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Bevezetés

Az alábbi összefoglaló tanulmány az EFOP-1.5.3-16-2017-00019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jász-
berényi kistérségben” című pályázat keretében elkészített, a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korúak 
foglalkoztathatóságának javítását támogató komplex szolgáltatás-csomagok bemutatásán túl, az elméleti háttér, 
valamint a stratégiai környezet rövid bemutatására is vállalkozik. A projekt műszaki-szakmai tartalmához kap-
csolódóan kidolgozott aktív munkaerőpiaci tematikák, valamint a munkaerőpiaci eszközökben való részesedést 
elősegítő innovatív programok csak úgy válhatnak a mindennapi gyakorlat részévé, ha tágabb összefüggéseiben 
kerülnek bemutatásra a tervezett intézkedések.

Minden projekt esetében kulcsfontosságú cél a fenntarthatóság biztosítása, amelyhez jelen tanulmány is hozzá kí-
ván járulni. A pályázati konstrukció által előírt komplex intézkedések szektorközi együttműködést igényelnek, így 
fontos annak biztosítása, hogy minden együttműködő partner és szervezet számára feltárjuk az egyes tevékenysé-
gek szakmai hátterét és az elérni kívánt célokat. 

A hagyományos gazdaságpolitikai eszközök nem alkalmasak az egyenlőtlenségek felszámolására, a hátrányos 
helyzetű rétegek minél szélesebb körben történő elérésére. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot érintő szerve-
zet-és szolgáltatásfejlesztési intézkedések által bizonyítást nyert, hogy az aktív munkaerőpiaci eszközök tényleges 
hatékonysága a foglalkoztatást segítő szolgáltatások és az egyénekre koncentráló mentorprogram segítségével ér-
hető el. 

A szektorközi együttműködés eredményeként, a projektben kidolgozott módszertan alkalmazásával, szervezetfej-
lesztési intézkedések kerülnek bevezetésre, tovább erősítve ezáltal a program fenntarthatóságát. Ahhoz azonban, 
hogy valóban beépülhessenek a változások az egyes intézmények szolgáltatáspalettájába, a humán területen dol-
gozó szakembereken túl a tágabb közösségben is tudatosulnia kell a tervezett változások hangsúlyos elemeinek.



4

I. ELMÉLETI HÁTTÉR

I. 1. Partnerségi Megállapodás –célok, prioritások

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan azonosítja az orszá-
gunk legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait. A dokumentum alapján a 2014–2020-as tervezési 
ciklus átfogó nemzeti fejlesztési célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás 
bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt megalapozó társadalmi összetartozás biztosítása. 

Az Európai Unió a Partnerségi Megállapodás keretében - az uniós források (ESB alapok) terhére - a következő 11 
tematikus cél támogatását teszi lehetővé a 2014-2020-as tervezési időszakban: 

 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése; 
 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és 
 minőségének javítása; 
 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat 
 (az ETHA esetében) versenyképességének javítása; 
 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban; 
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása; 
 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása; 
 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruk
 túrákban; 
 8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás ösztönzése; 
 9. A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni 
 küzdelem; 
 10. Az oktatásba és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a készségek fejlesztése és 
 az egész életen át tartó tanulás érdekében; 
 11. A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitás javítása és a hatékony közigazgatáshoz történő 
 hozzájárulása

Az EFOP 1.5.3 pályázati konstrukció alapvetően a 9. tematikus cél köré összpontosul, ugyanakkor a társadalmi 
együttműködés erősítését szolgáló fejlesztések csak a többi tematikus cél (kiemelten a 8. és a 10.) hátrányos hely-
zetűek felzárkózását segítő beavatkozásaival összehangoltan, együttesen szolgálhatják az Európa 2020 szegénység 
elleni vállalásainak teljesítését. 

Pályázatunk megvalósítása szempontjából a prioritások közötti szinergiák miatt kulcsfontosságú a hazai foglal-
koztatáspolitika hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci integrálását, ezáltal a foglalkoztathatóságuk bővítését célzó, 
releváns intézkedéseinek feltérképezése. 
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A tagállamoknak számos követelménynek is meg kell felelniük az ESZA források felhasználásához. A tervezet 
többek között előírja, hogy –a tematikus koncentráció jegyében –minden tagállamban az ESZA-források legalább 
20%-át a „társadalmi befogadás előmozdítása” tematikus célkitűzés megvalósítására szükséges fordítani.

Fontos előírás továbbá, hogy a tagállamoknak legfeljebb négy beruházási prioritásra kell összpontosítaniuk az 
egyes operatív programok számára elkülönített ESZA-források –régiókategóriától függően –60-80%-át. Ezért a 
foglalkoztatáspolitikai-képzési célú ESZA források felhasználásának tervezése során a prioritások kiválasztásakor 
� gyelembe kell venni, hogy az ESZA által támogatható beruházási prioritások közül mely beavatkozási területek 
tartoznak a foglalkoztatáspolitika és a képzési politika hatáskörébe, illetve hogyan lehet megfelelni a tervezetben 
foglalt szigorú előírásoknak. Ehhez fontos szempont, hogy a beruházási prioritások nem zárják ki egymást, egyes 
fejlesztések több beruházási prioritás alatt is megvalósíthatóak és a tagállamnak kell eldöntenie, hogy adott fejlesz-
tésnek mi a fő célja, és ez alapján melyik prioritás alatt kívánja azt megvalósítani. 

I.  2.   Foglalkoztatási-képzési prioritások

A foglalkoztatási–képzési terület szempontjából az alábbi prioritások kerültek kiválasztásra:
- Munkaerő-piaci hozzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára (ESZA rendelet 3.cikk (1) a) i.). 

- A nem dolgozó és nem tanuló � atalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja (ESZA rendelet 3.cikk (1) a) ii.).

- Az egészéleten át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a munkavállalók készségeinek és kom-
petenciáinak naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való 
jobb igazítása (ESZA rendelet 3.cikk (1) b) iii.).

-A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez (ESZA rendelet 
3.cikk (1) a) v.). 

-A szociális gazdaság és társadalmi vállalkozások ösztönzése (ESZA rendelet 3.cikk (1) c) v.).

A programozási időszakban kiválasztott beruházási prioritások és az ezekhez kapcsolódó legfontosabb intézkedé-
sek speci� kus célokhoz és a stratégiai célokhoz kapcsolódását az alábbi ábra szemlélteti: 
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Forrás: 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú  fejlesztéseinek megalapozásáról szóló stratégia

I. 3. Társadalmi felzárkóztatás- prioritások szinergiája

A tágabb szegénységi dimenzióból a foglalkoztatás bővítését célzó beavatkozások csak megfelelő előkészítést kö-
vetően tudják kiemelni az érintett lakosságot. A  nélkülözés elleni eredményes fellépéshez elengedhetetlen a hal-
mozottan hátrányos helyzetű csoportok és rászoruló emberek, különösen a gyermeket nevelő családok eltartóinak 
munkaerő-piacon való megjelenésre történő felkészítése és öngondoskodó képességének fejlesztése.

A munka világától tartósan távol levők az álláskeresést elősegítő szolgáltatások nélkül csak nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem tudnak a munkaerőpiacra be- vagy visszalépni. Esetükben az „első lépést” a foglalkoztatás felé 
olyan, az önálló életvitelre képessé tevő és a munkaerőpiacra való belépést előkészítő és arra motiváló prog-
ramok, támogató szolgáltatások jelenthetik, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkakeresők később sikeresen 
kapcsolódhassanak a hagyományos képzési/foglalkoztatási programokba, munkaerőpiaci szolgáltatásokba, 
és ezáltal társadalmi befogadásuk megvalósulhasson.

A Partnerségi Megállapodásban szereplő 9. tematikus célhoz kapcsolódnak azok a foglalkoztathatóság javítását 
célzó intézkedések, melyek eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos helyzetű, beleértve romák és 
megváltozott munkaképességű emberek a nyílt munkaerőpiacra átvezető aktív munkaerőpiaci programokba tör-
ténő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenciák fejlesztése, általános 
és szakképzéshez való hozzáférés javítása által. 

Az EFOP pályázati konstrukció foglalkoztatást elősegítő intézkedései azokat a személyeket célozzák, 
a kik munkaerő-piaci integrációja csak hosszabb távon, komplex beavatkozások segítségével
valósulhat meg.  
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II. Foglalkoztatáspolitika

II. 1. Aktív és passzív munkaerőpiaci eszközök

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerét a klasszikus felosztás alapján alapvetően két csoportba sorolhatjuk, az 
aktív és a passzív eszközök csoportjába. A passzív eszközök a kieső jövedelem pótlására szolgálnak, míg az aktív 
eszközök a munkaerőpiacra történő visszatérést segítik és a jóléti függőség helyett a munkakeresésre helyezik a 
hangsúlyt, növelik annak intenzitását, fenntartják az álláskereső, munkanélküli és inaktív emberek kapcsolatát a 
munkaerőpiaccal. A munkaerőpiac passzív eszközei lehetnek a kötelező biztosítási alapon működtetett munka-
nélküli ellátások és a segélyezései rendszer egyes elemei. A passzív eszközök nem alkalmasak a foglalkoztatottsági 
szint növelésére, ezért a stratégiai célok eléréséhez aktív eszközökre van szükség.

Az aktív eszközök nyújtanak segítséget a munkanélküli embereknek abban, hogy megszerezhessék a munkaerő-
piac által elvárt képesítést, tudást, készségeket a képzésekben való részvétel révén. Hozzájárulhatnak a munka-
erőpiacon fellépő felek jobb informáltságához, és személyes támogatást is nyújthatnak a munkanélkülieknek az 
álláskereséshez. Az aktív politikák megvalósításához megfelelő és hatékony intézményrendszerre van szükség. Ez 
Magyarországon elsősorban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, illetve néhány más állami vagy civil szervezet. 

II. 2.Ügyfélkategorizálási rendszer (pro� ling)

A munkaerőpiaci belépés elősegítését szolgálta a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezeteinek és szolgáltatá-
sainak GINOP pályázati programokon keresztül történő fejlesztése. „Az Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15” 
számú pályázati konstrukció keretében  a személyre szabott aktiválási politikák részeként országosan bevezetésre 
került az ügyfél-kategorizálási rendszer (pro� ling) működtetése, az ehhez szükséges szakmai kapacitások biztosí-
tása, az egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, az állásfeltárás és -közvetítés, valamint a munkaerő-piaci információk 
nyújtása. A program hozzájárult a munkaerő-piaci átmeneteket segítő tevékenységek fejlesztéséhez, melynek so-
rán a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásai minél több, a munkaerő-piaci belépéshez segítséget igénylő 
emberhez el tudtak jutni, beleértve azokat is, akik a munkaerő-piaci programnak nem voltak a résztvevői.

II. 3. Civil szféra kapcsolódása a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz

A fenti konstrukcióhoz szervesen illeszkedett a GINOP-5.1.5-16 számú „ Nem állami szervezetek munkaerő-piaci 
szolgáltatásainak támogatása” című pályázati felhívás, melynek célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
(NFSZ) által megvalósított munkaerő-piaci programok keretein belül nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat 
civil és nonpro� t szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a kormányhivatalok és a civil, 
valamint nonpro� t szolgáltató szervezetek együttműködésére épített annak érdekében, hogy személyre szabott 
szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű munka nélkül lévők számára. A szervezetek szolgáltatási prog-
ramjai a Nemzeti Foglakoztatási Szolgálat leterhelt hivatali kapacitását erősítették és személyre szabott szolgáltatá-
sokkal növelték a munkaerő-piaci eszközök eredményességét, valamint az álláskeresők egyéni cselekvési tervének 
hatékony megvalósulását.
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A program keretében 2007-2013 közötti időszakban a foglalkoztatási célú civil és nonpro� t szervezetek bevoná-
sával 48 féle szolgáltatás sztenderdizálására került sor, amelyek egymással vagy más munkaerő-piaci eszközzel 
való kombinációja hozzájárul a munkanélküliek sikeres elhelyezkedéséhez. A projektünk megvalósítása során, 
a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szol-
gáltatás-csomagok kialakításához felhasználásra kerültek a program szakmai tartalmához szervesen illeszkedő  
standardizált szolgáltatási tematikák. 

II. 4. Munkaerőpiaci szolgáltatások- hatásvizsgálat

A munkaerőpiaci szolgáltatások hatékonyságának feltérképzésére 2014-ben komplex hatásvizsgálat készült. A ta-
nulmány szerint az NFSZ által nyújtott szolgáltatások közül a három legjellemzőbb szolgáltatásban -álláskeresési 
tanácsadásban, munkatanácsadásban és pályatanácsadásban -részesültek elhelyezkedése között nincs lényeges kü-
lönbség. Mindhárom szolgáltatásban az elhelyezkedési arányok megközelítőleg azonosak. 40% körüli azon szemé-
lyek aránya, akik fél éven belül munkát találnak, 11-13% azoké, akik fél év után helyezkednek el, 47-49% azoké, 
akik a szolgáltatás igénybevétele ellenére sem találnak munkát. Ugyanakkor a mentori vagy más, az érintett sze-
mély napi életvitelét befolyásoló szolgáltatásban részesülők fél éven belül jóval nagyobb arányban találnak munkát 
(62,8%), fél év után kisebb arányban, de kevesebben vannak azok, akik egyáltalán nem helyezkednek el (31,9%) az 
elsődleges vagy másodlagos munkaerőpiacon.

Hasonló megállapításra jutott a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15. számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgá-
lat-fejlesztés” című projekt keretében készült, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Képzési -és Továbbképzési Intézet 
kiadásában (Kun, 2017.) az a tanulmány, amely az aktív és a passzív munkaerőpiaci eszközök részletes elemzése 
mellett megállapítja, hogy a komplex beavatkozások a leghatékonyabbak a munkanélküliség elleni küzdelemben. 
Komplex programoknak azokat a programokat nevezzük, amelyek több program-típus elemeit kombinálva kínál-
nak szolgáltatásokat jól meghatározott célcsoport számára. Ezek a komplex programok általában költségesebbek, 
mint az egyszerűbb, egyelemű programok, azonban jóval hatékonyabbak. 

Megállapításra került ugyanakkor, hogy az aktív foglalkoztatási eszközök és munkaerőpiaci szolgáltatások az 
egyébként is leterhelt Állami Foglalkoztatási Szolgálatok apparátusában kisebb hatékonysággal tudnak működni, 
leggyakrabban valamely támogatott projekt keretében kerülnek megvalósításra. Az állami foglalkoztatási rendszer 
intézményeiben dolgozó munkatársaknak alig van módjuk komplex eszközöket alkalmazni, még ha tisztában is 
vannak ezek fontosságával. Például a mentálhigiénés segítségnyújtás sok nehéz helyzetű ügyfél esetében a munka-
erőpiaci reintegráció előfeltétele lenne.  

II. 5. Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások

Az EFOP.1.5.3 pályázati konstrukció műszaki- szakmai tartalmához kapcsolódó előírás, amely a hátrányos hely-
zetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok 
kialakítását határozza meg feladatként, megfogalmazásában a pályázat kiírásakor még hatályban lévő 30/2000. 
(IX. 15.) GM számú, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatá-
sokról szóló rendeletben részletezett munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz hasonló tevékenységeket vár el a nyertes 
pályázóktól. A munkaerőpiaci szolgáltatásokat az aktív munkaerőpiaci eszközök közé besoroló rendeletet a foglal-
koztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 49. § (2) b). pontja 
2021. március hó 01-től hatályon kívül helyezte.
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2021. március hó 01. napjától a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 
27.) Korm. rendelet határozza meg a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások tartalmi elemeit. Ennek alapján az 
állami foglalkoztatási szerv vagy a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatást nyújtó szervezet tanácsadás szolgáltatás 
igénybevételét biztosíthatja a szolgáltatást kérő számára, ha a személyes konzultáció alapján megállapítható, hogy 
az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más 
szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez 
személyes segítségre van szüksége, � gyelembe véve a szolgáltatást kérő sajátos élethelyzetét, igazodva személyes 
igényéhez, személyiségéhez és a külső körülményeihez.

II. 6. Egyéni cselekvési terv

Tovább erősíti a szinergiát az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési terv, melynek részletes 
szabályozását a 32/2016. (IX. 8.) NGM rendelet, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támoga-
tásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az állami foglalkoztatási szerv a munkahelykeresés eredményessége, valamint a megfelelő munkához jutás előse-
gítése érdekében egyéni cselekvési tervet készít. Az egyéni cselekvési terv tartalmát és az álláskereső munkaerő-pi-
aci célját az állami foglalkoztatási szerv és az álláskereső közösen határozza meg a személyes megbeszélés során.  
Az egyéni cselekvési terv a szolgáltatást kérőre megállapított munkaerőpiaci célnak megfelelően tartalmazza az 
állami foglalkoztatási szerv által a szolgáltatást kérő számára felajánlott szolgáltatásokat, támogatásokat, valamint 
azok igénybevétele vagy az azokban történő részvétel feltételeit és módját, az állami foglalkoztatási szerv által - a 
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - a szolgáltatást kérő részére nyújtható pénzügyi jutta-
tást, a szolgáltatást kérőnek a megfelelő munkahelyhez jutás érdekében, az álláskereséssel kapcsolatban folytatott 
további tevékenységeit, köztük a munkahely önálló keresését.

Az egyéni cselekvési terv tartalmának kialakításánál � gyelembe kell venni az álláskereső munkaerőpiac helyzetét, 
a munkaerőpiacon hasznosítható iskolai végzettségét, képzettségét, korábban betöltött munkakörét, beosztását, 
amelyet újból ellátna vagy betöltene, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát, ismereteit, munkaerőpiaci előéletét, vala-
mint az elhelyezkedését korlátozó tényezőket.

Az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülését az állami foglalkoztatási szerv az egyéni cselekvési tervben meg-
határozott időpontban -legalább félévente - az álláskeresővel közösen értékeli. Az értékelés keretében tárják fel az 
álláskeresés esetleges eredménytelenségének okait, továbbá azt, hogy az álláskeresés keretében szerzett tapaszta-
latokra is � gyelemmel az állami foglalkoztatási szerv, valamint az álláskereső részéről milyen tevékenységre van 
szükség az egyéni cselekvési tervben foglaltak teljesülése érdekében.
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III. STRATÉGIAI ILLESZKEDÉSEK

III. 1. Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Kormány az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiát, 
valamint annak végrehajtásáról, a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervet. A Stratégia frissítését 
a Kormány a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. (MNTFS II.), Az egész életen át tartó tanulás 
szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás 
elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal fogadta el. Az MNTFS és fris-
sítése összhangban van az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti reform program szegénységcsökkentést 
szolgáló céljaival és intézkedéseivel.

Az MNTFS intézkedési terve 20 foglalkoztatási intézkedést tartalmaz, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok foglalkoztatását célozzák a munkavállalók készségfejlesztését és tényleges foglalkoztatását megvalósító 
programok, valamint közvetve, a munkaadók erre való ösztönzésén keresztül. A stratégia alapján az alacsony is-
kolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak alapkompetenciáinak fejlesztését, valamint felzárkóztató oktatását és 
képzését elősegítő, számukra szociális és egyéb szolgáltatásokat biztosító programokat kell indítani. 

Az aktív korú nem foglalkoztatottak, tartós munkanélküliek aktív befogadása: a munkaerő-piaci integrációjukat 
segítő rendszer, az őket támogató szociális szolgáltatások és pénzbeli támogatások három pillérén, illetve ezek 
összehangolt, egymást kiegészítő működésén keresztül tud hatékonyan megvalósulni.

Magyar sajátosság az ún. felzárkózás elvű fejlesztéspolitika, amely a hazai és uniós fejlesztési forrásokhoz való 
hozzáférést kötelezően megalkotandó esélyteremtési helyzetelemzéshez és tervhez rendeli. A felzárkózás fogalom 
használata alatt az érintett személyek és csoportok iskolázottsági szintjének, mentális képességeinek, munkakultú-
rájának megerősítését, az önellátásra és önálló képviseletre való képesség kialakítása érdekében nyújtott támoga-
tást, a szocializációs de� citek leküzdését, illetve az erre irányuló fejlesztési és támogatási politikát és annak eszköz-
rendszerét értjük. A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok tagjainak munkaerő-piaci esélyeit, társadalmi 
elfogadottságát csak az érintettek szociális képességeit, munkakultúráját fejlesztő, szocializációs hátránya-
it és iskolai lemaradásait csökkentő eszközök alkalmazásával, a saját lakókörnyezetben végzett integrációs 
munkával lehet elősegíteni. Az MNTFS ezen megfogalmazása alapján a felzárkózási politika képzési-foglalkozta-
tási eszközeinek alkalmazása csak felzárkóztatás során hozhat eredményeket. 

Átfogó szempont az érintettek aktivitásának, személyes részvételének előmozdítása, az önmaguk és családjaik 
helyzetéért viselhető felelősség megerősítése, melynek alapján olyan programok megalkotására van szükség, 
amelyeknek közvetlen célja az érintettek önálló életvezetési képességeinek megerősítése, a munkaerőpiacra 
való belépést segítő munkakultúra kialakítása. 

A fenti célok elérése érdekében a projekt komplex szolgáltatás-csomagokkal segíti a munkaerőpiaci alkalmasság 
fejlesztését. 
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III. 2.Duna Régió Stratégia

Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések támogatják és szolgálják a DRS-ben a makro-régió egyes terü-
letei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolására, lényeges mérséklésére meghatározott 
célok megvalósulását. A régiót érintő kihívásokra a hatékonyabb válaszadás és az eredményesebb cselekvés ér-
dekében egy négy pillérre épülő akcióterv került kidolgozásra, melynek egyik pillére a társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek leküzdése szakképzett polgárok, célzott oktatás, képzési támogatások, új technológiák segítségé-
vel, versenyképes vállalatok számának növelése. 

