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KARRIERTANÁCSADÓI KOMPETENCIÁK
NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A kompetencia alapú oktatás elterjedésével párhuzamosan a kompetenciák fejlesztésére hivatott szakemberek készségeinek meghatározása is szükséges. A karrier- és pályatanácsadók nemzetközi szakirodalomban említett kompetenciáit összevetjük a magyarországi Bologna-rendszerben a tanácsadás és iskolapszichológia szakirányú pszichológus mesterképzés kompetenciaterületeivel. Ez utóbbi pár pontban markáns
eltérést mutat: a munkaer -piaci, a szak- és továbbképzési ismeretek nem hangsúlyosak, de a tanácsadás
pszichológiai vonatkozásairól alaposabb tudást nyújt. Ez jól illeszkedik Wiegersma modelljébe: a pályatanácsadás különböz szinteken történhet, és pszichológusként mélyebb konzultációs munkát végezhet

A munka-, karrier-, pálya-tanácsadók (career counsellor) kompetenciáinak nemzetközi szakirodalomban fellelhet meghatározásait vetjük össze a magyarországi Bologna-rendszerben kialakításra került pszichológus mesterszak tanácsadás és iskolapszichológia szakirány kompetenciáival. A kompetenciák elemzése többszörösen
is indokolt: egyrészt az adott szakmához kapcsolódó kompetencia-keret segítségével feltérképezhet és fejleszthet egy adott szakember ismeretanyaga, képességei
és a szakterülethez kapcsolódó gyakorlata, másrészt a leírt kompetenciák segíthetik
a képz intézményeket a szakmai ismeretanyaguk összeállításában, és segítséget
nyújthatnak a munkáltatóknak, hogy milyen megfelel ismeretekkel, képességekkel és személyiségtulajdonságokkal rendelkez szakembert alkalmazzanak, és természetesen az egyes szakokhoz kapcsolódó kompetenciakövetelmények lefektetik
a szakma gyakorlásához elengedhetetlenül fontos ismereteket, képességeket, beállítottságokat, melyek alkalmassá teszik a szakma gyakorlóját arra, hogy speciális
feladatokat lásson el és/vagy egy adott speciális populációval dolgozzon.

A TANÁCSADÁS
A tanácsadás egy nagyon széles ív tevékenységkör, ebb l kifolyólag sokféle jelentéssel is felruházható. Ritoók a Pedagógiai Lexikonban a következ meghatározást adja: egy viszonylag rövid távú, interperszonális, elméleti alapú, etikai és jogi
normák által irányított szakmai tevékenység, melynek f célja az alapvet en egészséges személyeknek segíteni fejl dési és szituációs problémáik megoldásában,
életszerepeik optimalizálásában és kibontakozásában, segítséget nyújt a döntésekben, változásokban, problémahelyzetekben, krízisekben. Az Európai Tanácsadási
Társaság (European Association for Counselling) megfogalmazásában egy interaktív tanulási folyamat, amely az egymással szerz d tanácsadó(k) és kliens(ek) közt
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jön létre, és amely a szociális, kulturális, gazdasági és /vagy érzelmi kérdésekben
holisztikus megközelítést alkalmaz (Murányi, 2006).
Amíg a köznyelv a tanácsadást a „tanácsot adni” kifejezéssel azonosítja, illetve
mindenfajta emberek közti, segít szándékú interakciót magába foglal, addig a szakmai felfogás szerint a konzultáció egy olyan strukturált szakmai tevékenység, amely
a módszerek egy jól körülhatárolt rendszerével rendelkezik, és kifejezetten tartózkodik a direkt tanácsok adásától, ehelyett a döntési képességet fejleszti, információt
ad, támaszt nyújt, lehet vé teszi, hogy mindkét fél aktívan és egyenrangú félként
vegyen részt az interakcióban (Murányi, 2006).
Az angol nyelv szakirodalomban kétféle megnevezéssel találkozhatunk: a guidance és a counseling szavakkal. A kezdeti megkülönböztetés szerint, míg el bbi
a döntések meghozatalában segíti az egyént, és f leg a gyerekek és fiatalok pályaválasztásával kapcsolatban alkalmazták, utóbbi a változások végrehajtásában nyújt
támaszt az egyénnek (Murányi, 2006).
A tanácsadás egy döntésel készít folyamatként fogható fel, mely során a tanácsadás csak el segíti a döntést, de nem dönt a kliens helyett: a tanácskér maga
hozza meg a számára vállalható döntést, miután megvizsgálta a szóba jöhet opciókat. A tanácsadás egyik f célja, hogy önálló, döntéseket hozó, változásra és változtatásra képes, alkalmazkodó, a problémákkal megküzd , és önálló pályaalakításra képes egyén váljék a konzultáció során a kliensb l.
A tanácsadó szakma formáit, szintjeit és m ködésmódját rendszerezi Wiegersma
(idézi Murányi, 2006), és jelöli ki egyúttal a határait. A tanácsadás öt szintjét írja
le, minden szinthez rendel egy probléma nehézségi fokot, és kijelöli a beavatkozás
módját és módszerét is. Elképzelése szerint ezeket a szinteket piramisként kell elképzelni, érzékeltetve ezzel a kliensek, az igénybe vev k egyre sz kül körét is.
A széles körben alkalmazandó információszolgáltatástól, a tanácsadáson keresztül
jut el a pszichoterápiáig.
Wiegersma modellje nagyon jól használható a tanácsadásban, mivel problémadefiníciók és diagnosztikus megközelítések helyett a döntést tekinti az emberi problémák alapmodelljének, a döntés min sége és a krízis kiváltó ereje határozza meg
az intervenció formáját (Lisznyai, 2009) (1. táblázat).
A tanácsadás keretein belül alakult ki a pszichológiai tanácsadás fogalma, mely
kizárólag pszichológusok által végezhet tevékenység a tanácsadás különböz területein, mivel folytatása különleges felkészültséget igényel, melyet Magyarországon
csakúgy, mint a világ más tájain, a pszichológusképzésen (a kétszint képzés esetében a mesterképzésben) belül meglév specializáció biztosítja. Ezt a különbséget,
szintbeli ugrást szemlélteti az el z táblázat utolsó oszlopa: míg a tanácsadás 1. és
2. szintjén segít foglalkozású, tanácsadási képzésben részesült szakember tevékenykedhet, a 3. szintt l felfelé csak pszichológusok folytathatnak konzultációt, hiszen itt már olyan mérv probléma megoldásán dolgoznak, ahol az egyszer tájékoztatásnál többre van szükség, mivel a döntés nem egyszer racionális mérlegelés
alapján történik.

