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A szakképzési intézmények egyik kiemelt feladata, hogy a pályaválasztással,
pályaorientációval kapcsolatos közösségi szolgáltatásokat nyújtsanak a
tanulóknak. Az e-SZAKMA Szoftverrendszer Pályaválasztási Modulja az új OKJ
szakképesítéseihez tartozó kompetencia-térképek és a személyes
kompetenciaprofilok összehasonlításával hatékony segítséget nyújthat a
tanulni vágyóknak, az általános iskolától kezdve egészen a felnőttképzésig.
A pályaválasztási modul elsődleges célja, hogy a kompetenciamérések
feldolgozásával, a személyekhez, ill. szakmákhoz kötődő kompetenciák
elemzésével, a pályaválasztáshoz, az átképzésekhez és a szakképzési-,
munkaerőpiaci elemzésekhez nyújtson hathatós informatikai segítséget.
A program rugalmas eszközt kínál
az
intézmények
képzési
"Hihetetlenül ötletes megoldás a
kínálatának meghatározásához, a
gyerekek és szülők számára, a
rövid- és középtávú döntésekhez,
pályaválasztás megkönnyítésére!"
valamint a stratégiai elemzésekhez
Kalmár-Nagy Judit
egyaránt. A program alapjául az új
szülő
Országos Képzési Jegyzékben
található személyes-, társas- és
módszerkompetenciák, valamint szakmai ismeretek és ismeret alkalmazások
adatbázisa szolgál, amelyet az e-SZAKMA program integráltan tartalmaz. A
személyes kompetenciavizsgálat alkalmas a tanuló, munkavállaló vagy
álláskereső kompetenciaprofilja és az új OKJ szakképesítések kompetenciatérképe alapján szakképesítésre, átképzésre vonatkozó optimális, a
munkavállaló profiljának leginkább megfelelő szakképzési ajánlatot készíteni.
Az adatok naprakészen tartása érdekében, Interneten keresztüli "on-line"
szoftver- és adatfrissítési lehetőséggel rendelkezik a program.
Az e-SZAKMA PÁLYAVÁLASZTÁSI MODUL legfontosabb funkciói:
Az új OKJ Szakmai és Vizsgakövetelményeiben meghatározott
személyes-, társas- és módszerkompetenciák teljes adatbázisa.
A tanulói kompetenciaméréseken alapuló személyes
kompetenciavizsgálat.
Önértékelés alapján történő kompetencia-modellezés,
pályaválasztási, pályaorientációs ajánlat készítése.
Átképzések és hiányszakmák kompetenciavizsgálata.
Kompetenciamérések felvitele, importálása.
Egyszerű kezelhetőség, könnyen értelmezhető grafikus
formátumban megjelenő eredmények.
Interneten keresztüli "on-line" adat- és programfrissítés.
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Elérhetőségek
Amennyiben
termékeinkkel,
szolgáltatásainkkal
kapcsolatban
bármilyen kérdése
van, kérjük keressen
minket az alábbi
elérhetőségeken:

Honlapunk:
www.twinnet.hu
Telefon:
+36 1 343 6430
e-mail:
info@twinnet.hu

További
információk
Szoftvereinkkel
kapcsolatosan további
információkért
látogassa meg
honlapjainkat!

e-SZAKMA
www.eszakma.hu

I3R Szakképzési
Szoftverrendszer
www.twinnet.hu/i3r

Szívesen
állunk az Ön
ű
rendelkezésére is
ingyenes bemutatónkkal,
ahol megismerheti
szoftvereinket és
szolgáltatásainkat!

A szoftver kompetenciaelemezése összehasonlítja a tanuló, munkavállaló,
álláskereső
saját
kompetenciaprofilját
(személyes-,
társasés
módszerkompetenciák) az OKJ-ban található szakképzési kompetenciatérképekkel, majd az eredmények ismeretében egyszerűen értelmezhető,
grafikus formátumú ajánlatot készít a vizsgált személy készségeihez,
habitusához legmegfelelőbb szakképesítések listájáról. A programban
lehetőség van a találatok szűrésére szakmacsoportok szerint, továbbá az
összehasonlítási feltételek finomhangolására is.
Kompetenciamodellezés
A Pályaválasztási Modul lehetőséget biztosít, hogy közvetlen tanulói vagy
munkavállalói adatfelvitel nélkül is, - önértékelés alapján - modellezni
lehessen a személyes kompetenciavizsgálatot. Elegendő egyszerűen csak
kiválasztani a felhasználóra jellemző kompetenciákat az OKJ
kompetencialistájából, majd a rendszer azonnal elkészíti az ajánlott
szakképesítések, kimeneti képesítések listáját.
A kompetencia alapú pályaválasztási modellező kiváló eszközt biztosít a
különböző pályaválasztással, pályaorientációval foglalkozó intézményeknek,
nevelési-, pályaválasztási tanácsadóknak és munkaügyi szervezeteknek, hogy
korszerű, látványos és hatékony támogatást tudjanak nyújtani munkájukban.
Átképzések és hiányszakmák
kompetenciavizsgálata
Az átképzések és hiányszakmák
kompetencia alapú vizsgálata a
szakképesítések kompetencia
adatainak összehasonlításával
valósítja
meg
az
egyes
szakmákhoz
tartozó
ún.
"átképzési kompetencia-térkép"
kirajzolását.

"Nagyon sikeresek voltak a végzős
tanulók és szüleik számára rendezett
pályaválasztási szülői értekezletek,
ahol a gyerekek, a szülők és a
pedagógusok együtt, az e-SZAKMA
program segítségével készítették el a
pályaválasztási javaslataikat!”
Csermedyné Rapatyi Mária
iskolaigazgató

A rendszer megmutatja az
egyes kimeneti képesítésekhez leginkább illeszkedő más szakmákat, ezzel
segítve az átképzési javaslatok elkészítését a szakképző intézményeknek ill.
munkaügyi központoknak egyaránt.
A szakképesítések kompetenciavizsgálatának másik fontos területe lehet, hogy az ún. hiányszakmákhoz
milyen más szakmákkal rendelkező személyeket célszerű beiskolázni és/vagy
átképezni a szakképzési kompetencia-térképek alapján. Ezek a
kompetenciavizsgálatok, elemzések fontos szerepet játszhatnak egy-egy régió
szakképzési stratégiájának megtervezésében, vagy akár a munkaerőpiaci
átképzések kialakításában.