A pillérek 11 területet ölelnek fel, amelyeken keresztül valósítják meg a stratégiát. A 9. prioritás: az emberi erőfor-
rásba és képességekbe való befektetés. A beavatkozási terület célul tűzi az elmaradott régiók, térségek versenyké-
pes tudáshoz való hozzájárulását. A felhívás ezen cél megvalósítását „a munkaerőben rejlő lehetőségek kiaknázása 
és a szegénység elleni küzdelem érdekében a Duna régió munkaerőpiacainak inkluzívabbá tétele” célkitűzésén 
keresztül támogatja.

III. 3. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz

A konstrukció a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz: a fenntartható és minőségi foglalkozta-
tás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása beruházási prioritás vonalán kapcsolódik: álláskeresők, külö-
nösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív eszközök segítségével. 
GINOP eszközrendszere az elsődleges munkaerő-piacra történő integrációt segíti, míg az EFOP alapvetően az 
aktív eszközökbe történő belépést, illetve azokkal párhuzamosan/kombinálva a munkaerő-piaci integrációt tá-
mogatja a hátrányosabb helyzetű célcsoportok esetében. Jelen konstrukció támogatásával megvalósított, a foglal-
koztathatóság szempontjából fontos kompetenciafejlesztési, továbbá a munkavállalás szempontjából fontos egyéb 
programokat elvégzők potenciálisan, sikeresen kapcsolódhatnak be a különböző szakmatanulási programokba 
vagy célzottan a munka világába visszavezető programokba. 

III. 4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz

Az EFOP feladata a lakosság minél nagyobb részét alkalmassá tenni a munkavégzésre, mind képességeik, tudásuk, 
mind élethelyzetük, egészségük, szociális és társadalmi helyzetük fejlesztésével. Ehhez a TOP úgy tud kapcsolód-
ni, hogy egyrészt megteremti helyben mindazon infrastrukturális feltételeket, amelyek segítik a helyi lakosságot 
abban, hogy a munkavállalásuk során javuljanak a számukra helyben elérhető közszolgáltatások. Másrészt a helyi 
gazdaság fejlesztése során javuljanak a munkavállalási esélyei, növekedjenek a helyi foglalkoztatottsági mutatók. A 
TOP ezáltal a helyi infrastrukturális és munkaerőpiaci feltételek fejlődéséhez járul hozzá, míg az EFOP a társada-
lom szövetét erősíti, így egymást erősítve tudnak eredményeket felmutatni.

III. 5.Felzárkóztatási mentorhálózat

Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése című, EFOP-1.3.2-16 című kiemelt projekt tovább szélesíti a célcsoport 
bevonásának eszköztárát annak érdekében, hogy az esélyteremtő, hátrányt enyhítő programok szélesebb körben 
eljussanak a romákhoz. A leszakadó társadalmi csoportok, köztük a romák integrálása olyan szükséges beruházást 
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jelent, amely hozzájárul a versenyképesség javításához és –a szociális transzferekből élők számának csökkenése 
révén –a szociális biztonsági rendszerek fenntarthatóságához. A pályázati konstrukció arra a felismerésre épít, 
hogy a hátrányos helyzetűek, elsősorban roma lakosok elérése az állami foglalkoztatási szolgálaton keresztül erő-
sen korlátozott, ezért a roma résztvevők foglalkoztatási programokba segítése, azokban történő stabil benntartása 
és eredményes befejezése érdekében a mentorok által nyújtott személyes támogatás kiemelkedő jelentőséggel bír. 

III. 6.Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

A pályázat az 1. Prioritás tengely, 1. Beruházási prioritásának (Az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlő-
ség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében) 1.1 intézkedésén (A hal-
mozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése) keresztül kapcsolódik az EFOP-hoz. A konstrukció továbbá segíti az EFOP-ban megfo-
galmazott társadalmi felzárkózáshoz való hozzájárulást szolgáló célok teljesülését, miszerint alapvető cél a kihasz-
nálatlan társadalmi erőforrások bevonása a társadalom fenntartásába, azaz a tartós szegénységben élők, köztük a 
romák felzárkózása, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű em-
berek alkalmassá tétele a munkaerő-piacon való megjelenésre és a munkaerő-piaci eszközökben való részvételre. 

A konstrukció kapcsolódik továbbá 1. Prioritás tengely, 1. Beruházási prioritásának (Az aktív befogadás, többek 
között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében) 
1. A azonosítóval jelzett, egyedi célkitűzéshez: “A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci 
programba való belépésének növelése”, amelynek eredményeként képessé válnak a halmozottan hátrányos hely-
zetű, beleértve romák és megváltozott munkaképességű emberek a nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munka-
erő-piaci programokba történő belépésre az egyénre szabott segítségnyújtás, a szociális munka, alapkompetenci-
áik fejlesztése, általános és szakképzéshez való hozzáférés javítása által. 
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IV. A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

IV. 1. Feladatok

A célcsoport bevonása a projekt előírásainak megfelelően az alábbi feladatok teljesítésén keresztül valósul meg:

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szol-
gáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése: 

1. A célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni fejlesztési terv alapján: 

 -Az egyéni kompetenciák felmérése. 
 -Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.
 -Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.
 -Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók 
 munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.
 -Az önálló életvitelre képessé tevő programok. 
 -Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás. 
2.A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése:

 - Mentorok alkalmazása a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való 
 beilleszkedés érdekében. 
 -Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). Szükséges men 
 torálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt. 
 -Szemléletformáló, antidiszkriminációs képzések megvalósítása a potenciális munkáltatók körében. 
 -Innovatív programok kidolgozása a mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos 
 helyzetbe került emberek integrációjának támogatására, és az őket segítő szervezetek hatékonyságának 
 javítására

A fenti, önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekhez kiegészítő, választható tevékenysé-
gek is tartoznak, melyek szintén a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelését, aktív munka-
erő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítését, valamint integ-
rált foglalkoztathatóságot támogató rendszerének kialakítását célozzák. 
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A felsorolás a konzorciumon belül a választott tevékenységek listáját tartalmazza:

Egészségtudatosság fejlesztése: 

• Jogszabályban rögzített, térítésmentes, életkor szerinti szűrővizsgálatokon való részvételre ösztönzés, egyéni ál-
lapotfelmérés és kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás. 

• szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek (szülőklubok) támogatása. 

• Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása. 

• A rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgás támogatása: 

• közösségi színtéren, lehetőség szerint szabadtéren, megszervezett, szakember által irányított testmozgás. 

• életmód-sport (pl. futás, úszás, gyaloglás, aerobik, tánc, egyéb zenés mozgásformák) klubok létrehozása és mű-
ködtetése. 

• sportválasztást támogató sportbörzék, szabadidősport-rendezvények, amelyek alkalmasak a szabadidősport bá-
zisának szélesítésére és a speciális igényű vagy hátrányos helyzetű lakosságcsoportok � zikai aktivitásra ösztönzé-
sére és biztosítják számukra a rendezvények, események, sporteszközök és létesítmények elérhetőségét.

IV. 2.Célcsoport bevonása- indikátorok

A munkaerőpiaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma az indikátor magyarázat 
alapján a következő:

Azon személyek száma összesítve, akik a programokba bevonásra kerültek és együttműködési megállapodást kö-
töttek, mely alapján részt vesznek az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE (2013. 
december 17-én) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések kere-
tében megvalósuló munkaerőpiaci integráló programokon:

 „A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem” 
tematikus célkitűzés:
i.az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztatha-
tóság javítása érdekében.

A fentiek alapján munkaerőpiaci integráló programnak minősülnek azok a programok, amelyek a résztve-
vők nyílt munkaerő-piacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba történő belépésre való felkészítésére 
irányulnak.
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IV. 3. Komplex szolgáltatáscsomag

A projekt kiindulópontja, hogy a foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programokban az intézkedéseknek el kell 
érniük a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportokat is. Alapvető cél a nyílt munkaerő-piacra nem, vagy 
csak nehezen bevonható csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részvételének és a munkaerő-piacon való 
megjelenésének elősegítése. A munkaerő-piaci programok potenciális célcsoportjába tartozó személyek egy része 
esetében a képzésben vagy foglalkoztatásban való részvétel csak speciális, elsősorban szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokkal együttesen, vagy ezek igénybevételét követően válik lehetővé. A megszerzett vagy felfrissí-
tett képességek és ismeretek által a bevont személyek képessé válnak becsatlakozni magasabb végzettséget 
adó képzésekbe, illetve foglalkoztatási programokba. 

A fentiekben megfogalmazott célok elérésére kidolgozott szolgáltatáscsomag a célcsoport tagok részére olyan 
komplex szolgáltatást nyújt, amely egyszerre tartalmazza a foglalkoztathatóság javítását célzó programeleme-
ket, valamint a személyre szabott szociális és egészségügyi szolgáltatásokat. A program kiszélesíti a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat által nyújtott szolgáltatási kört, ezáltal a leghátrányosabb helyzetűeknek segíti elő az 
elhelyezkedést, esetleg a belépést a nyílt munkaerőpiacra átvezető programokba. A program megvalósítása során 
lehetőség nyílik a munkaerő-piaci integráló programok eszközrendszerének összehangolására, valamint komp-
lementer szolgáltatások biztosításával a célcsoport számára komplex esetkezelés biztosítására. Az egyes célcso-
porttagoknak nyújtott szolgáltatások a fejlesztési folyamat során egymásra épülnek, ezáltal is elősegítve a munka-
erő-piaci programok eredményes befejezését. 

IV. 4. Műszaki-szakmai tartalom

A projekt műszaki-szakmai megvalósításához kapcsolódóan 300 fő egyéni fejlesztési terv alapján kerül bevonásra 
a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztését célzó programelemekbe, míg 350 fő nem 
egyéni fejlesztési terv alapján részesül a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató 
programelemekből. 

A fentiek alapján a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú célcsoport foglalkoztathatóságának javítá-
sát támogató szolgáltatás-csomagok az alábbiak szerint kerülnek kialakításra: 

A Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium 4 db, egyenként 30 órás képzési 
modult indít, amelybe szükség szerint beintegrálhatóak az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek, de a 
program széles körben történő meghirdetésével,  jelentkezés alapján részt tudnak venni a fejlesztési tervvel nem 
rendelkezők is. 

 -„Kon� iktuskezelés tréning, 30 óra” E-000104/2014/D089

 -„Munkavállalásra felkészítő tréning, 30 óra” E-000104/2014/D090

 -„Bizalomépítési és életvezetési tréning, 30 óra” E-000104/2014/D087

 -„Informatikai alapismeretek, 30 óra” E-000104/2014/D088
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Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező célcsoport számára olyan komplex szolgáltatási csomag került ösz-
szeállításra, amely hatékonyan ötvözi a foglalkoztathatóság elősegítéséhez kapcsolódó programelemeket az 
egyénre koncentráló szociális és egészségügyi tanácsadással. 

A következő három szolgáltatáscsomag egyenként 30 órás foglalkozásaiba egyéni fejlesztési terv alapján kerülnek 
bevonásra a résztvevők:

 - Álláskeresési technikák elsajátítása 3 x 6 óra
 - Munkaszocializációt és csoportmunkában történő együttműködést elősegítő tréning 3 x 6 óra
 - Önálló életvezetési technikák 3 x 6 óra

A csoportvezető Somogyi Károlyné, Emberi Erőforrás Tanácsadó Ma. 2020. és Munkavállalási Tanácsadó Bsc. 
2009. Megbízása alapján a konzorciumi partnertelepüléseken személyesen tartja a tréningeket, így a célcsoport 
Jászberénybe történő szállításáról nem szükséges gondoskodni, a szolgáltatás pedig helyben igénybe vehető.

A fenti programok kiegészítéseként elindításra kerülnek az alábbi tevékenységek:

 - Álláskeresési Klub: a projekt ideje alatt heti rendszerességgel kerül megtartásra a Jász Látogatóközpont  
 multifunkcionális közösségi térben
 - Egyéni álláskeresési tanácsadás: olyan személyek bevonását célozz, akik csoportos foglalkozások kereté
 ben nem tudnak megnyílni társaik előtt, illetve akik problémája aktívabb beavatkozást igényel. 

A foglalkozásokon egyaránt részt vehetnek az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező és a fejlesztési tervvel nem ren-
delkező munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek is. 

A tematika kidolgozásához a GINOP -5.1.5-16 számú „ Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak 
támogatása” című pályázati konstrukció keretén belül kidolgozott sztenderdizált szolgáltatási eljárások biztosítot-
tak támpontot. 

IV. 5.Mentorálás- Egyéni fejlesztési terv

Az egyéni fejlesztési tervek elkészítését, valamint a 200 fő célzott mentorálását a Jászberényi Család- és Gyermek-
jóléti Központ munkatársai végzik. A feladat telepítését az indokolta, hogy az intézmény szolgáltatáspalettáját 
kívántuk a foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokkal és ismeretekkel bővíteni. 

Mentorok az egyéni fejlesztési terv elkészítését követően megállapítják, hogy kik azok a személyek, akik esetében 
a komplex beavatkozásokat további szociális, egészségügyi és életvezetési tanácsadással szükséges segíteni a hát-
rányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, illetve a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. További 
feladatként került meghatározásra a munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása a munkába lé-
pésig, illetve a programok alatt.
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A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által használt egyéni cselekvési terv analógiájára készül el a „Humán szolgál-
tatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” című pályázatunkban az egyéni fejlesztési terv, melynek nyomtat-
ványát a pályázati felhívás segédlete tartalmazza. Az egyéni fejlesztési terv egy olyan dinamikus fejlesztési napló, 
amely a rendszeres kapcsolattartás folyamatát mutatja és azt a változást, amelyet előidézett a programba bevont 
300 fő munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű aktív korú személy esetében. 

Az elkészítésének célja hasonló az állami foglalkoztatási szerv által készített egyéni cselekvési tervhez: hozzájárul a 
munkahelykeresés eredményességéhez, azonban részletesebb tényfeltáró munka egészíti ki: feltérképezésre kerül 
a célszemély iskolai végzettségét, beazonosítja a munkaerőpiaci célját és segít meghatározni az ahhoz vezető utat, 
ugyanakkor sokkal részletesebb, a családot is érintő vizsgálatról szól. Összeállításra kerül a lehetséges fejlesztési 
tevékenységek listája, amely főként a pályázatunk által elérhető programokat tartalmazza. Ki kell azonban térnie 
a Foglalkoztatási Szolgálat által biztosított aktív és passzív munkaerőpiaci szolgáltatásokra is, képzésekre, esetle-
ges közfoglalkoztatásba történő bevonásra. Pl. szakács képzés, álláskeresési tanácsadás, önálló életvezetésre segítő 
programok, IT mentorálás, állásbörzén való részvétel. 

A programok szinergiája miatt, mint ahogyan az a pályázati sablonban található példában is látható a fejlesztési 
napló részét képezhetik azok a közösségi és egészségfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek, amelyeket a felhí-
vás ”A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való 
részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató 
rendszer kialakítása” cél alá rendel. Szintén felsorolásra kerülnek azok a szereplők, akik a kitűzött célok elérésében 
segíthetnek pl. önkormányzat, családsegítő, NFSZ, mentorok, önkéntesek, egyházi szervezet. 

Az ütemezés a folyamatos utóellenőrzéssel aktualizálható, ahogyan az egyéni cselekvési tervnél is kötelező a há-
rom havonta ütemezett közös megbeszélés. A beavatkozások várható eredményeként, a célcsoport tagjai képessé 
válnak arra, hogy részt vegyenek a nyílt munkaerőpiacra átsegítő aktív munkaerőpiaci programokban, esetleg 
elhelyezkednek a munkaerőpiacon. 

Az egyéni kompetenciamérés eredményei szintén beépíthetők a fejlesztési tervbe, hiszen mutatják a munkaerőpi-
aci elhelyezkedés szempontjából lényeges kompetenciákat. Az elkészített tematika olyan feladatsorokat és értéko-
rientációs teszteket tartalmaz, amelyek a bevont célcsoport eltérő igényeihez és képességeihez igazodik. Tekintettel 
arra, hogy a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű aktív korú személyek összetétele rendkívül változatos 
képet mutat, különböző módszertan használatos az egyes elkülönült csoportok esetén (pl. pályamódosítás előtt 
álló GYES-ről visszatérő anyuka és a tartós munkanélküli nyugdíj előtt álló segédmunkás esetén). 

A fejlesztési naplót környezettanulmány is kiegészít, amely innovatív módon épít a válaszadó önre� exiójára: vizs-
gálat tárgyát képezi a lakhatási és vagyoni helyzet, illetve azok a problémák, amelyek gátat szabnak az eredményes 
álláskeresésnek (pl gyermekelhelyezés, betegség). Ugyanakkor megbeszélésre kerül a problémák forrása és a meg-
oldásban segítő személyek, szervezetek is. Szintén vizsgálat tárgyát képezi a válaszadó kapcsolati hálója, azok az 
intézmények, amikkel rendszeres kapcsolatban áll. 
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A válaszadó az esetmenedzser segítségével közösen alakítja ki az előtte álló célt és állítják össze a változások eléré-
séhez szükséges lépéseket. A válaszok függvényében irányítható a célszemély a projekt különböző tevékenységeibe 
( pl. szűrővizsgálat, képzés, mentorálás). 

A fejlesztési terv lehetőséget ad arra is, hogy a célszemély megfogalmazza azt, hogy mit szeretne változtatni kör-
nyezetén, milyen fejlesztéseket tart szükségesnek a jobb életszínvonal, szebb, lakhatóbb környezet kialakítása ér-
dekében. A kérdés egyértelműen a közösségi folyamatokba történő aktív bevonásra törekszik. 

A fejlesztési tervben problémafa készül, amely segítségével feltárhatóak azok az ok-okozati összefüggések, ame-
lyekből láthatóvá válnak, hogy milyen problémákkal néz szembe a család a hétköznapokban. A család szintén vizs-
gálat tárgyát képezi: külön fejlesztési tevékenység kerül megfogalmazásra azokra a családtagokra, akik bevonását 
a célszemély is szükségesnek tart. 

IV. 6. Integrált szociális és munkaügyi szolgáltatás rendszere

Programunk során kiemelt jelentőségű, hogy a Foglalkoztatási Osztály által nyújtott aktiválási típusú szolgáltatá-
sok összeköttetésben álljanak a szociális és egészségügyi rendszerekkel is. Az összehangolás általában azt jelenti, 
hogy a munkanélküliek problémájának kezelése érdekében az intézmények koordináltan, az egyéni szükségletekre 
összpontosítva működnek. Az integrált szociális és munkaügyi szolgáltatás rendszerének helyi szintű kialakítása 
a munkatársak ismereteinek bővítésével és tapasztalatszerzésével alapozható meg, amelyre kiváló lehetőséget ad a 
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozóit érintő feladatmeghatározás. A célcsoporthoz tartozó sze-
mélyekkel aktív kapcsolatot tartanak, így a foglalkoztatásukat akadályozó tényezők sikerrel feltérképezhetők. Az-
által, hogy kapcsolatba kerülnek az aktív munkaerőpiaci eszközökkel, komplexebb szolgáltatást tudnak nyújtani 
az ügyfeleknek. A projekt fenntarthatóságát éppen ennek a szolgáltatásnak a beépítése alapozza meg a Jászberényi 
Család- és Gyermekjóléti Központ hosszú távú működésébe. 
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Szociális Információnyújtás

A mentorok által nyújtott szociális információnyújtás célja a szociális problémával küzdő munkát kereső személy 
segítése, annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételét és az esetleges elhelyezkedést a 
szociális hátrányok ne akadályozzák. A szolgáltatás során a mentorált személy vonatkozásában az alábbi konkrét 
készségek, képességek, ismeretek elsajátítása, együttműködési elvárások teljesítése a cél:

• ismerje fel a család és közvetlen környezete segítségnyújtásának lehetőségeit, tudja azonosítani azokat a szemé-
lyeket, akik munkavállalásához szociális problémainak megoldásához segítséget nyújthatnak, vagy akik miatt saját 
maga is segítségre szorul, és vegye igénybe ezeknek a személyeknek a segítségét, 

• keresse fel azokat a segítő szervezeteket, szociális szolgáltatásokat, amelyek a szociális problémák rendezésében 
segítségére lehetnek, 

• legyen befogadó azoknak a segítési formáknak és szervezeteknek a megismerésében, amelyek tanácsot, konkrét 
segítséget tudnak nyújtani számára a szociális akadályok elhárításában és működjön együtt velük. 

A szociális információnyújtás minden esetben egyéni, közvetlenül az egyén (vagy környezete) szociális problémá-
jának megismerésére épül, az adott élethelyzet megoldásához ad segítséget, annak érdekében, hogy elháruljanak 
azok az akadályok, amelyek az álláskeresést egyéni, családi, vagy életviteli problémák miatt nehezítik. 

