkezik
egy kérdés, mely vonatkozhat egy vagy több európai ország képzési lehetőségeire vagy
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oktatási rendszerére. Ekkor a központ a kérdést közzéteszi a hálózat kommunikációs
weboldalán, ahol az illetékes tagországok munkatársai választ adnak rá. A folyamat végén a
központ a kapott válaszokat továbbítja az ügyfélhez.
¾

A pályatanácsadók európai szintű képzésének elősegítése – részvétel az AKADÉMIA
projektben:
az NPK projektjei révén hozzá kíván járulni a hazai pályatanácsadói kultúra fejlesztéséhez, a
tanácsadók tapasztalatainak, ismereteinek szélesítéséhez.
Pályatanácsadóknak szól a Leonardo da Vinci mobilitási csereprogram keretei között működő
projekt, mely 1992-ben négy ország részvételével indult. Ma több mint húsz ország tagja a
programnak, mely az élethosszig tartó tanulás eszköze. Célja szakmai tapasztalatcsere
keretében a tanácsadók továbbképzésének biztosítása. A projekt keretében évente százötven
európai tanácsadó vehet részt külföldi szakmai látogatásokon.

¾

Részvétel a pályatanácsadáshoz kapcsolódó országos és nemzetközi szintű tájékoztató
rendezvényeken:
irodánk részt vesz a magyarországi pályaválasztási kiállításokon és más eseményeken.
Munkatársaink külföldi tanulmányutakon és konferenciákon gyűjtenek tapasztalatot a
pályatanácsadás gyakorlatáról az egyes tagországokban.

¾

Képzési adatbázisok létrehozása és karbantartása:
az NPK honlapján a Magyarországon folyó középiskolai és felsőoktatási képzések adatbázisai
is elérhetők. Ezek részletes információkat tartalmaznak a képzőhelyekről, a felvételi vizsgák
időpontjáról és a képzések típusairól.
Az Európai Bizottság PLOTEUS elnevezésű adatbázisa az NPK-hálózat által karbantartott
képzési lehetőségeket tartalmazza, illetve az érdeklődők számára általános információkat
nyújt harminc európai országról. A portál a www.ploteus.net internetes címen érhető el, ahol a
tanulási lehetőségek, oktatási rendszerek, csereprogramok és általános országismertetők
témaköröket részletezzük.

Kiadványok
Irodánk magyar és idegen nyelvű kiadványaival is igyekszik széles körű tájékoztatást nyújtani.
Az elmúlt években szolgáltatásainkat bemutató brossúránk mellett megjelent magyar és angol
nyelven az Információk Magyarországról című átfogó kötetünk, mely a magyar oktatási
rendszer mellett a munkaügy és a társadalombiztosítás területeit is bemutatja, valamint
felsorolja az egyes kapcsolódó intézmények és tanácsadó szervezetek elérhetőségét. Külföldi
diákok magyarországi továbbtanulásához nyújt támpontot a magyar oktatási rendszerről és a
magyarországi felsőoktatási intézményekről kiadott tájékoztatónk. Külön kiadványt
készítettünk a hazánkban idegen nyelven folyó felsőoktatási képzésekről. Honlapunkon
valamennyi kiadványunk megtekinthető.
Elérhetőség
Nemzeti Pályainformációs Központ
Csongrád Megyei Munkaügyi Központ
6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.
Tel.: 62/555-580; 80/820-040
Fax: 62/555-581
E-mail: nrcvg@npk.hu
Internet: www.npk.hu
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