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Komplex felkészítés a munka világába való visszalépésre 

A tevékenység célja a térségben élő, munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők társadalmi – 

azon belül elsősorban a munkaerőpiaci-reintegrációjának elősegítése egy komplex képzés 

és tréningsorozat révén. 

1. Komplex felkészítés a munka világába való visszalépésre 

A program célja a résztvevő álláskeresők, társadalmi reintegrációjának elősegítése, ezen 

belül elsősorban elhelyezkedési esélyeinek javítása a család, mint erőforrás 

kihasználásával. Kiemelt cél hozzásegíteni a hallgatókat az elsődleges munkaerőpiacra 

való visszatéréshez a kulcsképességek fejlesztése által. Mivel a célcsoport hátrányos 

helyzetű álláskeresőkből áll, a csoport összetételéhez igazodva – az állampolgári és 

alapjogi ismeretek bővítésén, valamint a társas készségek fejlesztésének túl - kiemelten 

szükséges előtérbe állítani mindazon készségek fejlesztését, amelyek egyértelműen 

hozzájárulnak a különböző társadalmi szerepek betöltéséhez kapcsolódó készségek, 

képességek fejlesztéséhez. Ezen belül kiemelt szerepet kap a  személyiségfejlesztés. Az 

egyedi személyiség fejlesztésre alapozva a résztvevőket képessé kell tenni arra, hogy 

visszailleszkedjenek a közösségbe (elsőként a képzési csoportközösség, később 

munkahelyi közösség), elfogadják a csoportnormákat, tudjanak alkalmazkodni a 

spontánul alakult, illetve civilizációs alapon szükségesszerű közösségi szabályokhoz. A 

spontánabb, öntevékenyen szerveződő csoport normáinak elfogadásán felnőve képessé 

kell válnia a résztvevőnek a munkahelyi elvárások betartására – felismerve az ehhez 

fűződő érdekét. A személyiségfejlesztés és a közösségbe tagozódás folyamata a 

pszichológia készségek és kommunikációs ismeretek megszerzésén, előhívásán keresztül 

valósul meg. A szóbeliség a képzésnek ezekben a szakaszaiban kiemelkedően fontos. A 

hosszabb ideje képzésben nem részesült felnőttek sajátos tanulási nehézségeinek 

leküzdése érdekében a múltbéli tanulási stílusok, stratégiák, attitűdök és tapasztalatok 

megismerésére, feltárására, valamint új tanulási módszerek bemutatása kiemelten 

fontos, hiszen ez segítheti hozzá a résztvevőket a hétköznapi élet szerves részét képező 

hivatali, intézményi, szervezeti struktúrákban való eligazodásban. 

 Az ehhez kapcsolódó ismeretek bővítésére, tanulási, társas és egyéb szociális készségek 

fejlesztésére kerül sor a harmadik modulban. A negyedik modul az előzőket összegezve 

célzottan a munkaerőpiacra lépés mozzanataira készíti fel a résztvevőket. 

  

2. Digitális írástudás fejlesztése 

 IT alapismeretek előnyt jelentenek mind az egyes társadalmi közösségi szerepek 

betöltésében, mind pedig az ezekhez szorosan kapcsolódó munkavállalói kihívások 

megoldásában (elhelyezkedés, munkahely megőrzése). 

Az Digitális írástudás kompetenciák: IT alapismeretek megbízható, egyszerű, minőség-

orientált, végül, de nem utolsósorban pedig független. Azaz készségeket alakít ki, 

amelyek a hardver és szoftver  típusától függetlenül biztosítják az alapvető 

alkalmazásokban való jártasságot. 

 