Tevékenységek 

a) Információnyújtás a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, az igénybevétel és a hozzájutási feltételek 
ismertetése. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások és természetben nyújtott szociális ellátások megis-
mertetése, célzottan azon szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről szóló tájékoztatás, amely a munkát kereső, 
vagy családtagja számára az elhelyezkedésig (vagy a szociális problémáik rendezéséig) fontos. 

b) Információnyújtás a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakellátásokról, szolgáltatásokról, a szol-
gáltatások tartalma, elérhetősége, a hozzájutás feltételei 

A szociális szolgáltatások a személyes gondoskodáson keresztül nyújtanak segítséget az egyénnek, vagy család-
jának, környezetének. Így a munkát keresők elhelyezkedése szempontjából különösen fontos azok elérhetősége, 
szolgáltatások köre, tartalma: családsegítő szolgálatok, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások, szenve-
délybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, a közösségi ellátások, az átmeneti, tartós elhelyezést nyújtó 
intézmények megismertetése, krízisközpontok, gyermekek napközbeni ellátását segítő szolgáltatások, a házi segít-
ségnyújtás. 
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c) Információnyújtás az életviteli problémák kezeléséhez 

A hátrányos helyzet enyhítésére vonatkozó ismeretek nyújtása, más ellátáshoz való hozzájutás segítése, ha az élet-
viteli problémák pl.:

 • megélhetési nehézségből adódnak: az állandó lakóhely/tartózkodási hely szerinti önkormányzat polgármesteri 
hivatalának felkeresése ajánlott (jegyző, szociális iroda, szociális ügyintéző) a településen elérhető rászorultságon 
alapuló támogatások igénybevétele céljából, 

• szociális hátrányokból adódnak: elsődlegesen a családsegítő szolgálatok, segélyszervezetek elérhetőségét szüksé-
ges megadni

 • betegségből adódnak: a házi orvos beutalása mellett a különböző szakrendelői szolgáltatások igénybevétele, 
vagy a komplex minősítést végző, megváltozott munkaképességet vizsgáló rehabilitációs hatóságként eljáró me-
gyei kormányhivatalok megkeresése ajánlott, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, 

• otthontalanságból, hajléktalanságból adódnak: a hajléktalanokat ellátó intézményrendszer igénybevétele aján-
lott, krízisközpontok, 

• a megváltozott munkaképességre vezethetők vissza: a rehabilitációs ellátás, vagy egészségkárosodási és gyer-
mekfelügyeleti támogatása igénybevétele, rehabilitációs hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok felkeresése 
ajánlott, 

• ha fogyatékosságból adódik: a fogyatékos személyeket megillető szociális ellátások és támogatások igénybevétele 
javasolható, 

• megváltozott munkaképességűek, fogyatékos személyek esetén rendkívül fontos tájékoztatást adni a védett fog-
lalkoztatás feltételeiről, az akkreditált, rehabilitációs és védett foglalkoztatók elérhetőségéről, érdekvédelmi és szo-
ciális célú civil szervezetek elérhetőségéről, rehabilitációs információs centrumokról. 

Módszertan, a szolgáltatás formája 

A szociális információ nyújtásánál alapelv, hogy a munkát keresőt a saját környezetében lévő problémáival együt-
tesen tekintik segítségnyújtásra szorulónak, különösen akkor, ha az álláskeresés és elhelyezkedés az egyén számá-
ra akadályozva van a környezetében lévő élethelyzetek miatt (pl. közlekedésében akadályozott, vagy családtagjai 
gondozásra szorulnak).

 A szociális információnyújtás történhet: 

• önállóan 

• komplex szolgáltatásba építetten, más tanácsadással együtt. A szociális információnyújtást végzőnek tudatosíta-
nia kell ügyfelében, hogy szociális helyzete rendezéséhez vannak lehetőségei, és azok igénybevétele fontos lehet a 
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munkavállalás érdekében is. Az információt nyújtónak támogatnia kell az ügyfél munkaerő-piaci belépését illetve 
beilleszkedését akadályozó szociális problémák elhárítását. Fel kell tárnia ezeket és adekvát szociális szolgáltatást 
vagy ellátást kell javasolnia a kezelésükhöz. 

A szociális információt nyújtó személy a legfrissebb jogszabályi, szabályozási, elérhetőségi adatokkal rendelkezzen. 
Ennek alapvető módszere a webes alkalmazás, az internetes helyek elérése, a gyors és célzott keresés, és az ott meg-
jelent információk adaptálása az egyéni élethelyzetekre, a személyre szóló segítség érdekében. Fontos módszertani 
kérdés az információnyújtás érthető, az egyén képességeihez igazodó jellege, a közérthetőség, illetve a szabályok 
értelmezése. Mivel a szociális problémákkal küzdők jelentős része nehezen tájékozódik a „hivatalos” ügyek között, 
nem mindig érti a szabályokat, vagy azokat saját élethelyzetére nem tudja értelmezni, alkalmazni, ezért is fontos: 

• a megértés visszaigazolása, az információkról történő visszakérdezés, 

• a papírra rögzített szabályok, címek, elérhetőségek közvetlen átadása, vagy 

• az azonnali telefonos ügyintézés, a szociális segítőkkel való közvetlen kapcsolatfelvétel az ügyfél helyett illetve 
érdekében. 

A szolgáltatás a kommunikáció módját tekintve elsősorban személyesen végezhető, de bizonyos esetekben történ-
het telefonon is. A szociális információk nyújtása az információnyújtás időtartamát tekintve megvalósulhat eseti 
jelleggel és folyamatos információszolgáltatás formájában is. 

Az információnyújtás módszereiben a következők alkalmazása szükséges:

 • a szociális akadályozó tényezők feltárása, 

• a szociális ellátásokról bővebb tájékoztatók és letölthető dokumentumok, 

• a szociális szolgáltatásokról országos, megyei és helyi címek és elérhetőségek,

• az egészségügyi alapellátás és szakellátás intézményrendszerére vonatkozó információk,

 • a megváltozott munkaképességűek ellátására vonatkozó információk és dokumentációk, 

• a fogyatékos személyek ellátási formái, 

• az emberi és állampolgári jogok ismerete, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeiről megfe-
lelő információk, 

• szociális célú civil szervezetek, érdekvédelmi szervezetek megismertetése. 
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A szociális információnyújtás bár közvetlen információátadás, de mégis közvetett segítségnyújtás, amelynek révén 
a tényleges szolgáltatás igénybevétele mellett nagyobb az esély a munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, az 
álláskeresés megvalósítására, vagy az elhelyezkedésre. Így a szociális információnyújtás elvárt eredményei közvet-
len mérésben, vagy áttételesen, hatásukat kifejtve jelenhetnek meg. 

2. számú melléklet

Munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személy mentorálása (munkában és azon kívül). 
Szükséges mentorálás a munkába lépésig, illetve a programok alatt

A szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű aktív korú foglalkoztatott és nem foglalkoztatott személyek munkaerő-pi-
aci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése. A munkaerő-piaci mentori 
szolgáltatás célja, hogy az ügyfél:

• képessé váljon arra, hogy az egyéni tervében meghatározott lépéseket megtegye, 

• hozzájusson a munkaerő-piaci reintegrációjához leginkább szükséges, megfelelő képzéshez, szolgáltatáshoz és 
támogatáshoz és ezek realizálásában együttműködő és motivált legyen, 

• munkaerő-piaci, szociális és mentális helyzetének megoldása és az elhelyezkedés akadályainak elhárulása érde-
kében megtalálja a megfelelő szolgáltatásokat, információkat, felvegye és tartsa a kapcsolatot az állami vagy más 
szervekkel, 

• aktívvá váljon az álláskeresésben, 

• képessé váljon az önálló munkába állásra, 

• megtalálja a számára megfelelő munkahelyet, 

• a megfelelő munkahely megtalálása illetve megtartása érdekében kialakítsa és fenntartsa a támogató kapcsolat-
rendszerét, 

• munkahelyén beilleszkedjen, képes legyen a munkaadó elvárásainak megfelelni. 

A mentori szolgáltatást azoknak a hátrányos helyzetű aktív korú nem foglalkoztatott és nem megváltozott mun-
kaképességű személyeknek ajánlott nyújtani, akiknek munkavállalói illetve tanulási pályájuk többször megszakadt 
és nem motiváltak az álláskeresésben sem. Elkallódásuknak, lemorzsolódásuknak még akkor is komoly kockázata 
van, ha elindíthatók a munkaerő-piaci (re)integráció útján, ezért munkaerő-piaci (re)integrációjuk csak mentor 
közreműködésével, személyre szabott tanácsadással és személyes segítségnyújtással biztosítható.



25

 A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 

• Személyes segítő szolgáltatás. 

- Segítségnyújtás az egyéni fejlesztési terv megvalósításában: az elhelyezkedés akadályainak elhárításától, szolgál-
tatások, képzés, támogatások, munkaerőpiaci programok illetve közfoglalkoztatás igénybevételétől és az ezzel kap-
csolatos együttműködési kötelezettség teljesítésétől, a munkahelykeresésen keresztül, az elhelyezkedést követő be-
illeszkedésig, a munkahely megtartásáig, a szakmai előrelépés perspektíváinak felvázolásáig (ahol ez is szükséglet).

• A segített személy végigkísérése a munkaerő-piaci integráció teljes folyamatán: információkkal való ellátása, mo-
tiválása, támogatása az egyéni megvalósításához szükséges kapcsolati rendszer kialakításában és fenntartásában. 

• Közvetített munkahelyen állásinterjún történő megjelenés, közfoglalkoztatásban történő részvétel 

• Munkahelyi beilleszkedés, munkahely megtartás 

• Munkahelyi társas kapcsolatok, munkafolyamatok, a munkahelyi beilleszkedés támogatása. 

• A munkahely megtartás támogatása (kapcsolatépítés támogatása munkatársakkal, vezető-beosztott viszony). 

A szolgáltatás egyéni, személyesen nyújtott és személyre szabott segítségnyújtás. A mentori szolgáltatás az ügyfél 
aktív részvételére, együttműködésére épül, összhangban az egyén önrendelkezési jogával. A mentor pártfogó, ösz-
tönző, támogató, tanácsadó, segítségnyújtó, célja a beilleszkedési folyamat segítése. A mentori szolgáltatás magá-
ban foglal álláskeresési pálya- és munkatanácsadási elemeket. 

A mentorálás módszerei: 
• információnyújtás, 
• tájékoztatás, 
• felvilágosítás,
• szakmai támogatás, 
• orientálás, 
• irányítás, 
• megerősítés, bizalomépítés, 
• konzultáció, egyeztetés az ügyfél szükségletei szerint
• tanácsadás, 
• problémakezelés, probléma megoldási módszerek közvetítése, 
• motiválás, bevonás, 
• döntések elősegítése, 
• (a munka világában érvényes) értékek, elvárások közvetítése, 
• mentális támogatás, 
• személyes segítő háttér biztosítása, 
• személyes kísérés, 
• dokumentumok elkészítése, 
• ügyintézés segítése, 
• kapcsolatrendszer kialakítása és működtetése. 
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3. számú melléklet

Álláskeresési technikák oktatása

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb 
álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre. 

A szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza. Ezzel a résztvevő számára biztosít-
ható a reális célállás-elképzelés kialakulása (ha az korábban hiányzott) és a professzionális álláskeresési gyakorlat 
kialakítása, ennek következtében az aktívabb illetve hatékonyabb álláskeresés. 

A szolgáltatás: 

• segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást meghatározzon, 

• módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munka-
erőpiacon, 

• segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához,

• ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, álláspályázat összeállítását, 

• ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez, 

• ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat. 

A csoportvezető a projekt mentorai számára tájékoztatót tart abból a célból, hogy megfelelő ismerettel rendel-
kezzenek a tervezett módszertan és a feldolgozásra váró témakörök vonatkozásában. Az elhangzott információ 
alapján delegálhatják az egyéni fejlesztési tervben résztvevő célcsoportot a foglalkozásra.

A csoportfoglalkozás előzetes témavázlat alapján zajlik. Az egyes témák sorrendje szabadon választható, illetve 
a csoportfoglalkozás felépítésének egyes elemei a csoportmunka haladásától függően az előző vagy a következő 
napra átvihetők. 

• A célállás meghatározásának előkészítése.
 • A saját célállás meghatározása. 
• A munkaerőpiac bemutatása. 
• Az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése, hirdetéselemzés. 
• A munkáltatók alkalmazási és kiválasztási szokásainak ismertetése. 
• A személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása. 
• Állásinformációs források: munkahelyek, álláshirdetések gyűjtésének módja (pl. internet).
 • Meghirdetett állásra jelentkezés technikái. 
• Munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módja. 
• Saját forgatókönyv elkészítése. 
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• Önéletrajz és motivációs levél. 
• Álláspályázat összeállítása. 
• Felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra. 
• Várható kérdések az interjún. 
• Álláskeresési akcióterv. 
• Állásmegtartás. 
• A szolgáltatás zárása, visszacsatolás. 

Az utánkövetés az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének vizsgálatát jelenti a szolgáltatás lezárását követően. Egyéni 
fejlesztési tervvel rendelkező személyek esetében a nyomon követés folyamatát a mentorok koordinálják. 

A csoport összeállításánál ügyelni kell a megfelelő szintű homogenitásra: a csoport tagjai között végzettség szem-
pontjából ne legyen egy fokozatnál nagyobb szintkülönbség. A csoport létszáma maximum 16 fő.

A csoportos foglalkozások és irányított gyakorlatok célja, a hatékony álláskeresési technikák átadása, amelyekkel 
megkönnyíthetik az ügyfelek munkavállalását, a munkaerőpiacra való visszakerülését. 

Alkalmazott módszerek: 

• kötetlen és irányított beszélgetés, 
• szituációs játékok és feladatok módszerek alkalmazása, 
• szemléltető eszközök, oktatási segédanyagok használata, 
• önálló és csoportos feladatok elvégzése, közös értékelés,
 • tesztek, kérdőívek használata. 
A csoportos foglalkozásokon biztosítani kell: 
• a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást, 
• a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását, 
• önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét, 
• a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört, 
• a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését, 
• az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és � zikai állapot � gyelembevételét, 
tiszteletben tartását, 
• a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai hovatartozásának messzeme-
nőkig � gyelembevételét, tiszteletben tartását. 

 A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások:

A csoportvezető: Somogyi Károlyné, Emberi Erőforrás Tanácsadó Ma. 2020. és Munkavállalási Tanácsadó Bsc. 
2009. 
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A foglalkozások Jászberény vonatkozásában a Kossuth Lajos u. 58. szám alatti Jász-Látogatóközpont épületében 
zajlanak. A multifunkcionális közösségi tér kiváló lehetőséget ad az egyes programelemek közötti átjárhatóságra: a 
tanácsadásra érkező ügyfelek csatlakozhatnak az épület többi helységében tartott programokhoz, igazi közösséggé 
kovácsolva a résztvevőket. A konzorciumi partnertelepülések esetében a könyvtár és a művelődési ház került a 
foglalkozás megtartására kijelölésre. 

Az alábbi tárgyi feltételek biztosítása minden település esetén kötelező:

• Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak 
felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

• Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség. 

• Akadálymentesített épület

 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop kon� guráció (alap irodai prog-
ramcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

• Zárható szekrény az iratok tárolására. 

• Flipchart tábla. 

Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok:

• A csoportfoglalkozáson részt vettek száma életkor, nem, iskolai végzettség, célcsoport, munkaerő-piaci helyzet 
szerinti bontásban. 

• Jelenléti ív: a csoportos foglalkozás minden napjáról jelenléti ív készül.

• Folyamatnapló: időrendi sorrendben rögzíti egy hosszabb egyéni, vagy csoportos fejlesztési folyamat lépéseit, 
eseményeit. Tartalmazza a fejlesztés célját, az alkalmazott eszközöket, valamint a fejlődés időszakos értékelését. A 
fejlesztő szakember írja alá. Célja, hogy teljes körű áttekintést adjon a fejlesztési folyamatról, annak céljáról, ered-
ményeiről és az alkalmazott eszközökről. 

• Értékelő beszámoló: 

-az ügyfelek személyes és ügyfél-azonosító adatai és elérhetősége, 
-a szolgáltatás indikátorainak összesített adatai, a résztvevők munkaerő-piaci helyzete, a neme és életkora szerinti 
bontásban is, valamint az egyes résztvevők személyes, egyéni eredményessége, 
Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc+ szünet



29

4. számú melléklet

Álláskereső Klub

Az Álláskereső Klub egy olyan speciális, strukturált csoportfoglalkozás, melynek középpontjában az álláskeresé-
si viselkedés megváltoztatásának szándéka, az álláskeresési technikák megismerése, az álláskereséshez szükséges 
készségek kialakítása, motivációk fenntartása áll. Az Álláskereső Klub az álláskeresés folyamatának megismer-
tetésén túl segítséget nyújt a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához. A csoport tagjai egymást segítve, 
erősítve keresnek megfelelő munkahelyet maguknak. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfelek képessé válnak 
az önálló álláskeresésre és az elhelyezkedésre. 

A csoportfoglalkozás célja, hogy az álláskereső álláskeresési képességei és készségei javuljanak: 

• az álláskereső a felmért tudása, készsége, valamint a munkaerő-piaci ismerete alapján képes legyen önmaga szá-
mára reális célállást meghatározni, 

• képes legyen megfelelően alkalmazni az elsajátított munkahely-feltárási metódusokat mind a nyílt, mint a rejtett 
munkaerőpiac tekintetében, 

• az álláskereső képes legyen önállóan önéletrajzot és motivációs levelet írni, álláspályázatot összeállítani, 

• az álláskereső felkészült legyen az állásinterjúra, 

• képessé váljon az önálló és aktív álláskeresésre. 

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba:

• Mentorok irányítják az egyéni fejlesztési terv alapján

• Facebook kommunikáció- széles körben történő meghirdetés alapján az érdeklődő helyi lakosok.

Az Álláskereső Klub olyan szolgáltatás, amely során a munkát kereső célcsoporttagok elsajátíthatják és begyako-
rolhatják az álláskeresési technikákat: 

• lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő a pályairányultsága, képessége, személyisége érdeklődése, munkamód-
ja tekintetében is a legmegfelelőbb állást kereshesse, 

• információkkal szolgál a munkaerőpiac folyamatairól, foglalkozásokról, állásokról, cégekről, foglalkozás-egész-
ségügyi tudnivalókról, képzésekről, bérekről, 

• kiemelt segítséget nyújt az álláskereséssel kapcsolatosan, 

• térítésmentesen biztosítja az álláskereséshez szükséges infrastrukturális hátteret. 
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A célcsoport bevonását széleskörű tájékoztatás előzi meg, amelynek során a potenciális résztvevők a programis-
mertető szórólap segítségével tájékozódnak, illetve a Jászberényi Családsegítő és Védőnői Szolgálat tájékoztatása 
alapján jelentkezhetnek a klubban való részvételre. Az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők szintén jelentkezhet-
nek a foglalkozásra. 

A klub foglalkozásain az alábbi témák kerülnek feldolgozásra:

• az egyéni képességek, készségek, érdeklődések, kompetenciák feltárása, 

• a munkavállalással kapcsolatos problémák tisztázása, 

• a csoport tagjainak megismerkedése – szituációs gyakorlatok, 

• a célállás meghatározása, 

• az álláskereséshez szükséges motiváció fenntartása, 

• az álláshelyek feltárásának technikái, a személyes kapcsolatok hálózatának kialakítása, az állásinformációk keze-
lése, 

• kapcsolatfelvétel a munkaadóval: 

- az álláshirdetésekre történő válaszadás, az önéletrajz és a motivációs levél elkészítése, 
- a telefon használata az álláskeresés során,
 - az állásinterjúra történő felkészülés

• az elsajátított ismeretek gyakorlása, 

• az állás betöltése és megtartása érdekében szükséges viselkedés, hozzáállás megvitatása. 

• az elsajátított álláskeresési ismeretek aktív gyakorlása, a telefonbeszélgetés és az állásinterjú technikáinak mé-
lyebb elsajátítása szituációs gyakorlatokkal, 

• aktív álláskeresés a tanácsadók, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel. 

Az utánkövetés az egyéni fejlesztési tervvel érkező ügyfelek esetében releváns. 
Az Álláskereső Klub csoportjának optimális létszáma minimum 8, maximum 16 fő. 
Minden csoportfoglalkozás azonos felépítésű: 

• ráhangolódás, a közös munkához szükséges alaphangulat megteremtése, 

• a foglalkozás céljának meghatározása, 
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• meghatározott tartalmú strukturált gyakorlatok segítségével az elhelyezkedés segítése, 

• összefoglalás: a csoportvezető kérdéseire adott válaszokkal a résztvevők megfogalmazzák, mit kaptak, mit nyer-
tek a foglalkozás révén, 

Az alkalmazott módszer összetevői a következők: 

• a csoportdinamika alkalmazása a kölcsönösen támogató és segítő légkör kialakítása érdekében, hisz így a részt-
vevők egymást is segítik az álláskeresésben, 

• az álláskereséssel kapcsolatos valamennyi tevékenységet szituációs játékok során gyakorolják be, majd az éles 
helyzetben történt megvalósításra is mód nyílik. Mindkét esetben visszajelzést kaphatnak a tanácsadótól vagy a 
csoport többi tagjától (telefonbeszélgetés, állásinterjú), 

• szemléltető eszközök, segédanyagok használata, 

• önálló és csoportos feladatok elvégzése, közös értékelés, 

• tesztek, kérdőívek használata. 

