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ABSZTRAKT
A gyakorlati ajánlások kézikönyv az
élethosszig tartó tanácsadási területen
dolgozó döntéshozók számára készült.
A könyv a kutatási fázis eredményeit
foglalja össze.
A gyakorlati ajánlások kézikönyv tömör
és minden partnerország számára
aktuális. Gyakorlati és kézzelfogható
javaslatokat tartalmaz a döntéshozók
számára.

A JÓ TANÁCSADÓI
GYAKORLATOK projekt
JÓ TANÁCSADÓI GYAKORLATOK – innovatív kultúraközi tréninganyagként szolgáló esettanulmányok
tanácsadási szakemberek számára – GUIDE!
A GUIDE! projektet az LLP – Leonardo da Vinci (Life Long
Learning, azaz élethosszig tartó tanulás) program keretében
2012. december 1. és 2013. november 30. között egy hét országból (Ausztria, Finnország, Németország, Magyarország,
Írország, Olaszország és Spanyolország) származó, nyolc
partnerből álló konzorcium valósította meg.
A projekt a tanácsadó szakemberek nézőpontját helyezi
középpontba. A tanácsadók tapasztaltak, tisztában vannak
azokkal a fontos munkahelyi helyzetekkel, amelyek kezelését a gyakornokoknak elsőként kell professzionális szinten
elsajátítaniuk. Ezért a projekt egyik fontos lépéseként
megkértük a szakembereket, hogy definiálják a sikeres
tanácsadáshoz szükséges legfontosabb igényeket és meghatározó kompetenciákat. A kérdés megválaszolásához
kidolgoztunk egy kérdőívet, amelyet 144 tanácsadó töltött ki.
Az eredmények hat olyan kompetenciát emeltek ki, amelyek
aztán az esettanulmányok középpontjába kerültek: (1) etikai
gyakorlatok, (2) a kliens sokszínű igényeinek felismerése és
az arra való reagálás képessége, (3) a kliens képességeinek
fejlesztése és határainak megértése, (4) kommunikációs és
facilitációs készségek, (5) az információk elérésének képessége, (6) saját készségek és tudás fejlesztése.
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A következő lépésben minden partner megírta saját (a
fenti kompetenciák egyikével foglalkozó) esettanulmányát,
valamint a hozzá tartozó oktatói jegyzet első vázlatát. Az
esettanulmányok készítői a kérdőív eredményei mellett a
szakemberektől interjúk és fókuszcsoportok segítségével is
gyűjtöttek információt. Azért választottuk az esettanulmány
módszerét, mert azt különböző élethelyzetekben és a gyakorló tanácsadók széles körében lehet használni.
Minden esettanulmányt megvizsgáltunk, hogy azok
hasznosak-e a tanácsadó szakemberek képzésében. Az
esettanulmányok más országokra való adaptálhatóságát
úgy ellenőriztük, hogy a tesztelést nem az esettanulmányok
szerzője, hanem egy másik szervezet (ország) végezte.
Az esettanulmányok képezik jelen módszertani útmutató
alapját: az esettanulmányok és az oktatói jegyzetek kidolgozása során gyűjtött, valamint a felmérésből származó információkat használtuk fel a döntéshozók számára javasolt
alábbi tanácsokhoz.

JAVASLATOK A
DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA
1. Figyeljen a tanácsadó
szakemberekre!
A tanácsadók sok olyan csoporttal vannak közeli kapcsolatban,
amelyek részt vesznek az élethosszig tartó tanulás és (szak)
képzés folyamataiban: ők a kliensek, az oktatást biztosító
felek, a döntéshozók és a szociális partnerek. A tanácsadók
egyfajta közvetítőként működnek a csoportok között: ismerik
a szükségleteiket és érdekeiket. ezért nagyon fontos, hogy az
új szolgáltatások tervezése, vagy az új tanácsadási módszerek
kifejlesztése során figyelembe vegyék a gyakorló tanácsadók

nézőpontját. A szakemberek jó ötletekkel szolgálhatnak a
már létező szolgáltatások fejlesztéséhez, mivel tudják, hogy
melyik klienshez milyen módszerek hatékonyak, valamint, hogy
milyen tanácsadási szolgáltatásokat kell kidolgozni a kliens elérése és szerepének erősítése érdekében. Az adott településre
vagy régióra vonatkozó különleges feltételeket is figyelembe
tudják venni. ezért fontos, hogy a döntéshozók tanácsadókat
foglalkoztassanak, és kommunikáljanak velük.

2. Fektessen be a tanácsadók folyamatos,
professzionális fejlesztésébe!
európában számos módja van annak, hogy valaki tanácsadóvá váljon. Felmérésünkből kiderült, hogy néhány országban
tanácsadói alap- és/vagy mesterdiplomát lehet szerezni. Más
európai országokban a tanácsadók fele más szakterületekről
érkezik, csupán 50%-uk dolgozott tanácsadáshoz kötődő
területen.
ezért különösen fontos, hogy a gyakorló tanácsadóknak folyamatos szakmai fejlődést biztosítsunk. ezáltal lehetőséget
adunk arra, hogy a tanácsadási szakemberek megismerjék a
legújabb elméleteket és módszereket, illetve ezekről szóló
képzést kapjanak.

