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Előszó 

A jelen kiadvány a nemzeti pályaválasztási tanácsadási politikáknak az OECD és az Európai Bizottság által 
2001 és 2003 között elvégzett nagyszabású áttekintéséből jött létre. Az OECD-vizsgálatban Ausztrália, 
Ausztria, Kanada, Csehország, Dánia, Finnország, Németország, Írország, Dél-Korea, Luxemburg, Hollandia, 
Norvégia, Spanyolország és Nagy-Britannia vett részt. Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 
(CEDEFOP) Belgiumból, Franciaországból, Görögországból, Izlandról, Olaszországból, Portugáliából és 
Svédországból gyűjtött adatokat az Európai Bizottság részére, az Európai Képzési Alapítvány (ETF) pedig 
Bulgáriában, Cipruson, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Máltán, 
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában végzett adatgyűjtést. 2003-ban a Világbank 
párhuzamos vizsgálatot végzett Chilében, a Fülöp-szigeteken, Lengyelországban, Romániában, 
Oroszországban, Dél-Afrikában és Törökországban. A vizsgálatok mindegyik országban felmérték, hogyan 
járul hozzá a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások szervezése, ügyvitele és átadása az egész életen át tartó 
tanulás és az aktív munkaerőpiac politikáinak megvalósításához. 

Az OECD és az Európai Bizottság együttműködött a vizsgálatok megtervezésében, közös felmérési eszközt 
alkalmazott (amely eredetileg az OECD-vizsgálatban részt vevő 14 országban történő alkalmazáshoz 
készült, és amelyet a világbanki vizsgálatok alapjaként is felhasználtak), közösen alkalmazta a szakértőket 
és a vizsgálati csoport tagjait, és együtt rendelte el, hogy a szakértői anyagok közöljék a kulcsfontosságú 
témákról készített felméréseiket. Ez az együttműködés egyedülálló adatállományt eredményezett a 
pályaválasztási tanácsadó szolgálatokkal kapcsolatos nemzeti megközelítésekre vonatkozóan. A nemzeti 
pályaválasztási tanácsadó szolgálatok hiányosságairól készített vizsgálatokból számos közös üzenet 
formálódott. A vizsgált országokban sok jó gyakorlati példa létezik. Mindazáltal meglehetősen nagy 
szakadék húzódik egyfelől a szolgáltatások szervezésének, illetve átadásának módja, másfelől bizonyos 
kulcsfontosságú közérdekű célok között. A szolgáltatások elérhetősége korlátozott, különösen felnőttek 
számára. A szolgáltatások nagyon gyakran nem az emberek pályaorientációs képességeinek fejlesztésére 
irányulnak, hanem az azonnali döntéshozatalra összpontosítanak. A szolgáltatók számára a képzési és 
minősítési rendszerek gyakran nem megfelelőek vagy alkalmatlanok. Nem megfelelő az illetékes 
minisztériumok és az érintettek közötti koordináció. Az alapul szolgáló tények nem elégségesek a 
szakmapolitikusok számára a szolgáltatások megfelelő irányításához, mivel nem állnak rendelkezésre 
megfelelő adatok a költségekről, a haszonról, az ügyfelek jellemzőiről, illetve az elért eredményekről. A 
szolgáltatások teljesítésekor nem használják ki elégséges mértékben az információs és kommunikációs 
technológia (ICT) nyújtotta lehetőségeket, illetve az ügyféligények rugalmasabb kielégítésének más 
költséghatékony módjait.  