1. táblázat: A tanácsadás szintjei Wiegersma modelljében
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89

90

KARNER ORSOLYA

A tanácsadásra, mint foglalkozásra, avagy szakmára jellemz az alkalmazási területek nagy száma, az egész élet hosszára kiterjed figyelem, a társadalmi, gazdasági változások okozta problémák, az igényekre való gyors reakció. Fontos megjegyezni, hogy a tanácsadás célkit zéseinek megvalósítása különböz szakterületek
szakembereinek együttm ködésével lehetséges, hiszen a tanácsadás egyik f jellegzetessége annak interdiszciplinaritása és komplexitása.
A pszichológiai tanácsadáson belül számos speciális terület jött létre, e f m ködési területek a következ k:
életvezetési tanácsadás
krízistanácsadás
párkapcsolati tanácsadás
családsegít tanácsadás
szervezetfejlesztési és emberi er forrás tanácsadás
rehabilitációs tanácsadás
fels oktatási tanácsadás
munka- és pályatanácsadás
Országonként más ágak bírnak nagyobb súllyal, Magyarországon (Kanadához és
USA-hoz hasonlóan) a fels oktatási tanácsadás jelentette az intézményesülésének
egyik jelent s területét. Az alkalmazási területek tovább finomodtak, diverzifikálódtak, számos alrendszer és specializáció jött létre.

A PÁLYATANÁCSADÁS
Super szerint az életpálya azoknak a szerepeknek az együttese, amiket az egyén az
élete folyamán betölt. Ezeket a különböz életszerepeket rendszerben mutatja be,
életút-szivárványban ábrázolja azokat, minden életszerephez (gyermek, szül , tanuló,
házastárs, nyugdíjas stb.) társít valamilyen jellemz feladatot (növekedés, exploráció,
megállapodás, fenntartás stb.), illetve tanácsadási területet. Super megfogalmazásában a pályaválasztási tanácsadás „egy olyan folyamat, amely segít a személynek
abban, hogy egy integrált és ugyanakkor adekvát önképet alakíthasson ki a maga
szerepér l a munka világában, azután próbálja ki ezt a realitások területén, s a valóságba való átvitel révén tegyen eleget saját elképzeléseinek” (idézi Ritoók, 2006).
A pályatanácsadás nem csak a személyi adottságok feltárását, felismerését tekinti feladatának, hanem az egyénben rejt z lehet ségek felszínre hozását, kibontakoztatását és folyamatos fejlesztését is. Csirszka megfogalmazásában a pálya
a személyiség munkával töltött szakasza – tehát nem egy elkülönült entitás, nem
egy autonóm módon létez valami, hanem a személyiséghez tartozó, abból fakadó
rész (Ritoók, 2006).

Karriertanácsadói kompetenciák nemzetközi összehasonlítása

91

AZ LLG KONCEPCIÓ
A nyugati fejlett társadalmakban mai elképzelés szerint a karrier-, munka- és pályatanácsadás, csakúgy, mint a tanulás, képzésben való részvétel az élet teljes hosszán
átível – ezt fejezik ki a manapság használatos Life Long Guidance and Counseling
(LLG & C), illetve a Life Long Learning (LLL) kifejezések. A pályatanácsadás végigkíséri az élethosszig tartó tanulást, és támogatja az erre vonatkozó döntési folyamatokat személyes beszélgetés keretében történ információnyújtással. Az LLG
magyar megfelel je az életpálya-tanácsadás (Borbély-Pecze, 2009), más megfogalmazásban: az pályaválasztási tanácsadást világszerte egyre inkább felváltja a pályafejl dési tanácsadás (Ritoók, 2006).
A pályaorientációs tanácsadás, a korábbi szemlélettel szemben, tehát nem egy
egyszeri alkalommal lezajló folyamat, mely véglegesen eldönti az egyén számára,
hogy mivel foglalkozik, hanem az egyén életében folyamatosan jelenlev , azt végigkísér tevékenység, hiszen sok elágazás, váltás lehetséges a pálya során. Ezt jól
tükrözi a szakterminológia változása is: míg korábban az egyértelm en fiataloknak
szánt pályaválasztási tanácsadásról beszéltek, manapság pályafejl dési-, karrier-,
vagy pályaorientációs-tanácsadás, illetve pályatanácsadás elnevezés elfogadott.
Ennek az új tanácsadási formának a célja, hogy az egyén pályáján jelentkez „megtorpanásoknál”, választási, döntési helyzetekben segítsék az egyént, támaszt nyújtsanak neki a pályaváltásnál, -krízisnél az életpálya teljes ívén. Ebb l következik,
hogy a pályatanácsadást elérhet vé kell tenni a különböz életkorokban és élethelyzetekben lév egyének számára, és ezzel párhuzamosan a pályatanácsadókat
fel kell készíteni a heterogén klientúrára, a tanácsadást releváns és aktuális tartalmakkal kell feltölteni.
Ez a szemléletváltás tettenérhet Super elméletének változásában is: míg korábban az ifjúkorhoz kapcsolta az explorációt, mint adott életszakasznak a feladatát,
addig az újradolgozott elméletében már a teljes életútra jellemz életfeladatnak tekinti azt, úgy gondolja, hogy minden életkori szakaszban döntéseket kell hoznunk
pályánk alakulásával kapcsolatban, és ezen döntésekhez információkra van szükségünk, melyekhez csakis a környezet felderítésével, feltárásával, érdekl déssel juthatunk hozzá (Ritoók, 2006).

