
Az e-palya pályaorientációs honlap 
gyakorlati alkalmazása, működtetésének 

tapasztalatai

HEFOP 3.5.1. 
„Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és 

alkalmazása”
Tanár-továbbképzési alprogram 

„Szemináriumok”
Szeged, 2007. november 28Szeged, 2007. november 28--30.30.

ElElőőadadóó:: TamTamáásnsnéé Lehoczki ArankaLehoczki Aranka
osztosztáályvezetlyvezetőő

DDééll--alfalfööldi Regionldi Regionáális Munkalis Munkaüügyi Kgyi Köözpontzpont
KKéépzpzéési, Psi, Páálylyáázati zati éés s EUEU--KoordinKoordináácicióóss OsztOsztáályly
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Társalgó
On-line tanácsadás

Társalgó szoba
- négyszemközti
- sokszemközti

FÓRUM
Új téma indítása, hozzászólás

HÍREK
Aktuális cikkek, hírek, események megjelentetése 
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MELYEK A MMELYEK A MŰŰKKÖÖDTETDTETÉÉS SORS SORÁÁN N 
SZERZETT TAPASZTALATOK?SZERZETT TAPASZTALATOK?

LLáátogatottstogatottsáág (2007):g (2007):
6 466 kitöltött pályaorientációs érdeklődésvizsgáló kérdőív 

POK(K)
133 056 látogató kereste fel a portált
70 257 065 ezer oldallekérés történt

Az epálya népszerű, a pályaválasztás, 
pályamódosítás előtt állók körében jól ismert, 
keresett.
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A pályaválasztás, pályamódosítás előtt állók kellő
motiváltsággal bírnak ahhoz, hogy megtalálják az utat a 
pályainformációs portál által nyújtott valamennyi 
szolgáltatáshoz.

A fiatalok és a középkorosztály egy része szívesebben 
kommunikál egyéni problémáiról a géppel, mint a tanárával, 
vagy a tanácsadóval.  A számítógéppel folytatott 
párbeszédben a tanácskérő személy többféle módon 
fogalmazhatja meg önmagát és lehetőség van arra, hogy az 
egyén szégyenkezés nélkül változtasson álláspontján. 

Hasznosnak ítélik az iskolák pedagógusai, pályaválasztási 
felelősei, a szakemberek is.

MELYEK A MMELYEK A MŰŰKKÖÖDTETDTETÉÉS SORS SORÁÁN N 
SZERZETT TAPASZTALATOK?SZERZETT TAPASZTALATOK?
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MELYEK A MMELYEK A MŰŰKKÖÖDTETDTETÉÉS SORS SORÁÁN N 
SZERZETT TAPASZTALATOK?SZERZETT TAPASZTALATOK?

Szakképző intézmények igazgatóinak, az iskolafenntartó
önkormányzatoknak a munkáját is segíti a gazdasági 
igényeknek megfelelő szakképzési struktúra 
kialakításához. 

A regionális munkaügyi központok tanácsadói, 
szakemberei rendszeresen használják, jelentősen segíti a  
munkájukat.

Az elektronikus tanácsadás biztosításával olyan 
célcsoportokat is el lehet érni, akik a személyes tanácsadást 
nem vennék igénybe.
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„A siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy 
dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, 
elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy 
megragadják és elég erősek, hogy megtartsák.”

/P. Smith Oakwood/
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KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!
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