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Ajánlás
Kiadványunkat elsôsorban azoknak a közmûvelôdési intézményekben dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik felnôttképzési tájékoztatással és szolgáltatások biztosításával segítik a hozzájuk forduló
érdeklôdôket. Tehát elsôsorban nem a professzionális tanácsadóknak nyújt támpontot, segítséget napi munkájukhoz, hanem a tanácsadás legalsó szintjein dolgozó tájékoztatást, információs tanácsadást folytató szakembereknek.
Célunk a modellértékû PALLÓ-projektben kidolgozott módszerek
szolgáltatási csomag formájában történõ közreadása, mely által a
PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának
létrehozásához nyújtunk segítséget.
Amennyiben valamely közmûvelôdési intézmény PALLÓ szolgálatot
kíván kialakítani a kiadványban rögzített feltételek teljesítésének vállalásával, a megállapodás megkötése után a Budapesti Mûvelõdési
Központ az együttmûködõ partnerintézménynek segítséget nyújt a
szolgálat mûködéséhez.
A kiadványban leírtak emellett azoknak is segítséget adnak, akik
felnôttképzési tájékoztatással szeretnének foglalkozni, de a hálózathoz nem kívánnak, vagy nem tudnak csatlakozni.
Az adaptációs csomagban az alapvetések tisztázása után bemutatjuk a PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat elveit, kialakításának személyi és tárgyi feltételeit, a gyakorlati munka, tehát a
tájékoztatás folyamatát, és a konzulens legfontosabb információs
hátteréül szolgáló internetes információs rendszert. A sikeres kommunikáció és a kapcsolatépítés érdekében disszeminációs résszel
segítjük a célközönség és a szakmai partnerek hatékony elérését,
valamint az egységes megjelenést.
Mindezt tesszük gyakorlatiasan, példákkal illusztrálva, a PALLÓ
felnõttképzési tájékoztató szolgálat több mint három éves mûködése
során szerzett tapasztalatainkat is megosztva Önökkel.
Reméljük, haszonnal forgatják kézikönyvünket!
Klein Marianna
a PALLÓ projekt szakmai vezetôje
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I. A felnôttképzési tájékoztatás
I./1. A felnôttképzési tájékoztatás helye a tanácsadás
rendszerében
A felnôttképzésre, az egész életen át tartó tanulásra napjainkban
valós igény mutatkozik. Ma a munkaerôpiacon az a munkavállaló
tud sikeresen elhelyezkedni, aki folyamatosan fejlôdik, képzi magát,
ismeri a lehetôségeket, amelyek segítségével tovább tud lépni.
A tapasztalatok szerint az emberek igen kevés és pontatlan információval rendelkeznek, nem ismerik a csatornát, amelyen keresztül
választ kaphatnak kérdéseikre, ahol megismerhetik lehetôségeiket,
adott esetben jogaikat.
Fontos, hogy az érdeklôdôk tudják, kihez és hova fordulhatnak segítségért. Ezért a szolgáltatásokat láthatóvá és elérhetôvé kell tenni
a célközönség számára, közérthetô módon.
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A tanácsadói tevékenységet egy ötszintû modellel lehet szemléltetni.
Az elsô szinten dolgozó szakemberek információszolgáltatást végeznek, a második szinten a személyre szabott információk nyújtása, a
konzultáció folyamata zajlik. A következô három szint a tanácsadás,
a pszichológus kompetenciájába tartozó fokális tanácsadás és a
pszichoterápia szintje.
Nem húzható meg éles határvonal az elsô és a második szint között,
hiszen a tanácsadó az információszolgáltatás mellett adott esetekben személyre szabott információt is nyújt.
Kiadványunkban az elsô két szintet magába foglaló tájékoztatással,
vagyis az információszolgáltatással és az információs tanácsadással
foglalkozunk. Ez a tanácsadásforma a klasszikus értelemben vett
tanácsadói munka kezdete.
Az információszolgáltatásnál feltételezzük, hogy a tanácskérô önállóan képes dönteni problémája megoldásában, ehhez tájékozódásra van csak szüksége. A választási lehetôségekrôl és a választás
következményeirôl kell minél többrétû információt nyújtani számára.

Az információszolgáltatás idôigénye lényegesen kevesebb, mint
az egyéb tanácsadási formáké, azonban akár többszöröse is lehet
egy hivatali ügyintézés idejének. Az információs tanácsadó, az ún.
felnôttképzési konzulens az információszolgáltatás során konkrét információkkal szolgál, de nem határozza meg azok minôségét. Megmutatja az információkérônek azokat az adatforrásokat, ahonnan
maga is képes a megfelelô információk begyûjtésére.
A rendelkezésre álló információk személyre szabása, az információs
tanácsadás azonban már lényegesen összetettebb munkafeladatot
és átgondoltabb szolgáltatást feltételez. Az információs tanácsadótól ebben az esetben az várható el, hogy az információkérô igényeire szabja a válaszokat.

I./2. Mit értünk felnôttképzési konzulensi
tájékoztatáson?
A felnôttképzési konzulens feladata, hogy megszerezze, rendszerezze és mindenki számára elérhetôvé tegye a felnôttképzéssel, munkavállalással kapcsolatos legfontosabb információkat.
A tájékoztatás azonban nemcsak információ a törvényekrôl,
nevekrôl, címekrôl, árakról, hanem olyan pontos felvilágosítás, ami
alapján az információkérô dönteni tud. Támogatás, amely segíti a
személyt abban, hogy az önmaga számára legjobb lehetôséget kiválassza. Sok esetben csak egy rövid beszélgetésre, megerôsítésre van
szüksége, nem igényel nagyobb bevonódást a döntés-elôkészítésbe
a konzulens részérôl.
Különösen kezdô konzulensként nehéz betartani – a tájékoztató
munka során mégis figyelembe kell venni –, hogy a felnôttképzési
konzulens kompetenciája pontosan körülhatárolt, azt átlépni nem
lehet. Világosan tudnia kell, milyen határok között tud segítséget
nyújtani, tisztában kell lennie azokkal a lehetôségekkel, amelyeket a
sikeres munkavégzés érdekében érvényesíthet.
A tájékoztatás nem irányítás, és semmiképpen nem felelôsségátvállalás. A döntést a konzulens nem hozhatja meg az ügyfél helyett.

9

A felnôttképzési konzulens nem munkavállalási, nem pályaorientációs tanácsadó, semmiképpen nem pszichológiai tanácsadó, nem
akar bonyolult érzelmi helyzetekben támaszt nyújtani, személyiséget
érintô tanácsadást nem folytat.
Tanácsadói tevékenység a felsorolt területeken kizárólag megfelelô
végzettséggel mûvelhetô. Ilyen irányú megkeresések esetén a konzulens feladata az ügyfél kompetens szakemberhez való irányítása.
A tanácsadói munkavégzés legfontosabb etikai kritériuma az emberközpontúság. Etikai kötelesség a segítés. A tanácsadó feladata
az ügyfél problémáinak megismerése, a lehetséges megoldásokban
való közremûködés, valamint a megismert adatok maximális védelme (a titoktartás).
Az információs tanácsadó munkájának ellátása során könnyen kerülhet etikailag nehezen vállalható helyzetekbe, vagy állhat problémás döntések elôtt.
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I./3. Alapvetô kompetenciák, melyekkel
a tanácsadónak rendelkeznie kell:
• etikus viselkedés és szakmai magatartás tanúsítása a tájékoztató
munka során (megbízhatóság, diszkréció, titoktartás),
• szakértelem, naprakész információk ismerete, rendszerezése,
• önismeret,
• empátia, emocionális érzékenység,
• jóindulatú alapattitûd,
• türelem,
• érdeklôdés a másik fél iránt,
• határozott, magabiztos megjelenés,
• ôszinteség,
• rugalmasság,
• kulturális különbözôségek ismerete és tiszteletben tartása,
• elôítélet mentesség,
• jó kommunikációs képesség.
A konzulensnek érzelmileg érettnek, stabilnak és objektívnek kell
lennie.

II. A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató
szolgálat jellemzôi
II./1. A szolgálat filozófiája
A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat munkatársai elkötelezettek a segítô szolgáltatás magas szinten történô ellátásában,
amely a következôkben foglalható össze:
A szolgálat célja:
• a felnôttképzésbe való bekapcsolódás segítése, a munkaerôpiacra való visszatérés, a jobb munkaerô-piaci pozíció elérésének támogatása;
• az információk összegyûjtése, eljuttatása a legszélesebb célcsoport, a lakosság számára;
• a felnôttképzéssel kapcsolatban a szolgálathoz forduló
érdeklôdôket pontos, naprakész, hiteles tájékoztatással támogatni döntéseiben;
• hozzásegíteni az ügyfelet, hogy problémáját önmaga oldhassa meg, adott esetben a szükséges információt egyedül vagy
konzulensi segítséggel fellelje;
• a hivatalos intézmények, felnôttképzési és munkaerô-piaci szervezetek, valamint a lakosság között egyfajta kapcsolat létrehozása, az említett szereplôk közötti információk áramoltatása.
Egy jól mûködô tájékoztató szolgálat mûködtetése nem csak azt jelenti, hogy pontos adatokat szolgáltatunk, és tudunk megfelelôen
tárgyalni az ügyféllel. A minôségi munkához tartozik az is, ahogyan
az érdeklôdôvel bánunk, alkalmas helyet alakítunk ki a konzultációs
munkához, a lakosság számára leginkább megfelelô idôpontokat
választunk ügyfélfogadási idôpontoknak, hogy megfelelô a felszerelés és felkészült a vezetés, valamint a munkatársak. A tanácsadás
sikeressége nagymértékben függ a tanácskérô és a tanácsadó kapcsolatának minôségétôl. Figyelmet kell fordítani arra, hogy jól végigvezetett tanácsadási munka folyjék.
A tökéletes megoldás nem mindig lehetséges, de törekedni kell a
lehetô legoptimálisabb feltételek biztosítására.
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II./2. A Budapesti Mûvelôdési Központban mûködô
PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat adatai,
szolgáltatásai

12
A szolgálat mûködési helye: Budapesti Mûvelôdési Központ.
A felnôttképzési tájékoztató munkát és a helpdesk szolgáltatást ellátó felnôttképzési konzulensek száma: 3 fô.
Az igénybevehetô szolgáltatások ingyenesek.
A szolgálat célcsoportja: 16 éven felüli lakosok.
Az iroda ügyfélfogadási rendje: nyitva tartás heti 12 órában,
a következôk szerint: hétfôn 10–12 óráig, kedden és csütörtökön
13–18 óráig.
Az iroda fizikai és kommunikációs tekintetben akadálymentes.
Információszolgáltatás módja:
• személyesen (elôzetes bejelentkezésre van mód, de nem
kötelezô),
• e-mailben,
• telefonon,
• msn-en keresztül (Live Messenger).

Az iroda szolgáltatásai:
99 Információszolgáltatás
 Ebben az esetben általában egyalkalmas és viszonylag rövid
idejû tájékoztatásról beszélhetünk. Konkrét kérdésre vár választ
az ügyfél. Ha személyesen vagy telefonon teszi fel kérdését, a
legtöbb esetben azonnal választ kaphat, amennyiben e-mailt
küld, a válaszadás általában 2–3 napot vesz igénybe.
99 Egyéni konzultációs lehetôség biztosítása
 Az információs és tanácsadói tevékenység kölcsönhatásban
van, hiszen az információkérést kiegészítô beszélgetésbôl létrejöhet a tanácsadás igénybevétele, és fordítva.

Amennyiben az érdeklôdô az önálló internetes keresés/informálódás során nem talál választ kérdésére, vagy problémája megoldásához további segítségre van szüksége, személyre szabott
konzultációt vehet igénybe.

A szolgálat munkatársai közül ketten a felnôttképzési konzulensi
tanúsítvány mellett munkavállalási és pályaorientációs, illetve
diáktanácsadó végzettséggel is rendelkeznek, így felnôttképzési
tájékoztató munkájuk kiegészül tanácsadói tevékenységgel is.
99 Felnôttképzési információs honlap mûködtetése:
www.felnottkepzesinfo.hu
 A tájékoztató munka mellett az irodában dolgozó konzulensek
legfontosabb feladata a felnôttképzési információs rendszer feltöltése, frissítése. Ez történhet direkt vagy indirekt módon. Nem
minden konzulens rendelkezik adminisztrátori jogosultsággal,
de minden konzulensnek lehetôsége nyílik arra, hogy egy fontosnak ítélt hírt vagy linket eljuttasson a rendszerbe. Az információs rendszer egyaránt segíti a konzulenst tájékoztató munkája
során, valamint a felnôttképzés, munkaerôpiaci-kérdések iránt
érdeklôdô lakosokat az információ-keresésben.
 A szolgálat munkatársai állásközvetítéssel közvetlenül nem foglalkoznak, azonban honlapokat, állásközvetítéssel foglalkozó
szervezetek listáját gyûjtik és elérhetôvé teszik az internetes információs rendszerben (a www.felnottkepzesinfo.hu honlapon).
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Az irodában lehetôség van korlátozott idôtartamban, illetve
mennyiségben
99 ügyfélgép használatára (önállóan vagy konzulensi segítséggel),
99 nyomtatásra,
99 fénymásolásra.
 A szolgálat munkatársai törekednek önálló számítógép-használatra ösztönözni az ügyfeleket, amennyiben rendelkeznek
alapvetô számítógépes ismeretekkel.
Egyéb szolgáltatások:
99 állásbörzén, képzési börzén, pályaválasztási rendezvényen
való részvétel,
99 képzési börze, álláskeresési technikák tréning stb. szervezése,
99 információs kiadványok szerkesztése (Felnôttképzési iránytû),
99 szakirodalom gyûjtése, helyben olvasás biztosítása,
99 andragógus hallgatók szakmai gyakorlatához terep biztosítása.
Helpdesk szolgáltatás:
99 Az iroda feladata: a lakossági szolgáltatás mellett
közmûvelôdési intézményekben kialakítandó felnôttképzési szolgáltatások hálózatban való mûködtetése. A központi PALLÓ
felnôttképzési tájékoztató szolgálat helpdesk szolgáltatással segíti ezen irodák munkáját.
99 A helpdesk célja: szakmai segítségnyújtás a szolgálat kialakításában és mûködtetésében, valamint konzultálási lehetôség
biztosítása a központi PALLÓ iroda munkatársaival, például bonyolultabb esetek megoldásában. Ez a szolgáltatás az újonnan
alakuló tájékoztató szolgálatok esetében különösen hasznos,
illetve a kevés szakmai gyakorlattal rendelkezô felnôttképzési
konzulensek munkájában nyújt hathatós segítséget. A helpdesk
szolgáltatás része az internetes információs háttér: a PALLÓ információs rendszer (www.felnottkepzesinfo.hu).
A felsorolásból kitûnik, hogy a szolgálat funkcióiból adódóan a szolgáltatások köre jóval szélesebb a felnôttképzési információadásnál.