A KOMPETENCIÁK
A latin eredet szó alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A Pedagógiai Lexikon szerint: „alapvet en értelmi tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs
elemek, képességek, egyéb emocionális tényez k” (idézi Borbély-Pecze, 2009). Más
definíció szerint a tudás, készségek és személyes, szociális és/vagy módszertani
képességek használatának bizonyított képessége, munkahelyi vagy tanulási helyzetekben a szakmai és személyes fejl dés érdekében.
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A képesítések tanulási eredmény, avagy kompetencia alapú megközelítése elfogadott ma Magyarországon, és gyakorlatilag egész Európában. Ez azt vizsgálja,
hogy a tanuló egy meghatározott képzési/tanulási szakasz befejezésekor milyen
szint ismeretekkel rendelkezik, mennyire érti, s milyen mértékben képes értelmezni ezeket az ismereteket, miként tudja a megszerzett tudást alkalmazni, illetve,
hogy szert tett-e egy adott szakterület eredményes és autonóm m veléséhez szükséges általános kompetenciákra.
A tanulási eredményekben való gondolkodás és szabályozás Európa egyre több
országában kezd terjedni. Számos oktatási és képzési rendszerben e tanulási eredmények teljesítése alapján döntenek a képesítések kiadásáról.
Az EU tagállamok kormányf inek kezdeményezésére az Európa Tanács és az
Európai Parlament több éves európai szint el készít munka után 2008 áprilisában ajánlást fogadott el. Az ajánlás az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerér l (EKKR) szólt. Az ajánlás célja, hogy a legkülönböz bb
nemzeti és ágazati képesítési rendszerek, illetve képesítési keretrendszerek közötti
jobb átjárhatóság, átválthatóság és hordozhatóság megteremtése révén ösztönz leg
hasson az egész életen át tartó tanulásra, továbbá biztosítsa a tanuló és munkavállaló
egyén Unión belüli jobb mobilitását.
Az EKKR (European Qualifications Framework – EQF) tulajdonképpen egy
ún. meta-keretrendszer, amelynek révén lehet vé válik a nemzeti keretrendszerek, s a rendszerekben keletkezett képesítések összehasonlítása, egymásnak való
megfeleltetése. Az oktatási és képzési rendszer teljes vertikumában a formális és
nem-formális tanulás keretei között megszerezhet képesítéseket – függetlenül
azok konkrét tartalmától – tanulási eredmény alapú kimenetek alapján összesen nyolc
hierarchikus ún. referencia szintbe sorolja. Tanulási eredmények azon ismeretek,
készségek, képességek és kompetenciák összessége, amelyeket az egyén egy meghatározott tanulási folyamat végére elsajátít.
Ily módon a nemzeti képesítési rendszerekben született képesítések ténylegesen
egymással is összehasonlíthatóvá válnak. Az objektív alapokon történ összehasonlításnak elengedhetetlen el feltétele, hogy az oktatás és a képzés különböz
szintjein hatékony és megbízható min ségbiztosítási rendszerek létezzenek és
m ködjenek. Csakis ez kínál megfelel garanciát arra nézve, hogy a szóban forgó
képesítés valóban biztosítja az adott szintre definiált ismeretet, kompetenciákat és
készségeket.
Az EKKR-hez történ csatlakozás leginkább abban az esetben lehet akadálymentes és sikeres, ha az egyes oktatási szinteken és ágakban megszerezhet képesítések
meghatározása egységesen definiált tanulási eredmények, kompetenciák formájában történik. Néhány európai országban (Írország, Skócia stb.), több éve, tanulási
eredmény alapú kimenetekre épít nemzeti képesítési keretrendszer m ködik.
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Az EKKR a képesítések egyes szintjeihez rendelt tanulási eredményeket három
szempontból írja le:
1. ismeretek,
2. készségek és képességek,
3. tágabb értelemben vett – személyes és szakmai tanulási eredményként leírt –
kompetenciák.
A szervezett és intézményes tanácsadás mindig tudatosan vállalt kompetencia alapú
és szolgáltatás jelleg (Xantus, 1992).
Az életpálya-építési kompetenciák mátrixa összegzi az önálló pályaalakításhoz
szükséges képességeket, ismereteket, attit döket, törekvéseket, és egyben kijelöli
a fejlesztés útját.
2 táblázat: Életpálya-építési kompetenciák
Pályaorientáció

Az életpálya-építés további specifikus kompetenciái
pályaismeret

Munkaer -piaci ismeretek

önismeret
álláskeresési technikák
munkaer -piaci intézményrendszer
munkajog

Miközben a kompetencia alapú oktatás teret nyert, a kompetenciák fejlesztésére hivatott szakemberek (pedagógusok, trénerek, tanácsadók) kompetenciáinak meghatározása is egyre több országban és nemzetközi szervezetnél került napirendre.