Ez a kiadvány olyan egyértelmű, gyakorlati eszközöket nyújt a szakmapolitikusok számára, amelyek 
segítségével képesek lehetnek megbirkózni a fentiekben felvázolt problémákkal. Magában foglalja az 
egész életen keresztül tartó tanácsadási rendszerek átfogó keretének kidolgozásával kapcsolatos főbb 
szakpolitikai területeket: a fiatalok és a felnőttek pályaválasztási tanácsadási igényeinek betöltését; a 
pályaválasztási tanácsadás elérhetőségének kiszélesítését; a pályainformációs tevékenység 
továbbfejlesztését; a pályaválasztási tanácsadó szolgálatok személyzeti ellátását és finanszírozását; 
illetve a stratégiai vezetés tökéletesítését. A kiadvány a fenti területek mindegyikén: 

 megállapítja azokat a kulcsfontosságú kihívásokat, amelyekkel a szakmapolitikusok a 
pályaválasztási tanácsadó szolgálatok továbbfejlesztése közben szembesülnek; 

 36 OECD és európai országban végzett kutatások alapján példákat mutat be a jó gyakorlatokból és 
az említett kihívásokra adott hatékony válaszmechanizmusokból; 
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 felsorolja azokat a kérdéseket, amelyeket a szakmapolitikusoknak e kihívások megválaszolása 
közben fel kell tenniük maguknak; és 

 az adott szakpolitika tökéletesítéséhez felhasználható gyakorlati opciókat biztosít. 

A kiadvány anyagát Ronald Sultana professzor, a Máltai Egyetem munkatársa és Tony Watts professzor, 
az Egyesült Királyság Nemzeti Pályaválasztási Oktatási és Tanácsadó Intézetének munkatársa készítette 
elő, akik mindketten behatóan foglalkoztak az OECD és az Európai Bizottság által elvégzett 
vizsgálatokkal. A kiadvány előkészítését az OECD-nél Richard Sweet, míg az Európai Bizottságnál az 
Oktatási és Kulturális Főigazgatóság munkatársai felügyelték. A kiadásért az OECD főigazgatója és az 
Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága felel. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Napjainkban egyre fontosabbak a jól megtervezett – és megszervezett – pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatások. Az OECD és az Európai Unió országai egész életen át tartó tanulási stratégiákat, valamint 
az állampolgáraik foglalkoztathatóságának fejlesztését ösztönző politikákat valósítanak meg. E stratégiák 
sikeres megvalósításához elengedhetetlen, hogy a polgárok rendelkezzenek a saját oktatásuk és 
munkavállalásuk irányításához szükséges készségekkel. Szükséges továbbá, hogy az összes polgár 
számára elérhetők legyenek a jó minőségű, oktatással, képzéssel és foglalkoztatással kapcsolatos 
információk, illetve szaktanácsok. Ennek ellenére ma még széles szakadék húzódik a pályaválasztási 
tanácsadási szolgáltatások átadásának módja és a közérdekű célok között. E kézikönyv azért íródott, 
hogy hozzásegítse az OECD-országokban és az Európai Unióban tevékenykedő szakmapolitikusokat 
ahhoz, hogy az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás területén alkalmazandó hatékony szakpolitikákat 
dolgozhassanak ki a pályaválasztási tanácsadás számára. A kézikönyvet azzal a céllal dolgozta ki az 
Európai Bizottság és az OECD, hogy választ adjon az oktatási, képzési és foglalkoztatási politikák terén 
elindult változásokra. E változásokat Európában az úgynevezett „lisszaboni célok” (2000) fémjelzik, 
amelyek közismerten arra irányulnak, hogy Európát 2010-re a világ legversenyképesebb tudásalapú 
gazdaságává és társadalmává tegyék, amelyet magas fokú társadalmi kohézió jellemez. A kézikönyv az 
OECD, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ, az Európai Képzési Alapítvány és a Világbank által 
elvégzett, a pályaválasztási tanácsadási politikákat elemző nemzetközi kutatásokon alapszik. Világos és 
egyszerű nyelven magyarázza el az oktatási, képzési és foglalkoztatási területen dolgozó 
szakmapolitikusok számára: 

 a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások közérdekű céloknak történő megfeleltetése közben 
felmerülő kihívásokat; 

 az említett kihívásokra adott válaszadás során önmaguknak feltett kérdéseket; 

 a pályaválasztási tanácsadásnak az egész életen át tartó tanulás és aktív foglalkoztathatóság 
keretrendszerén belül történő megvalósításakor rendelkezésükre álló választási lehetőségeket; 
valamint  

 az OECD és az Európai Unió országaiból vett működőképes válaszmechanizmusokat. 

