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TTÉÉMAKMAKÖÖRRÖÖKK

I. A www.epalya.hu honlap bemutatása

Mi az EPALYA ?

A  felnőttképzési intézmények számára miért fontos,        
miben segít?

Hogyan jött létre?

Mit tud? A portál szerkezete, felépítése 

Pályatervezés 9 lépésben 

Melyek a működtetés során szerzett tapasztalatok?
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TTÉÉMAKMAKÖÖRRÖÖKK

II. Feladatok a www.epalya.hu segítségével

Munkaerő-piaci információk keresése

Képzettségek,képző intézmények, gyakorlati képző helyek 
keresése

Pályaorientációs Érdeklődésvizsgáló Kérdőív , Pályakereső
programcsomag alkalmazása, Pályaterv elkészítésének módja

Társalgó alkalmazása

Fórumban téma indítása, hozzászólás
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MI AZ                 ?MI AZ                 ?

  Olyan Olyan internet internet alapalapúú
ppáályavlyaváálasztlasztáásisi, , 
ppáályaorientlyaorientáácicióóss

informinformáácicióóss portportááll,,
amelyamely egysegysééges, komplex, ges, komplex, 

áátltlááthatthatóó rendszerbe rendszerbe 
foglalja a foglalja a ppáályavlyaváálasztlasztáástst
segsegííttőő öösszessszes informinformáácicióót.t.

4



MI AZ                  ?MI AZ                  ?MI AZ                  ?

Az epálya portálon nemcsak a képzettségekről, képzési 
lehetőségekről, képző intézményekről, gyakorlati képző
helyekről lehet információt szerezni, hanem a 
munkaerőpiacról is.

Meg lehet tudni többek között, hogy az elmúlt 7 évben 
évenként, szakmánként mennyi volt 

a munkanélküliek, álláskeresők száma, 
a bejelentett álláshely,
az átlagkereset.
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MI MÉG AZ                  ?MI MÉG AZ                  ?

  Olyan pOlyan páályavlyaváálasztlasztáást segst segííttőő
programcsomag, amely a programcsomag, amely a 
ppáályatervezlyatervezéési folyamat si folyamat 

lehetslehetsééges lges lééppééseit modellezi, seit modellezi, 
integrintegráálja mindazokat a lja mindazokat a 

szempontokat, amelyek egy szempontokat, amelyek egy 
megalapozott pmegalapozott páályadlyadööntntéés s 

kialakkialakííttáássáában szerepet ban szerepet 
jjáátszanak. tszanak. 
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MI MÉG AZ ?MI MMI MÉÉG AZG AZ ??

Lehetőség van

a pályakereső és a pályatervező programcsomag által kínált 
szolgáltatások igénybe vételére.  

egy pályaterv kidolgozására, amely magában foglalja a 
tanácskérő pályaelképzeléseit, a pályaelképzelés 
megvalósításának útját, módját, a tanácskérő erőforrásait, és 
korlátait.

pályaérdeklődés-kérdőív kitöltésére és értékelésére. 

a „Társalgó” On-line tanácsadási szolgáltatás igénybe 
vételére. 
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MI MÉG AZ                  ?MI MÉG AZ                  ?

Komplex egysKomplex egyséégben gben öötvtvöözi az informzi az informáácicióókat a modellezett kat a modellezett 
tantanáácsadcsadáási folyamattal. si folyamattal. 
A  pA  páályatervezlyatervezéést segst segííttőő programcsomag az informprogramcsomag az informáácicióós s 
bbáázisnak a sokzisnak a sok--sok sok úúj elemj eleméét fel tudja hasznt fel tudja hasznáálni,  lni,  éés segs segííti az ti az 
egyegyéént az informnt az informáácicióók kk köözzöötti eligazodtti eligazodáásban.sban.