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK
KOMPETENCIARENDSZEREI

A továbbiakban bemutatunk néhány pályatanácsadó-kompetenciarendszert.
Watts (1992) 19 feladatot (task) 7 csoportra osztva szerepeltetett. A hét csoport az
alábbi volt:
1. információk menedzselése a munkaer piac, oktatási rendszer, foglalkozások
vonatkozásában,
2. egyéni tanácsadás (individual counselling),
3. csoportos tanácsadás (valamint önsegít csoportok támogatása),
4. munkába (képzésbe) helyezés (tartás) támogatása (pl. coaching, mentorálás),
5. utánkövetés,
6. kapcsolat- és hálózatépítés: visszajelzés nyújtása a felhasználóknak, karrier
információs források feltöltése,
7. menedzsment, a szolgáltatás tervezése, értékelése, fejlesztése.
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Az Európai Szakképzés Fejlesztési Intézet (European Centre for the Development
of Vocational Training – CEDEFOP) 2009-ben jelentette meg az európai karrierés pályatanácsadók képzési rendszereinek összevetését bemutató tanulmányát. A kötetet az Egyesült Királyságbeli NICEC (National Institute for Careers Education
and Counselling) készítette. A jelentés két részb l áll: az els ben az Európában jelenleg is létez tanácsadó képzések, a másodikban a NICEC javaslatai találhatóak
az európai karrier- és pályatanácsadó szakember (career guidance professional)
kompetenciarendszerére vonatkozóan (Borbély-Pecze, 2010).
A kézirat jelenlegi változatában három kompetenciakörre épít. A kompetenciák
egymást feltételezik és támogatják, és az egyes területeken az adott gyakorlati
szakember különböz szinteket érhet el.
3. táblázat: A kompetenciák rendszere a CEDEFOP-NICEC elemzése alapján
1. 1. IKT készség szint használata a tanácsadási folyamat és a dokumentálás,
önképzés során
1. 2. Kommunikációs készségek
1. alapvet
1. 3. A saját tanácsadói képességek és terhelhet ség meg- és felismerése
kompetenciák
és elfogadása
(foundation
1.
4.
A tanácsadási elmélet(ek) gyakorlatba történ integrálása
competences)
1. 5. A tanácskér k egyéni igényeinek felismerése és annak megfelel
tanácsadási folyamat kialakítása (megfelel módszer és eszközválasztás)
1. 6. Etikus gyakorlat / praxisvezetés
2. 1. A tanácskér ket lehet ségeikr l tájékoztató információs rendszerek
m ködtetése (munkaer piac, vállalkozás, képzés, utazás, hozzájutás
az ellátásokhoz, önkéntes munkák…)
2. 2. Hálózatban tevékenykedés és saját hálózat kialakítása
2. 3. A saját esetmunkák dokumentálása (tanácsadó napló) a saját esetmunka
2. támogató
beosztása
kompetenciák
2. 4. A tanácskér k karrier kompetenciáinak fejlesztését szolgáló saját
(supporting
stratégiák kialakítása
competences)
2. 5. Kapcsolat kiépítése az érintettekkel
2. 6. Kapcsolat kiépítése a tanácsadás kutatói irodalmával, feladataival
(Önálló kutatások indítása MA szinten és felette), a szakirodalom
nyomon követése
2. 7. Önképzés (szupervízió és folyamatos szakképzés)
3. 1. Karriermenedzseléshez kapcsolódó tanácskér i készségek (skills)
3. a tanácskér vel
fejlesztése egyéni, csoportos és telefonos, vagy on line csatornákon
folytatott
3.
2.
A tanácskér képessé tétele az információkhoz való hozzájutáshoz
interakcióhoz/
kommunikáció- 3. 3. A tanácskér korábbi kompetenciáinak feltárása, az én-leltár
elkészítésének támogatása
hoz kapcsolódó
kompetenciák
3. 4. Karrier-, pálya-, munkatanácsadási programok kialakítása és kivitelezése
(client-interaction 3. 5. A tanácskér támogatása
competences)
3. 6. A tanulás és munka világába történ belépések facilitálása
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A nemzetközi szervezetek között az IAVEG (International Association of Vocational
Educational Guidance ) volt az els , amely 2003-ban az átfogó és elterjedt kompetencia-definíciók megjelenése el tt elkészítette több száz gyakorló szakember által
véleményezett karrier tanácsadó kompetencia rendszerét. Az IAVEG 2003. szeptember 4-én, a berni ülésén fogadta el a karrier tanácsadók min sítését szolgáló nemzetközi kompetencia rendszerét, amelyet azonban a mai napig sem használnak a tagok,
leginkább más nemzeti szint rendszerek kialakításához szolgál alapul. Az International Counsellor Qualification Standards (ICQS) kialakítása 1999-t l 2003-ig
tartott és több száz gyakorló szakember véleményén alapul az eredmény.
Az ICQS megkülönbözteti a tanácsadó alap- vagy kulcskompetenciáit, és összesen tíz speciális területet ír le, amelynek következtében a gyakorlatban nehezen kezelhet és hosszú lista jött létre.
Az alap/kulcs kompetenciák az alábbiak:
C1 Megfelel en etikus és szakmai hozzáállás tanúsítása a gyakorlati munka
során.
C2 Támogató környezet kialakítása a klienssel folytatott munka során, amely
lehet vé teszi a kliens önálló tanulását, karrierje és személyes életútja tekintetében egyaránt.
C3 Képesség a kliens mili jének, kulturális környezetének a megértésére, és
a tanácsadási folyamat során a kliensnek leginkább megfelel módszer kiválasztására való képesség.
C4 A tanácsadási elméletek és kutatások felhasználásának a képessége a gyakorlati munkában.
C5 Képesség a tanácsadási programok kialakítására, kivitelezésére és értékelésére.
C6 Képesség a tanácsadói énhatárok, személyes stílus és kapacitás felismerésére és tiszteletben tartásuk.
C7 Képesség a hatékony kommunikációra a kliensekkel és munkatársakkal, a befogadónak megfelel nyelvezet, kommunikációs szint kiválasztása.
C8 Folyamatos önképzésre való képesség a munkaer piac, képzési rendszerek,
társadalmi kérdések vonatkozásában.
C9 Társadalmi és kultúrák közötti megértés, érzékenység.
C10 Hatékony csapatmunkára való képesség.
C11 Az LLG folyamatának megértése.
Az Európai Karriertanácsadó Bizonyítvány (European Career Guidance Certificate,
ECGC) projekt 2007. november elején indult, a következ célkit zésekkel:
Az informálisan szerzett kompetenciák elismerése és certifikálása az Európai Bizottság Life Long Learning politikájának fontos célkit zése. Ennek sikeres megvalósulására példa az Európai Számítógépes Vizsga (ECDL – European Computer Driving
Licence) és az Európai Gazdasági Kompetencia Bizonyítvány/Jogosítvány (EBCL –
European Business Competence Licence). Ezek mintájára be szeretnék vezetni az
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Európai Karriertanácsadó Bizonyítványt (European Career Guidance Certificate,
ECGC). A projekt f célja, hogy kidolgozzon egy standardizált és nemzetközileg
átjárható bizonyítványrendszert („ECGC bizonyítvány”), amely a pályatanácsadók
formálisan vagy informálisan megszerzett tudásának, készségeinek, kompetenciáinak elismerésére szolgál, és ami kompatibilis az aktuális tréning és oktatási kínálattal. Az ECGC Európa-szerte elismert bizonyítvány lesz képzési és pályatanácsadók
részére. Az ECGC vizsga, illetve bizonyítvány megszerzéséhez nem szükséges
semmilyen kurzus látogatása – a vizsgázó maga döntheti el, hogyan készül a vizsgára, a meglév tudásának, készségeinek és kompetenciáinak függvényében. Az
ECGC-t a MEVOC pályatanácsadók kompetencia-standardjai alapján dolgozták ki.
(A MEVOC egy hároméves Leonardo da Vinci projekt, mely 2003 októberében indult, és amelyet az IBW, az Osztrák Gazdasági Képzési Kutatóintézete kezdeményezett és koordinált.)
Az ECGC az Európai Unió élethosszig tartó tanulás (LLL) stratégiájának szellemében jött létre, és el segíti a pályatanácsadó szektor nemzeti és nemzetközi szintjén a professzionalizációt. Az ECGC 4 f kompetenciát határoz meg, ezek részletes
bemutatása a következ :
4. táblázat: Az ECGC által alkalmazott kompetencia-rendszer

