Munka
Akiket kifejezetten a munkakeresés érdekel, a „Munka” menüpont alatt tájékozódhatnak a keresett foglalkozás leírásáról,
böngészhetnek az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) által
meghirdetett álláslehetőségek között, valamint bővebb információt szerezhetnek az ÁFSZ és a regionális munkaügyi központok és kirendeltségek tevékenységeiről, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokról.

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

ePálya

Foglalkoztatási és Szociális 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

Fórum
Az ePálya honlapra látogató regisztrált ügyfelek tanulással,
pályaválasztással, pályamódosítással vagy munkavállalással
kapcsolatos témákban tehetik fel kérdéseiket vagy fejthetik
ki véleményüket az oldal „Fórum” felületén. A fórum minden
érdeklődő számára szabadon olvasható, az egyes témákhoz
hozzászólni vagy új témát indítani viszont csak regisztráció
után lehet. A fórumra érkező kérdéseket, véleményeket tanácsadók is figyelik, észrevételeik, válaszaik mindenki számára hasznos információt nyújthatnak.
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Az ePálya egyéb szolgáltatásai
A kezdőlapon oktatással, képzéssel, pályaválasztással kapcsolatos aktuális hírek, cikkek, események olvashatók, korábbi híreket a „Cikk archívumban” böngészve találunk.
A „WWW-ajánló” foglalkoztatással, álláskereséssel foglalkozó szervezetek, valamint oktatási és képzési lehetőségekről, pályaválasztásról való tájékozódást segítő weboldalak
gyűjteménye. Az oldal „Szakembereknek” szóló részéről a
hazai és külföldi pályaorientációval kapcsolatos szakmai
anyagok, valamint együttműködések dokumentumai érhetők el.
A honlapra látogatók egy „Elégedettségi kérdőív” kitöltésével mondhatják el véleményüket, észrevételeiket az oldallal
kapcsolatban, ezáltal is segítve a honlap szerkesztőinek
munkáját.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé
az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.
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Kedves Érdeklődő!
A Nemzeti Pályainformációs Központ (Euroguidance Hungary) az Európai Bizottság LEONARDO DA VINCI programja
keretében, 2000-ben kezdte meg működését Szegeden. Jelenleg az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007-2013 közötti időszakban az európai uniós hátteret az Élethosszig tartó tanulás programja biztosítja. A
központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az élethosszig
tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos
tudnivalók közzététele ill. a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.
A www.npk.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.
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Mi az ePálya?
Az ePálya az Európai Unió Phare programjának támogatásával
2004-ben indult újtára az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretein belül a Dél-alföldi Régió fejlesztéseként. A honlap egy
olyan internet alapú adatbázis, amelynek célja, hogy megfelelő információval lássa el a pályaválasztás, illetve a pályamódosítás előtt álló fiatalokat, felnőtteket és pályaorientációs szakembereket.
A honlapon megtalálhatók az iskolarendszeren belüli, illetve az
iskolarendszeren kívüli képzésre, oktatásra, felnőttképzési lehetőségekre vonatkozó információk, továbbá az érdeklődők tájékozódhatnak az éppen aktuális munkaerő-piaci adatokról is.

A honlapra látogatóknak egy chatprogram segítségével meghatározott időpontokban lehetőségük van pályaválasztással,
pályamódosítással kapcsolatos kérdéseiket egy tanácsadó
szakembernek is feltenni. Ez a tanácsadási forma lehetőséget
nyújt azok számára is a megfelelő információ megszerzésére,
akik a személyes tanácsadásra különböző okok miatt (például
nagy távolság) egyáltalán nem, vagy csak nehezen jutnak el.

Tanulás
A „Tanulás” menüpont alatt a honlapra látogatók böngészhetnek az új, illetve a régi Országos Képzési Jegyzék szakképesítései között a szakképesítés megnevezése, az OKJ azonosító
vagy szakmacsoport szerint.
A megfelelő képzési forma kiválasztásával a közép-, illetve felsőfokú, valamint a támogatott felnőttképző intézmények adatbázisaiban indíthatunk keresést, amelynek eredményeképpen
részletes adatokat kapunk az adott intézményről és a választott képzési formáról, szakról. A felsőoktatás iránt érdeklődők a
bolognai rendszerű felsőoktatási szakokról, szakirányokról szerezhetnek bővebb információt
Szintén a „Tanulás” menüpont alatt érhetjük el a gyakorlati képzőhelyek adatait. A gyakorolt szakma vagy annak OKJ kódja
megadásával az adott régióban vagy megyében működő gyakorlati képzőhelyeket lehet elérni. A képzési ajánlatok keresését egy egyszerűsített keresési felület is segíti, ahol elegendő a
keresett szót, kifejezést, a keresés helyét (középfokú iskolai képzések vagy felsőoktatási képzések) vagy a képzés helyét megadni.

Tanácsadás
A „Tanácsadás” menüpont alatt azok az érdeklődők találhatnak
hasznos információkat, akik pályaválasztás, pályamódosítás előtt
állnak és a döntésük meghozatalához szeretnének segítséget, támogatást kapni. A menüpont bővebb információt nyújt az egyes
tanácsadási formákról, amely alapján eldönthetjük, hogy pályatanácsadásra, álláskeresési tanácsadásra, munkatanácsadásra, pszichológiai vagy rehabilitációs tanácsadásra van-e szükségünk.

A„Pályatanácsadás” alpontban előzetes regisztráció után különféle személyre szabott kérdőívek (pl. pályaorientációs érdeklődésvizsgáló kérdőív), pályakereső és pályatervező szolgáltatások segítenek eldönteni, hogy az érdeklődő alkalmas, illetve érett-e az
adott pályára, mi a pontos érdeklődési köre, milyen készségekkel
rendelkezik, valamint mindezeket figyelembe véve melyek azok
a pályák, amelyek leginkább megfelelnek érdeklődésének, személyes jellemzőinek. A pályákkal, szakmákkal való ismerkedést a
foglalkozást vagy munkakört bemutató leírások és filmek segítik.
A „Társalgóban” tanácsadó munkatársak várják a kérdőívek eredményeivel, pályaválasztással, pályamódosítással kapcsolatos kérdéseket. A regisztrált felhasználók a felmerült problémákat„négyszemközt” vagy a többi érdeklődővel közösen „sokszemközt”
tudják megvitatni a tanácsadóval.

Munkaerőpiac
A honlap „Munkaerőpiac” fejezete a pályaválasztást az aktuális
munkaerő-piaci viszonyok megismertetésével igyekszik megkönnyíteni. Adatbázisok segítségével tájékozódhatunk a munkanélküliek és az álláskeresők összetételéről iskolai végzettség
vagy korcsoport szerint, illetve megtekinthetjük a nyilvántartott álláskeresők által elsődlegesen keresett foglalkozásokat
régiós, megyei vagy kirendeltségi szinten.
A „Bejelentett álláshelyek” adatbázisban havonta frissülő ügyfélszolgálati statisztika adatai alapján a munkaügyi központokba bejelentett álláshelyek számáról tájékozódhatunk foglalkozásonként. Az adatokat elérhetjük a foglalkozás megadásával és/vagy a régió, megye illetve a kirendeltség beállításával.
Szintén a „Munkaerőpiac” menüpont alatt kereshetünk rá a különböző foglalkozások átlagkereseti adataira 2000-ig visszamenően, valamint a keresett foglalkozás és a régió megadásával megtekinthetjük az adott régió rövidtávú munkaerő-piaci
prognózisát.