II./3. A szolgálatot felkeresôk csoportosítása és
jellemzôik
• Az érdeklôdôk egy részének határozott elképzelése van arról,
milyen szakmát szeretne tanulni, és ehhez képzôintézményt keres iskolarendszerû képzésben vagy felnôttoktatásban.
• Piacképes szakképesítést szeretnének szerezni, de nincs konkrét elképzelésük arról, mit tanuljanak, vagy már rendelkeznek
szakképesítéssel, de a szakmai elôrelépés és a jobb elhelyezkedés érdekében keresnek adott munkakör betöltéséhez alkalmas
szakmatanulási lehetôséget.
• Céljaikat illetôen bizonytalanok, képességeikkel, készségeikkel
nincsenek tisztában.
• Pályamódosításra kényszerülôk: munkanélküliséggel veszélyeztetett területen dolgoznak és/vagy elavult szakképesítéssel rendelkeznek, tudatában vannak, hogy számukra az egyetlen esélyt
a szakmaváltás adja, ehhez kérnek segítséget.
• A munkaerôpiaci-támogatásokról információt kérôk alkotják a
legnagyobb csoportot: álláskeresôk (diplomások, pályakezdôk,
elavult szakmával rendelkezôk), 45 éven felüliek, a munka világába visszatérni szándékozók, GYES-en, GYED-en lévôk.
• Megváltozott munkaképességûek és fogyatékkal élôk, akik a
számukra megfelelô szakképesítésekrôl kérnek információt a
munkahelyük megtartása, vagy munkavállalási esélyeik növelése érdekében.
• A felnôttképzéshez, szakképzéshez és felsôoktatáshoz kapcsolódó jogszabályok értelmezésében segítséget kérôk alkotják a
legváltozatosabb és a legszerteágazóbb csoportot.
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III. A Palló hálózatban mûködô
szolgálatok kialakítása és mûködése
III./1. A PALLÓ hálózathoz csatlakozó felnôttképzési
tájékoztató szolgálatok mûködési feltételei
A közmûvelôdési intézmények jelentôs része mûködtet személyes információs szolgálatot, tehát nem áll távol az ott dolgozó
szakemberektôl a tájékoztatási feladat. Sok esetben felnôttképzési
szolgáltatásokat is nyújtanak, általában azokban az intézményekben, ahol felnôttképzést is folytatnak.
Ahhoz azonban, hogy az említett információs pontok a „PALLÓ
felnôttképzési tájékoztató szolgálat” nevet használhassák, bizonyos
kritériumoknak meg kell felelniük.
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• A hálózatban mûködô PALLÓ szolgálatok a Budapesti
Mûvelôdési Központtal kötött együttmûködési megállapodás
alapján végzik felnôttképzési tájékoztatói tevékenységeiket.
• A tájékoztató munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítottak.
• Az igénybe vehetô szolgáltatások köre, azok térítésmentessége
meghatározott.
• A szolgálat zökkenômentes mûködését egy intézményben minimálisan két, legalább felnôttképzési konzulens végzettségû
közmûvelôdési munkatárs biztosítja, munkaköri leírásukban
rögzített feltételekkel.
• A tájékoztató szolgálat munkatársai lehetôvé teszik a személyes, valamint az e-mailes és telefonos információkérést az
érdeklôdôk számára.
• A hálózatban mûködtetett felnôttképzési tájékoztató szolgálatok
minimális ügyfélfogadási ideje heti 2x3 óra.
• A felnôttképzési konzulensek kompetenciáik betartása mellett
végzik a tájékoztató munkát, törekszenek az ügyféllel való személyre szabott konzultációra.

• A kompetenciáját meghaladó kérdésekben a konzulensek
együttmûködést kezdeményeznek az illetékes szakemberrel,
illetve továbbirányítják hozzá az ügyfelet.
• A felnôttképzési konzulensi munka része az információk felkutatása, rendszerezése. A tájékoztatáshoz szükséges információk
összegyûjtése, valamint a bonyolultabb kérdésekhez szükséges
információk „utánkeresése” az ügyfélfogadási idôn túl plusz
idôt vesz igénybe.
• A hálózatban mûködô szolgálatok konzulensei rendszeresen feltöltik, frissítik a központi PALLÓ szolgálat által mûködtetett internetes információs rendszer adott régióra vonatkozó aloldalait,
együttmûködnek és egyeztetnek a honlap szerkesztôjével (aki a
BMK PALLÓ iroda konzulense).
• Rendszeres kapcsolatot, együttmûködést alakítanak ki a régióban mûködô, felnôttképzéssel, munkaerô-piaccal foglalkozó
szakmai szervezetekkel, intézményekkel (munkaügyi kirendeltségek, felnôttképzô intézmények, kamarák, tanácsadó irodák,
szakminisztériumok, családsegítôk stb.).
• A szolgálaton dolgozó konzulensek a központi helpdesk szolgáltatás keretein belül rendszeresen konzultálnak a hálózatban
– más intézményekben – mûködô PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálatok konzulenseivel, valamint a központi irodában
dolgozó konzulensekkel.
A felsorolt feladatok elvégzéséhez az ügyfélfogadási idôn kívül
hetente minimum négy órára van szüksége a konzulensnek.
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III./2. A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat
kialakítása a közmûvelôdési intézményekben
III./2./1. A szolgálat személyi és tárgyi feltételei
• Személyi feltételek
A felnôttképzési tájékoztatási feladat ellátása komplex, többféle
szakmai területet érintô tevékenység.
A szolgálaton az a közmûvelôdési munkatárs végezhet tájékoztató
munkát, aki rendelkezik legalább a Felnôttképzési konzulens
akkreditált képzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal.
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A konzulensképzésnek a célja kifejezetten erre a munkára – a
felnôttképzési információs tanácsadásra – való felkészítés. A tananyag viszonylag könnyen elsajátítható, hiszen a 90 órás oktatás
ún. blended (kevert) típusú képzési formában valósul meg, vagyis
hagyományos, jelenléti képzést és online tanulást (e-learning) is
tartalmaz. A képzés elvégzése képessé teszi a közmûvelôdési szakembereket számítógéppel segített felnôttképzési tájékoztató munka
elvégzésére: a felnôttképzés bármely formájába bekapcsolódni kívánók számára útmutatás nyújtására, az e-learning segítésére, a
tanulási szükségletek és lehetôségek felmérésére.
A képzésre való jelentkezés feltételei: felsôfokú pedagógiai,
közmûvelôdési, szociális, humánerôforrás-fejlesztési vagy pszichológiai területû végzettség, minimum egy éves munkatapasztalat emberekkel való kapcsolatteremtésben, felhasználói szintû jártasság
számítógép-kezelésben, internethasználatban.
A Felnôttképzési konzulens nevû képzés a kulturális szakemberek
szervezett továbbképzési rendszerében, valamint a Felnôttképzési
Akkreditációs Testületnél akkreditált képzés, melynek alapítási és indítási engedélyével a Budapesti Mûvelôdési Központ rendelkezik. A képzés elektronikus tananyaga vendégként elérhetô
a www.felnottkepzesinfo.hu honlapon.

A felnôttképzési konzulens végzettség helyett természetesen elfogadható magasabb szintû végzettség is, elsôsorban az andragógia
szak munkavállalási tanácsadó szakirány, vagy közmûvelôdési végzettség mellett megszerzett diáktanácsadói, pályaorientációs tanári
szakképzettség.
Nagyon fontos, hogy a konzulens rendelkezzen a tájékoztatási
munkához szükséges kompetenciákkal. Meghatározó a leendô tanácsadó személyisége, hiszen a tájékoztatás bizalmi együttmûködés
az ügyfél és a konzulens között, melynek sikeressége a megfelelô
kapcsolat kialakításán múlhat. A kézikönyv korábbi fejezetében leírt
általános etikai kritériumok és a tanácsadói kompetenciák minden
konzulens számára irányadóak.
A konzulensi tevékenységet be kell illeszteni az intézmény mûködési
rendjébe. A személyi feltételek biztosításához hozzátartozik, hogy
a konzulenst foglalkoztató intézmény a munkavállaló munkaköri
leírásában szerepeltesse a konzulensi feladatokat, és jelölje meg
a tájékoztató munka elvégzéséhez szükséges munkaidô mennyiségét. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a hatékony konzulensi
munka ellátására, a feltett kérdések korrekt megválaszolására csak
naprakész, információit folyamatosan frissítô szakember képes, a
feladatvégzésre fordítható idôt ennek figyelembe vételével kell meghatározni.
Egy felnôttképzési tájékoztató szolgálatnál minimálisan két konzulens áll alkalmazásban tanácsadóként, illetve az információs rendszer kezelôjeként. Erre egyrészt az esetek nagy száma miatt lehet
szükség, másrészt így szabadság, betegség, tartós távollét esetén is
biztosított a szolgálat mûködése.
• Tárgyi feltételek
A közmûvelôdési intézményben mûködtetendô tájékoztató szolgálat
kialakításához szükséges tárgyi feltételek jelentôs részben rendelkezésre állnak a mûvelôdési házakban.
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Amikor egy tanácsadás céljaira alkalmas iroda kialakítására kerül
sor, a következô szempontokat javasolt figyelembe venni:
»» A közmûvelôdési intézmény frekventált, jól megközelíthetô és
könnyen megtalálható részében kialakított szolgálat a legoptimálisabb helyszín. Az informatív eligazító táblák segíthetnek a
figyelemfelhívásban, eligazodásban.
»» A tájékoztató szolgálat helyisége akkor alkalmas telefonos információszolgáltatásra és ügyfélfogadásra, ha szeparált – nincs
átjárás rajta, nem zajlik benne más jellegû tevékenység. Amen�nyiben több konzulens dolgozik egy irodában, ügyelniük kell
arra, hogy az ügyfélfogadásban egymást és az ügyfelet ne zavarják.
»» A szolgálat légköre semmiképpen ne árasszon „hivatali hangulatot”, hiszen többek között ez az egyik fontos szempont, ami miatt
nagyobb bizalommal térnek be az emberek egy közmûvelôdési
intézménybe, mint a hivatalokba. Nem felejthetô, hogy akik a
felnôttképzési szolgálathoz fordulnak, sok esetben már megjártak több intézményt, ahol a számukra fontos problémáik megoldásához kerestek segítséget, és bizalmukat vesztették, elkeseredettek. Nem mindegy tehát, hová lépnek be, ha úgy döntenek,
hogy a PALLÓ-hoz fordulnak. A kellemes megvilágítás, a rend,
a harmónia a barátságos hangulathoz nagyban hozzájárul.
»» Célszerû az ügyfelek számára az alábbi információkat jól látható helyen kifüggeszteni: a nyitvatartási rend, a szolgálat
elérhetôségei (telefonszám, e-mailcím), igénybe vehetô szolgáltatások felsorolása, azok díjmentes vagy díjköteles körének
meghatározása.
»» A nyitva tartást ajánlatos a lakosság igényeinek figyelembe vételével meghatározni.
»» Az iroda minimális bútorzata egy asztal, két szék, mindez úgy
elhelyezve, hogy ideális legyen egy személyes konzultáció lefolytatásához, a megfelelô kapcsolat kialakításához. A konzulens tudjon odafordulni az ügyfélhez, az ügyfél pedig olyan
helyzetben ülhessen, hogy semmi zavaró körülmény ne vonja
el figyelmét, ne gátolja az általa kezdeményezett beszélgetést.