Az Álláskereső Klubok foglalkozásain egyaránt lehetnek homogén, vagy heterogén csoportok. A homogén (pl. 
tartósan állás nélkül lévők, pályakezdők, azonos korcsoportba tartozó álláskeresők) csoportokban hatékonyabb le-
het az együttes munka, mivel a csoport tagjai azonos élethelyzetükből adódóan jobban tudnak egymással kommu-
nikálni, könnyebben megosztják tapasztalataikat és problémáikat. Ugyanakkor a munkaerőpiacon konkurenciát 
is jelenthetnek egymásnak. A heterogén csoportok esetében az eltérő életkor, munkatapasztalat, iskolai végzettség, 
vagy a munkanélküliség időtartamának különbözősége miatt nehezebben alakul ki a kooperáció, ami megnehezíti 
a tanácsadó munkáját. Előnye azonban az, hogy éppen a változatos tapasztalatok miatt szélesebb lehet a résztvevők 
álláskeresést segítő kapcsolati hálója, és valószínűsíthető, hogy a munkaerőpiacon kevésbé ütköznek az érdekeik. 
A csoportfoglalkozásokon biztosítani kell: 

• a csoport tagjai és a vezető közötti állandó visszacsatolást, 

• a csoporttagok egymás iránti elfogadását, segítő légkör kialakulását, 

• önálló döntéshozatal megalapozását, lehetőségét, 

• a feszültségek feloldását és a nyugalmas, nyílt, őszinte légkört, 

• a tapasztalatok, kérdések, ötletek megbeszélését,

 • az egyéni érzékenység, emberi méltóság, személyiségi jogok, pillanatnyi lelki és � zikai állapot � gyelembevételét, 
tiszteletben tartását, 
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• a program során a résztvevők személyiségi jogainak, meggyőződési, vallási, etnikai hovatartozásának messzeme-
nőkig � gyelembevételét, tiszteletben tartását. 

A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások:

A csoportvezető: Somogyi Károlyné, Emberi Erőforrás Tanácsadó Ma. 2020. és Munkavállalási Tanácsadó Bsc. 
2009. 

A foglalkozások Jászberény vonatkozásában a Kossuth Lajos u. 58. szám alatti Jász-Látogatóközpont épületében 
zajlanak. A multifunkcionális közösségi tér kiváló lehetőséget ad az egyes programelemek közötti átjárhatóságra: a 
tanácsadásra érkező ügyfelek csatlakozhatnak az épület többi helységében tartott programokhoz, igazi közösséggé 
kovácsolva a résztvevőket. 

Tárgyi feltételek:

• Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak 
felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 

• Csoportszoba, legalább 12-16 fő befogadására alkalmas külön helyiség. 

• Akadálymentesített épület

 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop kon� guráció (alap irodai prog-
ramcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 

• Zárható szekrény az iratok tárolására. 

• Flipchart tábla. 

Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok:

• Az Álláskereső Klub foglalkozásain részt vettek száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség sze-
rinti bontásban. 

• Önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma. 

• Az Álláskereső Klub időtartama alatt elhelyezkedett résztvevők száma, aránya. 

• Az Álláskereső Klub időtartama alatt más pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) 
rendelkezők száma, aránya. 
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Az egyes foglalkozásokon jelenléti ív készül, a foglalkozást követően értékelő beszámoló.
Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc+ szünet

5. számú melléklet

Egyéni álláskeresési tanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, 
gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküli-
séget. További cél az ügyfél felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szüksé-
ges álláskeresési technikákat elsajátítására. A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, 
munkával, illetve a munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések 
meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre felkészült személy segítségével, 
közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szük-
séges és hozzáférhető eszközöket, és tárja fel az akadályozó tényezőket. A szolgáltatás eredményeként az ügyfél 
saját tervet készít az álláskeresését, elhelyezkedését szolgáló lépésekre.

A munkát keresők az alábbi módokon kerülhetnek be a szolgáltatásba:

• Mentorok irányítják az egyéni fejlesztési terv alapján

• Facebook kommunikáció- széles körben történő meghirdetés alapján az érdeklődő helyi lakosok.

A munkahellyel nem rendelkező, vagy munkahelyének elvesztésével fenyegetett munkát keresők számára nyújtott 
szolgáltatás az álláskereséshez szükséges gyakorlat, készségek kialakítását, illetve felelevenítését szolgálja külső 
segítséggel, egyéni konzultáción keresztül. A szolgáltatás várt eredménye, hogy az ügyfél képessé válik az önálló, 
intenzív álláskeresésre. A tanácsadás személyes konzultáció formájában valósul meg az ügyfél munkavállalását 
akadályozó tényezők feltárásának segítségével. A tanácsadási folyamat non-direktív. Módszere a célzott beszélge-
tés és az önértékelési eljárások. 

Tevékenységek 

a) Adatfelvétel:  A tanácsadó rögzíti az állást kereső személyes és ügyfél azonosító adatait. 

b) Helyzetfeltárás 

• Első szakasz, aminek célja a tanácsadás pro� ljának megállapítása: 

- iskolai végzettség, munkavállalói pálya, munkatapasztalat, munkagyakorlat, 

- a jelenlegi státusz feltárása: munkamotiváció, pályaorientáció, célállás-elképzelés. 
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• Második szakasz célja kettős: részben annak feltérképezése, hogy az állást kereső körülményei, helyzete meny-
nyire támogatóak az álláskereséshez, másrészt pedig az egyéni álláskeresési tanácsadás ismeretátadó, illetve az 
álláskeresés gyakorlatát formáló szakaszához a kiindulópont megtalálása: 

- a személyes körülmények, családi helyzet feltárása (létbiztonság, az álláskeresést konkrétan akadályozó tényezők, 
mobilitás), 

- az álláskereséssel kapcsolatos ismeretek szintje, 

- gyakorlat és tapasztalatok az álláskeresésben, 

- együttműködési készség. 

A tanácsadó a helyzetfelmérés második szakasza alapján állapítja meg a további tanácsadási alkalmak szükséges-
ségét és számát (visszahívás). Ennél a szakasznál fontos a kapcsolat az egyéni fejlesztési tervet készítő mentorok, 
illetve a tanácsadó között, hiszen az egyéni fejlesztési terv elkészítése során számos értékes információ kerül ösz-
szegyűjtésre a célszemély közvetlen környezetéről. 

c) A tanácsadás célja az álláskeresést gátló körülmények feltárása, ismeretátadás és az állást kereső személyére 
szabott álláskeresési gyakorlat kialakítása. 

• A helyzetfeltárás során feltárt akadályozó tényezők kezelése, megoldások keresése (létbiztonság, egészségi álla-
pot, családi körülmények, egyéb akadályozó tényezők). 

• Képzésből kikerülők esetében: 

- a lezajlott képzés tapasztalatainak megbeszélése, élmények feldolgozása, valamint 
- megszerzett ismeretek, készségek, képességek vizsgálata: az általuk megnyíló munkaerő-piaci lehetőségek. Mind 
az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők, mind pedig a program széles körben történő meghirdetése alapján érkező 
ügyfelek esetében felmérésre kerülnek a munkavállaláshoz kapcsolódó kompetenciák. 

• Esélyek és veszélyek mérlegelése:

 - az állást kereső által elképzelt célállás miként pozícionált az adott munkaerő-piaci környezetben, az adott mun-
kaerő-piaci szegmens helyzetértékelése. Multinacionális vállalatok versus kisvállalkozások: a munkaerő alkalma-
zási gyakorlata, mire kell, és mire lehet számítani az adott célállás kapcsán. 

- tájékoztatás a támogatott foglalkoztatásról (amennyiben az ügyfél a támogatással érintett célcsoportba tartozik), 
- a lehetséges alternatív munkavégzési formák (pl. távmunka, részmunkaidő, önfoglalkoztatás) újragondolása, ha 
az álláskeresés hosszútávon is sikertelennek bizonyul. 
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• Életvitel az álláskeresés időszakában: 

- kudarcélmények feldolgozása, 

- rendszeresség, időbeosztás. 

d) A lezárás célja az összegzés és útra bocsátás. A tanácsadó és az állást kereső közösen, kétoldalúan értékelik 
a tanácsadást. Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy olyan típusú intervencióra is szükség van, amely a 
tanácsadó és a szolgáltatást nyújtó szervezet kompetenciáján kívül esik, erre írásban javaslatot tehet az értékelő 
jelentésben. 

Módszertan, a szolgáltatás formája 

Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes konzultáció formájában valósul meg. A tanácsadás a munkát ke-
reső személy aktív együttműködését igényli. A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza 
azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez olyan vállalás, ami írásban rögzítésre 
kerül, és amelyet mindkét fél köteles betartani. A tanácsadás módszere a helyzetfeltárás és a célzott beszélgetés. Túl 
a tanácsadói instrukciókon és ismeretközlésen a munkát kereső személyt minden esetben „saját lábra kell állítani”: 
azzal a végső instrukcióval kell útjára bocsátani, hogy: 

• önéletrajzát úgy alakítsa, hogy az személyre szabott, az „övé”, egészen a sajátja legyen, 

• álláskeresési viselkedésében „önmagára” találjon, és hiteles legyen, alakítsa ki saját álláskeresési preferenciáit, 
valamint 

• az állásinterjún is „önmaga” és hiteles legyen. 

A szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai kapacitások

Somogyi Károlyné, Emberi Erőforrás Tanácsadó Ma. 2020. és Munkavállalási Tanácsadó Bsc. 2009. 
A foglalkozások Jászberény vonatkozásában a Kossuth Lajos u. 58. szám alatti Jász-Látogatóközpont épületében 
zajlanak. A multifunkcionális közösségi tér kiváló lehetőséget ad az egyes programelemek közötti átjárhatóságra: a 
tanácsadásra érkező ügyfelek csatlakozhatnak az épület többi helységében tartott programokhoz, igazi közösséggé 
kovácsolva a résztvevőket. 

Tárgyi feltételek:

• Iroda (ügyfelek fogadására, ügyfelek várakozására és öninformálódásra, valamint a szolgáltató munkatársainak 
felkészülésére, adminisztrációra, háttérmunkára alkalmas bútorozott irodahelyiség/irodahelyiségek). 
• Akadálymentesített épület

 • Mobiltelefon; fax vagy szkenner; nyomtató; fénymásoló; számítógép vagy laptop kon� guráció (alap irodai prog-
ramcsomaggal); internet; e-mail; honlap. 
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• Zárható szekrény az iratok tárolására. 

Az alkalmazandó mutatók és mérésük/értékelésük módja, értékelési szempontok:

• Az egyéni tanácsadáson részt vettek száma, munkaerő-piaci helyzet, nem, kor, iskolai végzettség, célcsoport 
szerinti bontásban. 

• Önálló álláskeresésre kész ügyfelek száma. 

• Az elhelyezkedett résztvevők száma, aránya. 

• A pozitív munkaerő-piaci kimenettel (képzés, önfoglalkoztatóvá válás) rendelkezők száma, aránya. 

• Az egyéni tanácsadás eredményeként elhelyezkedett résztvevők száma, aránya. 

Az egyes foglalkozásokon jelenléti ív készül, a foglalkozást követően értékelő beszámoló.
Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc
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Álláskeresési technikák elsajátítása 
csoportos foglalkozás 

keretében

3 napos csoportfoglalkozás tematikája
( 3 x 6 óra )t
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Tematika
Első foglalkozás

I. Hangulatteremtés

Eszközigény: � ip-chart tábla, papírok, tollak. Színes, az egyik oldalán ragasztható ún. post -it cédulák, minden 
résztvevő számára

Munkaforma: Tájékoztatatás. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszélés.

Cél: a csoportvezető és a csoporttagok bemutatkozása, megismerkedés, nyílt, őszinte légkör kialakítás

A csoportvezető mutatkozzon be elsőnek mintát adva a csoporttagoknak a helyes bemutatkozásra.  

II. Cél megfogalmazása

A három napos foglalkozással a munkakereső személyeknek nyújtunk segítséget a mielőbbi sikeres elhelyezkedés-
ben az álláskeresés terén szükséges technikák átadásával. 

III. Ismeretfeldolgozás 

1. feladat / Csoportszabályok megalkotása

Eszközök: Flip-chart tábla, papír, tollak. Az egyik oldalán ragasztható ún. post- it cédulák 2 féle színben minden 
résztvevő számára.

Munkaforma: Egyéni munka. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszélés.

Cél: a csoporttagokkal önállóan megfogalmaztatni a csoportszabályokat, melyet közösen elfogadnak és a foglal-
kozássorozat alatt be is tartanak. 

A csoportvezető függesszen ki a táblára vagy a falra egy nagy papírlapot a következő két befejezetlen mondattal:
Azért, hogy nyíltan beszélhessek a csoportban, számomra fontos, hogy……..
A csoportban korlátok közé lennék szorítva, ha………

A csoporttagok feladata, hogy befejezzék a mondatot, majd egyesével a csoportnak bemutatják véleményüket. A 
csoportvezető egy nagy � ip-chart papíron ezeket csoportosítva felírja, majd értelmezi és elfogadtatja a csoporttal. 
Ha szükség van rá akkor ki is egészítheti a szabályokat. A csoportvezető kérdezze meg, hogy a táblán lévő csoport-
szabályokon kívül van-e javaslat újabbak megfogalmazására? Amennyiben nincs újabb javaslat, a résztvevők kéz-
felnyújtással jelezzék, hogy elfogadják a táblán lévő csoportszabályokat, majd aláírásukkal nyomatékosítsák azt.
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2. feladat / Törekvések – igények

Eszközök: Színes, egyik oldalán ragasztható ún. post-it cédulák, résztvevőként 3 darab.

Íróeszközök. 

Munkaforma:  

Egyéni munka. Csoportos munka. Csoportos megbeszélés. 

Célok: A résztvevők munkával, illetve a csoportfoglalkozással kapcsolatos reményeinek beazonosítása, feltérképe-
zése, ami mind a résztvevő, mind a csoportvezető számára egyaránt fontos. A csoporttagok együttműködésének 
ösztönzése, a csoportkohézió növelése. A résztvevők vállaljanak felelősséget, és köteleződjenek el a csoport céljai, 
feladatai mellett. Célunk, hogy rámutassunk arra, mennyi mindent tehetnek meg a résztvevők egymásért, a cso-
port közös munkájáért. 

A csoportvezető mindenkinek papírt és íróeszközt oszt szét. A csoporttagoknak végig kell gondolnia, hogy mit 
szeretne tanulni, milyen készségeket szeretne elsajátítani, amelyek segíthetik őket a munkakeresésben. A feladat 
munkatbefejezéssel történik:

 „ A csoportfoglalkozáson meg szeretném tanulni….”
 „ A többi csoporttagtól meg szeretném kapni…..”
 „ A többi csoporttagnak fel tudom ajánlani….”
A csoportvezetőnek rá kell mutatnia, hogy milyen lehetőségek vannak a résztvevők reményeinek elérésére a prog-
ram szerkezetén belül. 

3. feladat / Első benyomás

Eszközök: Írószerek.

Munkaforma: Egyéni munka. Kiscsoportokban (3-3 fő) végzett munka. Csoportos megbeszélés.

Célok: Énkép elemeinek feltárása. Önismeret fejlesztése. Szocializációs készségek fejlesztése. Pozitív atmoszféra 
teremtése. Visszajelzés adása és kapása. Az első benyomások fontosságának felismerése. 

A résztvevők kapnak egy „tulajdonságskála” című segédanyagot, melyen 30-30 tulajdonságpár van felsorolva. A 
csoportvezető ismerteti a kitöltés menetét, vagyis mindenki önállóan értelmezi a felsorolt tulajdonságokat (szük-
ség esetén a csoportvezető segítsen). A tulajdonságpárok között  7db „+” jel van, amely egy skála, melynek a két 
végén maguk a tulajdonságok állnak. A „+”-ok közül minden sorban karikázzanak be egyet. Minél közelebbi jelet 
karikáznak be az adott tulajdonsághoz, az azt jelzi, hogy annál hangsúlyozottabban jellemző az egyénre az adott 
tulajdonság.
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A feladat második részében a tulajdonságskálát két társunkról kell kitölteni. A csoporttagok véletlenszerűen al-
kossanak 3-as csoportokat és a már ismertetett instrukciók alapján töltsenek ki egymásról 1-1 tulajdonságskálát. 
(Egyéni munka, beszélni nem szabad.) A kitöltött lapok kerüljenek a címzettekhez. Mindenki hasonlítsa össze a 
saját lapját a másoktól kapottakkal.

A legvégén a tulajdonságskála megbeszélésre kerül 3-3 fős kiscsoportokban. Beszéljenek az első benyomás fon-
tosságáról, valamint arról, hogy elégedettek-e a róluk kialakított első benyomással? Az első benyomások általában 
korrektek vagy nem? Milyen az első benyomás hatása a munkavégzésre, beilleszkedésre? Milyen tényezők alakíta-
nak ki pozitív benyomásokat? Beszéljék meg, hogy az első benyomásnak van-e szerepe a jövőbeli együttműködés-
ben? Milyen szerepet játszanak a megérzések egymás megismerésében? Milyen érzés volt végrehajtani a feladatot?

4. feladat / Állásinformációs források

Eszközök: írószer, papír, � ip-chart tábla, állásinformációs források előre összeállított felsorolása, üres papírlap
Munkaforma: Egyéni munka. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszélés. 

Cél: az üres álláshelyek felkutatásának elősegítése

Brainstorming módszerrel elsőnek önállóan, majd közösen összegyűjtjük az üres álláshelyek felkutatásának lehet-
séges színtereit. Ez fontos feladat mivel az a megüresedett állások csupán 20-30 %-át hirdetik meg. 

5. feladat / Személyes kapcsolati háló működtetése + 10 fő akit ismerek

Eszközök: üres papírlap, írószer, � ip-chart tábla

Munkaforma: Egyéni munka. Kis csoportokban végzett munka. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszé-
lés. Csoportvezető ismertetése. Csoportvezetői bemutatás

Cél: Hatékony kapcsolatépítési technika elsajátítása és begyakorlása, állásinformációs források bővítése céljából, 
ismerősök körében. 

A személyes kapcsolati háló működtetésének célja a segítségkérés, tájékozódás ismerősöktől, ezen keresztül rejtett 
állásinformációk feltárása. A csoportvezető feladata emlékeztetni a résztvevőket, hogy az állások egy része az ún. 
rejtett munkaerőpiacon jelenik meg, melynek felkutatásának egyik hatékony eszköze a személyes kapcsolati háló 
működtetésén keresztül történik. A résztvevők írják fel egy-egy papírlapra tíz ismerősük nevét. (Elsősorban olyan 
ismerősök legyenek, akik dolgoznak.) Ezután írjanak fel öt kérdést, amit feltennének ismerőseiknek, ha összetalál-
koznának. Milyen témakörökben, milyen kérdésekkel kezdeményeznének beszélgetést. A csoport előtt mindenki 
ismertesse a listáját és a kérdéseit. A kérdések felolvasásakor újabb beszélgetési témák, kérdések „születhetnek”, 
ezekkel mindenki kiegészítheti a saját listáját. 
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6. feladat / Pletyka gyakorlat

Eszközigény: Egy álláshirdetés szövege

Munkaforma: Páros, majd nagy csoportos munka. Prezentáció. Tapasztalatszerzés

Egy csoporttagot kiválasztunk, és kimegyünk vele a teremből. Ismertetünk számára egy álláskereséssel kapcsola-
tos apróhirdetést. Ezután kiküldünk egy másik csoporttagot a már kint lévő személyhez, aki továbbadja az apró-
hirdetésben lévő információkat, és így folytatódik a lánc, addig, amíg minden csoporttag sorra nem kerül. 
A feladat során egy csoporttag a csoportvezetővel kimegy a helységből. A vezető felolvas egy hirdetést, melyet a 
résztvevők folyamatosan privátban adják át egymásnak. A végén az utolsó személy hangosan megosztja a csoport-
tal a hallott információt, a csoportvezetők pedig ismertetik az eredeti apróhirdetés szövegét. A végén a csoport 
közösen megbeszéli a gyakorlattal kapcsolatos élményeket, tapasztalatokat.

„2021. május elsejei kezdéssel keresünk munkavállalókat a Kun-Metál K� -be operátori pozícióba. Feltételek 8 
általános iskolai végzettség, 3 műszak vállalása. Amit biztosítunk hosszútávú bejelentett munka, műszakpótlékok, 
kafetériák például Erzsébet Utalvány. Munkábajárási költség 80 %-át megtérítjük. Érdeklődni Nagy Gabriella sze-
mélyzetisnél.”

IV. Személyes hozam
A résztvevők egy mondatban mondják el, hogyan érezték magukat a mai foglalkozáson, fejtsék ki, hogy miben 
voltak számukra hasznosak az egyes gyakorlatok, mi tetszett nekik a legjobban.

V. A következő alkalom előkészítése
A következő alkalommal beszélgetünk az állásinterjúról, valamint megismerkedünk az önéletrajzkészítéssel, vala-
mint a motivációs levél tartalmi követelményeivel.
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Tematika
Második foglalkozás

I. Hangulatteremtés

Eszközigény: A/4 méretű különböző hangulatú smile fejeket tartalmazó papírlapok, írószer

Munkaforma: Egyéni, majd nagycsoportos prezentáció

A feladattal a csoportvezető megismerheti a jelenlévők pillanatnyi hangulatát. A feladat lehetőséget teremt a jó 
légkör kialakítására és a résztvevők előadói képességét, kommunikációját fejleszti. 

II. Célmeghatározás

A foglalkozás témája az önéletrajz- és motivációs levél megírásának elsajátítása.

III. Ismeretfeldolgozás

1. Feladat / Sikeres felvétel alappillérei

Eszközigény: Flip-chart tábla, íróeszköz

Munkaforma: Nagy csoportban történő gyűjtés

A csoportvezető pár mondatban beszél az önismeret fontosságáról az álláskeresés szempontjából. Kitér a képes-
ségre, érdeklődésre, munkaértékre és a munkamódra. Ezek ismerete nélkül sem az állás megnyerésére, sem meg-
tartására nem lesz lehetőség, mert ezek ismerete elengedhetetlen feltételei a pályán való sikeres helytállásnak.  A 
pontatlan önismeret, önértékelés a pályaelhagyást vonhatja maga után. Az önismeret csak azon részével foglalko-
zunk, amely az önéletrajzírás céljából fontos. 