Szakképzés
és
továbbtanulás
Képzési és
karrierbeli
ismeretek
Munkaer -piaci
ismeretek

Tanácsadási
gyakorlat

Klienssel való
kommunikáció

Az aktuális továbbképzési és szakképzési lehet ségek
naprakész ismerete;
A kliens egyéni továbbképzési szükségleteinek ismerete,
mely a szakmai fejl déséhez szükséges;
Képesség, hogy a releváns információt a kliens
továbbképzésével kapcsolatban átadjunk;
A munkaer -piaci fejlemények és trendek ismerete
és folyamatos figyelemmel követése, a releváns információ
források ismerete és hozzáférése;
A szakmák és szerepl inek, követelményeinek, kilátásainak
és továbbképzési lehet ségeinek ismerete, és a releváns
információ források ismerete és hozzáférése;
Betölthet , szabad álláshelyek, illetve ezek keresési
lehet ségeinek ismerete;
A különböz célcsoportok jellegzetességeinek ismerete, és
az ezekhez szabott megfelel tanácsadói stratégia kialakítása;
Alapvet szociális képességek és speciális képességek a különböz , esetlegesen nehéz célcsoportok kezelésének képessége;
Képesség az olyan nehéz helyzetben lév kliensek azonosítására,
akiknek csökkent a karrier-döntési képességük, (pl. egészséggel,
anyagiakkal kapcsolatos problémák, szerhasználók), és ezek
továbbküldésére megfelel specialistához;
Képesség a kliens önálló kezdeményezésének és felel sségvállalásának az el mozdítására a karriermenedzsment területén;
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Képesség az információ tiszta és érthet módon történ
bemutatására;
Képesség a kliens motiválására;
Képesség a segítségre, de a szakmai távolság megtartására;
Kérdez - és interjútechnikák alkalmazásának képessége;
Alapvet telefonos kommunikáció és tanácsadói képességek;
Képesség a kliens szükségleteinek elemzésére;
Képesség a kliens kompetenciáinak azonosítására, melyek
Értékelés/elemzés az önfoglalkoztatáshoz és a vállalkozáshoz szükségesek,
(Assessment)
és ehhez releváns információ nyújtásának képessége;
A pályatanácsadásban használatos érdekl dési és
Tanácsadási
képességtesztek ismerete;
gyakorlat
Képesség a teszteredmények értelmezésére és ezek
integrálására a tanácsadási folyamatba;
Képesség a kliens egyéni igényeir l és lehet ségeir l szóló
információnak a munkaer -piac aktuális keresletével való
Munkahelykeresés összekapcsolására;
és -közvetítés,
Az állásjelentkezés formális és informális módjainak ismerete;
elhelyezkedés
Az állásajánlatok közti sz rés képessége a kliens azonosított
kompetenciái és er forrásai alapján, és ennek átadása
a kliensnek, hogy ezt önállóan végezhesse;
A szakma etikai kódexének, normáinak ismerete
Etika
és tiszteletben tartása;
Pozitív attit d és motiváció a munkában;
Pozitív gondolkodás;
Nyitottság az új tapasztalatokra, változásokra;
Személyes
skillek,
Aktív figyelés képessége;
tanácsadói profil Éntudatos testkommunikáció, a kliens metakommunikációjának
tudatosítása;
SzemélyiségKulturális tolerancia;
jellemz khöz
Tevékenységek tervezésének képessége
köthet
(management of activities)
kompetenciák Id gazdálkodás
Prioritások felállítása, fókuszálás, sürg sség felismerése,
és ha szükséges, id -terv módosítása (self-management);
Stressz és
Stresszel való megküzdés képessége;
frusztráció
Saját határok ismerete, önreflexió;
személyes
továbbfejl dés
Élethosszig tartó továbbképzések;
ICT használat és
információAlapvet ICT készségek (Word, Internet-keres k, e-mail)
ICT skillek
menedzsment
Coaching
készségek
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A MAGYARORSZÁGI PSZICHOLÓGUSKÉPZÉS
KOMPETENCIA ALAPÚ ELEMZÉSE