»»
»»

»»

»»

»»

Ugyanakkor ügyelni kell a megfelelô távolság megtartására,
hogy egymás intim szféráját ne zavarják.
A konzulens által használt bútorzathoz hozzátartozik még – az
esetek dokumentumainak, valamint a szakirodalom és módszertani anyagok tárolásához – megfelelô szekrény, nyitott polc.
Az esetek anyagait tartalmazó dossziék elhelyezésekor ügyelni
kell az etikai kritériumoknál felsorolt titoktartási kötelezettség
betartására (nem hagyhatjuk mások számára is elérhetô helyen
ôket).
Az információs tanácsadás elengedhetetlen eszköze a számítógép internet-eléréssel. Ezt a számítógépet a konzulens használja, de ajánlott úgy elhelyezni az íróasztalon, hogy személyes
konzultáció alkalmával az ügyfél is láthassa, például milyen
úton, mely honlapokat használva jut el a kérdésre adandó válaszig a konzulens, így ô is bevonható az információkeresésbe.
Az ügyfélszolgálat mûködéséhez szükséges nyomtató és fénymásoló, ezek a napi munka mellett az ügyfélnek szóló anyagok fénymásolására, nyomtatására is használatosak. Ezen
gépek használatának a lehetôségét célszerû meghatározni, és
a szolgáltatás igénybevételének módját, esetleges költségeit
kifüggeszteni, hiszen adott esetben több oldalnyi anyagot is szeretne kinyomtatni, fénymásoltatni az ügyfél.
Jól bevált és hasznos szolgáltatás az irodához fordulók számára kinevezett ún. „ügyfélgép”, azaz egy, az ügyfelek által
használható számítógép internet-eléréssel. Az ügyfélfogadási
idôben használható számítógép segíti az ügyfelet az önálló információkeresésben: képzés, képzôintézmény kiválasztásában,
munkavállalással kapcsolatos témákban (önéletrajz, motivációs
levél megírása, álláskeresô oldalak látogatása, portálok hírleveleire történô feliratkozás stb.). Pályaválasztás, pályaorientációs kérdések esetében az ügyfélgép alkalmas lehet önértékelési
eljárások, kérdôívek kitöltésére is. Ezek elérésében, kitöltésében az ügyfelek kérhetik a konzulens segítségét. A használat
elôtt érdemes megbeszélni velük, például milyen honlapokat
ismernek, és kiegészíteni azt továbbiakkal. A késôbbi problémák elkerülése végett célszerû a közösségi gép közelében jól
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látható helyen elhelyezni egy szabályzatot, amelyben részletesen megtalálható, ki, milyen céllal, mennyi ideig használhatja
a számítógépet alkalmanként, és mennyi lehet a kinyomtatásra
szánt dokumentumok száma. A szabályzatban fel lehet tüntetni, hogyan lehet bejelentkezni a számítógép rendszerébe (felhasználónév, jelszó), milyen programokat érdemes használni,
melyek azok a honlapok, segédanyagok, amelyek segítik az
ügyfelet a keresésben. Javasolt maximalizálni a gép használati
idejét, elkerülendô, hogy egy ember lefoglalja a gépet az egész
ügyfélfogadási idôre. Kb. másfél óra az az idôkeret, amely
elegendô alkalmankként az ügyfél számára. Ha lehetôség nyílik
rá, a gépet célszerû úgy elhelyezni és ellátni olyan programokkal, amik lehetôvé teszik az akadálymentességet – mind fizikai
(pl.: kerekesszékkel megközelíthetô), mind infokommunikációs
(pl.: JAWS felolvasóprogram vakok és gyengén látók számára)
tekintetben – az arra rászorulóknak.
»» Az információs tanácsadás fontos kommunikációs eszköze a
szolgálaton található telefonkészülék, melyen ügyfélfogadási
idôben kereshetik meg az ügyfelek a konzulenst. Az ügyfélfogadási idôn túl a telefon üzenetrögzítôjén keresztül egy szöveg tájékoztatja az érdeklôdôket az ügyfélfogadás rendjérôl, és javasolja az e-mailben történô megkeresést vagy a késôbbi ismételt
hívást. Praktikus a telefonkészülékhez csatlakoztatható mikrofonos fejhallgató beszerzése, mely szabaddá teszi a számítógép
használathoz a konzulens kezét a telefonos tájékoztatás során.
Amennyiben a telefonközpont rögzíteni képes a bejövô hívások számát és idejét, a szolgálat munkájának dokumentálását
mérhetô indikátorral látja el.
»» A webkamerás kapcsolat fôként a fiatalabb korosztályt szólítja meg az általa használt kommunikációs eszközön keresztül.
A webkamera és a mikrofonos fejhallgató néhány ezer forintos
kiegészítô, mely az ingyenes azonnali üzenetküldô programok
segítségével a régióban távolélôket is képes bekapcsolni a személyes tájékoztatásba. A csevegés során – ha az ügyfél igényli
– élô videóképes kapcsolatba is kerülhet vele a konzulens. Ezáltal olyan személyek számára is elérhetôvé válik a szolgáltatás,

akik valamiért nem szeretnék, vagy nem tudják igénybe venni a
tanácsadás hagyományos formáit.
• Szakirodalom, kiadványok, módszertani segédanyagok
A szolgálaton helyben olvasható szakirodalom, információs anyagok, képzési ismertetôk, szórólapok egy, a célnak megfelelô, az
ügyfél számára is elérhetô, jól látható polcon, hirdetôtáblán stb.
rendszerezve nyújthatnak további információt. A tájékoztató anyagokat folyamatosan át kell nézni, hogy csak az aktuálisak maradjanak elérhetôek az ügyfelek számára. Az együttmûködô partnerektôl,
képzô intézményektôl bizonyos idôközönként (aktuálisan képzési
szezon indulásakor: szeptemberben, januárban) lehet kérni, hogy
küldjék el ajánlataikat a szolgálatra.
A szakmai, érdekvédelmi, munkaügyi szervezetektôl is be lehet szerezni olyan kiadványokat, amelyek szintén hasznos információkat
nyújtanak az ügyfeleknek.
A konzulensek munkájához használatos könyvek, szakmai anyagok
irodalomjegyzéke a kézikönyv II. mellékletében található.
E kiadványokat érdemes évente beszerezni, nagy segítséget nyújtanak a tájékoztató munka során.
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IV. A Palló felnôttképzési tájékoztató
szolgálat mûködése
A továbbiakban a tájékoztató szolgálat mûködésének folyamatábrájával és a folyamat részletes elemzésével foglalkozunk.

IV./1. PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat
tevékenységének folyamatábrája
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IV./2. A tájékoztatás folyamata
A tájékoztatás során a konzulensnek fel kell ismernie a saját szakmai
tudása, felkészültsége határait, ugyanis elôfordul, hogy egy adott
probléma csak a témában illetékes szakemberhez való irányítással
orvosolható.
Adott kérdés értelmezésekor eldöntendô, hogy a konzulens illetékes-e a válaszadásra. Amennyiben nem, akkor javasolni lehet egy
másik intézményben a kompetens személy megkeresését, megadva
a nevét, címét, elérhetôségét (pl.: mentális segítségnyújtás céljából, rehabilitációs tanácsadás, pályaválasztáshoz nyújtandó tanácsadás esetén, amikor az ügyfél képességeit, készségeit kell felmérni). ôk azok a szakemberek, akik a különbözô intézményekben a
felnôttképzéssel, munkavállalással kapcsolatos szakmai kérdésekben segítségére lehetnek mind az ügyfélnek, mind a konzulenseknek. Éppen ezért a konzulensnek nagy hangsúlyt kell fektetnie a
tanácsadással foglalkozó szakemberekkel való együttmûködésre és
kapcsolattartásra.
Az ügyfél továbbirányítása nem a probléma „lerázását” jelenti, a
cél az, hogy biztos és hiteles választ kapjon az érdeklôdô kérdésére,
szakszerû segítséget problémája megoldásához.
Abban az esetben, ha a tájékoztató munka elején kiderül, hogy a
konzulens nem teljes körû, vagy pontatlan információval rendelkezik
a megválaszolandó kérdéssel kapcsolatban, a probléma továbbirányításával oldhatja meg az esetet.
A kérdések továbbirányításának két módja lehetséges:
Az egyik esetben úgy adható tovább a kérdés, hogy a konzulens
közvetlenül a szakembertôl kéri a választ, amit majd továbbít az
információkérônek. A másik esetben a kérdés továbbítása után a
szakembertôl csak másolatot kér a válaszról. A konzulens mindkét esetben másolatot küld az információkérônek a levelezésrôl.
Az elsô variáció ugyan hosszabb ideig tarthat, de hasznosabb lehet a tanácsadó számára, mert tanulni lehet a válaszból, és az is
kiderül, hogy az információkérô tájékoztatása megtörtént, hiszen
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a válaszadás – ha közvetve is – a konzulens kezében maradt.
A második variációnál elôfordulhat, hogy kérés ellenére sem kap
másolatot a válaszból, így nem kontrolálható, hogy az ügyfél a
problémájára megfelelô választ kapott-e.
Amennyiben az információkérés tartalmának tisztázása után kiderül, hogy maga a konzulens a kompetens személy, a Palló Információs Rendszer segítségével elôkészíthetô a kérdés megválaszolása
(képzôhely keresése, jogszabályi háttér feltérképezése stb.). Az így
szerzett információk alapján megfogalmazható és megadható a válasz.
A tájékoztatás módjai:
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• Telefonos tájékoztatás
Az emberek szeretik telefonon intézni ügyeiket. Abban az esetben,
ha az információkérô konkrétan meg tudja fogalmazni kérdését,
valóban ez a leggyorsabb tájékozódási forma.
A telefonos tájékoztatási formának mind a kérdezô, mind az információadó szempontjából több elônye van, de a hátrányáról sem
feledkezhetünk meg.
Elônye:
—— gyors, azonnal választ kap az ügyfél,
—— lehetôség van a visszakérdezésre, és így pontosíthatóak
a kérdések,
—— ha a kérdezô éppen számítógép elôtt ül, alkalom nyílhat az
együttes keresésre. Ezzel a módszerrel könnyen megtanítható az információs rendszerben történô önálló eligazodás is.
Hátránya:
—— pont az elônyként említett gyors tájékoztatás következtében
nem biztos, hogy elég körültekintô, minden lehetôséget feltáró
választ kap az információkérô.
A konzulens minden kérdésnél – amikor az releváns – igyekszik
úgy megadni a választ, hogy az információ-fellelés útvonala, menete az érdeklôdô számára is egyértelmû és jól követhetô legyen.

Ezzel elôsegíti az érdeklôdô tájékozódását, önálló keresését az
interneten.
Telefonos szituációkban – bonyolultabb kérdések esetén – a kezdô
konzulens számára segítséget jelent, ha az információkérôt megkéri, tegye fel kérdését e-mailben is. Természetesen ez csak akkor
alkalmazható, ha a kérdezônek van e-mailfiókja és lehetôsége az
elektronikus levél megírására.
A telefonos kérdezô gyakran kényelmi okból le akarja diktálni az
e-mailcímet, ahova a választ kéri. Ilyenkor jobb ragaszkodni az
írásos formához, mert elôfordulhat, hogy a konzulens elírja a címet, és az információ – a legjobb szándéka ellenére – nem jut el a
kérdezôhöz.
Ha az érdeklôdô nem tud e-mailcímet adni, meg lehet állapodni
az információkérô általi visszahívás idôpontjában, hogy a választ
megkaphassa. Célszerû három munkanappal késôbbi idôpontot
megadni, amikorra a konzulens már biztosan választ tud adni a
feltett kérdésre.
Az azonnali válaszadásra csak a gyakorlattal rendelkezô konzulens képes – és ô se minden esetben. Ehhez nagyon jól kell ismerni
– a késôbbiekben részletezett – Palló Információs Rendszert, mert
csak így lehet gyors a segítségnyújtás és a beszélgetéssel paralel
keresés. Szinkronkeresés esetében a probléma közös megoldásával
születik meg a megoldás.
• E-mailes tájékoztatás
Elônye: a konzulensnek alkalma nyílik alaposan utánanézni a felvetett kérdésnek, adott esetben tud konzultálni konzulenstársával,
vagy más szakmai szervezet tanácsadójával/szakemberével.
Hátránya: nem azonnal kap választ a kérdésére az érdeklôdô ügyfél, hanem 2–3 napot várnia kell rá.
Elôfordul, hogy nem pontosan fogalmazott az információkérô, vagy
nem tartalmaz kellô mennyiségû információt, ezért vissza kell kérdezni e-mailben, mely további idôt vesz igénybe.
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• Személyes konzultáció
Bonyolultabb kérdések esetében célszerû egy elôre egyeztetett konzultációs idôpontban megállapodni, hogy abban az idôben a konzulens valóban csak az ügyfélre tudjon figyelni. Amennyiben párhuzamosan két konzulens dolgozik az ügyfélfogadási idôben, nem
okoz problémát az egyéni konzultáció biztosítása, és nem is feltétlenül szükséges elôre bejelentkezni.
Ha elôzetes bejelentkezés is történt, mely alkalmával az alapprobléma kiderült, a már rendelkezésre álló információk alapján fel lehet
készülni a beszélgetésre. Egy elôre felépített konzultáció elôbbre viheti, hatékonyabbá teheti és meggyorsíthatja a tanácsadás menetét.
A személyes konzultációk általában 15–20 percet vesznek igénybe,
de a megkeresés komplexitásából adódóan ez az idô megnövekedhet. A maximális személyes tanácsadási idô azonban nem lehet
több 40 percnél. Amennyiben ez idô alatt nem kap kielégítô választ
az ügyfél a kérdéseire, vagy további megoldatlan problémák kerülnek felszínre, azokat már egy következô konzultáció alkalmával
szükséges megbeszélni. Ennek idôpontjában a konzultáció végén
meg lehet egyezni. Esetleg feladatként addig az ügyfél saját maga is
utánajárhat néhány információnak, ami segíti a továbblépést. Személyes konzultáció esetén, a tanácskérôvel együtt gondolkodva, ôt
megerôsítve, támogatva, információval ellátva közösen tudnak a
felvetett kérdésre választ találni.

IV./3. Ügyfélnyilvántartás
A tájékoztató munka egyik alapvetô dokumentációs anyaga az
ügyfélnyilvántartás. Bármilyen formában fogalmazza meg kérdését
az információkérô, az ügyfélnyilvántartásban rögzítésre kerülnek a
konzulensek által legfontosabbnak ítélt adatok. A központi irodai
ügyfélnyilvántartás rovatai és az egyes rovatokhoz tartozó segédlet
a könyv I. mellékletében megtalálható.
Ez az ügyfélnyilvántartás a több éves mûködés és gyakorlat alapján
alakult ki.

Ajánlásként minimálisan a következô oszlopok felvétele
javasolt:
»» A kérdezô neve (nem kötelezô beírni, nem is biztos, hogy megadja);
»» A kérdezô neme (férfi/nô);
»» Speciális élethelyzet (megváltozott munkaképességû, GYESen, GYED-en lévô; ápolási díjon lévô; pályakezdô; 45 éven
felüli; nyugdíjas; álláskeresô; kulturális szakember; diplomás
álláskeresô);
»» Érdeklôdés idôpontja (dátum);
»» Cím, telefonszám;
»» E-mailcím;
»» Honnan értesült a szolgálat létezésérôl (internet, ismerôs, újság stb.)?
»» Érdeklôdés tárgya (az információkérô konkrét kérdésének leírása);
»» Tájékozódás formája (e-mail; személyes; telefonos);
»» Továbbítva szakembernek (a javasolt terület és szakember felvétele);
»» Megjegyzés (a problémamegoldás rövid leírása);
»» Válasz megadva (dátum).
A telefonos információkérôtôl nem szükséges elkérni a nevét és
egyéb személyes (cím, telefon) adatait, kivéve, ha a további kapcsolattartás szükséges.