A kézikönyv négy, tág értelemben vett szakpolitikai területtel foglalkozik: a fiatalok számára nyújtott 
pályaválasztási tanácsadás fejlesztésével; a felnőtt pályaválasztási tanácsadás fejlesztésével; a 
pályaválasztási tanácsadás elérhetőségének javításával; és a pályaválasztási tanácsadást támogató 
rendszerek tökéletesítésével.  

A fiatalok számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás fejlesztése 
A fiatalok számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás fejlesztése érdekében a politikai döntéshozóknak 
figyelembe kell venniük a kötelező iskolai neveléssel, a középiskolai oktatás felsőbb osztályaival és a 
felsőfokú oktatással, illetve a veszélyeztetett fiatalok iskolai nevelésével kapcsolatos kihívásokat. A 
kihívásokat a szolgáltatások hozzáférhetőségében mutatkozó hiányosságok kezelése, valamint a 
szolgáltatások jellegének, szintjének és minőségének javítása jelenti. A szakembereknek az alábbi fő 
kihívásokkal kell szembenézniük az iskolákban: megfelelő típusú, elégséges emberi erőforrást és tőkét 
kell biztosítani mind az iskolán belül, mind a körülötte működő közösségben; gondoskodni kell arról, 
hogy ezek az erőforrások a pályaválasztási tanácsadás számára elkülönítésre kerüljenek; illetve a 
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rendelkezésre álló erőforrásokat a lehető legjobban ki kell használni. A szolgáltatások 
hozzáférhetőségében mutatkozó hiányosságok különösen az általános iskolákban és a középfokú iskolák 
által nyújtott szakmai pályalehetőségek terén tapasztalhatók. A politikai lehetőségek közé tartoznak: az 
összes érintett partner közötti együttműködés hivatalos erősítése, a pályaorientációs képességek tanulói 
megszerzésének a pályaválasztási oktatóprogramok központi részévé történő emelése, valamint az 
elszámoltathatósági mechanizmusok tökéletesítése. 

A fiatalok jelentős része idő előtt, képesítés nélkül hagyja ott az iskolát, ezért olyan közösségi 
programokat kell számukra biztosítani, amelyek segítségükre lehetnek a munkába állásban, valamint a 
további tanulásba történő bekapcsolódásban, miközben a pályaválasztási tanácsadásnak az ilyen 
programok részévé kell válnia. E tanácsadásnak a korai iskolaelhagyás megelőzését szolgáló iskolai 
programokban is markánsabban meg kell jelennie. 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára általában hiányzik a pályaválasztási tanácsadás, annak 
ellenére, hogy az ilyen jellegű tanulmányok mind a résztvevők, mind az adófizetők számára jelentős 
költségekkel járnak. Bővíteni kell a felsőoktatáson belül nyújtott pályaválasztási szolgáltatások körét. 
Erősíteni kell a szolgáltatások szélesebb körének biztosítására létrehozott politikai ösztönzőket. A 
szakmapolitikusok előtt álló választási lehetőségek többek között az alábbiak: a felsőoktatási 
pályaválasztási szolgáltatások céljainak részletes meghatározása, illetőleg – explicitebben 
megfogalmazva – a felsőoktatás érdekében hozott állami finanszírozási intézkedéseknek a 
pályaválasztási szolgáltatások szintjével és minőségével történő összekapcsolása. 

