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LIGA Szakszervezetek
„A MUNKÁÉRT!” PROJEKT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
DIGITÁLIS TANANYAGKÉNT IS ELÉRHETŐ A MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK

A LIGA Szakszervezetek munkavállalói ismeretek címmel mindenki számára ingyenesen elérhető
digitális tananyagot fejlesztett, felismerve a munkaerőpiac szereplőinek kutatási adatokkal is
alátámasztott igényét, hogy a magyar pályakezdő fiatalok képzése során szükséges azon ismeretek,
kompetenciák fejlesztése, melyek segítik a munkába állást és a munka világában való eligazodást,
mivel a fiatalok munka világával kapcsolatosan hiányos ismeretekkel lépnek ki az iskolákból a
munkaerőpiacra.
Miután a tananyag fejlesztési fázisa lezárult, a tesztelés következett országszerte tíz szakiskolában,
negyven pedagógus és 680 diák részvételével. A tananyagot így a gyakorlatban kipróbáló iskolák, tanárokés diákok visszajelzései alapján 2015 augusztusára véglegesítette a LIGA Szakszervezetek, amely így már
bekerülhet a szakoktatás rendszerébe.
A nyomtatott formában elérhető tankönyv és a munkafüzet mellett tíz szakmacsoport - agrár, könnyűipar,
gépipar, államigazgatás, közgazdaságtan, művelődés, jóléti, kereskedelem, építőipar, technológia - részére
készült specifikus oktatási- és módszertani segédlet, melyek szakanyagai szintén elérhetőek digitális
tananyagként.
A digitális anyag azonban – formai sajátosságainak köszönhetően – jóval több magyarázó ábrát, grafikont,
valamint videókat is tartalmaz. Természetesen a digitális tananyagból nem hiányozhatnak a külső
hivatkozásokra mutató linkek sem, ezzel is tovább bővítve a diákok lehetőségét az információk begyűjtésére.
Olyan információk ezek, amelyek mind arra hivatottak, hogy a munka világába kilépő fiatalok minél
könnyebben és gyorsabban tudjanak beilleszkedni munkahelyükön, és ott minél sikeresebben tudjanak
teljesíteni. A cél eléréséhez a tananyag igen széles skálán nyújt ismereteket, így nem korlátozódik a
munkajog területére, vagy az egyes szakmacsoportok sikeres műveléséhez szükséges készségekre, hanem
például irányt mutat a konfliktuskezelésben, az önismeretben vagy az időgazdálkodásban is.
A digitális tananyag természetesen a kor követelményeinek megfelelően elérhető okostelefonról vagy
tabletről is, ezzel is tovább segítve a fiatalokat abban, hogy bármikor, bárhol hozzáférjenek a
munkahelyszerzéshez- és megtartáshoz szükséges ismeretekhez.
A Munkavállalói ismeretek című tantárgy a TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 „A Munkáért!” elnevezésű
kiemelt projekt keretében valósult meg, a LIGA Szakszervezetek koordinációjában.
A tananyag a következő címen érhető el: http://moodle.observans.hu/course/view.php?id=50

www.amunkaert.hu

"A munkáért!" című projekt 1,6 milliárd forint támogatással valósul meg az Új Széchenyi terv
keretében. A projekt négy pillérre épül: az új Munka törvénykönyve munkaadói és munkavállalói
hatásvizsgálata, a kollektív szerződések kötésének elősegítése tanácsadással, a vállalkozók
képzése, illetve a munka világát érintő témákban a fiatalok felkészítése tananyaggal.
A projekt célja a szociális párbeszédben és konzultációban résztvevő szervezetek kapacitásának
megerősítése és együttműködésének elősegítése annak érdekében, hogy hatékonyan és felkészülten tudják
képviselni a munkavállalók és munkáltatók érdekeit, valamint képesek legyenek eredményesen
becsatornázni véleményüket, javaslataikat a munkaügyi és szakpolitika alkotás folyamatába, illetve a
döntéshozatalba.
A pályázat további célja a munkavállalók, munkáltatók és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése
az új munkajogi szabályozás alkalmazásának vizsgálatán, munkavállalói ismeretek oktatásán, valamint
naprakész vállalkozói ismeretek elérhetővé tételén és vállalkozói konzultációk megszervezésén keresztül.
A projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője a Független Szakszervezetek Demokratikus
Ligája (LIGA Szakszervezetek), a konzorciumi partnerek pedig a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége (MGYOSZ) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).
A projekt két éve alatt számos rendezvény, workshop és hivatalos tájékoztató keretén belül, folyamatosan
tájékozódhat minden érdeklődő az elért eredményekről. A projekt záró dátuma 2015. augusztus 31-e.
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