2. Feladat / Álláskeresés interneten (állások felkutatása, jelentkezés álláshirdetésre)

Eszközigény: számítógép, projektor, internet hozzáférés

Munkaforma: Egyéni munka. Párokban végzett munka. Csoportos megbeszélés. Csoportvezető ismertetése. 
A feladat célja az Interneten történő álláskeresés, állásra jelentkezés módszerének megismerése, annak gyakorlat-
ban történő alkalmazására. Ismerkedés munkával kapcsolatos web oldalakkal,  E-mail cím létrehozásának meg-
mutatása (ha még nincs), pályázat, önéletrajz küldése interneten. A legvégén a csoporttagok összefoglalásként 
mondják el véleményüket, meg� gyeléseiket az alábbi témakörökben:
- Az internetes álláskeresés előnyei és hátrányai.
- Az internet további lehetőségei az informálódás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás területén. 
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3. Feladat / Álláskereső apróhirdetés

Eszközigény: Flip-chart papír, toll. Önéletrajz minták. Hirdetések. Álláshirdetéseket tartalmazó napi- és hetilapok.

Munkaforma: Kiscsoportokban (3-5 fő) végzett munka. Csoportban végzett munka. 

Cél a hirdetés hatékonyságának vizsgálata. A hatékony álláskereső hirdetés ismérveinek tudatosítása. Kiscsopor-
tokban történjen a beszerzett hirdetések átnézése és elemzése. A kiscsoportok majd mindenki előtt mutassák be 
az általuk összeállított szempontsorokat és válogassanak egy-egy hirdetéshez 2-3 lehetséges jelöltet kitalálni. Majd 
foglalják össze, hogy milyen fontos információkat kell, hogy tartalmazzon egy állást kereső hirdetés.

4. Feladat / A „30 szavas bemutatkozás” megírása

Eszközigény: toll, papír

Munkaforma:  Egyéni munka majd csoportos prezentáció.

A feladat az, hogy mindenki írjon magáról egy-egy harminc szóból álló bemutatkozást! A feladatot egyéni munká-
val kezdik. Minden résztvevőnek osztunk papírt és íróeszközt. Majd bemutatjuk a feladatot. Fontos, hogy röviden, 
tömören, de minden fontos információt elmondjunk magunkról egy-egy bemutatkozás alakalmával. A 30 szavas 
bemutatkozás erre készít fel. Ebben a bemutatkozásban arra törekedjenek, hogy olyan szavakat használjanak, ame-
lyek a leghatékonyabban hordoznak a munkaadó számára fontos és érdekes információkat! 
Ha elkészültek, 30 másodpercet kapnak a bemutatkozás felolvasására. A bemutatkozások után adjunk egyéni visz-
szajelzést a csoporttagoknak! Emeljük ki a pozitívumokat, beszéljük meg, hol érdemes � nomtani a szövegen!

5. Feladat / Önéletrajz

Eszközigény: papírlapok vagy önéletrajz sablon, írószer

Munkaforma: Csoportvezető prezentációja. Egyéni munka.

A feladat célja, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak önéletrajzukat segítség nélkül megírni. A csoportvezető 
ismerteti az önéletrajz formai és tartalmi elemeit, a munkavállaláshoz szükséges egyéni kompetenciákat segítséget 
nyújtva a minél személyre szólóbb CV megírásához. Az önéletrajz egyes szakaszainak követelményeit megbe-
szélik, és a résztvevők lejegyzetelik. A teljes önéletrajz minta átbeszélése után a csoportvezető időt hagy a CV-k 
elkészítésére, majd a résztvevők felolvassák az elkészült önéletrajzokat. A csoporttagok összefoglalásként mondják 
el véleményüket, tapasztalataikat az alábbi témakörökben:

- Az önéletrajz munkaadóhoz eljuttatásának lehetőségei (személyesen, levélben, e-mailben), azok előnyei, hátrá-
nyai.
- A géppel, illetve kézzel írott önéletrajzok előnyei, hátrányai. 
- Az önéletrajz elküldésének alapszabályai. 
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6. feladat / Kísérőlevél, motivációs levél 

Munkaforma: Egyéni munka. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszélés. Csoportvezető ismertetése.

Eszközigény: Toll, papír, � ip-chart tábla, kísérőlevél minták 

A feladat célja, hogy a résztvevők megismerjék a kísérő- és a motivációs levél célját és tartalmát. A csoport tagjai 
elsőnek gyűjtsék össze a levelek formai és tartalmi elemeit, alapszabályait. Majd egyéni munkában mindenki fogal-
mazzon meg lehetőleg aktuális pályázatra reagálva egy kísérő vagy motivációs levelet. A csoportvezető külön-kü-
lön segítsen mindenkinek a feladat végrehajtásában. A résztvevők egyenként olvassák fel az elkészült kísérő/moti-
vációs leveleket. A csoportvezető jelezzen vissza, vagyis emelje ki a célnak megfelelő részeket, gondolatokat, illetve 
amennyiben szükséges, tegyen javaslatot a korrekciókra.  

IV. Személyes hozam

A résztvevők a foglalkozás elején megkapott smile-ikat tartalmazó papíron jelöljék be, hogy az alkalom végéhez 
közeledve hogyan érzik magukat. A tagok magyarázzák meg aktuális érzelmi állapotukat is. 

V. Következő alkalom előkészítése

A következő foglalkozás témája az állásinterjú lesz. 
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Tematika
Harmadik foglalkozás

I. Hangulatteremtés

Eszközigény: festményekről kivágott képek (kb 30 db)

Munkaforma: Nagycsoportos prezentáció

A csoportvezető az általa hozott képeket az asztalra téve lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy a hangulatuknak, 
ízlésüknek megfelelő képet válasszon. A csoporttagoknak be kell mutatniuk a preferált képet és meg kell indokol-
niuk döntésük okát. 

II. Célmeghatározás

A mai alkalom témája az állásinterjú lesz

III. Ismeretfeldolgozás

1. Feladat / Beszélj magadról 3 percet

Eszközigény: homok- vagy stopper óra

Munkaforma: nagycsoportos prezentáció

A feladat kiválóan alkalmas arra, hogy megtanuljunk magunkról beszélni. Nagyon nehéz, általában nem tudjuk 
magunkat jellemezni, de mindenki képes arra, hogy megtanulja és készséggé formálja. A gördülékeny, nyugodt 
bemutatkozás fél siker egy állásinterjún. 

2. Feladat / Állásinterjú szempontjai

Eszközigény: � ip-chart, � lctoll

Munkaforma: Nagycsoportos gyűjtés

Közös gyűjtéssel szedjük össze azokat a szempontokat amiknek meg kell felelnünk egy állásinterjún. Itt térjünk ki 
a külső megjelenésre, belső kisugárzásra, egyéniségre, személyiségre, kommunikációra, nonverbális kommuniká-
cióra, késésre, öltözködésre stb.
Beszéljük meg az összegyűjtött szempontokat!
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3. Feladat / Állásinterjún leggyakrabban előforduló kérdések

Eszközigény: csoportvezető által előre elkészített felsorolás a leggyakrabban előforduló állásinterjús kérdésekről

Munkaforma: Csoportvezető általi prezentáció. Nagycsoportos megbeszélés. 

A csoportvezető egyesével ismerteti a leggyakrabban előforduló állásinterjún elhangzó kérdéseket. A vezető � gyel-
jen a látens és manifeszt tartalmak bemutatására. 

4. Feladat / Személyes találkozó munkaadóval (felvételi interjú gyakorlása)

Eszközigény: Előre elkészített kérdéssorok

Munkaforma: Csoportvezetői bemutatás. Párokban való munka. Csoportos megbeszélés. Csoportban végzett 
munka

A feladat a hatékony felvételi interjú technikájának elsajátítása és begyakorlása. A kiosztott felvételi kérdéssoro-
kat párokban gyakorolják be a csoporttagok. Majd nagycsoportban is bemutatásra kerül a párbeszéd. Ezután a 
csoporttagok újabb kérdéssort húznak, és a szituációs feladatot a csoportvezetővel próbálják minél helyesebben 
megoldani. A termet próbáljuk meg berendezni egy irodának megfelelően. 

5. Feladat / Célok légballonja 

Eszközigény: Flip-chart papírra megrajzolt nagyméretű „Célok légballonja”, benne a kisebb, életterületeket jelké-
pező kis légballonokkal. Színes, egyik oldalán ragasztható ún. post-it cédulák. Papír, íróeszközök.
Munkaforma: Egyéni munka. Csoportban végzett munka. Csoportos megbeszélés. Csoportvezető ismertetése. 
A feladatot elsőnek a csoportvezető ismerteti. A nagy légballon lerajzolása után, kisebb léggömböket is feltüntet 
a � ip-chart papíron. Ajánlott területeket kell megjeleníten, mint család, egészség, munka, barátság, háztartás stb. 
A feladat bevezetéseként a csoportvezető tartson rövid ismertetőt a célok helyes megtervezéséről, és eléréséről. A 
résztvevők a fenti szempontok alapján dolgozzák ki a különböző életterületeken elérni kívánt céljaikat. A részletes 
kidolgozás mellett minden célt néhány kulcsszóval külön - külön jelenítenek meg a színes post-it cédulákon.

IV. Személyes hozam

A személyes hozam az előző feladatban megfogalmazott célhoz kapcsolódjon. A résztvevők
próbálják meg megfogalmazni, hogy a céljaik elérésében a 3 napos foglalkozás miben járult
hozzá. 

V. Zárás

Elbúcsúzás a csoporttagoktól
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Munkaszocializáció és csoportos munkában 
történő együttműködést elősegítő tréning

3 napos csoportfoglalkozás tematikája
( 3 x 6 óra )
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Tematika
Első foglalkozás

  

Cél:
 A csoporttagok ismerjék meg a tréning célját.
A csoporttagok bemutatkozása. A csoporttagok elvárásainak megismerése, a foglalkozások kereteinek megalko-
tása.

Az aktív hallgatás, a másikra való � gyelés képességének fejlesztése. 
A prezentációs készségek fejlesztése.
Az együttműködés ösztönzése. Kommunikáció, kreativitás, szókincsbővítés fejlesztése. 
A kívánt munka és képességek összeegyeztethetősége. Önismeret bővítése önértékelési eljárással. 
Tanulás fontosságának megvilágítása.

Tréning bemutatása, megnyitása 
Eszközigény: jelenléti ív, toll
Munkaforma: csoportos
1. csoportvezető bemutatkozása
2. jelenléti ív kitöltése
3. tréning céljának ismertetése

Hangulatteremtés 

Megismerkedés

Eszközigény: labda (kabala), névjegykártyapapírok, � lctoll

Munkaforma: csoportos

A székekből kört alkotása, a csoporttagok egymással szemben ülnek. 
1. a csoportvezető mutatkozik be elsőnek ezzel is mintát adva a tagoknak, majd labdadobálással mindenki bemu-
tatkozik egymásnak (név, lakhely, család, hobbi, szabadidő)

Bemutatkozás után mindenki felírja egy papírra a nevét (ahogy szeretnék, hogy szólítsák a csoportban) amit a 
lábánál helyez el a földön, melyet a tréning végéig megőrzünk.

2. Cél meghatározása

A mai foglalkozás célja egymás és a csoport szabályainak megismerése. A munka szerepe az ember életében. Ön-
ismereti témakörökből a képességek megismerése, mely a pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz kapcsolódik.
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3. Ismeretfeldolgozás

a. Csoportkeretek megalkotása 

Munkaforma: Csoportos

A csoporttagok meginterjúvolása a következő témában:
• Ki vett már részt csoportfoglalkozáson? Hol? Mikor?
•  Milyen tapasztalatai vannak? 

Csoportkeretek megbeszélése: 
•  Mikor fogunk találkozni? 
•  Hány alkalommal? 
•  Milyen időközönként? 
•  Meddig fog tartani egy-egy foglalkozás? Időhatárok! 
•  Pontosság betartásának hangsúlyozása!
•  Hiányzás!
•  Titoktartás!
•  Szünetek tartása
•  Zavaró körülmények kizárása (telefon)
•  Alkalomhoz illő megjelenés
•  Higiénia
•  Annyit viszel haza amennyit beletettél!

b. Csoporttagok igényeinek feltárása 

Eszközigény: fénymásolt A/5 sablonok, toll

Munkaforma: egyéni, mondatbefejezés

Az előre lefénymásolt, kettévágott papír szétosztása, a csoporttagok válaszadása az alábbi kérdésekre:
• Mit szeretnék? Azért, hogy nyíltan beszélhessek a csoportban, számomra fontos, ...............
• Mit nem szeretnék! A csoportban korlátok közé lennék szorítva, ha.................................... 

c. A válaszok összegyűjtése, szemléltetése 

Eszközigény: � ipchart papír, tábla� lc, blue-tek

Munkaforma: csoportos gyűjtés 

A � ipchart papírra  a csoporttagok válaszait összeírása, ezek megbeszélése és kipótlása az általunk elmondottakkal.
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d. Munka az ember életében  

Eszközigény: fénymásolt A/5 sablon, toll

Munkaforma: egyéni, majd csoportos

A csoporttagok feladata az ábrázolás, mindenkinek le kell rajzolnia magát egy A/5-ös lapra, hogy hogyan képzeli el 
magát 2 év múlva (munkahelyi környezet, munkaszituáció) A lap hátuljára pedig egy mondatban le kell írni, hogy 
milyen munkát szeretnének. Mindenki egyesével bemutatja rajzát, elmondja válaszát. 

e. Puzzle 

Eszközigény: 4 db puzzle, blue-tek

Munkaforma: kiscsoportos

4 kiscsoportba való rendeződés. Rászámolás: 1,2,3,4 az azonos számúak fognak egy csoportba tartozása. A négy 
borítékban található 4 mondat, (mely a munkával kapcsolatos) annak összeillesztése értelmes mondatokká. A 
de� níciókat nagycsoportban értelmezzük.

f. A munka szó jelentése 

Eszközigény: � ipchart papír, blue-tek, tábla� lc

Munkaforma: csoportos gyűjtés 

A csoporttagok megkérdezése, hogy mit is jelent a munka szó a számukra. Mi jut eszükbe a munka szó hallatán. 
Milyen az, ha valakinek van munkája és milyen, ha nincsen munkája? Több szempontot vegyünk alapul. A véle-
mények gyűjtése, csoportosítása. Hullámvasút modell ismertetése.

g. Munkapotenciál kerék 

Munkaforma: egyéni munka, csoportos megbeszélés 

Eszközigény: toll, fénymásolt munkapotenciál kerék, 

1. szakasz: A Munkapotenciál-kerék kitöltése. Egyéni munka.
Minden résztvevőnek kiosztunk egy lapot, amely a “Munkapotenciál-kereket” ábrázolja. A csoportvezető ismer-
tesse a „Munkapotenciál-kerék” ábráját. 
Ha a világ összes munkáját ábrázolni lehetne egy diagrammon, akkor azt a következő részekre lehetne osztani:
- Olyan munka, amely nem felel meg nekem vagy nem tudom ellátni (végzettség hiánya, 
            egészségügyi problémák, kor, családi helyzet, stb. miatt). Ez tenné ki a világ összes 
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            munkájából a legnagyobb részt. Ezzel most nem foglalkozunk.
- Munka, amelyet képes vagyok ellátni, de nem szeretném.
- Munka, amelyet képes vagyok ellátni, szeretem, és olyan speciális végzettséget, tudást, 
            készségeket vagy gyakorlatot követel meg, amelyeknek birtokában vagyok.
- Munka, amely végzését szeretném, és amelyhez rendelkezem a szükséges készségekkel, 
            de bizonyos tudásom, vagy végzettségem nincs meg ahhoz, hogy elvégezhessem.”

Instrukciók a csoporttagoknak:

Először gondolják végig, és írják az ábrába azokat a munkákat (szakmákat), amelyeket a 3. csoportba tennének!
Talán vannak olyan munkák, amelyeket el tudnak ugyan végezni, de nem szeretik. Írják ezeket a 2. csoportba!
Talán bővíthetik a foglalkoztatási lehetőségeiket azzal, ha tovább tanulnak a kívánt munkához. Írják ezeket a szak-
mákat a 4. csoportba!
Rendezzék sorrendbe az összes beazonosított munkát a leginkább kívánatostól a legkevésbé kívánatosig! ”

2. szakasz: A Munkapotenciál-kerék bemutatása. Csoportban végzett munka.

Mikor mindenki végezett a feladattal, egyenként mutatassák be a saját munkapotenciál-kereküket a csoportnak, és 
kommentálják is. A csoporttagok javaslataikkal segítsék a szakmák bővítését, adjanak ötleteket a továbbtanulásra. 
Az ötletek és javaslatok adásakor fordítsunk különös � gyelmet a résztvevő céljára vonatkozó információkra!

3. szakasz: Összegzés, visszajelzések. Csoportos megbeszélés.

Összegezhetjük az elhangzottakat az alábbi szempontok alapján: 
Miben cselekszünk másképp, ha egy behatárolt célterület alapján keresünk munkát, és nem “bármilyen” munkát 
keresünk?

A tanulás mennyire bővíti ki foglalkoztatási lehetőségeinket?
A résztvevők beszéljék meg a feladattal kapcsolatos élményüket, tapasztalatukat.

h. Képesség puzzle 

Munkaforma: kiscsoportos, csoportos megbeszélés 

Eszközigény: 3 db puzzle borítékban, gumiragasztó

Kiscsoportba rendeződve mondatalkotás az előre összeállított szavak alapján. A képességgel kapcsolatos monda-
tok kiscsoportos, majd nagycsoportos értelmezése. 
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i.Tájoló-képesség önértékelési eljárás 

Munkaforma: egyéni

Eszközigény: írószer, Tájoló-képesség kérdőív

Az önértékelési eljárások lehetőséget nyújtanak a személyiség megismeréséhez. Segítségével pontosan körvona-
lazni lehet a kérdőív produkciófelületét, mely jelen esetben a képességeink megismerése. A kérdőíves eljárások 
pontosan, körülhatároltan megfogalmazzák azt, hogy milyen felvilágosítással egészítheti ki a személy az önmagá-
ról alkotott képet. Ezen eljárások segítik a tanácskérők önde� níciós képességének kialakulását. Megfogalmazzák a 
hiányokat és pozitívumokat, amelyek az ő számukra fontosak. 

Az önértékelési eljárás bemutatása, céljának ismertetése. Kérdőívek kiosztása, elvégeztetése.

j. Tájoló-képesség kérdőív kiértékelése

Az egyéni eredmények ismertetése, megbeszélése, majd az eredmények értelmezése következik nagycsoportban.

k. Pályaismereti játék 

Munkaforma: nagycsoportos

Eszközigény: 76 db kártya (szakmák), képességek csoportosítását jelző felirat

A 7 képességet jelölő felirat kiragasztása. 76 db szakma kiosztása és azok csoportosítása a képességcsoportok sze-
rint. A Tájoló-képesség eredményeinek konkretizálását teszi lehetővé a feladat. Egyénileg átgondolva, csoportosan 
megbeszélve lehet kifüggeszteni a szakmákat az adott képességcsoportnak megfelelően. A feladat segíti az önde� -
níciós képességek kialakítását, az egyéni kommunikáció és előadói képességek fejlődését.

4. Személyes hozam 

Munkaforma: egyéni

A csoporttagok egyesével válaszoljanak arra, hogy hogyan érezték magukat, mit kaptak a mai foglalkozástól.

5. Következő alkalom előkészítése

 A következő alkalommal témájának (érdeklődés) bemutatása. 
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Tematika
Második foglalkozás

Cél:
Minden egyes csoporttag érzelmi állapotának megmutatása és megismerése a csoportmunka első szakaszában. 
Kommunikáció fejlesztése. Világos lehetőségek felismertetése. A kívánt munka és jelenlegi munkalehetőségek ösz-
szeegyeztetése. Tanulás fontosságának megvilágítása. Kreativitás, szókincsbővítés, szövegértés gyakorlása. Mun-
kamotiváció elérése.
Önismeret bővítése önértékelési eljárással. Érdeklődés témakörének megismerése.

     
1.  Hangulatteremtés 

Eszközigény: gyufa, névjegykártya

Munkaforma: csoportos 

A székekből kör alkotása.
4. Egyesével gyufa gyújtása, az elmúlt hétről, pillanatnyi érzelmekről, gondolatainkról való beszélgetés.

2. Cél meghatározása

A foglalkozás célja az önismereti témakörök közül az érdeklődés feltérképezése, mely elengedhetetlen ismeret a 
szakmai továbblépés, majdani elhelyezkedés és a pályán való sikeresség megalapozásának szempontjából.

3.  Ismeretfeldolgozás

a. Önismeret fejlesztése
munkaforma: egyéni, majd csoportos megbeszélés

eszközigény: Tulajdonságskála sablon fénymásolata, írószerek

Tulajdonságskála kitöltése - önmagunkról. 

Minden résztvevő kapjon egy-egy „tulajdonságskála” című segédanyagot, melyen 30-30 tulajdonságpár van fel-
sorolva. A csoportvezető ismertesse a kitöltés menetét, vagyis mindenki önállóan értelmezze a felsorolt tulajdon-
ságokat (szükség esetén a csoportvezető segítsen). A tulajdonságpárok között  7db „+” jel van, amely egy skála, 
melynek a két végén maguk a tulajdonságok állnak. A „+”-ok közül minden sorban karikázzanak be egyet. Minél 
közelebbi jelet karikáznak be az adott tulajdonsághoz, az azt jelzi, hogy annál hangsúlyozottabban jellemző az 
egyénre az adott tulajdonság.
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Tulajdonságskála kitöltése – két társunkról. 