A felnőtt pályaválasztási tanácsadás fejlesztése 
A felnőtt lakosság heterogén összetétele egész sor kihívás elé állítja a pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatások továbbfejlesztésén munkálkodó szakmapolitikusokat. Kevés könnyen elérhető szolgáltatás 
áll a foglalkozatott felnőttek rendelkezésére; kevés vállalkozás gondoskodik alkalmazottai szakmai 
fejlődésének igényeiről; az emberek által egyénileg igénybe vehető fizető szolgáltatások köre nagyon 
korlátozott; míg a munkáltatók és a szakszervezetek mindmáig csekély érdeklődést tanúsítanak a 
pályaválasztási tanácsadás iránt, noha elvben gyakran felismerik, hogy a versenyképesség és a 
méltányosság javítása érdekében szükséges lenne a munkaerő továbbképzése. E problémák ellenére a 
munkáltatói szervezetek, az oktatási és képzési intézmények, az állami munkaügyi szolgálatok és az 
egyéb illetékes szervezetek közötti partneri együttműködés eredményeképpen elérhető, hogy a 
munkahelyeken létrejöjjenek a munkaerő számára nyújtott szolgáltatások, úgy, hogy mindeközben a 
pályaválasztási tanácsadás a felnőttoktatási programok szerves részévé válik. 

A pályaválasztási tanácsadásról úgy tartják, hogy kulcsszerepe van a munkanélküliség, különösen a 
hosszú távú munkanélküliség kialakulásának megelőzésében. A legtöbb országban az állami munkaügyi 
szolgálatok (a továbbiakban: ÁMSZ) vezető szerepet játszanak az ilyen megelőző jellegű munkában. 
Ennek ellenére az ÁMSZ-ek pályaválasztási szolgáltatatásai korántsem nevezhetők fejlettnek. Az 
ÁMSZ-ek és a magán-, illetve közösségi tanácsadási szolgáltatások közötti, valamint a helyi oktatási és 
képzési intézményekkel folytatott fokozott együttműködésre irányuló stratégiák képessé tehetik a 
munkanélkülieket arra, hogy állást találjanak, illetve újra bekapcsolódjanak a tanulásba. 

Sok országban az idősödő lakosság és a nyugdíjfinanszírozás problémája megköveteli mind a későbbi 
nyugdíjazást, mind a nyugdíjba vonulás rugalmasabb kezelését. A szakmapolitikusok a mai napig nem 
szívesen mozgósítják a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat az aktív időskor támogatására. A 
munkáltatók és a dolgozók képviselői az állami és magántársaságok partnerségeivel elősegíthetik és 
kezdeményezhetik az időskori tanácsadási szolgáltatásokat. 
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A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása 
A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások iránti kereslet meghaladja a kínálatot. A rugalmasabb 
kommunikációs módszerek, beleértve az információs és kommunikációs technológiák és a telefonos 
ügyfélszolgálati központok (call-centerek) használatát, nagy potenciált hordoznak magukban az 
elérhetőség kiterjesztésének elősegítése szempontjából. Ha azt a feladatot tűzzük ki magunk elé, hogy az 
összes állampolgár számára elérhetővé kell tenni a pályaválasztási tanácsadást, gyakran felmerül annak 
az igénye, hogy a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat célzottan a veszélyeztetett csoportoknak 
nyújtsuk. Ha e csoportokat bevonjuk a pályaválasztási tanácsadási politikák, illetve szolgáltatások aktív 
kigondolásába, megtervezésébe, megvalósításába és megfigyelésébe, nagymértékben hozzájárulhatunk 
ahhoz, hogy az igényeiknek megfelelő szolgáltatások jöjjenek létre.  

A pályaválasztási információs anyagok minőségének és relevanciájának az egyetemes elérhetőség 
érdekében történő javítása folyamatos kihívást jelent. Gyakran hiányzik az együttműködés a különböző 
szakminisztériumok, képviseletek, illetve az országos és regionális kormányzati szintek között a 
pályaválasztási információ szolgáltatásában és megosztásában. A magánszektor által kidolgozott 
anyagokat semmilyen összehangolt szabványnak nem rendelik alá. Ahhoz, hogy a minőségi 
pályaválasztási információk állampolgárok számára történő átadására koherens politikát és stratégiát 
lehessen kidolgozni, kiindulási pontként nélkülözhetetlenek a különböző médiumokban (például 
újságokban és a televízióban) a különböző célcsoportok számára nyújtott pályaválasztási tanácsadási 
információk nemzeti, regionális és helyi szintű leképezési gyakorlatai. 