A magyarországi pályaorientációs/pályatanácsadók képzése jelenleg a következ
szinteken folyik: alapszak (andragógia, munkavállalási tanácsadó szakirány, emberi
er források, pszichológia), mesterszak (andragógia, pszichológia, emberi er forrás
tanácsadó), szakirányú továbbképzések (tanácsadó szakpszichológus, diáktanácsadó, pályaorientációs tanár), doktori (PhD) képzés.
Az ELTE pszichológia mesterszak képzési és kimeneti követelményei (KKK)
alapján a végzett pszichológusok a következ területeken rendelkeznek alapos és
mély ismeretekkel: a pszichológiatudomány története és meghatározó elméleti néz pontjai, az alkalmazott pszichológiai területek és a társtudományok alapismeretei,
a pszichológiatudomány módszerei, az adatok feldolgozásának, kezelésének szakmai-etikai szabályai, a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszerei, valamint a választott szakirány speciális ismeretei és módszertana. Ezen túlmen en a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek
ismerik a tanácsadás különféle elméleti irányzatait, az életvezetési, pálya- és munkatanácsadás elméleteit, a kríziselméleteket, a tanácsadás és az iskolapszichológia
különböz területein használt diagnosztikai eljárásokat, az iskolapszichológia elméleti irányzatait, feladatát és munkamódszereit, az oktató-nevel intézmények szervezeti sajátosságait, a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdül pszichiátria tanácsadásban és iskolapszichológiában hasznosítható eredményeit. Ezek
alapján a tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon végzettek alkalmasak diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban a különböz életkorú
kliensekkel való foglalkozás keretében, az egyéni, csoport és családi tanácsadásra,
a fejl dés és a változás el segítésére, a prevenció különböz szintjein pszichológiai
ellátás nyújtására. A KKK a következ személyes adottságokat és készségeket írja
le, melyek a szakképzettség gyakorlásához szükségesek: magas szint szakmai motiváltság, elkötelezettség, felel sségtudat és etikai érzék, fejlett elemz képesség
a magatartás és a pszichés m ködés különböz területein, nyitottságra és együttm ködésre törekvés, tolerancia, reális önismeret, kreativitás és kezdeményez készség az emberi kapcsolatokban, önreflexió a szakmai tevékenységek során, a folyamatos szakmai megújulás képessége, érzések és gondolatok világos kifejezésének
képessége.
Az 5. táblázatban az ELTE pszichológia mesterszak tanácsadás és iskolapszichológia szakirány kompetenciamátrixa látható.

5. táblázat: ELTE pszichológia mesterszak tanácsadás és iskolapszichológia szakirány tárgyai és az általuk megszerezhet kompetenciák
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KOMPETENCIÁK ÖSSZEVETÉSE
Az eddigiekben részletesen bemutatott kompetenciákat hasznosnak tartjuk összesítve egyetlen táblázatban egymásra vetíteni, mert így igen szemléletesen kijönnek
az átfedések, illetve a különbségek. Mivel mi most els sorban az ELTE Pszichológia MA tanácsadás és iskolapszichológia szakirány kompetenciaelemzését t ztük
ki célul, az került az els oszlopba, ahhoz párosítottuk a nemzetközi szervezetek
kompetenciáit. Az egyes jártasságok esetenként ugyan kissé eltér megnevezéssel,
de lényegében azonos tartalommal egy sorba kerülnek, ezek az egyes rendszerek
közti metszéspontok, azonosságok, értelemszer en ezek vannak túlsúlyban. Ahol
üres mez található, ott az a kompetencia nem szerepelt az adott szervezet listájában, ezek jelzik tehát az eltéréseket.
6. táblázat: A nemzetközi szervezetek és az ELTE pszichológia MA tanácsadás és iskolapszichológia
szakirány kompetenciáinak összevetése
Magyarországi
képzés során
megszerzett
kompetencia
Ismeretbeli
kompetenciák
(elméleti tudás)

