CEDEFOP – European Centre for the Development of
Vocational Training (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
Az 1975-ben alapított CEDEFOP – Európai Szakképzés-fejlesztési
Központ nevű európai ügynökség feladata a szakmai oktatás és
képzés ösztönzésének és fejlesztésének elősegítése az Európai Unión belül. Az eredetileg berlini székhelyű CEDEFOP az egyik elsőként létrehozott szakosodott és decentralizált ügynökség volt.
Igazgatósága 1995-ben került át Thesszalonikibe, mellette Brüs�szelben összekötő irodát tart fenn.

Nemzetközi tanácsadási információk, projektek
A Euroguidance hálózat közös projekt-adatbázisa:
http://www.euroguidance.net/Hungarian/Professionals/Database/
Projects.htm
(magyar nyelvű keresőfelülettel)
Az európai tanácsadási rendszerek ismertetése a Eurog uidance
weboldalon:
http://www.euroguidance.net/GuidanceSystems.htm

A CEDEFOP tevékenységének elsődleges célja az Egész életen át
tartó tanulás térségének kialakítása és ösztönzése a kibővült EU
egészére kiterjedően. Ezt a feladatot a szakmai oktatási és képzési
rendszerekkel, a vonatkozó szakpolitikai intézkedésekkel, a kutatással és a gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatás és elemzések biztosítása útján látja el.

Nemzetközi tanácsadói hálózatok:
http://www.euroguidance.net/List%20of%20Relevant%20Guidance%20
Networks.htm

ReferNet
http://refernet.hu/

A Leonardo da Vinci program projektjeinek és termékeinek gyűjtőoldala:
www.adam-europe.eu

Európai információs és szakértői hálózat a szakképzés területén a
szakképzés témaköréhez kapcsolódó információk gyűjtésének,
elemzésének és terjesztésének strukturált és decentralizált európai
hálózata. A hálózatot az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ
(Cedefop) hozta létre 2002-ben azzal a céllal, hogy az EU tagországainak szakképzési rendszerei, a tagállamokban zajló fejlesztések és az alkalmazott szakpolitikák összehasonlítását lehetővé
tevő információkat gyűjtsön.

Amennyiben a fenti, általános tájékoztató elolvasása után még
további, konkrét kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal:

Foglalkoztatási Hivatal
Nemzeti Pályainformációs Központ
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10–12.
Tel: (62) 555 580 Fax: (62) 555 581
Web: www.npk.hu, www.euroguidance.hu
E-mail: info@npk.hu

A ReferNet az egyes tagállamokban felállított nemzeti konzorciumokból épül fel, melyek a szakképzés területén tevékenykedő legfontosabb intézmények – közigazgatási szervezetek, társadalmi
partnerek és kutatóintézetek – képviselőiből állnak össze. Minden
konzorciumot egy nemzeti koordinátor irányít, mely felelős a konzorciumért és azért, hogy a hálózat feladatai kielégítő módon megvalósuljanak.
A ReferNet program magyarországi koordinátora az Oktatásfejlesztési Observatory. Elérhetősége: www.observatory.org.hu

EUROGUIDANCE
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Cedefop projektadatbázis:
http://www.cedefop.europa.eu/etv/Projects_Networks/Guidance/links.asp

Az egész életen át tartó tanulás program információs bázisa:
www.kslll.net
Az Európai Bizottság EVE projektadatbázisa (Kultúra, Ifjúság,
Egész életen át tartó tanulás):
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

A ReferNet információt nyújt a tagországokban zajló szakképzéspolitikai és kutatási fejleményekről, publikációkról, konferenciákról, és egyéb, szakképzéshez kapcsolódó kezdeményezésekről a
hálózat tagjai pedig nemzeti szinten is végzik a disszeminációs tevékenységet.

Tanácsadás
Magyarországon

További részletes információ a magyarországi és európai
tanácsadásról, a tanácsadók képzéséről:
http://www.npk.hu/public/tanacsadoknak/

Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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Kedves Érdeklődő!

Karriertanácsadás és információnyújtás

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai
Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013
közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás
programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele, illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ
olvasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról, gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és
középfokú oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.