A pályaválasztási tanácsadást támogató rendszerek tökéletesítése 
A gyakorló pályaválasztási tanácsadók képzésében mutatkozó jelentős eltérések eredményeképpen mind 
az országokon belül, mind az országok között jelentős különbségek mutatkoznak a polgárok számára 
nyújtott pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások minőségében és típusaiban. Alapozó képzésük 
időtartama három hét és öt év között változik. A kormányok nagyon tétlenek a gyakorló pályaválasztási 
tanácsadó személyeknek nyújtott alapozó képzés tartalmának és folyamatának meghatározásában, illetve 
abban, hogy a képzési tartalmat összekapcsolják az oktatási, képzési és foglalkoztatási állami politikai 
célok számára elérni kívánt eredményekkel. E szakadék áthidalásához erősebb jelzésekre van szükség a 
minisztériumok részéről. 

A legtöbb országban nem sokan értékelik rendszeresen és módszeresen a pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatás minőségét. Szolgáltatási szabványok vagy nem léteznek, vagy csak bizonyos szektorokban 
vannak jelen, míg másokban nem. A minőségi keretrendszerek – amennyiben léteznek ilyenek – 
jellemzően önkényesek, és nem annyira kötelező jelleggel, mint inkább iránymutatásként működnek. A 
pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások igénybevevőinek kulcsszerepe van a szolgáltatások 
tervezésében és értékelésében.  

A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai döntéshozás rendelkezésére 
álló tények nem elégségesek. Jelenleg kevés kormány rendelkezik adatokkal ahhoz, hogy átfogó képet 
adhasson a pályaválasztási szolgáltatásról, illetve arról, hogy az mennyire hatékonyan képes eleget tenni 
a közérdekű céloknak. Kevés minisztérium képes pontosan megállapítani, mennyi állami forrást 
fordítanak pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokra, és hogyan költik el azt. Az e területen végzett 
magánbefektetői tevékenységről és kiadásokról nem áll rendelkezésre információ. Az érdekelt felek (pl. 
felhasználók, ügyintézők, szociális partnerek és gyakorló tanácsadók) közötti nemzeti szintű 
együttműködés hozzájárul majd ahhoz, hogy azonosítani lehessen a pályaválasztási tanácsadással 
kapcsolatos bemenetek, folyamatok, kimenetek és eredmények értékelésére szolgáló megfelelő, illetve 
hasznos adattípusokat. 

A legtöbb országban a pályaválasztási tanácsadás céljai gyengén tükröződnek az oktatási, képzési és 
foglalkoztatási politikákban. A pályaválasztási tanácsadás rendelkezésére álló elégtelen információkat 
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tekintve ez egyáltalán nem meglepő. A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás továbbá gyakran eltérő 
alrendszerek gyűjteménye az oktatáson, a képzésen, a foglalkoztatáson, a közösségi és a 
magánszektorokon belül, amelyek mindegyikének megvan a saját története, motivációs alapja és 
hajtóerői, így nem igazán tekinthető koherens és integrált rendszernek. A tanácsadási politika és 
rendszerek fejlesztésére szolgáló, mind a kormányzat, mind a kulcsfontosságú érdekelt felek képviselőit 
– például a munkáltatókat és a szakszervezeteket, valamint a szolgáltató kulcsszervezeteket – magában 
foglaló nemzeti fórum létrehozása olyan fontos lépés, amelyet a kormánynak lehetősége van megtenni a 
politikai programok középpontba állítása és fejlesztése, illetve a szakpolitikai döntéshozás erősítése 
érdekében. 