Néhány országban a „tanácsadó” és „pályaorientációs
tanácsadó” szakembernek csak bizonyos képesítéssel vagy
oklevéllel rendelkező személyek nevezhetik magukat, máshol
ezek nem védett megnevezések. ezért nehéz az európa-szerte dolgozó tanácsadók képzettségét összehasonlítani. A
gyakorló tanácsadók professzionalizálódása érdekében meg
kell egyezni a készségek, kompetenciák (és képesítések) minimum követelményeiről, amelyet a tanácsadóknak teljesíteniük kell. ezek a minimum követelmények eltérőek lehetnek a
különböző típusú tanácsadástól, illetve a tanácsadás területétől és mélységétől függően. ezeket a követelményeket
kellene kitűzni a pályaorientációs tanácsadási tanfolyamok
céljául. emellett ezeket az eKKR-be (európai Képesítési Keretrendszer) és a nemzeti keretrendszerekbe is beépíthetnék,
hogy a diplomákat európa-szerte össze lehessen hasonlítani.

3. Tekintse át a klienseknek kínált
szolgáltatásokat saját régiójában!
A döntéshozóknak és a kínált szolgáltatások köréről határozó
személyeknek fontos ismerniük, hogy milyen szolgáltatások
érhetőek már el egy adott városban vagy régióban. Tanácsadási szolgáltatásokat kínálhatnak állami intézmények vagy magánvállalatok, a szolgáltatások fedezetét különböző források
biztosíthatják (nemzeti, európai, magán). előfordulhat, hogy
speciális célcsoportok számára vagy különböző átmeneti pontokhoz kínálnak szolgáltatásokat (lásd még a 6. javaslatot).

Számos tanácsadási szolgáltatás pedig korlátozott időtartamú projektek keretében vehető igénybe.
Mindebből következik, hogy hasznos lenne egy rendszeresen
frissített felület létrehozása, mint például a berlini élethoszszig tartó tanácsadás felülete (www.bildungsberatung-berlin.
de). ezen a platformon az összes intézmény fel van sorolva,
amely tanácsadási szolgáltatást kínál (pl. nemzeti foglal-
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koztatási szolgálat, regionális projektek, pályaorientációs
szolgáltatások nők vagy bevándorlók számára stb.). Egy ilyen
korszerű felület kezeléséhez elengedhetetlen egy koordinációs iroda.
Az ilyen áttekintés segítségével könnyebben azonosíthatóak
egy adott régió hiányosságai, például, ha nem biztosítanak tanácsadási szolgáltatást olyan célcsoportoknak, amelyek ezt

igényelnék. Az áttekintés emellett lehetővé teszi a különböző
szolgáltatók által azonos kliensnek nyújtott szolgáltatások
összehangolását (lásd még a 4. javaslatot).
Egy ilyen honlap megfelelően alkalmas az élethosszig tartó
tanácsadás támogatására, és az embereket a saját régiójukban elérhető szolgáltatásokról is tájékoztatja.

4. Biztosítson független
tanácsadást!
A tanácsadási szolgáltatásoknak ügyfélközpontúnak kell
lenniük, és erősíteniük kell a kliens szerepét. Ennek lényege,
hogy a tanácsadási alkalmak során a kliens, valamint az ő
készégei, kérései és ötletei álljanak a középpontban. Emellett
a klienseknek személyre szabott megoldásokat kell kínálni.
A tanácsadási szakembereknek az ilyen jellegű szolgáltatás
biztosítása érdekében többször kell találkozniuk a klienssel.
Ez esetleg azt is jelentheti, hogy a kliens problémáinak megoldásához szakmaközi együttműködés szükséges: különböző
szolgáltatásokat nyújtó tanácsadókhoz is el kell mennie. Ennek
a folyamatnak zökkenőmentesen kell történnie, és a klienseket

felügyelni kell, nehogy a szolgáltatások között „elvesszenek”. A
szakmaközi megközelítés azért is jó, mert a kliensnek nem kell
újra meg újra elmondania a háttértörténetét.
A személyre szabott szolgáltatásokért fizetni kell. A karrier-tanácsadásra szoruló emberek azonban gyakran olyan
személyek, akik nem tudnának ilyen jellegű szolgáltatásokat
megfizetni. Ezért a pályaorientációs tanácsadásokat közpénzből kell finanszírozni, hogy a kliensek számára azok ingyenesek legyenek.

5. Ügyeljen arra, hogy a tanácsadásra
önkéntesen jelentkezzenek!
Fontos, hogy nem lehet a kliensre a pályaorientációs tanácsadást rákényszeríteni. Ellenkező esetben a kliens attól tarthat, hogy megbüntetik (pl. a munkaügyi hivatal), ha mégsem
szeretne élni a szolgáltatással. A tanácsadásnak önkéntes
alapon kell történnie, hogy az a kliensre valóban hatással le-

gyen, és elérje a kívánt fejlődést. Egy lehetséges megoldás az
lehet, ha a klienseket meghívják a tanácsadói központba, és
további tájékoztatást adnak nekik a szervezet szolgáltatásairól, de utána maguk dönthetik el, hogy a felajánlott szolgáltatásokat igénybe szeretnék-e venni.