A csoporttagok véletlenszerűen alkossanak 3-as csoportokat és a már ismertetett instrukciók alapján töltsenek ki 
egymásról 1-1 tulajdonságskálát. (Egyéni munka, beszélni nem szabad.) 
A kitöltött lapok kerüljenek a címzettekhez. 
Mindenki hasonlítsa össze a saját lapját a másoktól kapottakkal.

A tulajdonságskála megbeszélése. Kiscsoportokban (3-3fő) végzett munka.
A 3 fős csoportok beszéljék meg egymással az „eredményeket”. Különösen � gyeljenek az egyező, valamint a nagy 
különbségeket mutató tulajdonságokra.   

Összegzés. Csoportos megbeszélés.

b. Érdeklődés témakör bevezetése

c.  Puzzle az érdeklődésről /kiscsoportos-csoportos

Munkaforma: kiscsoportos
Eszközigény: 4 db puzzle (a mondatok az érdeklődés de� nícióit tartalmazzák)
A csoporttagok kiscsoportba rendeződnek. A négy borítékban található szavakat (érdeklődés de� níció) monda-
tokká alakítják. A de� níciókat nagycsoportban bemutatják, értelmezik. A feladat kiválóan alkalmas a kreativitás 
előmozdítására, a szövegértés – mondatalkotás gyakorlására.

d.    Érdeklődési körök bevezetése keresztrejtvénnyel 

Munkaforma: egyéni
Eszközigény: írószer, előre elkészített keresztrejtvény

A keresztrejtvény megoldása az érdeklődés fogalma lesz, melyeket az érdeklődés csoportosításának elemei teszik 
ki. Célja a tanulási képességek elősegítése és az érdeklődés fontosságának kiemelése. 

e. Tizenöt tevékenység, amit szeretek csinálni gyakorlat

Munkaforma: Egyéni munka, majd kiscsoportokban (3-5 fő) végzett munka. A legvégén pedig nagycsoportban 
végzett munka.

Eszközigény: fénymásolatok, írószerek

A feladat a „Tizenöt tevékenység, amit szeretek csinálni” című táblázat kitöltése.
Egyéni munka
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A résztvevők önállóan töltsék ki a „Tizenöt tevékenység, amit szeretek csinálni” című táblázatot  az alábbi instruk-
ciók szerint:
Az első oszlopba írják fel a 15 kedvenc tevékenységüket.
A második oszlopba adják meg, hogy kivel szeretik ezt a tevékenységet/munkát végezni, másokkal vagy egyedül!
A harmadik oszlopba jelöljék „X”-el, ha ezt a tevékenységet/munkát gyakran végzik, és az elmúlt egy hónap során 
végezték.

A kedvenc tevékenységek ismertetés.

Kiscsoportokban (3-5 fő) végzett munka. 

A résztvevők alkossanak 3-5 fős kiscsoportokat, ahol mindenki mondja el, hogy melyek a kedvenc tevékenységei, 
és azokat egyedül vagy másokkal együtt végzi.
A csoport tagjai próbálják meghatározni azokat a munkaköröket, amelyek megfelelnek ezeknek a tevékenységnek. 

Összegzés. 

Csoportban végzett munka.
A résztvevők mondják el, hogy a kedvenc tevékenységeik � gyelembevételével milyen munkaköröket javasoltak 
számukra a kiscsoport tagjai, és mennyire elégedettek a javaslatokkal.
A csoport tagjai beszéljék meg:
- Miért fontos � gyelembe venni az érdeklődési területeket a jövőbeli munka vagy tevékenység tervezéskor?
- Fel tudják-e osztani az érdeklődési területeket a következő szempontok szerint: munka másokkal, munka tár-
gyakkal ( gépekkel, szerszámokkal), munka információkkal és gondolatokkal?
A megbeszélés és a feladat után a résztvevők elkészíthetik, illetve bővíthetik munka és/vagy szakma listájukat.

f. Tájoló-érdeklődés kitöltése majd kiértékelése

Munkaforma: egyéni, majd csoportos megbeszélés 

Eszközigény: tájoló-érdeklődés kérdőív sablonok, írószerek

Az önértékelési eljárások lehetőséget nyújtanak a személyiség megismeréséhez. Segítségével pontosan körvona-
lazni lehet a kérdőív produkciófelületét, mely jelen esetben a munkával kapcsolatos érdeklődési köreink megis-
merése. A kérdőíves eljárások pontosan, körülhatároltan megfogalmazzák azt, hogy milyen felvilágosítással egé-
szítheti ki a személy az önmagáról alkotott képet. Ezen eljárások segítik a tanácskérők önde� níciós képességének 
kialakulását. A tanácsadásban nagy jelentőséget tulajdonítanak a személyiséget meghatározó jellemzők közül az 
érdeklődési irányoknak. A hazai kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy változik az érdeklődés iránya, és fontos 
az, hogy ennek a változásnak a tartalmát meg is tudjuk fogalmazni. Az érdeklődésünknek megfelelő munkavégzés 
alapja a pályán való sikeres helytállásnak. 

Az önértékelési eljárás bemutatása, céljának ismertetése. Kérdőívek kiosztása, elvégeztetése.
Nagycsoportban történő eredménybemutatás, a jelenlévők kiemelt érdeklődési köreinek megbeszélése. 
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g. 76 db szakma hozzárendelése az érdeklődési körökhöz
pályaismereti gyakorlat 

Munkaforma: nagycsoportos

Eszközigény: érdeklődési kör kártyák,  76 db szakma kártya

Az érdeklődési területekhez rendezzük a 76 darab szakmát. Ez a feladat kiválóan alkalmas Tájoló-képesség önérté-
kelési eljárás eredményének konkretizálásához. A feladat után az egyén képessé válik a személyiségének, érdeklő-
dési körének megfelelő szakmát, pályát megfogalmazni. A feladat segíti az egyéni kommunikációs és prezentációs 
képességek fejlődését.

4. Személyes hozam

Munkaforma: egyéni, majd nagycsoportos 
Eszközigény: előre nyomtatott papírlapok („A mai foglalkozáson az tetszett a legjobban, hogy.................................
....................)
Instrukció mondatbefejezés. Ezzel a feladattal visszajelzést kaphat a csoportvezető a foglalkozással kapcsolatban. 

5. Következő alkalom előkészítése 

A csoporttagoknak világosan elmondjuk, hogy a következő alkalommal a mivel fogunk foglalkozni.
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Tematika
Harmadik foglalkozás

Cél:

Énkép elemeinek feltárása. Önismeret fejlesztése.
Szocializációs készségek fejlesztése. Pozitív atmoszféra teremtése.
Pályaismeret bővítése. Fogalomtisztázás. Ábrázolás. Szókincsbővítés, szerephelyzetek gyakorlása. 
Pályaismeret növelése, szövegértelmezés gyakorlása. Önismeret fejlesztése (munkamód)

   
1. Hangulatteremtés 

A  harmadik és egyben befejező alkalommal a hangulatteremtés eszközéül egy beszélgetéses, bemutatkozós fel-
adatot adunk. Ezzel a feladattal már egy esetleges állásinterjúra való sikeres szereplést alapozhatunk meg, mert a 
jelenlévő lehetőséget kap magáról beszélni, ezáltal a kommunikációs képességeit javíthatja, bemutatkozását gya-
korolhatja.

Az instrukció a következő, a székekből kört alkotunk, a csoportvezetők egymással szemben ülnek. Lábaknál a 
névjegykártyák.

A csoporttagok párokat alkotnak. 2 percük van arra:
  Bemutatkoznak egymásnak (bővebb ismeretek szerzése egymásról)
  Elmondják egymásnak, hogy miért is vannak itt?
  Mi tetszett eddig legjobban nekik a csoportban?
  Mit csináltak délelőtt és milyen kedvvel jöttek ma el?
Ha elkészültek, az egyik személy ül, a másik mögötte áll. Az álló személy bemutatkozik úgy, mintha az ülő társa 
lenne I. sz. 1 személyben. 

2. Cél meghatározása

A foglalkozás aktuális célját mondjuk el a jelenlévőknek, ami a mostani alkalommal a munkamód lesz. A három 
napos komplex tudással lehetőségük nyílik a csoporttagoknak a továbblépéseiket, életcéljaikat meg meghatározni. 

3.  Ismeretfeldolgozás  

a. Önismereti feladat Életcélok-gyakorlat

Munkaforma:egyéni, csoportos kifejtés

Eszközigény:fénymásolt sablon
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A csoporttagok feladata a mondatbefejezés lesz, melyeket előre nyomtatott lapokon kiosztunk a jelenlévők számá-
ra.

 • Minek kellene az Ön életében történnie ahhoz, hogy idős korában azt mondhassa: „Érdemes volt élni!”
 • Mi olyan fontos az Ön számára, hogy semmiképpen nem mondana le róla?
 • Mit szeretne elérni az életben?
 • Mik az életcéljai?

Lehetőséget adunk, hogy a tagok önállóan átgondolják válaszaikat, majd az önként jelentkezők (de lehetőleg az 
összes csoporttag) bevonásával a válaszaik bemutatása következik. 

b. Munkamód ismertetése

Munkaforma: csoportos, gyűjtés, fogalomtisztázás

Eszközigény: � ipchart papír, táblatoll

Brainstroming eszközével munkamóddal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket gyűjtünk. Gyakorlatilag lehetőséget 
nyújtunk a csoporttagoknak az ötletelésre, önálló fogalom alkotására.

c. puzzle kirakás 

Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos

Eszközigény: puzzle, bluetek

A jelenlévőkből kiscsoportokat alkotunk, majd a borítékba rakott szétvágott mondatot kell összeállítaniuk úgy, 
hogy egy értelmes, összetett mondatból álló munkamóddal kapcsolatos de� níciót kapjanak. A kész mondatokat a 
csoporttagok bemutatják, értelmezik. 

d. Munkamód kérdőív kitöltése majd kiértékelése

Munkaforma: egyéni, majd nagycsoportos bemutatás 

Eszközigény: fénymásolt kérdőív, íróeszközök

A Munkamód kérdőív kitöltésével, majd értelmezésével lehetőségük nyílik a csoporttagoknak saját az általuk pre-
ferált munkamód meghatározására. Ez azért rendkívül fontos, mert egy esetleges pályaelhagyást, pályamódosítást 
előzhetünk meg vele. A kérdőívet önállóan kitöltik a jelenlévők, majd nagycsoportban bemutatják kapott eredmé-
nyeiket. 
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e. 76 szakma hozzárendelése a kérdőív 10 munkajellemzőjéhez 

Munkaforma: nagycsoportos, párosítás, gyűjtés

Eszközigény: 10 db kártya

A munkamódra jellemző területekhez való társítása a 76 szakmának. Ez a feladat tökéletesen alkalmas a pályais-
meret, önismereti tényezők bővítéséhez

f. Activity/Amerikából jöttem játék 

Munkaforma: csoportos, szerepjáték

Eszközigény: 76 db szakma

Minden csoporttag húz egy pár db kártyát a 76 db szakma kártya közül és hang nélkül eljátssza a szakmára jellem-
ző tevékenységet, a többi csoporttag megpróbálja minél rövidebb idő alatt kitalálni melyik szakmáról is lehet szó. 
Ezzel az energizáló feladattal a csoporttagok kohézióját, energetikai szintjét lehet aktivizálni. 

g. A kívánságok tudatosítása gyakorlat (értékek rejtett feltárása)

Eszközök: CD lágy klasszikus zenével, zenelejátszó eszköz az egyéni munka szakaszára.
Munkaforma: Egyéni munka. Kiscsoportokban (3-4 fő) végzett munka. Csoportban végzett munka.

1. szakasz: Kívánságok listájának elkészítése. Egyéni munka

Feladat:
A résztvevők képzeljék el, mit tennének a következő helyzetben!
Mindenkit szerencse ért, mindenki nyert a lottón 100 millió forintot. Nem kell dolgozni, mindenki szabadon el-
döntheti, hogy mivel foglalkozna élete végéig. Most valamennyien gondolkozzanak el azon, hogy mit tennének, 
mivel foglalkoznának, hol és hogyan élnének, stb.? Mi, milyen tevékenység okozná a legnagyobb örömet?
Gondolataikat engedjék szárnyalni és írjanak egy- egy hosszú listát kívánságaikról.

Az összegyűjtött kívánságlistából az öt legértékesebb tevékenység kigyűjtése.

2. szakasz: Gondolatok megosztása. Kiscsoportokban (3-4 fő) végzett munka.

A kiscsoportok tagjai ismertessék egymással az öt legértékesebbnek talált „tevékenységet”.
Választásukat indokolják is meg.
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3. szakasz: Gondolatok megosztása, összegzés. Csoportban végzett munka.

A résztvevők osszák meg az egymástól kapott élményeket, gondolatokat. 
Néhány csoporthoz intézett kérdéssel segítsük a gondolatok összegzését. 

h. Mit akarok gyakorlat /Életóra

Célok:
 • A résztvevőket hozzásegíteni ahhoz, hogy felismerjék a múlt aktuális helyzetre gyakorolt hatását. 
 • A résztvevők ismerjék fel a saját vágyaikat és céljaikat. 
 • Megértsék, hogy milyen fontos szerepe van a jelenben tett döntéseknek a jövőbeli célok megvalósításában.
 • A tanulásra való motiválás.

Eszközök: életóra ábra minden résztvevő számára toll, színes ceruzák.
Munkaforma: Egyéni munka. Párokban végzett munka. Csoportos megbeszélés.

1. szakasz: Az „Életóra ábra” kitöltése. Egyéni munka.

A feladatot egyéni munkával kezdjük. Minden résztvevőnek kiosztunk egy-egy „Életóra” ábrát és íróeszközt. Majd 
bemutatjuk a feladatot:

A rajzon található életóra az életünket szimbolizálja a születésünktől a halálunkig. 
Elsőként jelöljék meg a rajzon a jelenlegi életkorukat! (iskola, tanulmányok, munka, családi esemény) 
Most gondolják végig, hogyan képzelik el a jövőjüket! Mit szeretnének csinálni életük későbbi szakaszaiban? Jelöl-
jék be a következő dátumokat is az életórán 

Problémák jelentkezhetnek, amikor a résztvevők a jövőjükről próbálnak gondolkodni. Adja meg minden résztve-
vőnek a szabadságot, hogy belátásuk szerint jelöljék ezt be, csak azt biztosítsa, hogy terjedjen ki az ábra a jövőbeli 
eseményekre is.
A jövő felvázolása után kérjük meg a résztvevőket két fontos életszakasz jól látható elkülönítésére:
Más-más színnel színezzék ki azt az életszakaszt, amelyet tanulással töltött, és azt, amelyet munkával!”

2. szakasz: Az Életórák megismerése. Párokban végzett munka.

Párokat alakítunk ki. A párok ismerjék meg egymás életóráját. Fektessünk hangsúlyt a tanulással és munkával 
eltöltött időszakokra!
Ehhez két munkaformát választhatunk. Dolgozhatunk úgy, hogy ki-ki bemutatja a saját életóráját a párjának, aki 
a kérdéseivel ösztönözheti a párját a minél szélesebb körű ismertetésre. 
A másik lehetőség, hogy nem a saját életórájukat mutatják be, hanem a párjuk próbálja meg leolvasni az ő életórá-
jukat. Így teremtünk lehetőséget a párbeszéd kialakítására, az életóra megvitatására. 
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3. szakasz: Az Életórák bemutatása. Csoportban végzett munka.

A résztvevők mutassák be a saját vagy a párjuk életóráját. Ezáltal megoszthatják új felismeréseiket, kérdezhetnek 
egymástól. 
A megbeszélés kiterjedhet az életben tapasztalt nehézségekre is. Fontos szempont, ha a nehézségekről beszélünk, 
hogy hogyan változtatta az meg őket, mit tanultak belőle, hogyan oldották meg.

4. szakasz: Összegzés. Csoportos megbeszélés.

Szempontok az összegzéshez (plusz az egyéni munkánál adott instrukciók):
- Hogyan érezték magukat, amikor a jövőjüket kellett ábrázolniuk?
- Mennyi idejüket töltötte ki a tanulás vagy a munka?
- Megéri több időt fordítani a tanulásra, hogy a kiválasztott munkában tudjon dolgozni?
- Milyen múltbeli eseményeknek volt a legnagyobb hatása a jelenlegi helyzetére? 
- Miket kell véghez vinnie a közeljövőben, hogy elérje a céljait? Meg fogja tenni?
- Fontos a jövőre gondolni? Miért és miért nem?
- Stb.

4. Személyes hozam 

Eszközigény: tábla� lc, � ipchart tábla

Munkaforma: nagycsoport előtti bemutatás

A � ipchart táblára rajzolják le egy smile � gurával hogyan érzik jelenleg magukat, fejtsék ki, hogy miben voltak 
számukra hasznosak az egyes gyakorlatok és mi tetszett nekik a legjobban.

5. Zárás

Eszközigény: írószer, kisméretű papírok

Munkaforma: egyéni

Minden csoporttag az összes jelenlévő részére építő jellegű véleményt, mondatot írjon, mely egy személyes üzenet. 
A foglalkozás végén, aki szeretné, felolvashatja, hogy milyen üzeneteket kapott és megfogalmazhatja, hogy milyen 
hatással van az a mondat hangulatára, érzéseire, gondolataira. 
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Önálló életvezetés tréning
3 napos csoportfoglalkozás tematikája

( 3 x 6 óra )
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Tematika
Első foglalkozás

  

Tréning bemutatása, megnyitása 

Cél: hangulat kialakítása, ismerkedés a csoporttagokkal, csoportkohézió kialakítása

Munkaforma: csoportos prezentáció

Munkamód: nagycsoportos

5. soportvezető bemutatkozása
6. jelenléti ív kitöltése
7. a tréning céljának ismertetése

I. Hangulatteremtés

Megismerkedés

Cél: bizalmi légkör kialakítása

Munkaforma: csoportos

A székekből kör alkotása, bemutatkozás egyesével.

Bemutatkozás után mindenki felírja egy papírra a nevét (ahogy szeretnék, hogy szólítsák a csoportban) amit a 
lábánál a földön helyez el.

II. Cél meghatározása

Ismerkedés, csoportszabályok alkotása. Munka szerepe az ember életében. Munkamotiváció kialakítása. A tréning 
céljának ismertetése. Munkaerőpiac bemutatása

III. Ismeretfeldolgozás

1. Csoportkeretek megalkotása 

Cél: csoportszabályok kialakítása

Munkaforma: Csoportos
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A csoporttagok meginterjúvolása a következő témában:
 • Ki vett már részt csoportfoglalkozáson? Hol? Mikor?
 • Milyen tapasztalatai vannak? 

Csoportkeretek megbeszélése: 
 • Mikor fogunk találkozni? 
 • Hány alkalommal? 
 • Milyen időközönként? 
 • Meddig fog tartani egy-egy foglalkozás? Időhatárok! 
 • Pontosság betartásának hangsúlyozása!
 • Hiányzás!
 • Titoktartás!
 • Szünetek tartása
 • Zavaró körülmények kizárása (telefon)
 • Alkalomhoz illő megjelenés
 • Higiénia
 • Annyit viszel haza amennyit beletettél!

2. Csoporttagok igényeinek feltárása 

Munkaforma: egyéni, mondatbefejezés
Munkamód: egyéni, majd csoportos
Cél: bizalmi légkör kialakítása

Az előre lefénymásolt, kettévágott papír szétosztása, a csoporttagok válaszadása az alábbi kérdésekre:
 • Mit szeretnék? Azért, hogy nyíltan beszélhessek a csoportban, számomra fontos, ...............
 • Mit nem szeretnék! A csoportban korlátok közé lennék szorítva, ha.................................... 

3. A válaszok összegyűjtése, szemléltetése

Munkaforma: csoportos gyűjtés 

A � ipchart papírra a csoporttagok válaszait összeírása, megbeszélése, elfogadtatása a csoporttal.

4. Munka az ember életében

Cél: prezentációs készségek fejlesztése, kommunikáció gyakorlása, önismeret

Munkaforma: egyéni, majd csoportos

Munkamód: ábrázolás
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A csoporttagok feladata az ábrázolás, mindenkinek le kell rajzolnia magát egy A/5-ös lapra, hogy hogyan képzeli 
el magát 2 év múlva (munkahelyi környezet, munkaszituáció) A lap hátuljára pedig egy mondatban le kell írni, 
hogy milyen munkát szeretnének. Mindenki egyesével bemutatja rajzát, elmondja válaszát. Mögöttes tartalom: 
kommunikáció, prezentációs készségek fejlesztése, motiváció)

5. A munka szó jelentése

Cél: információgyűjtés, ismeretek gyarapítása, kommunikáció gyakorlása

Munkaforma: csoportos gyűjtés, elemzés

Munkamód: gyűjtés

A csoporttagok megkérdezése, hogy mit is jelent a munka szó a számukra. Mi jut eszükbe a munka szó hallatán. 
Milyen az, ha valakinek van munkája és milyen, ha nincsen munkája? Több szempontot vegyünk alapul. A véle-
mények gyűjtése, csoportosítása. Hullámvasút modell ismertetése.