A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások költségeinek legnagyobb része az adófizetőket terheli. A 
szolgáltatás körének, hatáskörének és választékának az egész életen át tartó tanulási perspektíva által 
szükségessé tett bővítése új pénzügyi terheket ró a kormányokra, illetve új kötelezettségeket kíván tőlük 
egy olyan területen, amely mindeddig jellemzően kevés egyéni és magánbefektetést vonzott. Ez – az 
állami pénzforrásokat igénybe vevő – teher akkor mérsékelhető, ha több magánbefektetés ösztönzésére 
nyílik lehetőség. 
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1 
BEVEZETÉS 

A kézikönyv kontextusa és céljai 
Ez a kézikönyv az OECD és az Európai Bizottság közös kiadványa.1 Azért íródott, hogy mindkét 
szervezet tagországaiban segítsen a szakmapolitikusoknak a pályaválasztási tanácsadás, mint közérdekű 
eszköz kihasználásában, és hogy segítsen nekik hatékony politikákat kidolgozni, megfogalmazni és 
kommunikálni a pályaválasztási tanácsadás számára az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás területén. 
Európai összefüggésben tekintve ez a lisszaboni célokból (2000) eredő folyamatos oktatási, képzési és 
foglalkoztatási politikai változásokra adott válaszként értelmezhető. E célok értelmében 2010-re 
Európának a világ legversenyképesebb tudásalapú társadalmává kell válnia, amelyet társadalmi kohézió 
jellemez. A pályaválasztási tanácsadás különös fókuszponttá vált az ilyen jellegű szakpolitikai 
fejlesztésben: úgy tekintik, mint az egész életen át tartó tanulásra irányuló politikák, az aktív 
foglalkoztatási politikák, a társadalmi esélyegyenlőségi politikák és a lisszaboni célok elérésére szolgáló 
stratégiák kulcsfontosságú elemét. 

Az Európai Unióban az oktatási és képzési politikák fejlesztését a tagállamok hajtják végre az Európai 
Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságával együttműködésben, az Oktatás és Képzés 2010 
munkaprogram keretében. A pályaválasztási tanácsadásnak az oktatási, a képzési és foglalkoztatási 
politika szempontjából vett fontosságát tekintve a Bizottság 2002 decemberében létrehozott egy 
szakértőcsoportot az egész életen át tartó tanácsadásról, amelyben az OECD is részt vesz. Ez a kézikönyv 
a szakértőcsoport kezdeményezése. 

A kézikönyv tartalma a nemzeti pályaválasztási tanácsadási politikákról nemrégiben elvégzett 
nemzetközi vizsgálatok eredményeit tükrözi. 2001-ben az OECD nemzetközi vizsgálatot kezdett annak 
áttekintésére, hogyan segítheti a pályaválasztási tanácsadás szervezése, ügyvitele és átadása az 
országokat bizonyos kulcsfontosságú közérdekű célok előmozdításában, és különösen azoknak a 
céloknak az előmozdításában, amelyek az egész életen át tartó tanulásra és az aktív foglalkoztatásra 
irányuló politikai intézkedésekből erednek. A vizsgálat 14 országra terjedt ki, amelyek közül tíz az 
Európai Unió tagja volt, és az Európai Bizottsággal folytatott szoros együttműködésben került 
végrehajtásra. Az OECD-vizsgálatot az Európai Bizottság és a Világbank további 19 európai országra 
terjesztette ki. E vizsgálatok eredményei az OECD-nél (2004), Sultanánál (2004), illetve Wattsnál és 
Fretwellnél (2004) olvashatók. 

A kézikönyv célja: 
 hogy olyan egyszerű kalauzként működjön, amely képessé teszi az európai és Európán kívüli 

szakmapolitikusokat azoknak a politikai dimenzióknak a gyors azonosítására, amelyeket be kell 
emelni az egész életen át tartó tanulási keretrendszeren belül különböző környezetekben folyó 
tanácsadási szolgáltatási döntéshozatal folyamatába;  

 hogy e munkával kapcsolatban jó politikai példákat nyújtson; és 

                                                      
1  OECD-kiadvány és európai bizottsági munkaanyag is egyben. 
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 hogy megfelelő módszereket azonosítson az értékelési politikákhoz és azok megvalósításához. 