IV./4. Dokumentálás, visszajelzések, elégedettségmérés
A tájékoztató/konzulens a tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációt (ügyfélnyilvántartás, esetleírás, írásban megküldött válaszok)
rendszeresen és pontosan vezeti, és ügyel arra, hogy illetéktelenek
kezébe ne kerülhessen.
A folyamathoz kapcsolódó alapdokumentum a kérdésre adott
válasz, melyet nyomtatott formában és elektronikusan is célszerû
tárolni. Ez hasznos lehet nemcsak a dokumentálás, hanem az
esetlegesen elôforduló új, de azonos tartalmú kérdések késôbbi
megválaszolásakor is. Késôbbi felhasználás esetén azonban mindenkor ellenôrizni kell a válasz aktualitását.
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A pontos dokumentálás másik célja, hogy amennyiben a visszatérô
ügyféllel nem ugyanaz a konzulens foglalkozik a késôbbiek során
(pl. szabadság, távollét miatt), az ügyfelet átvevô kolléga rögtön
átlássa a problémát, s ne kelljen elölrôl kezdenie az adatfelvételt,
az eset feltárását.
A válaszok elektronikus tárolása a téma jellemzôje alapján, például ha szakképzésrôl van szó, akkor a szakmacsoportok elnevezése alapján alkotott könyvtárakban történik. Gyakori kategóriák
lehetnek, például érettségit adó; nem OKJ-s képzés; felzárkóztató;
támogatott képzések; honosítás; többletpont; elsô szakképesítés,
felsôfokú szakképzés.
Gyakran elôfordul, hogy az információkérô nem ad tárgyat (subject)
levelének, a „Re” válaszokban ezt javasolt pótolni, mert így a tárgy
megjelölése alapján elmenthetôk az e-mailek.
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A kinyomtatott válaszok külön mappában, idôrendben lefûzve archiválhatók, így késôbb is visszakereshetôk.
A telefonos és személyes tájékoztatásnál jegyzet készíthetô az esetrôl,
és még a megoldás/válaszadás napján beírandók a nyilvántartásba
az adatok.
E-mailes kérdés esetében is célszerû rögzíteni az adatokat a levél
megérkezésének napján, de a nyilvántartást nem lehet lezárni, csak
a válasz elküldésekor.
Fontos, hogy a tájékoztatás eredményeirôl visszajelzés érkezzen.
Az e-mailben megválaszolt kérdésekre sok esetben reagálnak az
információkérôk, bár ezek inkább a válaszadás tényére vonatkoznak és nem a válaszok tartalmára. Az e-mailek mellett a személyes
konzultációk alkalmával is érdemes kérni, hogy pl.: az elvégzett
képzésekkel kapcsolatos pozitív vagy negatív tapasztalataikról adjanak visszajelzést az ügyfelek.

Évente 2–3 alkalommal javasolt mérni az elégedettséget: az e-mailben kérdezôktôl egy körkérdés erejéig információt kérni arról, hogy
a szolgálattól kapott tájékoztatás segített-e problémája megoldásában, kérdésére megfelelô választ kapott-e (pl.: sikerült-e képzést
találnia). Amennyiben visszajelzés érkezik, ezeket is érdemes dokumentálni, az esetleges javaslatokat figyelembe venni, és beépíteni a
szolgáltatás fejlesztésébe.
A szolgálat tevékenysége évente kerüljön értékelésre, mely alapján
az egész információs tájékoztatást érintô fejlesztési javaslatok fogalmazhatók meg.
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V. Milyen kérdésekkel
fordulhatnak az információkérôk
a tájékoztató szolgálathoz
Az alábbiakban olyan kérdések olvashatók, amelyek gyakoriak, és
megválaszolásuk nagy részét jól támogatja az információs rendszer
használata, valamint a konzulens tananyagban elsajátított ismeretek. Természetesen akad köztük olyan, amelynél a korábbiakban
tárgyalt kompetenciahatárokat szem elôtt tartva lehet/kell továbbirányítani a kérdezôt a témában szakavatott személyhez.
Egyszerû, könnyen megválaszolható kérdések részben az
Országos Képzési Jegyzékben szereplô szakképesítésekkel,
részben a felnôttképzéssel kapcsolatban:
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• X szakképesítést felnôttképzésben vagy iskolai rendszerben
hol lehet megszerezni?
• Mi a különbség a régi és az új OKJ között?
• Milyen iskolai végzettség kell X szakképesítés megszerzéséhez?
• Mi a különbség az iskolai rendszerû esti, levelezô oktatás és
a felnôttképzés között?
• Hány éves korig lehet az iskolában ingyenes szakképzésben
részt venni?
• Hol lehet megnézni, hogy egy adott képzô nyilvántartásba
van-e véve?
• Mit jelent az, hogy egy adott képzôintézmény akkreditált, és
hol lehet ennek utánanézni?
• A felsôfokú szakképzésben szerzett szakképesítés
egyenértékû-e a felsôoktatásban szerzett végzettséggel (diplomával)?
• Felnôttképzésben részt vevô személynek jóváírható-e kedvezmény a személyi jövedelemadóból?

Bonyolultabb kérdések az új OKJ-t és a felnôttképzést érintô
szabályozásról:
• Korábban szerzett OKJ-s vagy szakmunkás szakképesítése
milyen szakképesítésnek felel meg a jelenlegi OKJ szerint?
• A korábbi OKJ szerint egy adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges záróvizsgája nem sikerült, hol, mikor és meddig lehet pótvizsgát tennie?
• OKJ-s képzést szeretne indítani, mi a teendô, és milyen jogszabályban lehet utánanézni ennek?
• Hogy lehet akkreditáltatni egy képzési programot?
• Továbbtanulni szándékozót nem vették fel az egyetemre/
fôiskolára, de a késôbbiekben a felsôoktatásban szeretne
tanulni, milyen OKJ-s szakképesítés megszerzése után jár
többletpont?
Kérdések munkavállalással, vállalkozással összefüggésbe
hozható témákban:
• Mi az ügyintézési módja a vállalkozói igazolvány kiváltásának?
• Bolt, vendéglátóegység üzemeltetéséhez milyen szakképesítést kell megszereznie?
• Mely elágazását kell megszerezni a kereskedôi vagy eladói
szakképesítésnek internetes kereskedés végzéséhez (vagy
más kereskedési területen)?
• Külföldi munkavállalásnál itthon szerzett OKJ bizonyítványt
elfogadnak-e?
Kérdések képzésfinanszírozási lehetôségekrôl a felnôttképzésben, a közoktatásban és a felsôoktatásban:
• Milyen képzést támogat a munkaügyi központ, és milyen feltételekkel?
• A munkaügyi szervezet milyen mértékben támogatja a szakképesítés megszerzését?
• Mi a Lépj egyet elôre program?
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• Mi az Új Pálya program?
• Hogyan lehet a második szakképesítést is ingyen megszerezni?
• A felsôoktatásban megszerzett diploma után egy OKJ-s
szakképesítésben való részvétel elsô szakmaszerzésnek számít-e a finanszírozás szempontjából?
• Fôiskolai szakmai gyakorlati munkavégzésért jár-e fizetés?
• Kismama felsôfokú tanulmányainak folytatásához kaphat-e
térítésmentességet?
Speciális kérdések
• Hogyan lehet másolatot szerezni egy korábban szerzett szakképesítést igazoló bizonyítványról?
• Diszlexiás tanuló írásbeli érettségi vizsga alóli mentességért
hova fordulhat?
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VI. A tanácsadás folyamatával
kapcsolatos etikai kritériumok
VI./1. Az információkérô személyes adatai
kezelésének etikai vonatkozásai
A dokumentálással kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a PALLÓ
felnôttképzési tájékoztató szolgálat nem hivatal, így nem kötelezhetô
arra az ügyfél, hogy adatait megadja a konzulensnek. A személyes
adatok megadásáról az információkérô szabadon dönt.
Az adatok felvétele történhet statisztikai célzattal, illetve elôfordulhat,
hogy a konzulens munkája során késôbb olyan információhoz jut,
amely az információkérôt közelebb viheti szándékainak megvalósításában, és errôl a konzulens szeretné ôt tájékoztatni. Ehhez az
ügyfél engedélyét szükséges kérni, illetve arról biztosítani, hogy az
általa megadott személyes adatokra kötelezô erôvel bíró titoktartás érvényes (lásd az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok
védelmérôl, ezen belül az adatok kezelésérôl 5. §, feldolgozásáról
4/A. §, és továbbításáról 8. § szóló rendelkezéseit).
Gyakran elôfordul, hogy az eseteket a – titoktartás kötelezettsége mellett – megbeszélik a szolgálat munkatársai. Ez a szakmai
fejlôdés és a folyamatos önképzés egyik állomása is. Ezeknek az
egymás közötti esetmegbeszéléseknek célja kizárólag a szakmai tapasztalatok megosztása az esetek kapcsán, és semmiképp nem az
egyedi problémák kibeszélése.
Ha egy képzô intézmény információt kér arról, milyen típusú, témájú
tanfolyamról érdeklôdtek a szolgálatnál, arról természetesen tájékoztatás adható, de arról már nem, hogy személy szerint ki kérte az
információt és hogyan lehet felvenni vele a kapcsolatot (személyes
adatok nem adhatók ki csak az adatalany kifejezett beleegyezésével).
A tanácskérônek adott képzési információknak nyomatékot lehet
adni már megtörtént eset felemlítésével, de arra mindig ügyelni kell,
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hogy ne legyen beazonosítható a személy. A felhozott példa csak
arra szolgáljon, hogy rávilágítsunk egy jelenségre.

VI./2. A továbbadandó információ kezeléséhez
kapcsolódó normák
A kezdô és a már nagy rutinnal rendelkezô tanácsadó esetében
is kritérium, hogy soha ne emlékezetbôl dolgozzon, hanem mindig
ellenôrzött, hiteles információt szolgáltasson. Még ha emlékszik is
a konzulens hasonló kérdésre egy korábbi ügyfél esetébôl, mielôtt
megadja a választ (pl.: egy képzô intézmény konkrét képzésére vagy
egy támogatás feltételeire vonatkozóan), meg kell gyôzôdnie arról,
valóban aktuálisak és helytállóak-e az információi.

36

Sok képzési információ kering a hálón, amely már idejétmúlt, véletlenül vagy szántszándékkal félrevezetô, hiányos vagy megtévesztô.
Az információs tanácsadónak szakmai kötelessége ezekre a veszélyekre felhívnia az információkérôk figyelmét.
A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálatok konzulensei az internetes információkat általában a Palló Információs Rendszer
linkgyûjteményén keresztül szolgáltatják. Az ide felkerülô anyag tartalmát minden esetben elôzetesen ellenôrzi a honlap szerkesztôje, s
ez egyfajta szûrést jelent.
Gyakran azért kérnek információt a szolgálathoz fordulók egy adott
képzéssel, képzôintézménnyel kapcsolatban, mert döntésükben
megerôsítést szeretnének kapni. Ebben az esetben sem helyénvaló
letenni a voksot bármelyik intézmény mellett. Hasznos viszont felhívni a figyelmet arra, milyen szempontokat célszerû figyelembe venni
a választásnál (az intézmény nyilvántartásba vett felnôttképzési, és
lehetôleg a minôségi garanciát biztosító akkreditált intézmény legyen). Tájékoztatni lehet arról az ügyfelet, hogy a képzéseket hirdetô
intézmények minden megjelenési formáján (honlap, szórólap, képzési tájékoztató, hirdetés stb.) szerepeltetni kell a felnôttképzési nyilvántartási számot és az akkreditációs lajstromszámot.

Amennyiben csak részleges információval rendelkezik a konzulens, erre fel kell hívni az ügyfelek figyelmét. Nem tehet úgy, mintha kizárólag az az egy-két intézmény folytatna valamilyen képzést,
amelyekrôl éppen tudomása van. Különösen kerülendô a tanácsadóval kapcsolatban álló képzô intézmények „favorizálása”.
Általánosságban elmondható, hogy a tanácsadó részérôl a korrekt,
magánvéleményektôl mentes tájékoztatás az etikailag elfogadható
magatartás. Ez vonatkozik a képzô intézmények, a munkaügyi kirendeltségek vagy más szervezetek minôsítésére is.