Az adatbAz adatbáázis egyes elemei szerves kapcsolatban zis egyes elemei szerves kapcsolatban áállnak llnak 
egymegymáással is ssal is éés  a tans  a tanáácsadcsadáási alrendszerrel is.si alrendszerrel is.

Az adatok belsAz adatok belsőő kapcsolatrendszere biztoskapcsolatrendszere biztosíítja az tja az 
informinformáácicióók komplex k komplex ááttekinthetttekinthetőőssééggéét.t.
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KIKNEK KÉSZÜLT AZ                  ?KIKNEK KKIKNEK KÉÉSZSZÜÜLT AZ                  ?LT AZ                  ?
CÉLCSOPORT

Pályaválasztási döntés előtt álló fiatalok és felnőttek

Pályamódosítási, pályakorrekciós döntés előtt álló szakképesítéssel 
rendelkező fiatalok és felnőttek

Pályaorientációs, pályaválasztási és pályakorrekciós 
tevékenységgel foglalkozó szakemberek, érintett szülők
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A www.epalya.hu a  felnőttképzési intézmények 
számára miért fontos, miben segít?

A felnA felnőőttkttkéépzpzééshez kapcsolshez kapcsolóóddóó szolgszolgááltatltatáás s formformáái ki köözzüül l 

a pa páályaorientlyaorientáácicióós s éés s --korrekcikorrekcióóss tantanáácsadcsadááshoz,shoz,

a ka kéépzpzéési szsi szüükskséégletek felmgletek felméérréése se éés a ks a kéépzpzéési si 
tantanáácsadcsadáás szolgs szolgááltatltatááshoz, shoz, éés az s az 

elhelyezkedelhelyezkedéési tansi tanáácsadcsadááshozshoz

nagyon komoly segnagyon komoly segíítstsééget adget ad..
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MELYIKET VMELYIKET VÁÁLASSZAM ?LASSZAM ?

WWW.EPALYA.HUWWW.EPALYA.HU

„Ahhoz, hogy valaki 
elérje az életben amit 
akar, első lépésben el kell 
döntenie: mit akar.”

/Ben Stein/
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„„ Ha olyan munkHa olyan munkáát talt taláálsz, lsz, 
amit szeretsz, amit szeretsz, 
ttööbbbbéé nem kell nem kell 
DOLGOZNOD DOLGOZNOD 
egyetlen napot sem.egyetlen napot sem.””

//ConfuciusConfucius/ / 

CCéél: l: 

A pA páályavlyaváálasztlasztáás, ps, páályakorrekcilyakorrekcióó elelőőtt tt áállllóó fiatalok fiatalok éés s 
felnfelnőőttek olyan pttek olyan páálylyáát vt váálasszanak, amelylasszanak, amely

megfelel a kmegfelel a kéépesspesséégeiknek, adottsgeiknek, adottsáágaiknak, gaiknak, 
éérdeklrdeklőőddéési ksi köörrüüknek,knek,

megfelel a vmegfelel a váárhatrhatóó munkaadmunkaadóói igi igéényeknek is, azaz nyeknek is, azaz 
keresett a munkaerkeresett a munkaerőőpiacon. piacon. 
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www.epalya.huwww.epalya.huwww.epalya.hu
„„Az utat meg lehet Az utat meg lehet 
ugyan mutatni,ugyan mutatni,
de menni mindenkinek de menni mindenkinek 
magmagáának kellnak kell””. . 

