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ELŐSZÓ

A munkaügyi helyzet

Az Európai Foglalkozásügyi Stratégia - European Employment Strategy (EES) új
Foglalkoztatottsági Irányvonalai (2005-8) racionizáltak. Ez a nyolcas számú dokumentum
három prioritást tartalmaz. Elsődleges célja, hogy az embereket munkára csábítsa és
megtartsa a munkahelyeiken. A célkitűzés egy hatékony kézbesítő rendszer kiépítését
vonja maga után, amelyben az általános munkaügyi szolgáltatások kiemelkedő szerephez
jutnak. A munkaügyi tanácsadás és az elhelyezkedés hatékonyságának megerősítése
egész Európát érintő ügy. A munkakeresők és a megüresedett munkaerőpiaci helyek
egyeztetése az EES legfőbb célkitűzése.

„A munkahivatal és ügyfelei” projektum (MHÜ)

… e tekintetben az ismeret- és kompetenciaátvitel elősegítésére törekszik a
pályaválasztási tanácsadás és az elhelyezkedés területén. A támogatott tanulás és a
szakértői tudás átadása alapot szolgáltat ahhoz, hogy a figyelmet a specifikus készségek
fontosságára irányítsa a tanácsadás és a munkaközvetítés szakmai területén.

Az MHÜ-tervezet és az integrált MHÜ-kézikönyv

… 10 nemzet 16 szervezetének munkáját összegzi. A kínált szakmai képzés azért jött
létre, hogy optimalizálja a munkaügyi tanácsadást, és megerősítse a munkaügyi hivatalok
nyilvános szolgáltatásainak hatékonyságát.

A képzés hosszútávú sikere a gyakorlatba való átültetésében rejlik

A siker és a jó minőségű szakmai gyakorlati képzés legfőbb jellemzője valójában a sikeres
szokások kialakításában és gyakorlásában található. Ez a megközelítés a mindennapi
feladatok végrehajthatóságának érdekében a készségek és kompetenciák bővítését vonja
maga után.

A kulcsfontosságú szakértelem elengedhetetlen

… hogy a képzések segítségével egy méltányos sikert érjünk el. A kommunikáció és a
szociális készségek nagyon fontos szerepet játszanak a tudásnak és a kompetenciáknak a
mindennapi tanácsadás és a munkaközvetítés gyakorlatába történő átültetésében.
Következésképpen a következő tanulmányi programot és az MHÜ-kézikönyvet úgy
terveztük, hogy a szakmai területen megvalósítható legyen a szakértelem
megszerzésének elősegítése és a kompetenciák kibővítése. Elsőbbséget élveznek a
professzionális és az általános tudás átadásában, amelyek a klasszikus értelemben vett
szakmai képzés magvát képezik.



A minőség indikátorai

A képzés résztvevőit kognitív módon (tudás), érzelmi alapon (érzékelés, belső és etikai
értékek) és különböző szokásaikat tekintetbe véve kapcsolják be. Az egyes
munkahelyeken ez folyamatorientált módon segíti elő a hatékony és az önmaga által
irányított tudásátvitelt a tanácsadás és a munkaközvetítés gyakorlatába. A minőség és a
siker legfőbb kritériumai a célcsoportok és a képzési szükségletek részletes leírásában és
kiválasztásában rejlenek (szociális marketingszemlélet).

A módszerek

A szakmai gyakorlati képzések ezen fajtája a legjobban csoportmunka vagy workshop
keretében valósítható meg. A tanulási folyamat nagyon változatos és sokrétű. A
módszerek és a modulok a célorientált tanulást tartják szem előtt. Innovatív és egyedi
variálhatóságot kínálnak, és bevonják a hallgatót a tanulás folyamatába.

Célterületek: Célcsoport - orientált szolgáltatások

A következő tanulmányi programot és az MHÜ-kézikönyvet úgy terveztük, hogy

megvalósítható legyen a szakértelem megszerzésének elősegítése és a szakmai kompetenciák

kibővítése.

 megerősítsék és közvetítsék a szolgáltatás orientált kultúrát a munkaügyi

hivatalokban és a munkaközvetítő központokban, s ezáltal különbséget

tegyenek az egyes ügyfelek között, és egy részletes monitoringot és értékelést

hozzanak létre;

 felhívják a figyelmet a különböző technikák és jártasságok, a szakmai tudáson

túli kulcsképességek (soft skills) jelentőségére a munkakeresés és az

elhelyezkedés folyamatában;

 elősegítsék a munkaügyi hivatal és a munkáltató közti párbeszédet.
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