VI./3. Az együttmûködô szervezetekkel kapcsolatos
normák
A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat nagy hangsúlyt fektet
a partneri viszony mûködtetésére és a folyamatos kapcsolattartásra.
A szakmai szervezetekkel, intézményekkel való együttmûködés elengedhetetlen a tájékoztató szolgálat mûködéséhez.
Az együttmûködések megnyilvánulnak információk átadásában,
közös rendezvények szervezésében, szakmai konzultációban, egymás szolgáltatásainak ajánlásában. Ezen együttmûködések során
kiemelt figyelmet fordít a korrekt, partneri viszony fenntartására.
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VII. Praktikus tanácsok
a mûködés gyakorlatára
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• A tájékoztató munka folyamatában nagy a jelentôsége a
megfelelô kommunikációnak, erre a konzulens mind a szóbeli,
mind az írásbeli válaszadások esetében kiemelt figyelmet fordítson. A személyes tájékoztatás alkalmával a konzulens asztalán
lévô névtáblával és/vagy ügyfélfogadási idôben a konzulensen
viselt névkitûzôvel is támogatható ez a kommunikációs folyamat. E-mailes válaszoknál a bevezetô mondatban általában
szükséges a tájékoztató szolgálat tevékenységére utaló magyarázat. Az írásban küldött válaszok végén az elôre beállított névjegy alapján mindig olvasható annak a konzulensnek a neve,
elérhetôsége, aki az esettel foglalkozott.
• A tájékoztatási folyamatban idônként visszatérô kérdések megválaszolásához segítséget adhatnak a korábban már megoldott
esetek. Az információkérô kérdésfelvetésének megoldásában a
tanácsadó eredményesen használhatja a Felnôttképzési konzulens tananyagból már elsajátított ismereteket, melyek az információs rendszerbôl is könnyen elérhetôk. A tananyag tartalma
évente felülvizsgálásra és szükség esetén javításra kerül.
• Hosszabb ügyfélfogadás-szüneteltetés esetén érdemes az információs rendszer fôoldalán, a szolgálat bejáratánál, e-mailes
megkeresések esetén egy automatikus visszajelzô e-mailben, a
telefonon pedig hangpostán keresztül tájékoztatni, mikor lesz
nyitva legközelebb az iroda.
• Ügyfélfogadási idôben javasolt két konzulens párhuzamos munkája, mert elôfordulhat, hogy egy idôben érdeklôdnek személyesen és telefonon is az ügyfelek. Amikor csak egy konzulens
dolgozik, egy személyre hárul e kettôs feladat szakszerû ellátása. Ebben az esetben a konzulens a személyes tájékoztatás ideje
alatt nem veszi föl a telefont, megszakítva ezzel a tanácsadás
folyamatát. A telefonon hagyott üzenet alapján a késôbbiek során visszahívhatja az érdeklôdôt.
• Tanácsos jól gazdálkodni a tájékoztatásra szánt idôvel, egy ügyre (mindhárom tájékoztatási formában) 30–40 percnél több

idôt nem lehet szánni. (Kivételt képezhetnek azok a hosszas
utánjárást igénylô esetek, amelyek eredményét várhatóan más
esetekben is hasznosítani lehet.)
• Amennyiben az iroda mûködése nem napi rendszerességû, mindenképpen javasolt egy automatikus válasz-e-mail beállítása a
levelezôprogramban, melyben visszajelzést kap az ügyfél, hogy
kérdése megérkezett a szolgálathoz, azonban néhány nap türelmét kérik a válaszig. Ezzel elkerülhetô, hogy a szolgálat hiteltelenné váljon, az ügyfél pedig türelmét veszítse, amiért nem
reagálnak megkeresésére.
• A legolcsóbb módszer az e-mailcím létrehozására az ingyenes
Gmail (www.gmail.com) levelezôszolgáltatás, amely akár a
meglévô saját domainneves e-mailcímeinket is ki tudja szolgálni, s bárhonnan elérhetô webfelületen keresztül. Az elektronikus
megkereséseket és a kérdésekre adott válaszokat egybefûzve
lehet archiválni a Gmail levelezôjében. Így a kérdés és a válasz
egyben kezelhetô (nem kell külön a kérdést és a válasz-e-mailt
keresni), az egyszer már megválaszolt kérdések az archívumból könnyedén szabadszavas keresôvel kikereshetôk, nem keverednek az új levelek a már megválaszoltakkal. (Az archívum
a Gmail Összes levél menüpontjában érhetô el.) A Gmail a
chat, webkamera funkciókat is képes egymaga ellátni, de ezekre a funkciókra használhatók a Windows Live Messenger vagy a
Skype szoftverek is. (Ha több platformon jelenünk meg, felhasználóink az általuk már használt szolgáltatáson keresztül fogják
felvenni a kapcsolatot a szolgálattal).
• Azonnali üzenetküldô program használata esetén a konzulens a
szolgálat nyitva tartási idejében be tud jelentkezni a programba, így elérhetô (online) lesz. Az érdeklôdô a kapcsolatfelvételt
követôen látja, mikor „van jelen” a konzulens. Ha a csevegés
közben személyes vagy telefonos megkeresés érkezik a konzulenshez, foglaltra állíthatja státuszát, ezáltal tudja tájékoztatni az
azonnali válaszra váró ügyfelét állapotáról. Így megakadályozza, hogy a másik ügyféllel történô beszélgetés ideje alatt zavaró
tényezônek legyen kitéve.
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VIII. A tájékoztatás információs háttere
VIII./1. A Palló Információs Rendszer
„A tudás hatalom” – tartja a szólás, és valóban sok igazság rejlik
benne. Ez lehetne a mottója is az információs tanácsadásnak. Sok
múlhat egy-egy jó helyen és idôben elhangzó mondaton, ugyanis megváltoztathat életutakat, sorsokat. Természetesen ez a „teher”
nem nyomja folyamatosan a konzulens vállát, de a jól informáltság
elengedhetetlen ebben a szakmában.
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Az információ legnagyobb tárháza az interneten található meg.
Ehhez alkalmazkodva a PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat
is ezt használja elsôdleges forrásként az ügyfelek kiszolgálására.
A Palló Információs Rendszer elsôsorban a felnôttképzési konzulensek munkájának megkönnyítésére jött létre. Ezzel párhuzamosan
természetesen kiszolgálja a felnôttképzés iránt érdeklôdô látogatókat is, akár a felnôttképzésbe, akár a munkaerô-piacra történô
bekapcsolódáshoz keresnek hasznosítható információkat.
A honlap az alábbi címen érhetô el:
www.felnottkepzesinfo.hu.
Az adaptációs útmutató szerkesztésének idején a honlap fejlesztés
alatt áll, a kiadványban a jelenlegi rendszer funkcióit mutatjuk be.

Miben lehet segítségére az ügyfélnek és a konzulensnek
az információs rendszer?
A webhely olyan tematikus linkgyûjtemény, mely a felnôttképzéshez
kapcsolódó linkeket, elérhetôségeket egy jól strukturált rendszerben
helyezi el. Egy-egy link több menüpontban is megtalálható, ezzel is
megkönnyítve a tájékozódást és az elérhetôséget a meglehetôsen
nagy információhalmazban. Noha sok hasonló tematikájú honlap
létezik, ez a rendszer mégis egyedülállóan sok oldalról próbálja körüljárni a témát, kezdve a jogszabályi környezettôl a képzési helyszín
keresésén át, a felnôttképzési tanfolyamok indítását és lebonyolítását segítô dokumentumokig.
Egy interneten böngészgetô „átlagfelhasználó” felteheti a kérdést:
„Mit adhat többet ez a rendszer, mint amit én is megtalálhatok a
világhálón?” Egyrészrôl semmit, másrészrôl nagyon is sokat. Azért
semmit, mert a honlap tartalma 90%-ban az interneten bárki számára hozzáférhetô, csak egy kis keresési rutin kell hozzá. Másrészrôl
nem kevés idôt takaríthat meg vele a felhasználó, hiszen a menüpontokba rendezett linkek a számára fontos információkhoz való
gyors hozzájutást teszik lehetôvé.
Az idôfaktor fontossága a tanácsadói munkában leginkább a telefonos megkeresésekkor kerül elôtérbe. Ebben az esetben nem mindegy, hogy a kívánt információ 2–3, vagy 6–8 kattintással szerezhetô
meg. A gyors (ám hiteles és pontos) válaszadással az ügyfél pénztárcáját is kímélhetjük!
A honlap elsôdleges célcsoportjába tartoznak azok a közmûvelôdési,
illetve felnôttképzéssel foglalkozó szakemberek, valamint végzett
felnôttképzési konzulensek, akik – a kiadvány korábbi részében
már többször említett módon – az információs tanácsadás szintjén
próbálnak segítséget nyújtani a felnôttképzésbe bekapcsolódóknak
vagy a munkaerô-piacra visszatérni szándékozóknak.
A honlap szintén fontos célcsoportja – a konzulenseken/szakértôkön
kívül – a felnôtt lakosságnak azon része, amely érdeklôdik a
felnôttképzés, illetve az élethosszig tartó tanulás iránt. A honlap
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filozófiáját tekintve a leginkább preferált téma a felnôtt-, illetve
szakképzés, de a PALLÓ tájékoztató szolgálathoz beérkezô kérdések alapján megtalálhatók még a köz- és felsôoktatáshoz, illetve a
munkavállaláshoz kapcsolódó linkek is. A rendszer tartalma folyamatosan bôvül a konzulensi munkában felbukkanó újabb és újabb
kérdésekhez igazodva.
VIII./1.1. A Palló Információs Rendszer használata
A honlap nyitó oldalára tekintve a látogató egy statikus oldallal találja szemben magát, melyen a honlap szolgáltatásairól találhat fontos információkat. Maga a linkgyûjtemény a bal oldali (függôleges)
menüsor gombjaira kattintva érhetô el. Mivel a weblap tartalma
– és ezáltal felépítése is – gyakran változik, ezért kiadványunkban
errôl csak érintôlegesen szólunk. Az oldal használatának részletes
leírása A rendszerrôl menüpontban található meg.
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A Palló Információs Rendszer használata nincs regisztrációhoz kötve, azonban a regisztrációval a felhasználó pluszszolgáltatásokhoz
juthat. Például személyre szabhatja az oldalát, illetve hírlevelet kérhet a rendszerbe bekerült „újdonságokról”.
A regisztrációkor megadott adatokat az adatkezelési szabályoknak
megfelelôen kezeli a honlap szerkesztôje, és kizárólag statisztikai
célból használja fel.
A rendszerbe történô regisztrációra, illetve késôbb a belépésre
lehetôséget nyújtó mezô a felület jobb oldalán, a lap közepén található.
VIII./1.2. Az információs rendszer felépítése
Vízszintes felsô (top) menüsor
»» Az itt található menüpontok a gyik és a fogalomtár kivételével
nem tartalmaznak a tanácsadói munkához szorosan kapcsolódó információkat, de az itt található menüpont segítségével
interaktívvá tehetô a szakemberek közti információáramlás.

»» Ezen a menüsoron található a fórum, amely a tapasztalatok
megosztását teszi lehetôvé. A menüpont a PALLÓ hálózat konzulensei számára kínál a helpdesk szolgáltatáshoz színteret.
A hírküldés és a linkküldés funkció szintén online párbeszédet
tesz lehetôvé, mellyel gyorsítható az információáramlás. A beállításaim menüpontban van lehetôség a regisztrációkor bevitt
adatok módosítására, illetve saját profil kialakítására.
Függôleges menüsor
»» A bal oldalon található menüsor három, jól elkülöníthetô részre
tagolható.
»» A felsô harmadban olyan menüpontok találhatók, amelyek a
honlap témájába vágó információkat tartalmaznak, ezáltal vezetve be az „idetévedô” olvasókat a felnôttképzés világába. Itt
található egyfajta bemutatkozás a honlap üzemeltetôjérôl, a
Budapesti Mûvelôdési Központról, felnôttképzési tevékenységén
keresztül.
»» A menüsor közepén a Szabályozás és a Hasznos menüpontok
közötti részbôl érhetô el a rendszer legfontosabb része, maga
a linkgyûjtemény. Itt további almenükbe rendezve található az
információ. A rendszer sajátossága, hogy egy-egy link több helyen is elôfordulhat, ezáltal biztosítva azt, hogy a tárolt információ minél több felhasználói logikájával megtalálható legyen.
Az információs
menüpontok:

rendszerben

szereplô

legfontosabb

• Hírek: a médiában megjelenô oktatási és munkaerô-piaci információknak egy olyan szubjektív gyûjteménye, amelyet az adminisztrátori jogosultsággal bíró felnôttképzési konzulens tesz közzé
a honlapon. A hírek „felrakásánál” a korábban már említett etikai
szempontokat figyelembe véve jár el a rendszer tartalmi felelôse.
A központi irodában dolgozó adminisztrátori jogosultsággal
rendelkezô konzulens az országos jelentôségû híreket teszi közzé,
míg a hálózat többi tagja a székhelye számára releváns helyi, illetve
regionális híreket viszi be a rendszerbe. Azok a felhasználók, akik
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nem alakítottak ki maguknak saját profilt a webes felületen, az ös�szes régióra vonatkozó hírt olvashatják. Regisztrációval lehetôség
nyílik azonban arra is, hogy az országos jelentôségû híreken kívül
csak a kiválasztott régiók jelenjenek meg..
• PALLÓ képzéslista: a lista egy saját gyûjtésû képzési adatbázis, melybe a képzések nem piaci alapon kerülnek be, hanem
a szolgálaton dolgozó konzulensek a munkájuk során „akadnak
bele” az információba. Ez történhet tudatos keresés, vagy valamilyen véletlen böngészés során. Az adatfelvitelkor minden esetben
ellenôrzésre kerül – és ez minimális követelménynek számít! –, hogy
a képzést folytató intézmény/cég/iskola szerepel-e a felnôttképzési
nyilvántartásban. A képzéslista használatakor figyelembe kell venni,
hogy ez nem egy hivatalos adatbázis, ezért nem tud teljes körû információval szolgálni a képzéskeresônek.
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A képzéslista használata
A rendszerben lévô adatokban kétféle módon lehet keresni.
»» Keresés intézmények szerint
A keresômezôbe az intézmény teljes nevét, vagy abból egy fontos szót, illetve szórészletet kell beírni. A Keresés gombra kattintva
elôjönnek a keresési feltételnek megfelelô képzô intézmények, melyek száma a fejlécben is olvasható. A találatok megyék szerinti
elrendezésben, oldalanként húszasával rendezve jelennek meg
a képernyôn. A további oldalakra a lista alján található léptetô
nyilakkal lehet eljutni.
A keresési eredményként kapott bármely intézmény nevére kattintva
(ezek egyben hivatkozások), megjelennek az intézmény adatai (nyilvántartási szám, elérhetõségek stb.) Ezen az oldalon megtalálhatók
az intézményhez kapcsolódó – természetesen csak a PALLÓ képzéslistába felvitt – képzések is. Amennyiben a képzés nevére kattintunk,
megkapjuk a képzés legfontosabb adatait (köztük az új OKJ-s számát). Az adatok pontosításában az esetlegesen megtalálható honlapcím segíthet.
Új keresés a PALLÓ képzéslista menüpont újbóli megnyitásával, illetve – ha a találati listát még nem hagytuk el – a keresõ mezõ
törlésével kezdõdhet.