A kézikönyv anyagát Ronald Sultana professzor (Euro-Mediterrán Oktatáskutatási Központ, Máltai 
Egyetem) és Tony Watts professzor (Pályaválasztási Oktatási és Tanácsadási Intézet, Egyesült Királyság) 
készítette el, az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatójának munkatársaitól és Richard 
Sweettől, az OECD munkatársától kapott segítséggel. A szerzők szeretnék kifejezni köszönetüket az 
Európai Bizottság egész életen át tartó tanácsadással foglalkozó szakértőcsoportja tagjainak hasznos 
tanácsaikért és támogatásukért, és azoknak is, akik az egyes fejezetek tervezeteit kommentálták. 

A kézikönyv használata 
A kézikönyv fő része 14 szakpolitikai témára tagolódik, és ezek négy szakaszban szerveződnek: a 
fiatalok számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás fejlesztése; a felnőtt pályaválasztási tanácsadás 
fejlesztése; a pályaválasztási tanácsadás elérhetőségének javítása; valamint a pályaválasztási politikák és 
rendszerek tökéletesítése. A 14 szakpolitikai téma mindegyike esetében a kézikönyv az alábbi pontokat 
tartalmazza: 

 Azokat a kulcsfontosságú problémákat vagy témákat, amelyeket figyelembe kell venni (például a 
szolgáltatások korlátozott elérését; a költségek elégtelen bizonyítékát); 

 Azoknak a kérdéseknek a halmazát, amelyeket a politikai döntéshozóknak fel kell tenniük e témák 
kezelésekor (például: Mely csoportok maradnak ki a hozzáférésből? Mennyit költenek 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokra?); 

 Bizonyos olyan opciókat, amelyeket a szakmapolitikusoknak a politikák javítása céljából 
lehetőségük van elfogadni (például célok kitűzését az érdekelt csoportok számára; költség-haszon 
elemzést). E választási lehetőségek fontossága a nemzeti pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 
fejlettségi szintjétől függően országonként természetesen jelentősen változik; és 

 A hatékony válaszmechanizmusoknak bizonyos – az OECD és az Európai Bizottság által elvégzett 
vizsgálatokból vett –példáit. 

A kézikönyv azoknak a kulcsfontosságú jellemzőknek a felvázolásával fejeződik be, amelyeket a 
szakmapolitikusoknak figyelembe kell venniük az egész életen keresztül tartó tanácsadási rendszerek 
megtervezésénél és megvalósításánál. Néhány technikai mellékletet is tartalmaz a kézikönyv 
törzsrészében leírt anyag támogatására. 

Mit jelent a pályaválasztási tanácsadás? 
A kézikönyv a pályaválasztási tanácsadásnak az OECD, az Európai Bizottság és a Világbank által 
elvégzett közelmúltbeli nemzetközi vizsgálatokban használt definícióját veszi át: 

 

A pályaválasztási tanácsadás olyan szolgáltatásokra és tevékenységekre utal, amelyek célja 
bármilyen korú egyének segítése életük bármely pontján abban, hogy oktatási, képzési és 
foglalkozási döntéseket hozzanak, és irányítsák a pályafutásukat. Az ilyen szolgáltatások 
megtalálhatók az iskolákban, egyetemeken és főiskolákon, a képzési intézményekben, az állami 
munkaügyi szolgálatoknál, a munkahelyen, az önkéntes közösségi szektorban és a 
magánszektorban. A tevékenységek történhetnek egyéni és csoportszinten, és lehetnek 
személyesek vagy távolságiak (beleértve a segélyvonalakat és az internetes szolgáltatásokat). 
Magukban foglalják a pályaválasztási felvilágosítást (nyomtatásban, ICT-alapú és egyéb 
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formákban), az értékelési és önértékelési eszközöket, a tanácsadási interjúkat, a pályaválasztási 
oktatási programokat (amelyek segítenek az egyéneknek öntudatosságuk és pályakezelési 
készségeik fejlesztésében, valamint lehetőségeik felmérésében), bevezető programokat (az opciók 
választás előtti kipróbálásához), a munkakeresési programokat és az átmeneti szolgáltatásokat. 