Szakmaetikai
és jogi
kompetenciák

Szakmagyakorlati
kompetenciák

CEDEFOP-NICEC
1.4. Karrier-, munka- és
pályatanácsadási
programok kialakítása
és kivitelezése

IAVEG

ECGC

C5 Képesség a tanácsadási
programok kialakítására,
kivitelezésére és
értékelésére

Szakképzési és
továbbtanulási,
illetve
munkaer -piaci
ismerek
Etika

3.3. A saját tanácsadói
C1 Megfelel en etikus és
képességek és
szakmai hozzáállás
terhelhet ség meg- és
tanúsítása a gyakorlati
felismerése és elfogadása
munka során
3.6. Etikus gyakorlat/praxis
vezetés
3.5. A tanácskér k egyéni
C6 Képesség a tanácsadói
igényeinek felismerése
énhatárok, személyes
és annak megfelel
stílus és kapacitás
tanácsadási folyamat
felismerésére és
kialakítása (megfelel
tiszteletben tartásuk
módszer és eszköz
választás)
1.1 Karriermenedzseléshez
kapcsolódó tanácskér i
készségek (skills)
fejlesztése egyéni,
csoportos és telefonos,
vagy on-line
csatornákon

Személyes
skillek,
tanácsadói
profil
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Magyarországi
képzés során
megszerzett
kompetencia
Mérési és
teszthasználati
kompetenciák
Kutatói
kompetenciák

Módszertani
kompetenciák

Kommunikációs
kompetenciák
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CEDEFOP-NICEC

IAVEG

ECGC

1.3. A tanácskér korábbi
Assessment
kompetenciáinak
feltárása, az én-leltár
elkészítésének támogatása
2.6. Kapcsolat kiépítése
C8 Folyamatos önképzésre
a tanácsadói kutatói
való képesség
irodalmával, feladataival
a munkaer piac,
(önálló kutatások
képzési rendszerek,
indítása MA szinten
társadalmi rendszerek
és felette), szakirodalom
vonatkozásában
nyomon követése
1.3. A tanácskér korábbi
C4 A tanácsadási elméletek
kompetenciáinak feltárása,
és kutatásának
az én-leltár elkészítésének
felhasználásának
képessége a gyakorlati
támogatása
munkában
3.4. A tanácsadási
elméletek gyakorlatba
történ integrálása
2.4. A tanácskér k karrier
kompetenciáinak
fejlesztését szolgáló
saját stratégiák
kialakítása
2.5. Kapcsolat kiépítése
C7 Képesség a hatékony
Klienssel való
kommunikációra
az érintettekkel
kommunikáció
a kliensekkel és
3.2. Kommunikációs
munkatársakkal,
készségek
a befogadónak
megfelel nyelvezet,
kommunikációs szint
kiválasztása

Szakmaközi
együttm ködést
biztosító kompetenciák
(interdiszciplinaritás)
Személyi
1.5. A tanácskér
kompetenciák,
támogatása
szakmai attit dök

C3 Képesség a kliens
mili jének, kulturális
környezetének
a megértésére, és
a tanácsadási folyamat
során a kliensnek
leginkább megfelel
módszer kiválasztására
való képesség

Coaching
készségek
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KONKLÚZIÓ
A nemzetközi szervezetek és a magyarországi tanácsadás és iskolapszichológia
szakirányú pszichológus mesterképzés kompetencia felosztásait áttekintve megállapítható, hogy a magyarországi képzés néhány pontban markáns eltérést mutat.
A magyarországi képzés kevés figyelmet szentel a tanácsadó szakemberek munkaer -piac keresleti, szakképzési, illetve továbbképzési ismereteinek b vítésére, kisebb hangsúlyt fektet a kliens önállóságának fejlesztésére, önmenedzselési képességeinek támogatására, kevésbé hangsúlyozza a pályatanácsadói szakma csapatvagy hálózati munka jellegét, és nem jelenik meg benne markánsan a folyamatos
önképzés igénye, holott az élethosszig tartó tanulás (Lifelong Learning) a mai nyugati világ egyik jelent s elvárása, és nem fogalmazza meg az ICT (Information and
Communication Technology) képességek meglétének és dokumentálásának szükségességét. Az összevetésb l az is kit nik ugyanakkor, hogy a magyar képzés több
kitekint tudást ad rokon tudományágak felé (interdiszciplinaritás), és mélyebb
ismereteket nyújt a tanácsadás pszichológiai vonatkozásairól, több elméleti ismeretet nyújt, illetve külön foglalkozik a kutatói kompetenciákkal. Szemléletes példa
a tudás mélységének különböz ségére, hogy míg a pszichológusoknál az elméleti
tudás, illetve ismeretbeli kompetenciák alatt a különböz fejl déselméleteket, az alkalmazott pedagógiai és szociálpszichológiai ismereteket, a tanácsadás elméleteinek
rendszerszint ismeretét érti, addig a két másik nemzetközi kompetenciarendszer
csupán tanácsadói programok kialakításának, kivitelezésének és értékelésének képességét érti alatta. Érdekesség, hogy az ECGC kompetenciarendszer jellegéb l fakadóan (ez a rendszer a pályatanácsadást nem köti formális oktatásban való részvételhez, hanem abból indul ki, hogy aki rendelkezik a kívánt kompetenciákkal, az
teljesíteni tudja az egységes vizsgát, és az alkalmas a pályára) nem átfogó elméleti
tudásról beszél, mely a tanácsadói munka mély megalapozottságát nyújtja, hanem
kizárólag képzési és karrierbeli ismeretekr l, azaz szakképzési, továbbtanulási és
munkaer -piaci tudásról, és ebben a rendszerben megjelennek olyan elemek is,
mely egyik másikban sem, mint például az id gazdálkodás, stressz- és frusztrációt rés, munkahelykeresés és -közvetítés. Az ECGC rendszere szerint a tanácsadók
tudása ily módon lényegében a konkrét munkaer -piaci ismeretekre korlátozódik,
ami mindenképpen azt vonja maga után, hogy a Wiegersma-modellben egy alacsonyabb szint tanácsadási formát végezhetnek, annak információátadó jellege miatt.
Szintén csak az egyik kompetencialistában, az IAVEG által kidolgozottban található meg két lényeges elem: külön kompetenciaként említi a kultúrák közti és társadalmi érzékenységet, és az LLG folyamatának megértését.
A magyarországi pszichológusképzés keretében folyó tanácsadó képzés fent vázolt kompetenciák terén tapasztalható er sségei, azaz a széleskör elméleti megalapozottság, a mély pszichológiai ismeretek és az interdiszciplinaritás, illetve az
eltérései a nemzetközi szervezetek kompetenciarendszereit l jól beilleszthet ek
Wiegersma modelljébe, hiszen a pályatanácsadó a tanácsadás különböz szintjein
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m ködhet, és pszichológus végzettséggel jogosultsága van (a más végzettség pályatanácsadókkal ellentétben) mélyebb konzultációs munkát végezni, illetve különböz diagnosztikai módszerek (tesztek) alkalmazására. A mesterszint tanácsadó
pszichológusképzéssel kapcsolatban megfogalmazható az a javaslat, hogy a képzésben kapjanak helyet a munkaer -piaci ismeretek (képzések, támogatások stb.).