»» Keresés képzések szerint
A keresési feltételek megadása kétféleképpen történhet. A keresõk
egymás alatt helyezkednek el, melyek közül egyszerre csak az egyik
használható. Az egyszerûbb keresésnél maximum 3 adatot lehet megadni, majd a Keresés gombra kattintani. A második esetben további szûrési lehetõségek választhatók, melyek használata
értelemszerûen egyre kevesebb találatot fog eredményezni. Mindkét
kereséskor elég egyetlen adatot megadni, kivételt képez ez alól a
megyei szûrés. Ekkor még egy keresõmezõt ki kell tölteni. A kapott
találatok tovább szûkíthetõk a Finanszírozási forma – támogatott
jelölõnégyzet kipipálásával.
A feltételeknek megfelelõ képzések egymás alatt, felsorolásszerûen
helyezkednek el csakúgy, mint az elõzõekben a képzõhelyek. Az
eredménylista ennél a keresésnél is kiemelten szerepel, bár a találatok száma egy oldalon itt csak tíz darab.
A képzés adatainak megjelenítése:
– a képzés címére kattintva a képzéslistában való besorolásának
adatai láthatók. Plusz információkat a Leírás rész tartalmaz (pl.:
OKJ-szám.);
– a képzés neve melletti háromszög ikonra kattintva megjelennek
a képzõhely alapadatai (a pontos elérhetõség a képzõhely nevére
kattintva kapható meg).
• A linkgyûjtemény: a menüpontok tartalmának részletes leírása A rendszerrõl menüpontban olvasható, itt csak a konzulensi
munka legfontosabb témaköreit érintõ részeket említjük meg.
A Szabályozás menüpontban találhatók azok a linkek, amelyek a
köz- és felsõoktatással, felnõttképzéssel és a munkavállalással kapcsolatos jogszabályi környezetet mutatják be.
A Képesítések, képzések menüpont a különbözõ végzettségekhez,
képzésekhez, illetve képzõhelyekhez köthetõ linkeket tartalmazza.
Bár az álláskeresés nem tartozik a felnõttképzési tájékoztató szolgálat, és ezáltal a felnõttképzésinfó.hu fõ profiljába, de érintõlegesen
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mindenképpen foglalkozni kell a témával. Ennek oka, hogy a
felnõttképzést még most is leginkább a szakmatanulás szinonimájaként és nem az önmûvelés egyik formájaként aposztrofálják
a laikusok. Ebbõl kifolyólag a felnõttképzési konzulensnek nemcsak az oktatáshoz kapcsolódó fogalmakat kell ismerni, hanem a
munkaerõ-piaci ismereteit is el kell mélyítenie. Ehhez nyújt segítséget a Munka menüpont.
A felnõttképzési konzulens információs tanácsadóként mûködik.
Munkájának legfontosabb eleme, a pontos és hiteles információnyújtás. Amennyiben a kérdésre adandó válasz meghaladja a kompetenciáját, az ügyfelet azzal segítheti a leginkább, ha továbbirányítja az ügyében eljárni tudó szakemberhez. A Hová fordulhatok?
menüpont a megfelelõ szakember megtalálásában segít.
A Pályaorientáció menüpontban megtalálható kérdõívek a pályaválasztás, pályaorientáció, pályakorrekció iránt érdeklõdõknek nyújt
segítséget.
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A Segítség a tanuláshoz menüpontban különbözõ iskolai szinteknek
megfelelõ követelmények, tananyagok, vizsgakérdések, valamint
tanulástechnikai és módszertani segédletek találhatók meg.
Az E-learning menüpontban az elektronikus tanuláshoz kapcsolódó
linkek kaptak helyet. Innen érhetõ el az adaptációs csomag korábbi
részében már említett Felnõttképzési konzulens akkreditált képzés
elektronikus tananyaga is.
A tájékoztató szolgálathoz érkezõ kérdések nagy részét valamilyen
Speciális helyzetben lévõ személy teszi fel. Az élethelyzetek szerint
tematikusan rendszerezett menüpontokban megtalálhatók jogszabályok, támogatási lehetõségek, segítõ szervezetek és egyéb hasznos információkat tartalmazó hivatkozások.
A Felnõttképzést folytató szakembereknek menüpont a
közmûvelõdési szakemberek számára hasznos információk mellett
a felnõttképzéssel általában foglalkozók részére is használható linkeket tartalmaz.

A PALLÓ hálózat menüpontból elérhetõk a régiós mutációs oldalak,
melyek tartalommal történõ feltöltését a PALLÓ hálózat felnõttképzési
konzulensei végzik.
• Keresési lehetõségek
A rendszerben tárolt nagyszámú link miatt a megfelelõ információ
elérésének megkönnyítésére kétféle keresõrendszer is van a rendszerben. Az oldal jobb oldali részén található két keresõt a menüpontok beható ismerete nélkül is segít rálelni a kívánt információra.
»» Szöveges keresõ: jelenleg a keresõ az információs rendszer függõleges menüsorának a középsõ részén – a Szabályozás és a Hasznos menüpontok közötti részben – szereplõ
linkek elnevezésében és a linkekhez készült leírások szövegében keres. A keresõ nem tesz különbséget az ékezetes
és a nem ékezetes kifejezések között, illetve tud szórészletre is keresni. Ehhez elegendõ a keresõmezõbe beírni a keresett szó egy darabját, mely legalább két karakter hosszúságú.
FONTOS! A gyorskeresõ nem keres az információs rendszer
többi részén, így a Hírekben és a PALLÓ képzéslistában sem!
»» Kulcsszavas keresõ: ennek a keresõnek a használata akkor indokolt (és igazán csak akkor eredményes), amikor a
felhasználó nem egy konkrét dologra kíváncsi, hanem egy
bizonyos témakört több oldalról szeretne körüljárni. A kereséskor egy elõre megadott listából – két lépcsõben – lehet kiválasztani a keresendõ témát, ám az egy-egy kulcsszóra kiadott találatok száma esetenként rengeteg lehet.
A keresõ mûködése azon alapul, hogy minden információt (legyen az hír vagy link), a rendszerbe való bevitelekor az
adminisztrátor kulcsszavakkal lát el, így a hasonló területekkel
kapcsolatos információk összevethetõk. Az információk ilyen
csoportosításának eredményessége nagyban függ a linket
„felvivõ” konzulens hozzáértésétõl, figyelmétõl.
»» Gyorsmenü:
a
leggyakrabban
keresett
linkekhez
a gyorsmenübõl közvetlenül is el lehet jutni (bal alsó „doboz”).
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VIII./1.3. Gyakorlati tanácsok az információs rendszer
használatához információnyújtás során
A folyamatleírásban már szó esett a szinkronkeresésrõl, amely
meggyorsíthatja a válaszadást. Gyakran elõfordul, hogy a honlapcímet (www.felnottkepzesinfo.hu) hallás után nem tudja helyesen leírni az információkérõ. A könnyebb elérés érdekében lehet
javasolni a „Palló” szó beírását a Google keresõmezõjébe, ekkor
a keresõ elsõ találatként hozza fel a honlapot, így azonnal célt érhet az ügyfél. A szinkronkeresés leggyakrabban akkor alkalmazható, ha az információkérõ adott szakképesítés megszerzéséhez keres
képzõhelyet.
Említettük, hogy a kérdésben feltett szakképesítést minden esetben az információkérõvel egyeztetve pontosan be kell azonosítani. Ilyenkor érdemes a Palló Információs Rendszer Gyorsmenüjében a Szakképesítések linkre kell kattintani. Az így megjelent honlap
szakmakeresõjébe beírható a szakképesítés neve vagy a név töredéke.
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A rendszer megjeleníti a jelenlegi és a korábbi OKJ-s szakmákat is,
így azonnal tisztázódhat, hogy a jelenleg érvényben lévõre gondolt-e
a kérdezõ. Itt fel lehet hívni a figyelmet arra is, hogy a szakképesítés
alapadatainál letölthetõ a Szakmai és vizsgakövetelmények rendelet, amely még több információt nyújt a képzéshez szükséges kompetenciákról, belépési követelményekrõl, modulokról, betölthetõ
munkakörrõl, rokon szakképesítésekrõl és vizsgafeltételekrõl.
Szakképesítés megszerzéséhez képzõhely az információs rendszerben a Palló képzéslistából, illetve Képesítések, képzések, és
azon belül a Képzõintézmények menüpontban lévõ linkajánlatból
kereshetõ. A képzõhely keresésnél célszerû tisztázni, hogy milyen
képzési formában szeretne szakképesítést szerezni a kérdezõ, mert
más linket kell megnyitni az iskolai rendszerû oktatás, és más adatbázist a felnõttképzés esetén. Iskolai rendszerûnél a KIR (Közoktatási
Információs Rendszer) és/vagy az NSZFI (Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet) linkjeiben, felnõttképzésnél az SZMM (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) vagy az ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási
Szolgálat) adatbázisaiban ajánlott a kutatás.

Elõfordulhat az is, hogy az információkérõ csak az OKJ-számát adja
meg a szakképesítésnek, ilyenkor tanácsos a Képesítések, végzettségek/Szakképzés almenüjében a Képzettségek – e-Pályára mutató
linket megnyitni. Ugyanezen a honlapon tájékozódhat a foglalkozás/munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítésekrõl a Foglalkozások menüpont alatt, a FEOR-szám alapján.
Gyakran kérdeznek rá olyan szakképesítésre, mely 2003-ban már
nem szerepelt az OKJ-ban, illetve az OKJ 1993-as megjelenése
elõtti jegyzékekben szerepelt. Ezekben az esetekben a rendszerbõl
elérhetõ KepezdMagad weboldal használható. Az adatbázist ugyan
2004-ben hozták létre, és azóta az új OKJ-s szakképesítésekkel
nem frissült, viszont a régebbi szakképesítések egész „kórtörténete”
nyomon követhetõ a segítségével.
Ugyanezen a linken a Tanácsadás menüsor egyszerû kérdõíve segíthet a szakmaválasztásban bizonytalan ügyfeleknek. (Ez a tanácsadás a régi OKJ szakképesítéseivel dolgozik, azonban az új OKJ
programjaira nem készült még hasonló program.)
Akkor, amikor hirtelen nem tudja a konzulens, hogy az információs rendszer menürendszerében pontosan hol található a keresett
információ – azt azonban tudja, hogy benne van a rendszerben –,
bátran használja a szöveges keresõt!

VIII./2. Nyomtatott szakmai anyagok
A tájékoztató szolgálat elektronikus háttere mellett feltétlen szót
kell ejteni a nyomtatott formában megjelent képzési ismertetõkrõl,
tájékoztató anyagokról és kiadványokról is, amelyek a konzulensi
munka további segítõi lehetnek. Ezek az anyagok a mûködés tárgyi feltételeinél említett információs sarok gyûjteményének elemei.
Származhatnak szakmai, lakossági rendezvényekrõl, a munkaügyi
kirendeltségek, a Foglalkoztatási és Információs, a Rehabilitációs
Információs Irodák, a szaktárcához (SZMM) tartozó ügyfélszolgálati
terek, felnõttképzõ intézmények kínálatából, szakmai anyagaiból.
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Témájuk szerint lehetnek: felnõttképzési és szakképzési ajánlatok
együttmûködõ partnerektõl, támogatott képzésekkel kapcsolatos
információk, munkavállalással kapcsolatos hasznos információk,
címlisták segítõ és szakmai szervezetekrõl (a régió munkaügyi szervezetei, kamarák, szakszolgálatok, családsegítõk, civil szervezetek) stb.
Az információs tanácsadásban leggyakrabban használt országos
és a Közép-magyarországi régióra vonatkozó kiadványok listája
a III. melléklet részét képezi. Hasonló tematikájú regionális kiadványok felkutatása a regionális partnerek feladata.
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IX. Az információs rendszer
adminisztrációs felülete
Ebben a fejezetben a PALLÓ hálózat konzulenseinek az információs
rendszer karbantartásához szükséges feladatait foglaljuk össze.
A PALLÓ felnõttképzési információs rendszer fennállása óta rendszerint egyetlen konzulens foglalkozott a linkek, hírek felvitelével.
A PALLÓ irodák hálózatosodása révén ez a feladat már több konzulens kezébe kerül.
Az információs rendszer tartalmi feltöltése, karbantartása az adminisztrációs felületen történik. Ez kizárólag adminisztrátori jogosultsággal lehetséges. Ilyen jogosultsága nincs minden konzulensnek,
hiszen minél többen töltenek fel tartalommal egy oldalt (fõként egy
linkgyûjteményt), annál nagyobb az esély arra, hogy a felvitt információk duplikálódjanak.
A PALLÓ hálózatban mûködõ konzulensek szûkített adminisztrátori
jogosultsággal rendelkeznek, azaz csak a saját megyéjükre, régiójukra vonatkozó releváns információkat tudják felvinni a felületre.
Feladatuk a következõ adatok bevitele:
• linkek,
• hírek,
• a Palló képzéslista képzései.
Linkek: a kézikönyv korábbi részében már beszéltünk az információs rendszer felépítésérõl. A PALLÓ hálózat adminisztrátorának
lehetõsége van a már meglévõ menüpontokba linkeket tölteni. Ez
a jogosultság azonban nem engedélyezi a honlapon látható három
szint bármelyikéhez új menüpont/almenü rögzítését. Amennyiben
mégis új menüpontra lenne szükség, a központi iroda adminisztrátorának jelezni lehet az ez irányú igényt.
Hírek: a központi irodában dolgozó adminisztrátor az országos
jelentõségû hírek felkutatásával foglalkozik, míg a térségi PALLÓ
irodákban dolgozók a régiójukra vonatkozó hírek, információk
közzétételével foglalkoznak. Ahhoz, hogy az információk lehetõleg
mindig naprakészek legyenek, szükség van a folyamatos médiafigyelésre. Ehhez célszerû elmenteni a területi online média oldalait,
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illetve azokat a webhelyeket, amelyek oktatással kapcsolatos híreket
közölnek. Ilyen oldalak lehetnek például: a helyi újság online változata, az önkormányzat, munkaügyi központ, illetve civil szervezetek honlapjai. Ahol lehet, célszerû hírlevelet kérni, illetve – ha van
ilyen a honlapon – lehet RSS szolgáltatást is igénybe venni. Ehhez a
levelezõ program hírolvasó funkciója vagy a Google Reader, illetve
FeedReader használható.
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PALLÓ képzéslista: a képzések közötti keresés, azaz a képzõhely
megtalálása a konzulensi munka egyik leggyakrabban elõforduló
eleme. Az igazán jól használható hivatalos képzési nyilvántartás
megjelenéséig a képzések egyik legfontosabb lelõhelye a konzulens
számára ez az adatbázis. Adatokkal való feltöltése ezért nagy körültekintést igényel. A hálózat tagjainak feladata ebben az esetben is
a regionális jelentõséggel bíró képzések felkutatása és elhelyezése
a rendszerben.
A felsoroltakon kívül egyéb feladataik is vannak, melyek nem a közvetlen adatfelvitelre vonatkoznak. Értesíteniük kell a központi adminisztrátort azokban az esetekben:
• ha törött linkkel vagy irreleváns tartalommal találkoznak;
• szeretnének új menüpontot, kategóriát stb. létrehozni;
• új képzõhelyet szeretnének felvinni a rendszerbe;
• olyan képzést találnak, amelynek nem a saját régiójukban van
a képzõhelye, de országos jelentõségû, mert csak kevés képzõ
foglalkozik vele.
Egy honlap gondozásához nem feltétlenül szükséges kimagasló informatikai ismeret. Elég hozzá egy magabiztos felhasználói szintû
kompetencia. Fontosabb inkább az, hogy a szerkesztõ ismerje a
felmerülõ kérdéseket, és azokat globálisan tudja látni. Ezáltal képes
lehet egy logikus, jól strukturált információs rendszer létrehozására.
Ezért szerencsés, ha a tartalom feltöltõje egyben konzulensi (azaz
tanácsadói) munkát is végez, hiszen akkor az elõzõekben már leírt
szakmai ismeret feltehetõen segíteni tudja õt.