/Bajza//Bajza/

A A wwww.epalya.huww.epalya.hu segsegíít abban, hogy a pt abban, hogy a páályadlyadööntntéés s 
elelőőtt tt áállllóók valamennyien sikeres dk valamennyien sikeres dööntntéést hozzanak az st hozzanak az 
ééletpletpáálylyáájuk juk ééppííttéése sorse soráán, n, 
mind a szakmai mind a szakmai ééletletúút kivt kiváálasztlasztáássáánnáál, l, 
mind pedig az azon valmind pedig az azon valóó „„haladhaladááss”” sorsoráán. n. 
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PPÁÁLYAORIENTLYAORIENTÁÁCICIÓÓ

A WWW.EPALYA.HU SEGA WWW.EPALYA.HU SEGÍÍTSTSÉÉGGÉÉVELVEL

PPáályadlyadööntntéés         s         
elelőőtt tt áállllóók

MunkaadMunkaadóókkwww.epalya.huwww.epalya.hu
k
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HOGYAN JÖTT LÉTRE AZ ?HOGYAN JHOGYAN JÖÖTT LTT LÉÉTRE AZTRE AZ ??

ElElőőzmzméényeknyek

A BA Béékkéés Megyei Munkas Megyei Munkaüügyi Kgyi Köözpont Eurzpont Euróópai Bizottspai Bizottsáág g 
Leonardo da Vinci programja Leonardo da Vinci programja ááltal tltal táámogatottmogatott

„„MunkaerMunkaerőőpiacipiaci igigéényeket figyelembe vevnyeket figyelembe vevőő
ppáályaorientlyaorientáácicióós, ps, páályavlyaváálasztlasztáási rendszer modelljsi rendszer modelljéének nek 
kialakkialakííttáásasa””

ccíímműű mobilitmobilitáásisi projektje projektje 

20042004--benben NEMZETI MOBILITNEMZETI MOBILITÁÁSI NSI NÍÍVVÓÓDDÍÍJBAN,JBAN,

20052005--ben EURben EURÓÓPAI MOBILITPAI MOBILITÁÁSI NSI NÍÍVVÓÓDDÍÍJBAN rJBAN réészesszesüült.lt.

15



Nemzeti MobilitNemzeti Mobilitáási Nsi Níívvóóddííj j 
Budapest, 2004. november 19.Budapest, 2004. november 19.

EUROPASS NYITEUROPASS NYITÓÓKONFERENCIA KONFERENCIA –– HOTEL NOVOTELHOTEL NOVOTEL

16



Nemzeti MobilitNemzeti Mobilitáási Nsi Níívvóóddííjj
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EurEuróópai Mobilitpai Mobilitáási Nsi Níívvóóddííjj
Oslo, Oslo, HolmenkollenHolmenkollen Park Hotel, 2005. januPark Hotel, 2005. januáár. 24r. 24--25.25.
„„ValorizValorizáácicióó éés mins minőősséég a mobilitg a mobilitáásbansban”” KonferenciaKonferencia
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EurEuróópai Mobilitpai Mobilitáási Nsi Níívvóóddííj j 
Oslo, Oslo, HolmenkollenHolmenkollen Park Hotel, 2005. januPark Hotel, 2005. januáár. 24r. 24--25.25.
„„ValorizValorizáácicióó éés mins minőősséég a mobilitg a mobilitáásbansban”” KonferenciaKonferencia
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EurEuróópai Mobilitpai Mobilitáásisi
NNíívvóóddííjj
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A projekt cA projekt céélcsoportja: lcsoportja: 
BBéékkéés megye ps megye páályavlyaváálasztlasztáásban sban éérintett szervezeteinek rintett szervezeteinek 
ppáályavlyaváálasztlasztáással, kssal, kéépzpzééssel foglalkozssel foglalkozóó szakembereiszakemberei

„Munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő pályaorientációs, 
pályaválasztási rendszer modelljének kialakítása”

A PROJEKT EREDMA PROJEKT EREDMÉÉNYE:NYE:

Az Az ÍÍrorszrorszáágban  szerzett tapasztalatokat is gban  szerzett tapasztalatokat is 
felhasznfelhasznáálva a szakmai tanulmlva a szakmai tanulmáánynyúúton rton réészt szt 
vett szakemberek kvett szakemberek köözzöösen kidolgoztsen kidolgoztáák a k a 
munkaermunkaerőő--piaci igpiaci igéényeket figyelembe vevnyeket figyelembe vevőő
ppáályavlyaváálasztlasztáási rendszer megyei modelljsi rendszer megyei modelljéét.t.
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DUBLIN
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MunkaerMunkaerőő--piaci igpiaci igéényeket figyelembe vevnyeket figyelembe vevőő ppáályaorientlyaorientáácicióós, s, 
ppáályavlyaváálasztlasztáási rendszer si rendszer megyei megyei modelljmodelljee
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HOGYAN JÖTT LÉTRE AZ ?HOGYAN JHOGYAN JÖÖTT LTT LÉÉTRE AZTRE AZ ??

ESZA típusú kísérleti Phare projekt a képzésből a 
munka világába történő átmenet támogatására

A projekt címe, célja: 
A Dél-alföldi Regionális Pályaválasztási és

Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozása

A projektben résztvevők:
22 tagú konzorcium és 4 együttműködő partner 
a Békés Megyei Munkaügyi Központ vezetésével
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AZ PROJEKT MEGVALÓSÍTÓIAZ PROJEKT MEGVALAZ PROJEKT MEGVALÓÓSSÍÍTTÓÓII

Konzorciumi tagok:Konzorciumi tagok:

BBáácscs--Kiskun Megyei MunkaKiskun Megyei Munkaüügyi Kgyi Köözpontzpont
CsongrCsongráád Megyei Munkad Megyei Munkaüügyi Kgyi Köözpontzpont
BBáácscs--Kiskun Megyei Kiskun Megyei ÖÖnkormnkormáányzatnyzat
BBéékkéés Megyei s Megyei ÖÖnkormnkormáányzatnyzat
CsongrCsongráád Megye d Megye ÖÖnkormnkormáányzata nyzata 
Szegedi TudomSzegedi Tudomáányegyetem nyegyetem 
BBéékkééscsabai Regionscsabai Regionáális lis MunkaerMunkaerőőfejlesztfejlesztőő éés Ks Kéépzpzőő KKöözpontzpont
KecskemKecskemééti Regionti Regionáális lis MunkaerMunkaerőőfejlesztfejlesztőő éés Ks Kéépzpzőő KKöözpontzpont
BBáácscs--Kiskun Megyei Kiskun Megyei ÖÖnkormnkormáányzat Pedagnyzat Pedagóógiai Intgiai Intéézete zete 
BBéékkéés Megyei Hums Megyei Humáán Fejlesztn Fejlesztéési si éés Informs Informáácicióós Ks Köözpontzpont
„„RendezvRendezvéényhnyháázz”” CsongrCsongráád Megyei Pedagd Megyei Pedagóógiai giai éés Ks Köözmzműűvelvelőőddéési Kht.si Kht.

A 22 tagA 22 tagúú konzorcium vezetkonzorcium vezetőője:je:
BBÉÉKKÉÉS MEGYEI MUNKAS MEGYEI MUNKAÜÜGYI GYI 

KKÖÖZPONTZPONT
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A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓIA PROJEKT MEGVALA PROJEKT MEGVALÓÓSSÍÍTTÓÓII

Konzorciumi tagok:Konzorciumi tagok:

BBáácscs--Kiskun Megyei Kereskedelmi Kiskun Megyei Kereskedelmi éés Iparkamaras Iparkamara
BBéékkéés Megyei Kereskedelmi s Megyei Kereskedelmi éés Iparkamara s Iparkamara 
BBéékkéés Megyei Agrs Megyei Agráárkamararkamara
CsongrCsongráád Megyei Agrd Megyei Agráárkamara rkamara 
ÁÁFEOSZ Kereskedelmi, KFEOSZ Kereskedelmi, Köözgazdaszgazdasáági Szakkgi Szakköözzéépiskola piskola éés s 
KollKolléégium, Kecskemgium, Kecskeméétt
MagyarorszMagyarorszáági Ngi Néémetek metek ÁÁltalltaláános Mnos Műűvelvelőőddéési Ksi Köözpontja, Bajazpontja, Baja
BBéékkéés Megyei Munks Megyei Munkáácsy Mihcsy Miháály Gimnly Gimnáázium, Szakkzium, Szakkéépzpzőő Iskola Iskola éés s 
KollKolléégium, Gyulagium, Gyula
PetPetőőfi Utcai fi Utcai ÁÁltalltaláános Iskola, Bnos Iskola, Béékkééscsabascsaba
CsongrCsongráád Megyei d Megyei ÖÖnkormnkormáányzat Boros Snyzat Boros Sáámuel Szakkmuel Szakköözzéépiskola, piskola, 
Szakiskola, SzentesSzakiskola, Szentes
Tisza Lajos KTisza Lajos Köönnynnyűűipari Szakkipari Szakköözzéépiskola, Szeged piskola, Szeged 
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A PROJEKT EREDMÉNYEIA PROJEKT EREDMA PROJEKT EREDMÉÉNYEINYEI

LLéétrejtrejöött a tt a www.epalya.hu Internetes portInternetes portááll

25 helysz25 helyszíínen mnen műűkköödnek a dnek a PITPIT--PontokPontok

300 f300 főő kkéépzett szakemberrel tpzett szakemberrel tööbb dolgozik a rbb dolgozik a réégigióóbanban

A A www.epalya.hu ccíímen elmen eléérhetrhetőő internetes portinternetes portáált 2005.lt 2005.
ááprilis 1prilis 1--ttőől a Foglalkoztatl a Foglalkoztatáási Hivatal, 2007. janusi Hivatal, 2007. januáár 1r 1--ttőől a l a 

FoglalkoztatFoglalkoztatáási si éés Szocis Szociáális Hivatal lis Hivatal üüzemelteti. zemelteti. 

Az adatbAz adatbáázist orszzist orszáágos szintgos szintűű adatokkal tadatokkal tööltltööttttéék fel. k fel. 
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MIBEN EGYEDÜLÁLLÓ AZ ?MIBEN EGYEDMIBEN EGYEDÜÜLLÁÁLLLLÓÓ AZAZ ??

2.) PHARE - 2004  
www.epalya.hu
a Dél-alföldi Régióban

3.) www.epalya.hu
-2005.04.01. FSZH 
által üzemeltetett 
országos 
pályaorientációs  
honlap

1.) 
LEONARDO -
2002  megyei 
modell

Jó példa arra, hogyan lehet megyei modellből 
regionális, majd országos, működő rendszer.
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NEMZETKNEMZETKÖÖZI SIKEREKZI SIKEREK
A  nívódíjas projekt bekerült az elmúlt 7 évben, európai szinten mintaértékű, 
sikeresen megvalósított legjobb 28 projekt közé, amelyek az Európai Bizottság 
által – angol, német, francia nyelven – megjelentetett „Success Stories” című
kiadványban kerültek bemutatásra.

A kiadványt az Lifelong Learning Programm-nak 2007. május 6-7-én 
Berlinben megtartott nyitókonferenciáján a résztvevők is megkapták.

30



„„A felhasznA felhasznáállóók hangja a pk hangja a páályatanlyatanáácsadcsadáásbansban”” konferenciakonferencia
Ljubljana, 2007. mLjubljana, 2007. máájus 10jus 10--11.11.
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„„A felhasznA felhasznáállóók hangja a pk hangja a páályatanlyatanáácsadcsadáásbansban”” konferenciakonferencia
Ljubljana, 2007. mLjubljana, 2007. máájus 10jus 10--11.11.
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„„A felhasznA felhasznáállóók hangja a pk hangja a páályatanlyatanáácsadcsadáásbansban”” konferenciakonferencia
Ljubljana, 2007. mLjubljana, 2007. máájus 10jus 10--11.11.
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