Munka pozitív és negatív hatásai az emberi életre. Közös gyűjtés a csoportvezető segítségével. Pszichológiai ma-
gyarázat és a mindennapi életből merített tapasztalatok. Borgen féle hullámvasút modell elemzése, a pszichés 
érzelmek megértése, elfogadása, azonosulásának felismerése a csoporttagoknak, ezáltal könnyebb elfogadása a 
helyzetnek és a belső motiváció elindulása a munka irányába.

6. Puzzle

Cél: ismeretátadás, fogalomtisztázás

Munkaforma: kiscsoportos, nagycsoportos prezentáció

Munkaerőpiac de� níciójának teljeskörű ismertetése, puzzle feladattal 

Alapvető munkaerőpiaci de� níciók további ismertetése.

7. Kik a munkanélküliek? 

Cél: ismeretátadás, fogalomtisztázás

Munkaforma: nagycsoportos, frontális irányítás, közös beszélgetés 

8. Kik tartoznak a munkanélküliség által különösen veszélyeztetett csoportokba?

Cél: ismeretátadás, fogalomtisztázás, témafeltárás

Munkaforma: nagycsoportos, frontális irányítás, közös beszélgetés
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Témák: 
- veszélyeztetett csoportok
- jellemzőjük
- továbblépési lehetőségeik megbeszélése

9. Munkanélküliség fogalma és típusai a közgazdaságtan szerint

Cél: ismeretátadás

Munkaforma: ismeretátadás frontális módszerrel

Alapvető fogalmak tisztázása:
- súrlódásos munkanélküliség
- szerkezeti munkanélküliség
- szakmai-foglalkozási munkanélküliség
- területi munkanélküliség
- globális munkanélküliség

10. Népesség mint munkaerőforrás

Cél: ismeretátadás

Munkaforma: ismeretátadás frontális módszerrel, interaktív

Témakörök: 
- Gazdaságilag aktívak
- Gazdaságilag inaktívak 

IV. Személyes hozam 

Cél: önismeret

Munkaforma: egyéni

Igényfelméréssel összekapcsolt személyes hozam.
A csoporttagok egyesével válaszoljanak arra, hogy hogyan érezték magukat, mit kaptak a mai foglalkozástól. 

V. Következő alkalom előkészítése

 A következő alkalom céljának ismertetése, mely a munkajoggal, kon� iktussal, kon� iktuskezeléssel, asszertivitás-
sal lesz kapcsolatos
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Tematika
Második foglalkozás

I. Hangulatteremtés 

Cél: a jó hangulat kialakítása, az egymásra hangolódás

Munkaforma: nagycsoportos

Munkamód: szerepjáték

Szoborcsoport játék. A játék lényege, hogy mindenki egy mozdulattal fejezze ki aktuális hangulatát. 

II. Cél ismertetése

Munkajogi ismeretek átadása. Megtanítni, felismerni a kon� iktust, elemezni a kon� iktusos helyzetet, technikák a 
feloldásra, mindennapi alkalmazásuk elsajátítása. Az asszertivitás és az asszertív kommunikáció.

III. Ismeretfeldolgozás

1. Munkajogi alapismeretek

Cél: Alapvető munkajogi ismeretek átadása interaktívan 

Munkaforma: interaktív, nagycsoportos, frontális

Témakörök: 
- munkaviszony, a munkaviszony létesítése
- a munkaviszony megszűnése és megszüntetése
- munkaidő és pihenőidő
- munkaidő hossza, munkaidőrendek, 
- munkaviszony típusa
- munkabér
- munkaszerződés alapkövetelményei
- munkaszerződés minták átbeszélése 

2. A kon� iktus fogalma 

Cél: A kon� iktus elméleti megismerése, majd szerepének kiemelése mindennapi életünkre kivetítve.

Munkaforma: frontális vezetéssel, szemléltetés eszközével nagycsoportban
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Témakörök: 
- kon� iktus
- korszerű kon� iktusfelfogás
- kon� iktusok alaptípusai
- belső kon� iktus
- kon� iktusok életútja
- kon� iktusok felismerése

2. Gondolat és érzés feladat

Cél: Mindenkiben tudatosuljanak az érzései

Munkaforma: egyéni

Módszer: csoport munka, gondolat és érzés fogalmának értelmezése, megbeszélése kiscsoportban 

Fogalmak: 
- gondolat
- érzelem
- helyzet

Várható tanulságok, jellemzők: A többféle kon� iktushelyzet rávilágítja a csoportot, hogy mindenki más gondolat-
tal érzéssel él meg helyzeteket, a pillanatnyi helyzettől és személyiségétől függően. 

3.  „Meg áll az ész!”  gyakorlat

Cél: Megtanulni és felismerni a testi érzéseket, kiderüljön, hogy ki milyen � zikai tünetekkel szokott egy-egy 
kon� iktusra reagálni. 

Munkaforma: gyűjtés, csoportmunka

6. „Ringasd el magad!” gyakorlat

Cél: aktív-passzív lazító feszültségcsökkentési technikák elsajátítása

Módszer: gyűjtőmunka

Munkaforma: kiscsoportos munka, majd csoportmunka

Fogalmak:  ellazulás, pozitív érzelmek

Az érzelemcentrikus megküzdések után problémacentrikus megküzdésre koncentrálunk
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7. Kon� iktuskezelő kérdőív kitöltése

Cél: kon� iktuskezelési stratégiájának megfogalmazása, feltárása

Módszer: feladatlap egyéni kitöltése

Munkaforma: egyéni munka

Kérdőív megbeszélése

Cél: a kon� iktuskezelési stratégiák megismerése

Módszer: csoportmunka

Várható tanulság: A stratégiák tudatosabb alkalmazása jövőben.

Fogalmak:
Versengő stratégia
Problémamegoldó stratégia
Kompromisszumkereső stratégia
Elkerülő stratégia
Alkalmazkodó stratégia

8. Az asszertivitás és az asszertív kommunikáció 

Cél: ismeretátadás, asszertivitás fogalmának tisztázása

Munkaforma: gyűjtés, tisztázás

Munkamód: egyéni majd csoportos

IV. Személyes hozam 

Minden csoporttag egy mondatban fejezze ki, hogy hogyan érezte magát a foglalkozáson. 

V. Következő alkalom előkészítése

A háztartás, élet a családban, „Gazdálkodj okosan!”  (a házimunka célszerű tervezése, költségvetés készítése, ér-
tékteremtő gazdálkodás, bevétel, kiadások, zsebpénz; a tudatos vásárló, szükségletterv, takarékos, pazarló életvitel, 
reklámok és a szükségletek, beosztó gazdálkodás)
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Tematika
Harmadik foglalkozás

I. Hangulatteremtés

Cél: Bevezetés, a jó mikroklíma teremése

Módszer: asszociálás

Munkaforma: csoportos prezentáció

A székekből kör alkotása, majd a csoportvezető által hozott képek közül ki kell választani azt amelyik a legközelebb 
áll hozzánk, a jelenlegi hangulatunkhoz.

II. Célkitűzés 

A foglalkozás témája: szerep(ek), családi szerepekkel való megismerkedés a munkavállalás szempontjából. A cso-
porttagok ismereteinek bővítése a helyes családi költségvetéssel és okos pénzbeosztással kapcsolatosan.

III. Ismeretfeldolgozás

1. Gyakorlat / Szerepek 1.

Cél: információátadás a szerepekről

Munkaforma: csoportos 

Módszer: frontális információátadás és gyűjtés

Instrukció: szerepek gyűjtése életünkben (fér� ak és nők) továbbá a viselkedési technika, normáknak az összessége, 
megfelelő magatartás ( kapott vagy szerzett ), az egyénhez egyidejűleg több szerep is tartozik, normasértés, szerep-
viselkedés, szereptanulás, szerepelvárás, szerepek fajtái, szereptípusok (csoportszerepek), általános szereptípusok, 
speciális szereptípusok, szerepek tanulása, szerepen belüli kon� iktusok, szerepek közötti kon� iktus, személy-sze-
rep kon� iktus

2. Gyakorlat / Szerepek 2. 

Cél: szemlélő terápia a csoportban

Módszer: Közös beszélgetés, asszociáció, önismeret bővítése, prezentációs készség erősítése

Munkaforma: nagycsoportos



71

Téma: 
Ki milyen szerepet szeretne a jövőben betölteni?
Van-e olyan szerep, amire vágyunk?
Gondolkodtunk-e már azon, hogy jó lenne/vagy nem lenne jó az ő szerepében (helyében) lenne?
Mit tartunk az életben a legfontosabb szerepünk? Miért?
Nemi szerepek a társadalomban és a családban
A munka szerepe az ember életében, a munka világa, női munka, fér�  munka

A kommunikációs csatornák és formák ismertetése. Továbbá a kommunikációs elemek megbeszélése (testbeszéd, 
tekintet, hang, tartás stb.) 

3. Gyakorlat / Háztartástan

Munkamód: Közös beszélgetés a csoporttagokkal

Munkaforma: nagycsoportos gyűjtés

Cél: háztartás és család fogalmának és annak elmélyítése 

A háztartással kapcsolatos fogalmak gyűjtése
- háztartás fogalma
- háztartás szerepe
- háztartási modellek
- háztartás mint gazdaság
- háztartás mint fogyasztó
- háztartás mint erőforrás
- Maslow piramis
- háztartás gazdasági tevékenységei
- mit fogyasztunk
- honnan, miből fogyasztunk
- mit jelent a házimunka

4. Gyakorlat / Pénzügyi egyensúly

Munkamód: fogalomalkotás, asszociáció, gyűjtés, ppt megtekintése, majd gyűjtés

Munkaforma: nagycsoportos, majd kiscsoportos

Cél: értékek és információk átadása

Téma: Pénzügyi egyensúlyunkról
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- Háztartások anyagi helyzete, pénzügyei
- Gyűjtés kiscsoportban: mi lehet a család bevételi forrása és kiadásai? 

5. Gyakorlat / Bevételeink és kiadásaink

Cél: Bevételeink-kiadásaink egyensúlyának elméleti megteremtése

Munkaforma: kiscsoportos gyűjtés, nagycsoportos prezentáció

Munkamód: brainstorming

Téma:
-Kérdések: Ismerjük-e saját tényleges helyzetünket? Hogyan kerülhetünk egyensúlyba? Bevételeink és kiadásaink 
egyensúlya. 
-Egyéni gyűjtés: mit kell tennünk, ha több bevételt szeretnénk? Hogyan csökkenthetőek kiadásaink? 

6. Gyakorlat / Vásárlási szokásaink

Cél: Vásárlásai szokásaink ( rendszeres, nagyértékű vásárlásaink) átgondolása

Munkamód: ppt megtekintése

Munkaforma: nagycsoportos

Téma: Sikeres pénzbeosztás, okos vásárlás, gazdaságos beszerzések, ár – érték arány, használati érték. Apró, min-
dennapi bevásárlások, ritka, vagy nagy értékű vásárolások megtervezése. 

7. Gyakorlat / Takarékosság

Cél: Kiscsoportokban gyűjtsenek praktikákat, taktikákat a takarékosságra 

az alábbi szempontok szerint: táplálkozás, ruházat, rezsiköltség, egyéb.... majd ezek megbeszélése. Te hogyan bánsz 
a pénzzel? Hogyan tudunk takarékoskodni (áram, víz, gáz)?

Munkaforma: kiscsoportban, nagycsoportos megbeszélés

Munkamód: gyűjtés

8. Gyakorlat / Pénzügyi napló

Pénzügyi napló bemutatása
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Cél: Pénzügyi napló és előnyeinek bemutatása

Előnyeinek felsorolása:
 • ötletek, jól működő módszerek megosztása egymással,
 • segítő kérdések lista (kiadásaim, megtakarításaim, nélkülözhetetlen és nélkülözhető kiadásaim, döntése
 im a vásárlás során, hirtelen felindulásból elkövetett vásárlásaim, akciók, bevételeim és kiadásaim egyen
 lege, egyéb ötletek a kiadások és megtakarítások terén, kihívásaim
 • visszamenőleg, valamint előre, tervezési céllal is használható

Munkamód: gyűjtés, asszociáció

Munkaforma: egyéni, nagycsoportos

9. Gyakorlat / Költségvetés

Cél: Költségvetés, öngondoskodás, kölcsönök megbeszélése. Átlagos család költségvetése. Költségvetési kalkulá-
tor. Öngondoskodás

Módszer: ppt bemutatása, kis� lm megtekintése

Munkaforma: csoportos

Témák: 

- nyugdíjrendszer ppt be mutatása, megbeszélése
- „Mit jelenthet az öngondoskodás?” 
- „Miért van szükség a nyugdíjreformra?”
- „Mitől függ mennyi nyugdíjat kapunk? (gyűjtés, csoportos)
- Hogyan növelhetem a nyugdíjamat? 

Kölcsönök
2. Felelős hitelfelvétel pps. (házimozis példa kiszámítása)
 • Hitel ( mi tartozik ide?)
 • Mit kell ki� zetnem, ha hitelre veszek valamit?
 • Mi a kamat?
 • Mi a kamatláb?
 • Tőke?

2. Mit jelent a felelős hitelfelvétel?
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10. Gyakorlat / Hitelfelvétel buktatói

Cél: a hitelfelvétel gyakorlati elemzése

Munkamód: számolás, puzzle

Munkaforma: egyéni, csoportos

Számolási feladat: melyik éri meg jobban?
a. 220e Ft-os házimozi évi 18%-os kamattal 3 évig?
b. 220e Ft-os házimozi évi 20%-os kamattal 2 évig?

Diák megtekintése:
- Devizakölcsönök 
- Mit tudtok? Mi lehet a különbség a deviza- és a forintalapú hitelek között?
- Információbiztonság és adatvédelem 

IV. Személyes hozam

Cél: megismerni a csoporttagok véleményét a csoportról, visszajelzés lehetősége

Munkaforma: egyéni, csoportos prezentáció

Módszer: mondatbefejezés
„Mit viszek haza?” …………………………………………..
Mondatbefejezés technikájával a csoporttagok véleményének megismerése a foglalkozásról.

5. Zárás

Építő gondolatok, érzések kifejezése a csoport tagjaitól a csoport tagjainak. A csoport zárása
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

KÉPZÉSI PROGRAM  

1. A képzési program megnevezése  
 

 

1.1. Megnevezése Konfliktuskezelés tréning, 30 óra 

1.2. OKJ azonosító  - 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 
programkövetelmény azonosítója 

- 

1.4. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám  

 

1.5. Cél A résztvevők ismerjék meg a konfliktusok fajtáit, azok 
forrásait, a konfliktuskezelés lehetőségeit és tudják 
alkalmazni annak módjait személyközi helyzetekben. Fontos 
hogy megértsék a konfliktus – kommunikáció - 
konfliktuskezelés összefüggésrendszerét. 

1.6. Célcsoport Alapvetően az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
pályázat résztvevői és bárki, aki érdeklődik a képzési 
program tartalma iránt 

 
2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 

 

2.1. A képzésben résztvevő legyen képes a képzés végeztével 

2.1.1. beazonosítani a konfliktusok forrását  

2.1.2. felismerni a konfliktus fajtáját 

2.1.3. hatékonyan konfliktust kezelni 

2.2. Személyes kompetenciák 

2.2.1. konfliktustípusoknak megfelelő kezelési eljárások és eszközök ismerete 

2.2.2. a konfliktuskezelés szempontjából hatékony kommunikáció 

2.2.3. önbizalom 

2.2.4. frusztrációs tolerancia  

2.3. Társas kompetenciák 

2.3.1. kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készség 

2.3.2. kommunikációs rugalmasság 

2.3.3. eredményorientáltság 

2.3.4. nyitottság 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

 
 
 
 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 
 

Iskolai végzettség iskolai végzettséghez nem kötött 

Szakmai végzettség nem releváns 

Szakmai gyakorlat nem releváns 

Egészségügyi alkalmasság nem releváns 

Előzetesen elvárt ismeretek nem releváns 

Egyéb feltételek nem releváns 

 
4. A programban való részvétel feltételei 

 
Részvétel követésének módja jelenléti ív és haladási napló. 

Megengedett hiányzás 20 % (6 tanóra) 

Egyéb feltételek ---   
 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  5 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma  25 óra 

5.3. Összes óraszám  30 óra 

 
6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása 

 
 

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

 

7. A tananyagegységek  
 

 

 A tananyagegység megnevezése 
7.1. Konfliktuskezelés tréning 
 
Követelménymodul 

megnevezése és 
azonosítója 

Tananyagegység megnevezése 
Elméleti 
óraszám 

Gyakorlati 
óraszám 

Összes 
óraszám 

 Konfliktuskezelés tréning 5 25 30 
Összesen 5 25 30 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  Konfliktuskezelés tréning 

7.1.2. Célja 

A résztvevők ismerjék meg a konfliktusok fajtáit, azok forrásait, a 
konfliktuskezelés lehetőségeit és tudják alkalmazni annak módjait 
személyközi helyzetekben. Fontos hogy megértsék a konfliktus – 
kommunikáció - konfliktuskezelés összefüggésrendszerét.  

7.1.3. Tartalma 

 A konfliktusokról: a konfliktus definícója, típusai, 
konfliktusdinamika, a konfliktusok háttere (Riemann éa 
Thomann személyiségmodellje felhasználásával) 
 

 A konfliktusos helyzetek felismerése: a csoporttagok 
által tapasztalt leggyakoribb konfliktusok összegyűjtése, 
feldolgozása. 

 
 A konfliktusok beazonosítása: belső (normák, értékek, 

szerepek, viselkedési minták közötti ütközés), külső 
(személyek, csoportok, szervezetek közti konfliktusok), 
szükséglet, érdek, cél, és érték konfliktus – a csoporttagok 
által hozott történetek felhasználásával. 

 
 A konfliktusok feldolgozásának módjai, a saját 

konfliktuskezelési stílus beazonosítása. 
 

 Saját konfliktuskezelési technika repertoárjának 
bővítése (konfliktus konstruktív kezdeményezése, kritika 
kezelése, konfliktuspartnerrel való azonosulás, „Te” 
üzenetek helyett „Én” üzenetek használata) 
 

7.1.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.1.5. Elméleti órák száma 5 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 25 

7.1.7. 

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 

8. Csoportlétszám 
 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 30 fő 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

 

9. Szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti 
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer – modulzáró 

vizsgákat is tartalmazó - leírása 

 

A képzés nem OKJ-s rendszerű 
 
Értékelő rendszer leírása: 

Folyamatos szóbeli visszacsatolás a tananyagegységek elvégzésekor, gyakorlatokon való (szerepjáték 
és/vagy prezentáció és/vagy csoportos helyzetgyakorlat) aktív részvétel. 

Minősítési szintek: megfelelt (részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül) /nem felelt meg  

 
 

10. A képzés zárása 
 

10.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzés „megfelelt” szintű teljesítése.  
Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 
 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
11.1. Személyi feltételek felsőfokú végzettség  

11.1.1. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.2. Tárgyi feltételek 

a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet tárgyi feltételekre vonatkozó 
követelményeinek megfelelően a résztvevők létszámához 
igazodó méretű oktatóterem (max. 30 fő + oktató részére) a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyakkal (asztalok, székek, 
tanári asztal, szék, flipchart tábla,  projektor, stb.)   

11.2.1. 
Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. 
Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

Szakértői vélemény: Alulírott Németh Roland, az A-222/2014 -es számon 
nyílvántartásba vett felnőttképzési szakértő az "D" képzési körbe tartozó képzési 
programot a 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet 14.§ értelmében előzetes minősítés 
céljából megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a képzési program tartalma 
megfelel az Fktv.-ben foglaltaknak, valamint a képzési programban meghatározott 
tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport 
számára megszerezhetőek a programban megjelölt kompetenciák.  

 
Szolnok, 2020. június 30.  

 
 
 

……………………………………………………………. 
Németh Roland 

Előzetes minősítést végző szakértő aláírása 
Nyilvántartási szám(ok):  

A-222/2014 

 

 
 

………………………………..……………… ……………………..………………………… 
Kiss Ferenc ügyvezető igazgató 

Intézmény képviselőjének aláírása 
 

Tóth Attila 
Intézmény szakmai vezetőjének aláírása 

 
 

 
P.H. 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

KÉPZÉSI PROGRAM  

1. A képzési program megnevezése   

1.1. Megnevezése Munkavállalásra felkészítő tréning, 30 óra 

1.2. OKJ azonosító  - 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 
programkövetelmény azonosítója 

- 

1.4. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám  

 

1.5. Célja: Azoknak az álláskeresési és önmenedzselési technikáknak 
az elsajátítása, melyek révén a résztvevő képessé válik arra, 
hogy a munkaerőpiacon munkát találjon. 

1.6. Célcsoportja: Alapvetően az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
pályázat résztvevői és bárki, aki érdeklődik a képzési 
program tartalma iránt 

 
2. A képzés során megszerezhető kompetenciák  

 

2.1. A képzésben résztvevő legyen képes a képzés végeztével 

2.1.1. önállóan önéletrajzot, motivációs levelet, kísérőlevelet írni 

2.1.2. reális „célállást” meghatározni önmaga számára 

2.1.3. adekvát információgyűjtésre 

2.2. Személyes kompetenciák 

2.2.1. álláskeresési technikákat ismerete, ismeret a munkaerőpiacról 

2.2.2. álláskeresési aktivitás 

2.2.3. önismeret 

2.2.5. önbizalom 

2.3. Társas kompetenciák 

2.3.1. kapcsolatteremtő képesség 

2.3.2. írott és beszélt nyelvi kommunikációs képesség 

2.3.3. kapcsolatkezelési képesség 

2.3.4. együttműködési képesség 
 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

Iskolai végzettség iskolai végzettséghez nem kötött 

Szakmai végzettség nem releváns 

Szakmai gyakorlat nem releváns 

Egészségügyi alkalmasság nem releváns 
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Előzetesen elvárt ismeretek nem releváns 

Egyéb feltételek nem releváns 

 
4. A programban való részvétel feltételei 

 

Részvétel követésének módja jelenléti ív és haladási napló. 