X. A PALLÓ felnõttképzési tájékoztató
szolgálatok célcsoport-elérési
koncepciójának, kommunikációs
tervének kidolgozása
A PALLÓ felnõttképzési tájékoztató szolgálat célja, hogy az országos
hálózat tagjai kommunikációjukban és megjelenésükben is a hálózatos mûködést közvetítsék.
A tájékoztató szolgálatok mûködésének metodikája és tematikája lényegében azonos, így kézenfekvõ az igény arra, hogy a tevékenységet végzõk egy közös brand (márka, védjegy) alatt végezzék
munkájukat. Az egyes pontok kommunikációja támogatja a többiét – éppen úgy, mint bármilyen ismert márka esetében az egyik
márkakereskedõ a másikét. Az egységes kommunikációra törekvés
tehát közös érdek.
Javaslatunkkal egyrészrõl – tapasztalatainkra építve – szeretnénk
segíteni a kommunikációs tevékenységet, másrészrõl azokról az elvárásokról szeretnénk tájékoztatást adni, melyek a PALLÓ-hoz kapcsolódó „brandépítés” (márkatudatosítás) feltételei.

X./1. Helyzetfelmérés és tervezés
A kommunikáció sikerességének záloga a tervezettség: elengedhetetlen, hogy a tényleges cselekvést jól felépített stratégia elõzze meg
– ezt a stratégiát a kommunikációs terv összesíti.
• Célcsoport-azonosítás és szolgáltatáspozicionálás
Pozicionálás – Hol helyezkedik el a szolgáltatás a konkurenciához
viszonyítva, milyen rést tud betölteni a helyi szolgáltatástérképen?
Egy újonnan nyíló szolgálat esetében hasznos tudni, hogy a közelében mûködik-e már hasonló szolgáltatásokat nyújtó iroda,
felnõttképzéssel, felnõttképzési szolgáltatásokkal foglalkozó intézmény.
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A PALLÓ egyedi szolgáltatás, elméletileg leggyakoribb
versenytársának a munkaügyi központok számítanak, õk azonban
szakmai partnerként bevonódhatnak a programba, és tevékenységük is jelentõsen eltér a PALLÓ-étól.
Célcsoport-azonosítás – Kiket tudunk megszólítani a szolgáltatással, kik azok, akiknek ténylegesen szükségük van
rá? Milyen életkori–kereseti–életmódbeli sajátosságaik
vannak, milyen szokásokkal rendelkeznek, hol találhatók?
A célcsoport igen széles rétegeket egyesít: megtalálhatók benne a
GYES-en lévõ kismamák, a középkorúak, a frissen végzettek, azok,
akik létszámleépítés áldozatául estek és azok, akiknek szakmája elavult vagy szakmájukon belül továbbképzésre, átképzésre szorulnak.
A célcsoport összetétele és jellemzõi helyenként mások és mások.
• Ígéretek/üzenetek
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Milyen elõnyöket tudunk ígérni, milyen üzeneteket szeretnénk megfogalmazni a kezdeményezésrõl a szolgáltatás igénybevevõinek, illetve a szakmai közremûködõknek, valamint a sajtónak és leendõ
támogatóinknak?
Lehetséges üzenetek (melyeket a helyi adottságokhoz érdemes igazítani):
Szakmai közönség felé: a felnõttképzés, a humánerõforrás-fejlesztés
és a hátrányos helyzetû csoportok felzárkóztatása új perspektívákat
(és bevételi forrásokat) adhat a közmûvelõdési intézményeknek.
Képzésekben részt vevõknek, valamint a felnõttképzési szolgáltatást
igénybe venni kívánóknak/lehetséges ügyfeleknek: új képzésekhez
és információkhoz csak az elérési út ismeretének birtokában juthatunk, ebben tudnak segítséget nyújtani a felnõttképzési tájékoztató
pontok. A felnõttképzési tájékoztató szolgálatoknál személyre szabott információnyújtás várja az ügyfeleket. Az érdeklõdõk, ügyfelek felé is fontos kommunikációs cél lenne a közmûvelõdés és a
felnõttképzés fogalmainak összekapcsolása.

Sajtó és forprofit szféra (lehetséges támogatók) felé:
A közmûvelõdés az iskolán kívüli képzések, valamint a felnõttképzés
erõs bástyája lehet, hiszen intézményei kézenfekvõ módon kínálkoznak alternatívaként a képzést keresõ lakosság és a rokon
szakmák munkatársai számára. A közmûvelõdési intézmények a
humánerõforrás-fejlesztés mûvelõi lehetnek. Közmûvelõdési intézményekben mûködõ szolgálatok közvetlenül elérnek olyan célcsoportokat is, amelyek eddig kimaradtak a tájékoztatásból, s emiatt
hátrányos helyzetbe kerültek a felnõttképzésben és a munkaerõpiacon.
• Eszközök – Milyen eszközökkel tudjuk üzenetünket
célba juttatni?
A kommunikáció alakítását, sikerességének növelését csak a visszajelzések, mérhetõ eredmények tükrében lehet elkezdeni: folyamatosan tájékozódjunk, hogy azok, akik rátaláltak a PALLÓ szolgáltatásra, honnan szerezték információikat (szórólap, plakát, sajtó, ismerõs
szólt.) Az ügyfelekkel dolgozóknak a visszacsatolások begyûjtésében
kiemelt szerepük van.
Ha egy bizonyos kommunikációs eszköz – pl.: hirdetés a helyi újságban – különösen hasznosnak bizonyult, érdemes az anyagi
erõforrásokat ennek további használatára átcsoportosítani olyan
kommunikációs eszközök rovására, melyek nem bizonyultak hatékonynak.

X./2. Kommunikációs terv
A kommunikációs tervben fektetjük le a stratégia építéséhez szükséges alapinformációkat és fogalmazzuk meg a célokat. Meghatározzuk azokat az eszközöket és használatuk mikéntjét, melyek segítenek
a célok elérésében.
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X./2.1. Kommunikációs eszközök
A PALLÓ hálózat kommunikációs eszközei
• ATL-eszközök (Above The Line – hagyományos reklámfelületek és hordozók)
Ajánlott kommunikációs elemek
– PALLÓ szolgálatok tájékoztató kártya,
– „Zsebes” plakátok,
– PALLÓ szórólapok.
Ezeken kívül természetesen még számos kommunikációs eszköz létezik a célközönség elérésére, ezek közül néhányra szeretnénk – hatékonyságuk miatt – felhívni a figyelmet.
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Hirdetés a helyi újságban, rádióban, tévében
A helyi lakossággal való kommunikációban kiemelt szerepet kaphat a település önkormányzati vagy helyi sajtótermékében való
szereplés. Ami a célcsoporthoz való eljutást illeti, a helyi ügyekre
koncentráló lapok általában a település egészét lefedik. Nonprofit
kezdeményezésre hivatkozva érdemes a hirdetésszervezõtõl kedvezményes árat kérni.
Molinó, reklámtábla
Akár az épületen kívül, akár az épületen belül látványos vizuális
elem egy figyelemfelkeltõ molinó, melyet rendezvényeken szereplésre is vihet magával a szolgáltató. A vízhatlan, erõs ponyván lévõ
nyomatot sokoldalúan lehet felhasználni – az állványszerkezettel bírók (pl.: roll up banner) alkalmasak terelõbútornak, paravánnak,
dekorációnak, könnyen kezelhetõk és roppant mobilak.
Köztéri reklámbútorok bérlése
Hosszabb távon jelenthet hasznos segítséget egy, az iroda közelében
lévõ, frekventált területen elhelyezett köztéri reklámfelület bérlése,
mely a legalapvetõbb szolgáltatásokról, illetve az elérhetõségekrõl

tájékoztat. Fontos, hogy ez a fajta hirdetés ne legyen zsúfolt, hiszen
sokan esetleg az autóban ülve olvassák az információkat.
Önkormányzat hirdetõtáblái
Amennyiben jó a kapcsolat az önkormányzattal, az önkormányzat és
intézményei közleményei, felhívásai számára fenntartott vitrinekben
közérdekû információként lehet propagálni a szolgáltatás indulását.
• BTL-eszközök
Az extrém reklámzajban nehéz kitûnni hagyományos felületeken
folytatott propagandával. Az ún. BTL (Below The Line) marketing
a fogyasztókkal való közvetlenebb, illetve a pozitív megerõsítésre
építõ kommunikációt tûzi ki célul (általában BTL-megoldásnak számít minden olyan kommunikációs forma, ami nem hagyományos
reklámfelületen zajlik).
Az internet számos lehetõséget kínál arra, hogy rendhagyó reklámmegoldásokkal rukkoljon elõ a szolgáltató. A BTL-megoldások
elõnye, hogy kevesebb a szórás a célcsoport elérésében: például
egy rendezvényen a szolgáltatás iránt aktívabban érdeklõdõ kapja
meg a reklámanyagokat a szervezõtõl, nem pedig az, aki véletlenül
odatévedt a szórólaptartó állvány közelébe.
Videospot honlapokon és videómegosztókon való terjesztése
A Budapesti Mûvelõdési Központ tervezi egy általános videoreklámfilm (PR-film) elõállítását, mely reményeink szerint elsõsorban a hálózat sajtókommunikációját fogja támogatni, de hasznát vehetjük
rendezvényeken, prezentációkon is.
Rendezvény-reprezentáció
A célközönség elérésének leginkább ellenõrizhetõ, mérhetõ, megbízható módja a személyes kapcsolatfelvétel: erre kiváló alkalmat
nyújt, ha az iroda egy-egy profilba vágó vagy népszerû rendezvényen kihelyezett tájékoztató ponttal, információs pulttal képviselteti
magát. Azok, akik rendezvényeken veszik fel a kapcsolatot az irodával, a szó szoros értelemben vett „érdeklõdõk”.
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Reprezentációs ajándékok
Az ügyfelekben és érdeklõdõkben pozitív élményt alakít ki az irodával kapcsolatban, ha valamilyen ajándékot – akár emblémázott,
címmel ellátott apró ajándéktárgyat (pl.: tollat) – kapnak egy-egy
nagyobb rendezvény alkalmával.
Elektronikus hírlevél
A hatályos reklámtörvények szerint a reklámtartalmú levél küldésének feltétele a fogadó fél elõzetes hozzájárulása. Ennek a kívánalomnak legegyszerûbben online hírlevél küldésével lehet eleget
tenni. A hírlevélre feliratkozó lényegében „nyilatkozik” arról, hogy
a szolgáltatás érdekli, így célzott kommunikációra ad lehetõséget.

X./3. Sajtókapcsolatok
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A sajtóvisszhang fontosságát valószínûleg nem szükséges részletezni. A sajtómegjelenés is közvetíti az információkat, üzeneteket a célcsoport felé, ám vele szemben nincs olyan ellenállás a szolgáltatás
reménybeli igénybevevõiben, mint a reklámmal szemben.
A sikeres sajtókommunikáció alapja a jól összeállított sajtólista.
A PALLÓ esetében a sajtókommunikáció is többirányú, hiszen egyrészt szakmai (oktatási, humánerõforrás témájú, közmûvelõdési
stb.), másrészt lakossági célcsoportot is el kell érni a szolgáltatással,
illetve az imidzsépítés szempontjából a saját régión kívüli megjelenések is jelentõséggel bírnak. Érdemes releváns és hiteles médiumokat
válogatni az adatbázisba, egy megbízhatatlan, rossz minõségû sajtóorgánum ugyanis akár a kezdeményezés jó hírnevét is alááshatja.
A megcélzott sajtóorgánumok alapos ismerete fontos része a sajtóanyag célba juttatásának. Ha a szolgáltatásról szóló sajtóközlemény nem a megfelelõ szerkesztõ postaládájában landol, csak az
illetõ jóindulatán múlik, hogy nem végzi-e a kukában ahelyett, hogy
továbbításra kerülne az illetékeshez.
A sajtólistát, mint minden adatbázist, folyamatosan frissíteni kell.
A tömegmédia elérésének viszonylag hatékony módja a hírügynökségek szolgáltatásainak igénybe vétele; ezek közül némelyik díjköteles (pl.: az MTI OTS), mások szerkesztõségi alapon mûködnek.

