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Sajátos oktatásszervezési körülmények: Heti kétszer 45 perc kontaktóra.
A kurzus célja: az, hogy a képzett szakemberek segíteni tudják a fiatalokat a tudatos
élettervezésben, különösen pályaorientációban, megértsék ennek jelentőségét.
Tanulási eredmények, fejlesztendő kompetenciák
Ismerje
a munkaerőpiac sajátosságait,
a pályaorientáció és karriertervezés legfontosabb lépéseit,
az álláskeresés hatékony és naprakész technikáit,
ismerje az életvezetési és karrier tanácsadó irodák működését és tevékenységét.
Legyen képes
követni a munkaerőpiac folyamatos változásait,
legyen képes hatékonyan segíteni a fiatalokat a korai tudatos élettervezésben, a
pályaorientációban és a naprakész álláskereséséi technikákban.
Köteleződjön el
a fiatalok hatékony életvezetésének segítése mellett,
támogassa a fiatalokat a karrierterveik kialakításában és annak megvalósításában.
A kurzus tartalma, témakörei
1. A jövőtervezés fontossága. A motiváció, a kommunikáció, a szakmai tudás és a munka
jelentősége. A siker és a félelem körei.
2. Az önismeret és a reális énkép kialakítása. A Johari-ablak, az önbizalom és az
önérvényesítés, a személyiséget meghatározó tényezők, a kompetencia és a szociális szerepek.
3. Az életpálya tervezés elméleti alapjai. Az életpálya tervezés egyes elméleteinek
bemutatása, a munkaválasztást meghatározó személyiségjellemzők.

4. A munka fontossága az ember életében. A pályakezdők sajátosságai, a munkanélküliséggel
járó személyes problémák.
5. Karriertervezés és életpálya szakaszok. A karriermenedzsment alapfogalmai.
6. A Karrier-tanácsadás, az egyéni karrier-stratégiák. Állás vagy vállalkozás?
7. A munkaerőpiac sajátosságai. A munkaerőpiac fogalma, a munkaerőpiac sajátosságai,
jellemzői.
8. Az álláskeresés lépései. Az önéletrajz, a motivációs levél és az interjú
9. Álláskeresési technikák a hagyományos eszközökkel. A kapcsolatrendszer szerepe és
mozgósítása, az álláskeresésében segítséget nyújtó állami szervek, álláshirdetések a médiában
és a spontán jelentkezés.
10. Álláskeresés napjainkban. Az állásközvetítő és fejvadász irodák. Az állásbörze és az
internet szerepe az álláskeresésében.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
Minden egyes témakörhöz gyakorlati feladatokat illesztettünk a tananyagba, amelyek segítik a
készségek fejlesztését, az ismeretek rendszerezését. Lehetőség szerint érdemes meghívni
minél több gyakorlati szakembert az egyes órákra mind a munkaadói oldalról, mind a
tanácsadói, munkaerő-közvetítői és az NFSZ részéről is, akik 30-40 percben hitelesen
beszélnek a maguk területén szerzett tapasztalataikról.
Követelmények, értékelés
Gyakorlati írásbeli és szóbeli feladat teljesítése
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