6. Az életen át tartó tanácsadás szolgáltatásait különösen
az ismert átmeneti időszakokban biztosítsa!
Az egy életen át tartó tanuláshoz élethosszig tartó tanácsadás szükséges. Tanácsadásra az élet különleges, átmeneti
időszakaiban van igény (pl. átmenet az óvodából az általános
iskolába, az általános iskolából a középiskolába, a középisko-
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lából munkába vagy egyetemre, egyik munkából a másikba, a
munkából a munkanélküliségbe, visszatérés a munkába gyes
vagy betegség után, nyugdíjba vonulás). Alkalmanként az
átmeneti pontok között is szükség lehet rá. A városban vagy

régióban elérhető összes tanácsadási szolgáltatás áttekintése megfelelő módszer annak megállapítására, hogy minden
célcsoport és minden átmeneti időszak számára rendelkezésre áll-e tanácsadási szolgáltatás (lásd a 3. javaslatot).

7. Támogassa azokat a tanácsadó szolgáltatásokat,
amelyek a munkaadókkal együttműködnek!
Sok tanácsadást olyan személyek számára kínálnak, akik
képzettségüket szeretnék fejleszteni, vagy új képesítést
szeretnének szerezni, hogy (újból) a munkaerőpiacra léphessenek. Ahhoz, hogy a kliensek számára kiváló minőségű
tanácsadást biztosíthassunk, fontos, hogy kapcsolatban
legyünk a munkaadókkal. Ők tudják a legjobban, hogy milyen
készségekre és kompetenciákra van szükségük.
Gyakran előfordul, hogy a dolgozó emberek nem is gondolnak a szakképzésre vagy nincs lehetőségük abból profitálni.
ezért a tanácsadást szolgáltatóknak együtt kell működniük
a vállalatokkal a munkavállalók számára adott karrier-tanácsadásban. A kis- és középvállalkozásoknál nagyon ritkán

van HR-részleg, és ugyanez a helyzet az 1-10 személyt foglalkoztató mikrovállalkozásoknál is. A tanácsadó szolgáltatás
feladata, hogy a szakképzés jelentőségéről meggyőzze a
vállalatokat és a munkavállalókat, és segítsen megtalálni a
szakképzéshez a megfelelő szolgáltatót és a képzési költségeket fedező forrást (amennyiben elérhető).
A vállalatok ritkán helyezik középpontba a pályaorientációs
tanácsadást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. A GUIDe! projekt részeként elvégzett felmérés eredményeiből ez is
egyértelműen kiderül: a vállalkozásokkal való együttműködés
javítására irányuló módszereket (pl. munkahelyi képzés) csupán szűk körben alkalmazzák.

8. Gyakorló tanácsadói szakítsanak időt
a kollégák tanácsainak meghallgatására!
A gyakorló tanácsadók különböző típusú kliensekkel találkoznak, akik számos különböző kérdést vagy problémát vetnek fel. Amint azt korábban is említettük, a tanácsadóknak
személyre szabott megoldásokat kell találniuk a kliensek
számára. Ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást kínálhassák klienseiknek, a szakembereknek elég időt kell szánniuk a
tanácsadási alkalom előtti felkészülésre, valamint az alkalmat
követően annak áttekintésére. emellett egymástól is sokat
tanulhatnak, ezért a hivatalos szakképzés mellett a kollegák
tanácsainak meghallgatására is időt kell szakítaniuk. A tanácsadó szakemberek gyakran szembesülnek a kliensek problémáival, ezért szükségük van egy megfelelő helyre is, ahol a
tanácsadási alkalom során elhangzottakat átgondolhatják, és
ahol pihenés közben erőt gyűjthetnek a további munkához.
ezért fontos, hogy a tanácsadási szolgáltatások tervezésénél
úgy gazdálkodjon, hogy a kollégák tanácsaira és ellenőrzésére
is jusson idő és pénz. Az egy régióban működő tanácsadó szol-

gáltatások áttekintése által (lásd a 3. javaslatot) a tanácsadók
könnyebben kapcsolatba léphetnek egymással, és rátalálhatnak a hasonló területen, hasonló célcsoportokkal vagy hasonló
kliensekkel dolgozó kollégákra.
Természetesen a kollégák tanácsára úgy is sor kerülhet, ha a
beszélgetést nem tervezik meg előre. Viszont ebben az esetben véletlenszerűen történik, és Önök nem használják ki ezt a
potenciált.
Általánosságban véve az életen át tartó tanácsadást adó szolgáltató és az ott dolgozó tanácsadó szakemberek szempontjából az egyik legfontosabb szempont a munkamennyiség reális
megtervezése. Ha az a cél, hogy kiváló minőségű tanácsadó
szolgáltatást nyújtson, akkor egy adott időtartam alatt csak
bizonyos számú embernek tud tanácsot adni.
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