* Független Hírügynökség
C-Press (Rádió C)
Edupress
Havaria Press
HRGlobe.hu
Orient Press
TelePress

info@fuggetlenhir.hu
szerk@c-press.hu
edupress@edupress.hu
havaria@havaria.hu
info@hrglobe.hu
informacio@orientpress.hu
telepress@telepress.hu

A jól megírt sajtóanyag a szolgáltatásról fél siker: a megfelelõ
hangvételû, terjedelmû, a megfelelõ információtartalommal
rendelkezõ közlemény a szerkesztõk munkáját segíti. Sok online újság hajlamos a készen kapott anyag változtatás nélküli közlésére,
hogy gyorsaságukat és naprakészségüket demonstrálják az azonnali közléssel.
Tippek e-mailes sajtóanyag küldéséhez:
»» A Tárgy (Subject) mezõt semmiképpen ne hagyjuk üresen,
és törekedjünk a lényegre törõ, pontos megfogalmazásra a tartalom lényegét illetõleg (pl.: „PALLÓ felnõttképzési tájékoztató
szolgálat nyílik Veszprémben”).
»» Sok címzett esetében használjuk a Titkos másolat (vagy
BCC) mezõt, címzettnek pedig egy általunk kezelt e-mailfiókot
adjunk meg. Így a sajtósoknak nem kell magukat átverekedni a
többi címzett e-mailcímein, amikor megnyitják a levelet.
»» Az e-mailben röviden foglaljuk össze mondanivalónk lényegét, és vezessük fel egy figyelemfelkeltõ bekezdéssel (leaddel).
A csatolt fájlban a bõvített információkat tartalmazó sajtóanyag
szerepeljen, lehetõleg nyomdai felhasználásra is alkalmas illusztrációval együtt (szöveg .doc vagy .rtf formátumban, kép
.jpg vagy .tif fájlban, kb. 300 DPI-s felbontásban). Célszerû figyelmet fordítani a csatolt fájl „beszélõ” nevére, nem mindegy
ugyanis mit üzenünk ez által is.
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»»

A kiemelt sajtópartnereknek személyre szóló levelet küldjünk.

»» Ügyeljünk a sajtóanyag szerkeszthetõségére – ugyanazt a
sajtóanyagot hosszabb és rövidebb cikként is lehozhatják. A lényegi információkat az anyag elejére, az érdekességeket hátra
rendezzük.
Sajtóanyagminták
• Példa rövidhírre:
PALLÓ felnõttképzési tájékoztató szolgálatok országszerte

60

A Budapesti Mûvelõdési Központ felnõttképzési információs pontok hálózatának kiépítésére irányuló projektje keretében a BMK-ban
mûködõ – a fõvárosban már jól ismert – irodához hasonló PALLÓ
felnõttképzési tájékoztató szolgálatok nyílnak Budapesten, Békésen,
Debrecenben és Veszprémben. A kezdeményezés célja a szolgálatok létrehozásával a felnõttképzésbe való bekapcsolódás segítése és
információnyújtás. A projektnyitó sajtótájékoztató 2009. november
4-én 11 órától lesz a Debreceni Mûvelõdési Központban.
Információ: www.pallo.bmknet.hu.
• Példa gyorshírre:
2005 februárjában kezdett a Budapesti Mûvelõdési Központ a
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával egyedülálló felnõttképzési szolgáltatás kiépítésébe. A „PALLÓ” projekt
célja az élethosszig tartó tanulás népszerûsítése mellett a képzésekhez való hozzáférés javítása a felnõttkorú lakosság számára.
Miben segít, milyen szolgáltatásokat nyújt a PALLÓ tájékoztató
szolgálat a munkát, képzést keresõk, a munka világába visszatérni
szándékozók, vagy éppen a munkában akadályozottak számára?
Elsõsorban egyénre szabott konzultációt nyújt, melynek segítségével az iroda dolgozói a megfelelõ információkhoz való hozzáférést
könnyítik meg az ügyfelek számára. Az irodák megszokott vendégei
a munka világába visszatérni szándékozó kismamák, valamint a lá-

togatók között rokkantnyugdíjasok és leszázalékoltak, középkorúak,
pályakezdõk, pályamódosítók, diplomás munkanélküliek és nyolc
általánossal rendelkezõk egyaránt akadnak.
Sokan annak reményében jönnek, hogy az iroda munkát ajánl vagy
közvetít számukra – a Palló tájékoztató szolgálat azonban ehhez
legfeljebb „információs útravalót” kínálhat (képességek feltérképezése, önéletrajz-írási tanácsadás, tájékozódási pontok megadása).
Információ: www.pallo.bmknet.hu.
Utóirat (Ps): A felnõttképzési konzulensek szívesen beszélnek
mindezekrõl a tapasztalataikról az újság munkatársainak, amennyiben igény merülne fel egy interjúra.
• Példa sajtóközleményre:
Felnõttképzési tájékoztató pontok országszerte
Uniós pénzbõl valósul meg a Budapesti Mûvelõdési Központban
mûködõ PALLÓ felnõttképzési tájékoztató szolgálat országos
hálózatának kiépítése.
A 2009. évi Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulási Operatív program 1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponens intézkedésének keretében a „PALLÓ
felnõttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése”
címû projekt támogatást nyert. A projekt megvalósítási ideje: 2009.
szeptember 1. – 2011. február 28.
A Budapesti Mûvelõdési Központ szakmai irányításával a projekt
keretében az elõzõ HEFOP-projektben elért eredmények alapján az
ország négy pontján épülnek ki az újbudai minta szerint mûködõ,
felnõttképzési kérdésekben információt nyújtó szolgálatok.
A PALLÓ felnõttképzési tájékoztató szolgálat 2006 szeptembere óta
mûködik a BMK-ban: célja a felnõttképzési információkhoz való
jobb hozzáférés és a témában való személyes konzultáció biztosítása
a képzésekbe bekapcsolódni kívánó lakosság számára. A szolgálat
2009 óta pályaorientációs és munkavállalási tanácsadást is végez.
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A projekt során a Budapesti Mûvelõdési Központ kidolgozza a szolgáltatás átvételét segítõ adaptációs csomagot, biztosítja a szolgálatok mûködéséhez szükséges szakmai és módszertani szolgáltatásokat, és felkészíti a közmûvelõdési intézményeket az adaptációra.
A felnõttképzési információs pontok Budapesten és három vidéki
helyszínen nyílnak meg 2010 szeptemberéig.
A projekt elemei:
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• A közmûvelõdési intézmények tájékoztatása és bevonása érdekében módszertani bemutató és felkészítõ program lebonyolítása a négy együttmûködõ partner intézményében.
• A modell alkalmazásának lehetõségét megalapozó tanulmány,
majd adaptációs csomag szerkesztése.
• Az internetes információs rendszerhez (www.felnottkepzesinfo.
hu) való csatlakozás feltételeinek megteremtése, és a rendszer
mûködtetése.
• Felnõttképzési iránytû címmel lakosságnak szóló információs kiadvány szerkesztése és kiadása.
• Humánerõforrás-fejlesztés: konzulensi munkára való felkészítés
(„Felnõttképzési konzulens” akkreditált képzés keretében).
• Felnõttképzési tájékoztató szolgálatok célcsoport-elérési koncepciójának, kommunikációs tervének kidolgozása, a szolgálatok közös vizuális megjelenésének tervezése és kivitelezése.
• Központi szakmai szolgáltatás (helpdesk) mûködtetése a BMKban az ország számos pontján dolgozó, végzett felnõttképzési
konzulensek számára.
• A projekt eredményeit összefoglalva javaslat készítése a kulturális és foglalkoztatási ágazat döntéshozói számára a modell
fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására.
• A Palló felnõttképzési tájékoztató szolgálat adaptációs csomagja a projekten kívüli felhasználóknak is hozzáférhetõ, valamint a
projekt zárását követõen is elérhetõ marad.

X./4. Megjelenés a gyakorlatban
A kommunikációs tervben megfogalmazottak alapján elmondható, hogy egy újonnan nyíló tájékoztató szolgálat esetében elengedhetetlen a hatékony, jól megtervezett PR-marketing munka, a
megfelelõ kommunikáció.
A média tájékoztatása mellett fontos a célcsoport (lakosság) és a
szakmai szervezetek, intézmények idõben történõ informálása a
szolgálat mûködésének megkezdésérõl, illetve a mûködés során az
igénybe vehetõ szolgáltatásokról.
Az embereknek tudniuk kell, hogy a tájékoztató szolgálat:
• kiknek szól,
• milyen szolgáltatásokat biztosít,
• hol található,
• mikor van nyitva,
• melyek az elérhetõségei.
Konkrét példák:
A tájékoztatás történhet a szolgálat munkáját, igénybe vehetõ
szolgáltatásait bemutató szórólap, brossúra, információs kártya,
„zsebes plakát” stb. segítségével, amelyeket a felnõttképzéssel,
munkaerõpiaccal kapcsolatos szervezetekhez kb. 4–5 havi rendszerességgel ajánlott eljuttatni. Ezáltal nemcsak ezen intézmények
munkatársai informálódnak a szolgálat tevékenységérõl, programjairól, hanem irodájukban a lakosság számára is elérhetõvé teszik
az ismertetõ anyagokat, tájékoztatják a hozzájuk fordulókat.
Állásbörzéken, egyéb rendezvényeken történõ megjelenések alkalmával jó szolgálatot tesz egy rollbanner, kisebb molinó vagy plakát,
amely jól láthatóan jeleníti meg a szolgálat tevékenységét.
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Kiadványokban, szakmai anyagokban (általában hirdetési díj ellenében) a hirdetések megjelentetése növeli a szolgálat ismertségét.
A hálózatban mûködõ PALLÓ felnõttképzési tájékoztató szolgálatok
kiadványai egységes arculatot jelenítenek meg, mely egyértelmûen
beazonosíthatóvá teszi és megkülönbözteti más tanácsadó
szervezettõl.
A PALLó felnõttképzési tájékoztató szolgálat mûködése során alkalmazott arculati elemeket lásd a III. mellékletben.
Reméljük, haszonnal forgatták kézikönyvünket!

64

65

66

67

III. Melléklet
A PALLó felnõttképzési tájékoztató szolgálat mûködése során használt arculati elemek (részlet az Arculati kézikönyvbõl).
Általános elvek
A PALLÓ felnôttképzési tájékoztató szolgálat logója és egyéb
grafikai tervei az elegancia és az egyszerûség jegyében születtek, és
alkalmazásukat is ezek az alapelvek határozzák meg.
Betûtípus
A „FELNÔTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT” feliratot Futura
LtHU betûtípussal írjuk. Színe: C: 100, M: 87, Y: 31, K: 17.
Minden MS Office dokumentumban és webes anyagon ez a
betûtípus használata javasolt az alapszínekben.
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Logotípia
A logót a megadott formában és szerkesztési szabályok szerint kell
alkalmazni.
A logó javasolt megjelenési formája a négyszínes (CMYK) verzió.
A logóban felhasznált színek:
C:
M:
Y:
K:

100
87
31
17

C:
M:
Y:
K:

61
0
99
69

Palló szórólap 1. oldal
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Palló szórólap 2. oldal
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Palló zsebes plakát

felnôttképzési tájékoztató szolgálat

www.felnottkepzesinfo.hu
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ingyenes személyes konzultáció

Budapesti Mûvelôdési Központ
Cím: 1119 Budapest, Etele út 55.
Telefon: (1) 371-2772, (1) 371-2773
Fax: (1) 371-2761
E-mail: palloinfo@bmknet.hu
Honlap: felnottkepzesinfo.hu

Tájékoztató kártya
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Felnôttképzési konzulens képzés
Felnôttképzési nyilvántartási azonosító: 840020
A képzés akkreditált:
99 a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerében
– alapítási engedélyszám: Közm./A/13/2009 (X.27.)
– indítási engedélyszám: Közm. I./13./2009. (X.27.)
99 a felnôttképzés rendszerében: FAT lajstromszám: PLB-0072
A képzés célja, hogy képessé tegye a résztvevôket:
99 az internetes információforrások felhasználásával a
felnôttképzés bármely formájába bekapcsolódni kívánók
számára tájékoztatás, útmutatás nyújtására;
99 a szolgáltatás létrehozására és mûködtetésére, ennek keretében az önálló információszerzés, valamint a számítógépes tanácsadó programok használatának támogatására; – az e-learning segítésére
(a tananyagválasztásra, technikai, tanulásszervezési támogatásra).
A program többek között kitér képzési témákra, formákra, támogatásokra, jogszabályokra, a munkaerô-piaci szempontokra, valamint
az egyéni jellemzôkre.
A program a hagyományos oktatási formák mellett számítógéppel
támogatott önálló tanulásra épít, amelyhez a résztvevôk tutori segítséget kapnak.
Az elektronikus tananyag vendégként megtekinthetô
a http://pallo.bmknet.hu címen.
A képzés idôtartama: 90 óra.
A képzést a Budapesti Mûvelôdési Központ a projekten kívül is
indítja, igény szerint kihelyezi.
A BMK akkreditált felnôttképzést folytató intézmény.
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1738.
Felnôttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A kiadvány tartalma nem tekinthetô az Európai Unió hivatalos állásfoglalásának.