Megengedett hiányzás 20 % (6 tanóra) 

Egyéb feltételek ---   
 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  10 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma  20 óra 

5.3. Összes óraszám  30 óra 

 
6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása 

 
 

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

 

7. A tananyagegységek  
 

 

 A tananyagegység megnevezése 
7.1. Munkavállalásra felkészítő tréning 
 
Követelménymodul 

megnevezése és 
azonosítója 

Tananyagegység megnevezése 
Elméleti 
óraszám 

Gyakorlati 
óraszám 

Összes 
óraszám 

 Munkavállalásra felkészítő tréning 10 20 30 

Összesen 10 20 30 
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7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  Munkavállalásra felkészítő tréning 

7.1.2. Célja 
Azoknak az álláskeresési és önmenedzselési technikáknak az 
elsajátítása, melyek révén a résztvevő képessé válik arra, hogy a 
munkaerőpiacon munkát találjon. 

7.1.3. Tartalma 

1) Honnan jövök, hová tartok? 
A korábban megszerzett szakmai ismeretek, tapasztalatok, 
átvihető tudás tudatos feltárása, a jövőbeni célok 
megfogalmazhatósága érdekében. Ehhez fontos az egyén 
erősségeinek és gyengeségeinek tisztázása, az hogy némi reális 
önismeretre tegyen szert a cél elérése érdekében. 

2) Álláskeresési technikák alkalmazása 
Az eddig használt álláskeresési technikák, készségek 

felmérése, azok sikerességéhez vagy sikertelenségéhez vezető 
utak vizsgálata/elemzése. Az elérendő „célállás” meghatározását 
segítő egyéni elvárások és a folyamatot támogató segítő és gátló 
tényezők megfogalmazása, az egyén változtatni akarás iránti 
motivációjának növelése. 

3) Önéletrajz és kísérőlevél 
A résztvevők megismerkednek az önéletrajz céljával, 

típusaival, formai és tartalmi követelményeivel, az írás során 
elkövethető hibalehetőségekkel. Megismerkednek továbbá a 
kísérőlevéllel és motivációs levéllel, mint az önéletrajz fontos 
tartozékaival, és valamennyi dokumentum gyakorlatban történő 
elkészítésével. 

4) Állásinterjú és a kommunikáció 
Az állásinterjúnál fontos szempontok összegyűjtése a 

megjelenés, viselkedés és kommunikáció témakörében. 
Sajátélmények, tapasztalatok feldolgozása, összegzése elméleti 
tudásanyaggal kiegészítve. Ismeretek és gyakorlatok verbális és 
non verbális kommunikációra.  

5) Az „én” állásinterjúm 
A tanult ismeretek alkalmazásával (mintha 

állásinterjúra menne - öltözködés, dokumentumok, önéletrajz, 
gondolati felkészülés a bemutatkozáshoz, lehetséges kérdésekre 
válaszadáshoz) néhány önként vállalkozó, fiktív állásinterjút 
bonyolít le akváriumhelyzetben, majd a tapasztalatok 
megbeszélésén keresztül megtörténik a tréningen tanultak 
összegzése. 

7.1.4. Terjedelme 30 tanóra 

7.1.5. Elméleti órák száma 10 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 20 

7.1.7. 

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  
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8. Csoportlétszám 
 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 30 fő 

 

9. Szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti 
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer – modulzáró 

vizsgákat is tartalmazó - leírása 

 

A képzés nem OKJ-s rendszerű 
 
Értékelő rendszer leírása: 

Folyamatos szóbeli visszacsatolás a tananyagegységek elvégzésekor, gyakorlatokon való (szerepjáték 
és/vagy prezentáció és/vagy csoportos helyzetgyakorlat) aktív részvétel. 

Minősítési szintek: megfelelt (részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül) /nem felelt meg 

 
 

10. A képzés zárása 
 

10.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzés „megfelelt” szintű teljesítése.  
Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 
 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 
11.1. Személyi feltételek felsőfokú végzettség  

11.1.1. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.2. Tárgyi feltételek 

a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet tárgyi feltételekre vonatkozó 
követelményeinek megfelelően a résztvevők létszámához 
igazodó méretű oktatóterem (max. 30 fő + oktató részére) a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyakkal (asztalok, székek, 
tanári asztal, szék, flipchart tábla,  projektor, stb.)   

11.2.1. 
Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. 
Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 
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Szakértői vélemény: Alulírott Németh Roland, az A-222/2014 -es számon 
nyílvántartásba vett felnőttképzési szakértő az "D" képzési körbe tartozó képzési 
programot a 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet 14.§ értelmében előzetes minősítés 
céljából megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a képzési program tartalma 
megfelel az Fktv.-ben foglaltaknak, valamint a képzési programban meghatározott 
tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára 
megszerezhetőek a programban megjelölt kompetenciák.  

 
Szolnok, 2020. június 30.  

 
 
 

……………………………………………………………. 
Németh Roland 

Előzetes minősítést végző szakértő aláírása 
Nyilvántartási szám(ok):  

A-222/2014 

 

 
 

………………………………..……………… ……………………..………………………… 
Kiss Ferenc ügyvezető igazgató 

Intézmény képviselőjének aláírása 
 

Tóth Attila 
Intézmény szakmai vezetőjének aláírása 

 
 

 
P.H. 
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 Előminősítő szakértő szignója:  
 

KÉPZÉSI PROGRAM  

 
1. A képzési program megnevezése  

 
 

1.1. Megnevezése Bizalomépítési és életvezetési tréning, 30 óra 

1.2. OKJ azonosító  
 

- 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 
programkövetelmény azonosítója 
 

- 

1.4. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám  
 

 

1.5. Célja: A bizalom racionális megtapasztalása, bizalomépítés és a megrendült 
bizalmi tőke helyreállítása. A résztvevők a jelenlegi helyzetüket elemezve 
és értékelve elinduljanak a valós céljaik feltárása felé, oly módon, hogy 
az elérni kívánt célokat rangsorolják és azok megvalósítására terveket 
dolgozzanak ki. Képessé válnak fókuszálni a célokra és újra értelmezik 
azokat, ha szükséges. Tágabb és ugyanakkor mélyebb megviláításba 
helyezik a tudatos gondolkodás és viselkedés alapvető elemeit és 
mibenlétét. Így a gondolkodás, életmód, életvezetés témaköreit 
ismerik meg, saját életvezetésük átgondolására képesek. 

1.6. Célcsoportja: Alapvetően az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
pályázat résztvevői és bárki, aki érdeklődik a képzési 
program tartalma iránt 

 
2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 

 

 A képzésben résztvevő legyen képes a képzés végeztével 

1. Az autentikus bizalom, a személyi szabadság, az elkötelezettség megélésére 

2. A bizalom racionális megtapasztalására  

3. Kockázatvállalásra 

4. Értékelésre és önértékelésre,  

5. Stratégiai döntésre 

6. Csalódások feldolgozására, elviselésre 

7. Személyes kompetenciák 

8. Önismeret 

9. Nyitottság 

10. Őszinteség 

11. Empátia 

12. Asszertív kommunikáció 

13. Társas kompetenciák 



86

  
 

 Előminősítő szakértő szignója:  
 

14. Közérthetőség 

15. Együttműködési képesség 

16. Mások megértése és segítése 

17. Kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó készség 

18. kommunikációs és interperszonális rugalmasság 
  

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 
 

Iskolai végzettség iskolai végzettséghez nem kötött 

Szakmai végzettség nem releváns 

Szakmai gyakorlat nem releváns 

Egészségügyi alkalmasság nem releváns 

Előzetesen elvárt ismeretek nem releváns 

Egyéb feltételek nem releváns 

 
4. A programban való részvétel feltételei 

Részvétel követésének módja jelenléti ív és haladási napló. 

Megengedett hiányzás 20 % (6 tanóra) 

Egyéb feltételek ---   
 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma  10 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma  20 óra 

5.3. Összes óraszám  30 óra 

 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása  

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

 
7. A tananyagegységek  

 

 A tananyagegység megnevezése 
7.1. Bizalomépítés 
7.2. Életvezetés 
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Követelménymodul 

megnevezése és 
azonosítója 

Tananyagegység megnevezése 
Elméleti 
óraszám 

Gyakorlati 
óraszám 

Összes 
óraszám 

 
Bizalomépítés 5 10 15 
Életvezetés 5 10 15 

Összesen 10 20 30 
 

  

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése  Bizalomépítés 

7.1.2. Célja 
A bizalom racionális megtapasztalása, bizalomépítés és a 
megrendült bizalmi tőke helyreállítása 

7.1.3. Tartalma 

Én- állapot modell  
Bizalmi légkör. 
A kimondott szó ereje. 
Az egyenrangúságon alapuló, energiaadó kommunikáció  
Az aktív figyelem készségszintű begyakorlása 
Az aktív figyelem feltételei, lehetséges hibái 
A különböző szükségletmodellek 
Tranzakció-analízis alapfogalmai 
Az én-üzenet, én-nyelv gyakorlása 
Ellenállás kezelés 

7.1.4. Terjedelme 15 tanóra 

7.1.5. Elméleti órák száma 5 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 10 

7.2.7. 

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 



88

  
 

 Előminősítő szakértő szignója:  
 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése  Életvezetés 

7.2.2. Célja 

A résztvevők a jelenlegi helyzetüket elemezve és értékelve 
elinduljanak a valós céljaik feltárása felé, oly módon, hogy az 
elérni kívánt célokat rangsorolják és azok megvalósítására 
terveket dolgozzanak ki. 
 
Képessé válnak fókuszálni a célokra és újra értelmezik azokat, ha 
szükséges. Tágabb és ugyanakkor mélyebb megvilágításba 
helyezik a tudatos gondolkodás és viselkedés alapvető elemit és 
mibenlétét. Így a gondolkodás, életmód, életvezetés témaköreit 
ismerik meg, saját életvezetésünk átgondolására képesek. 

7.2.3. Tartalma 

Önvizsgálat - hol tartok most? 
Önismereti teszt 
Önérvényesítés 
Célok az álmokon túl 
Célkitűzés lépései 
Megvalósítás lépcsői 
Elindultam, hogyan tovább? 
Célok elemzése, rangsorolása 
Megvalósítási tervek készítése   
Motiváció 
Saját motiválási szokásaim   
Mit jelent a külső és mit jelent a belső motiváció? 
Szituációs gyakorlatok 

7.2.4. Terjedelme 15 tanóra 

7.2.5. Elméleti órák száma 5 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 10 

7.2.7. 

A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 
8. Csoportlétszám 

 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 30 fő 
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9. Szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti 
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer – modulzáró 

vizsgákat is tartalmazó - leírása 

 

A képzés nem OKJ-s rendszerű 
 
Értékelő rendszer leírása: 

Folyamatos szóbeli visszacsatolás a tananyagegységek elvégzésekor, gyakorlatokon való (szerepjáték 
és/vagy prezentáció és/vagy csoportos helyzetgyakorlat) aktív részvétel. 

Minősítési szintek: megfelelt (részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül) /nem felelt meg  

 
10. A képzés zárása 

 

10.1. 
A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzés „Megfelelt” szintű teljesítése.  
Részvétel a megengedett hiányzás mértékén belül.  

 
11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

 

11.1. Személyi feltételek felsőfokú végzettség  

11.1.1. 
Személyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.2. Tárgyi feltételek 

a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet tárgyi feltételekre vonatkozó 
követelményeinek megfelelően a résztvevők létszámához 
igazodó méretű oktatóterem (max. 30 fő + oktató részére) a 
hozzá kapcsolódó berendezési tárgyakkal (asztalok, székek, 
tanári asztal, szék, flipchart tábla,  projektor, stb.)   

11.2.1. 
Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

megbízási jogviszony, vagy alkalmazotti jogviszony, vagy 
vállalkozói szerződés útján 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. 
Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 
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Szakértői vélemény: Alulírott Németh Roland, az A-222/2014-es számon 
nyílvántartásba vett felnőttképzési szakértő az "D" képzési körbe tartozó képzési 
programot a 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet 14.§ értelmében előzetes minősítés 
céljából megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a képzési program tartalma 
megfelel az Fktv.-ben foglaltaknak, valamint a képzési programban meghatározott 
tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára 
megszerezhetőek a programban megjelölt kompetenciák.  

 

Szolnok, 2020. június 30. 
 
 
 
 

……………………………………………………………. 
Németh Roland 

Előzetes minősítést végző szakértő aláírása 
Nyilvántartási szám(ok):  

A-222/2014 

 
 

………………………………..……………… ……………………..………………………… 
Kiss Ferenc ügyvezető igazgató 

Intézmény képviselőjének aláírása 
 

Tóth Attila 
Intézmény szakmai vezetőjének aláírása 

 
 

 
P.H. 
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  Szignó helye 

 Ajánlás az Fktv. 10. § (1) aa) pontjaszerinti képzési program felépítéséhez 

KÉPZÉSI PROGRAM  

 
1. A képzési program  

1.1. Megnevezése Informatikai alapismeretek, 30 óra 

1.2. OKJ azonosító --- 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 
programkövetelmény azonosítója 

--- 

1.4. Engedély megszerzését követően a 
nyilvántartásba-vételi szám 

 

1.5. Célja: Informatikai alapismeretek megszerzése A program 
további célja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-
használóknak megtanítsa azokat az ismereteket, 
amelyek az átlagos felhasználói szintű készségek 
megszerzéséhez szükségesek. 

1.6. Célcsoportja: Alapvetően az „EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” 
pályázat résztvevői és bárki, aki érdeklődik a képzési 
program tartalma iránt 

 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1 Alapvető digitális írástudás kompetenciák, azaz: 

2.1.1 - számítógép szabályos használata (ki- és bekapcsolás, billentyűzet, egér, kurzor készség 
szintű használata, mappa és fájlrendszer ismerete) 

2.1.2 - digitális kapcsolattartás (e-mail cím létrehozása webes levelezőrendszer segítségével, 
levelek küldése, fogadása, mellékletek csatolása, postafiók használata, chat, fórum, 
levelezőlista) 

2.1.3 - információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata 

2.2 Elektronikus szolgáltatások és elektronikus ügyintézés használata 

2.2.1 - az internet életminőséget javító hatásai (közösségi oldalak, egészségügyi alkalmazások, on-line 
szolgáltatások bemutatása) 

2.2.2 - internetes álláskeresés alapjainak elsajátítása 

2.3 Tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel 

2.4 A számítógép és az internet hatékony és biztonságos használatához alapvetően szükséges 
infokommunikáció-elméleti ismeretek. 
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2.5 Személyes kompetenciák: megbízhatóság, felelősségtudat, precizitás 
Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség, kapcsolatfenntartó készség, segítőkészség, 
 motiválhatóság 
Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, rendszerező képesség, problémamegoldás, 
 hibaelhárítás, okok feltárása, helyzetfelismerés, általános  
 tanulóképesség 

 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség iskolai végzettséghez nem kötött 

3.2. Szakmai végzettség --- 

3.3. Szakmai gyakorlat --- 

3.4. Egészségügyi alkalmasság --- 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek --- 

3.6. Egyéb feltételek --- 

 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja jelenléti ív és haladási napló. 

4.2. Megengedett hiányzás 20 % (6 tanóra) 

4.3. Egyéb feltételek ---   



93

  Szignó helye 

 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma 10 óra 

5.2. Gyakorlati órák száma 20 óra 

5.3. Összes óraszám 30 óra 

6. A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) 
meghatározása  

6.1. A képzés formája Csoportos 

7. A tananyagegységek  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Operációs rendszerek 

7.2. Internet és kommunikáció 

 

Órafelosztás : 

Tananyagegység Óraszám 

Operációs rendszerek 15 óra 

Internet és kommunikáció 15óra 

Összes óraszám : 30 óra 

 



94

  Szignó helye 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése Operációs rendszerek 

7.1.2. Célja A programmodul célja, hogy a résztvevő megtanulja használni a 
személyi számítógépet és képes legyen eligazodni a fájlkezelés 
alapvető műveletei között. 

7.1.3. Tartalma A képzésen sikeresen részt vevőnek használnia kell tudni az operációs 
rendszer legfontosabb funkcióit, így a számítógép-beállításokat és a 
beépített súgó funkciókat is; 
hatékonyan kell tudnia kezelni az Asztalt és tudnia kell grafikus 
felhasználói munkakörnyezetben dolgozni;  
ismernie kell a fájlkezelés alapjait, készség szinten kell tudni 
rendszerezni a fájlokat és mappákat, hogy azok könnyen 
beazonosíthatóak és megtalálhatók legyenek; 
segédprogramokat kell tudni használni nagyméretű fájlok 
tömörítéséhez és kicsomagolásához, és ismerni kell a vírusölő 
szoftvereket a számítógépes vírusok elleni védelemhez;  
kell tudni egyszerű szövegeket szerkeszteni és az operációs rendszeren 
belüli nyomtatási eszközöket használni. 

7.1.4. Terjedelme 15 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma 5 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 10 óra 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A modulzáró vizsga sikeres – legalább 50%-os - teljesítése 
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7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése Internet és kommunikáció 

7.2.2. Célja A modul két részének (web-böngészés és e-mail használat) célja, hogy 
a képzésben részt vevők készség szinten elsajátítsák az internet-
használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, 
megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési 
technikákat; illetve hogy megtanulják az elektronikus 
levelezőrendszerek (e-mail) használatát, megismerjék az egyes 
üzenetfajtákat és tisztában legyenek az e-mail-használattal kapcsolatos 
biztonsági előírásokkal is. 

7.2.3. Tartalma A képzésen sikeresen részt vevőnek tudnia kell, mi az Internet és 
milyen fogalmak kapcsolhatók hozzá. Tisztában kell lenni az internet- 
használattal kapcsolatos biztonsági előírásokkal; 
végre kell tudnia hajtani mindennapi web-böngészéssel kapcsolatos 
feladatokat (pl. a böngésző beállításának megváltoztatását);  
ki kell tudnia tölteni és meg kell tudni jeleníteni web-űrlapokat és 
információt kell tudni keresni; 
el kell tudnia menteni weboldalakat, fájlokat kell tudnia letölteni a 
webről. Webtartalmat kell tudni dokumentumba másolni;  
értenie kell, mi az e-mail és ismernie kell használatának előnyeit és 
hátrányait; ismernie kell más üzenetfajtákat is;  
ismernie kell a hálózati etikettet és az e-mail használatával kapcsolatos 
biztonsági előírásokat; 
tudnia kell e-mailt létrehozni, a helyesírását ellenőrizni és elküldeni; 
megválaszolni, továbbítani és nyomtatni e-mailt, kezelni a csatolt 
fájlokat;  
tudnia kell továbbá levelezőrendszer-szoftverrel dolgozni, az e-
maileket rendszerezni és kezelni. 

7.2.4. Terjedelme 15 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 5 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 10 óra 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A modulzáró vizsga sikeres – legalább 50%-os – teljesítése 
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8. Csoportlétszám 

8.1. Maximális csoportlétszám (fő) 25 fő 

9. Szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti 
szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés esetén az értékelő rendszer – modulzáró 

vizsgákat is tartalmazó - leírása 

A képzés NEM OKJ-s rendszerű 

Mind a 2 tananyagegységből egy-egy írásbeli (gyakorlati feladatok alkalmazását is tesztelő) vizsgadolgozat 
megoldása, amelyek sikeres (min. 50%) teljesítése estén a képzésben résztvevő tanúsítványt kap. 
A vizsgák 45 percesek. Sikertelen vizsga esetén egy alkalommal pótvizsga tehető. 

 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A hiányzás mértéke ne haladja meg a 4.2. pont alatti mértéket 
A modulzáró vizsgák mindegyikén megfelelt (minimum 50%-
os) teljesítés 
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy középfokú 
végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat 

11.1.1. Személyi feltételek 
biztosításának módja 

Munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel, az oktató 
alkalmazását bizonyító más szerződéssel 

11.2. Tárgyi feltételek A résztvevők létszámának megfelelő oktatóterem (max. 25 fő) a 
hozzá kapcsolódó berendezési (asztalok, székek, flipchart tábla - 
vagy opcionálisan kivetítő, tanári asztal, szék stb.) tárgyakkal 
együtt a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet tárgyi feltételekre 
vonatkozó követelményei szerint.  

11.2.1. Tárgyi feltételek 
biztosításának módja 

Tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony. 
 

11.3. Egyéb speciális feltételek --- 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

--- 

 

Szakértői vélemény: Alulírott Németh Roland, a A-222/2014-es számon 
nyílvántartásba vett felnőttképzési szakértő az "D" képzési körbe tartozó képzési 
programot a 393/2013 (XI.12.) kormányrendelet 14.§ értelmében előzetes minősítés 
céljából megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy a képzési program tartalma 
megfelel az Fktv.-ben foglaltaknak, valamint a képzési programban meghatározott 
tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára 
megszerezhetőek a programban megjelölt kompetenciák.  

 

Szolnok, 2020. június 30. 
 

……………………………………………………………. 
Németh Roland 

Előzetes minősítést végző szakértő aláírása 
Nyilvántartási szám(ok):  

A-222/2014 

 
………………………………..……………… ……………………..………………………… 

Kiss Ferenc ügyvezető igazgató 
Intézmény képviselőjének aláírása 

 

Tóth Attila 
Intézmény szakmai vezetőjének aláírása 

 
 

 
P.H. 

 