Tanácsadás Magyarországon
Magyarországon a tanácsadással kapcsolatos szolgáltatások részben a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, részben a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartoznak. Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat (ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network)
létrejötte óta a nemzeti szintű fejlesztések új lendületet vettek. A magyar
Nemzeti Pályaorientációs Tanács (NPT) 2008 januárjában alakult meg.
A Nemzeti Pályaorientációs Tanács (magyar LLG Tanács) elérhetősége:
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_kulfoldi_palyaor_eu_magyar_llg_tanacs
Pályaorientációs és információs tanácsadási szolgáltatások Magyarországon – áttekintés:
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Pályainformációs tájékoztatást és tanácsadói
tevékenységet végző intézmények
Az alapfokú oktatás tanterve egyelőre nem tartalmaz olyan tárgyat,
amely kifejezetten a pályaválasztással kapcsolatos tájékoztatást és
tanácsadást helyezné középpontba. Az alsó-középfokú oktatásban az
osztályfőnök az osztályfőnöki óra keretében tart pályainformációs és
tanácsadó foglalkozásokat. Az iskolarendszerű szakképzésben a pályaorientációt mint tantárgyat első ízben az 1990-es években vezették be a
Világbank által támogatott fejlesztési programban résztvevő szakközépiskolák helyi tanterveibe. A 2001/2002. tanévtől a tanulók pálya- (illetve képzési program) választását segítő, hasonló tárgy bekerült a
szakiskolák kerettanterveibe is, ahol ennek biztosítása 2006-tól kötelező lett a 9. évfolyamon. A megyei pedagógiai intézetek és a pedagógiai szakszolgálatok a közoktatás alap- és középfokú iskoláiban tanuló diákok
számára kínálnak pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokat. A felsőoktatásban mintegy 74 felsőoktatási intézmény tanácsadó és karrier központjában kínálnak pályainformációs és tanácsadó szolgáltatásokat a
hallgatók számára. A felsőoktatási törvény ugyanis 2006 óta köte
lezővé teszi a felsőoktatási intézmények számára, hogy ingyenes
diáktanácsadási szolgáltatást nyújtsanak, illetve hallgatói pályakövetési rendszert működtessenek. A megyei kormányhivatalok munkaügyi központjainak és azok kirendeltségeinek (169) a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény által előírt alapfeladata a pályainformáció/tanácsadás biztosítása
munkanélküliek és munkavállalók számára egyaránt, emellett részt
vesznek a közoktatásban, elsősorban a szakképzésben tanulók tanácsadásában is.
1994-ben a német kormány segítségével létrejött a munkaügyi
központok által működtetett Foglalkozási Információs Tanácsadó
(FIT) szervezetek és bázisok hálózata. 2000-ben egy Leonardo da
Vinci program keretében hozták létre a Nemzeti Pályainformációs Központot (NPK), mint a Euroguidance hálózat magyar tagját,
mely jelenleg a Foglalkoztatási Hivatal felügyelete alá tartozik.
A központ fő feladatai közé tartozik a külföldi képzési programokról és tanulási lehetőségekről, valamint a magyar oktatási és
munkaerő-piaci rendszerről való tájékoztatás. A 20 FIT és a Nemzeti Pályainformációs Központ elsősorban az OECD kritériumok
szerinti egyes szinten nyújtanak tanácsadó szolgáltatásokat (öninformáció támogatása). Egyes felnőttképző intézmények (cégek és
non-profit szervezetek) szintén nyújtanak pályainformációs és
tanácsadó szolgáltatást programjaik részekén, vagy azok kiegészítéseként. A megyei művelődési központokban, családsegítő irodákban szintén működnek pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó
szolgáltatások.

Célcsoportok
A hazai pályaválasztási információs és tanácsadó szolgáltatások
elsősorban az alábbi csoportok számára nyújtanak segítséget:
• általános iskolás tanulók – a pálya-, illetve középiskola-választás korai szakaszában;
• középiskolás tanulók – az egyetemi alapképzés vagy a szakképzés kiválasztását megelőzően;
• a tanulók szülei;
• pályakezdők;
• munkakeresők;
• továbbképzés/átképzés igénybevételére kényszerülő felnőttek;
• továbbképzésben/felnőttképzésben részt venni szándékozók;
• pályatanácsadást igénylők;
• a munka világába visszatérni szándékozó inaktív felnőttek.
Emellett számos országos és regionális/helyi program kínál speciális
szolgáltatásokat kifejezetten a romák és a fogyatékkal élők számára, számos civil szervezet pedig tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak és
értelmi fogyatékosoknak nyújt speciális tájékoztató és tanácsadó szolgáltatásokat. A bevándorlás nem kulcsfontosságú kérdés Magyarországon (a 10,03 millió lakosból mindössze 200 000 fő rendelkezik migrációs
háttérrel), ezért csupán néhány kisebb civil szervezet biztosít tanácsadást migránsoknak. Az új országos rehabilitációs program keretében
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) egy nemrégiben indított program keretében 300–400 rehabilitációs mentort képzett ki, akik
az NFSZ és a magán szolgáltatók alkalmazásában működnek.

Tanácsadás Európában – kitekintés
ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network
(Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat)
http://ktl.jyu.fi/ktl/elgpn
Az Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat célja, hogy támogassa az Európai Unió tagországait (és az EU Egész életen át
tartó tanulás programjában részt vevő szomszédos országokat),
valamint az Európai Bizottságot az egész életen át tartó tanácsadás
terén megvalósuló európai együttműködés kialakításában mind
az oktatásügyi, mind a munkaügyi szektorban. Célja a tagállami
szintű együttműködés elősegítése az Egész életen át tartó tanácsadásról szóló EU-határozatban (2004; 2008) foglalt prioritások megvalósítása révén. A hálózatot a tagállamok hozták létre; a Bizottság
az Egész életen át tartó tanulás program 2007–2013 keretein belül
támogatja a kezdeményezést.