IRODALOM
ANTALOVITS M. (szerk.) (2005): A pszichológus képzés új utakon. Az Európai
Pszichológus Diploma EuroPsy magyarországi bevezetésének el készítése. Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest
BORBÉLY-PECZE T. B. (2010): Életút támogató pályaorientáció. A pályatanácsadás szerepének, tartalmának, m vel i körének kiszélesedése és pedagógiai fejlesztésének lehet ségei. Doktori disszertáció. ELTE PPK Neveléstudományi
Doktori Iskola
BORBÉLY T. B. (2007): Az életpálya-építési tanácsadásról. Munkaügyi Szemle,
2007/4., 44–47.
BORBÉLY T. B. (2009): A tanácsadás múltja, jelene, kérdései. Életpálya-tanácsadás, 2009/1–2., 10–15.
BORBÉLY-PECZE T. B. (2009): Az európai munka-, pálya-, és karrier tanácsadók
kompetenciarendszereinek áttekintése. Az európai életpálya tanácsadó kompetencia profilja. Munkaügyi Szemle, 53., 2009/4. 76–82.
HIEBERT, B. (2001) Canadian Standards for CareerDevelopment Practitioners:
Focus on Implementation.
http://internet.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop222_szakmaiangol_
bryan
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_en.pdf
LANNERT J.: Tanulási életút-tanácsadás és versenyképesség. Oktatáskutató és Fejleszt Intézet.
http://www.oki.hu/oldal.phptipus=cikk&kod=kozoktatas_versenykepesseg09_eletut_tanacsadas
LISZNYAI S. (2009): A konzultációs folyamat modelljei és hatásvizsgálata. In:
Puskás-Vajda Zs., Lisznyai S. (szerk.): Egy igazolt praxis felé. Újabb eredmények a pszichológiai és fels oktatási tanácsadás hazai kutatásaiból. FETA
Könyvek 4. Budapest
MURÁNYI I. A. (2006): A tanácsadás pszichológiája. In: Bagdy E., Klein S. (szerk.):
Alkalmazott pszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 225–250.
Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja
http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1139
PLÉH CS. (szerk) (2003): A pszichológiaoktatás kérdései. Magyar Akkreditációs
Bizottság-Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest

Karriertanácsadói kompetenciák nemzetközi összehasonlítása

105

RITOÓK M. (2009): Új tendenciák a pszichológiai tanácsadás fejl désében. In:
KULCSÁR ÉVA (szerk) Tanácsadás és terápia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
RITOÓK PÁLNÉ (2006): Pályalélektan, a pályaválasztás pszichológiája. In: Bagdy E.,
Klein S. (szerk.): Alkalmazott pszichológia, Edge 2000 Kiadó, Budapest
XANTUS L. (1992): Tanácsadási stratégiák a pályaválasztásban. In: Ritoókné
Ádám M.: A tanácsadás pszichológiája. Szöveggy jtemény. Tankönyvkiadó, Budapest

COMPETENCE FRAMEWORKS IN THE INTERNATIONAL LITERATURE
OF CAREER CONSULTANCY

(SUMMARY)
The result-based approach of learning and the regulation of education has become increasingly common in Europe. The aim of this study was to develop a competence framework which will review the
MA level Psychology, Counselling and Educational Psychology specialization (Hungary, Eötvös
Loránd University) and compare it with the competence frameworks in the international literature of
career consultancy (IAVEG, CEDEFOP-NICEC, ECGC). This comparison can provide universities
with a reference point concerning the areas for improvement as well as their strengths.