 

HIVATKOZÁSOK 

OECD (2004), Pályaválasztási tanácsadás és közérdek: a szakadék áthidalása (Career Guidance and 
Public Policy: Bridging the Gap), Párizs. 

Sultana, R.G. (2004), Tanácsadási politikák a tudásalapú gazdaságban. Trendek, kihívások és 
válaszmechanizmusok Európa-szerte. A Cedefop összefoglaló jelentése (Guidance Policies in the 
Knowledge Economy. Trends, Challenges and Responses Across Europe. A Cedefop Synthesis Report), 
Cedefop Panorama sorozat, 85. kötet, Az Európai Bizottság Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 
Luxemburg. 

Watts, A.G. és D. H. Fretwell (2004), A pályaválasztás fejlesztésére irányuló állami politikák. 
Esettanulmányok és kialakuló témák a fejlődő és átmeneti gazdaságokban működő pályaválasztási 
információs és tanácsadási rendszerek tervezéséhez (Public Policies for Career Development. Case 
Studies and Emerging Issues for Designing Career Information and Guidance Systems in Developing 
and Transition Economies), Világbank, Washington. 



14 – PÁLYAVÁLASZTÁSI OKTATÁS ÉS TANÁCSADÁS AZ ISKOLÁKBAN 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ: KÉZIKÖNYV SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

2 
PÁLYAVÁLASZTÁSI OKTATÁS ÉS TANÁCSADÁS AZ ISKOLÁKBAN 

Szakpolitika témák 

A tankötelesség ideje alatt 
 Az önálló pályairányítás készségeinek (például a döntéshozatal, az öntudatosság és a magabiztosság) 

alapjai korai életkorban kerülnek lefektetésre. Azonban az általános iskolai pályaválasztási oktatás és 
tanácsadás vagy korlátozott, vagy egyáltalán nem létezik, és kevés szisztematikus tevékenység 
történik a munka világának felfedezése érdekében. 

 A fiataloknak zavartalan átmenetre van szüksége az általános iskola és a középfokú oktatás kezdeti 
évei között: ilyenkor meghozott döntéseiknek nagy jelentősége van a későbbi – az oktatás és a 
munka terén felmerülő – választási lehetőségek szempontjából. A pályaválasztási tanácsadásnak egy 
olyan folyamat részévé kell válnia, amely hozzásegíti őket az egyenletes átmenet lebonyolításához.  

 A pályaválasztási oktatás egyre inkább jelen van a középiskola alsóbb osztályaiban oktatott 
tananyagban, akár különálló tantárgyként, akár egy másik tantárgy részeként. E megoldások azonban 
erősen eltérő módon valósulnak meg, és időnként egyértelműen inkább az iskola szervezeti igényeit, 
mintsem a tanuló pályaválasztási fejlődési igényeit szolgálják. A pályaválasztási oktatásnak gyakran 
kevés kapcsolata van a szélesebb iskolai tananyaggal.  

 A középiskola korai szakaszában a személyes pályaválasztási tanácsadásban gyakran 
kulcsfontosságú döntéshozatali pontokon részesítik a tanulókat (amikor tantárgyakat választanak; a 
tankötelesség idejének befejeződése előtt; a középfokú oktatásban, illetve a munkába történő 
továbblépés idején). Azonban a személyes beszélgetésre hívott tanulókat gyakran nem a jól körülírt 
igény alapján választják ki (például alacsony szintű szakmai érettség; döntéshozatali készség). 

A középfokú oktatásban 
 Gyakran úgy vélik, hogy a középfokú oktatás felsőbb osztályaiban tanuló diákok már meghoztak 

bizonyos oktatási és pályaválasztási döntéseket, és nincs szükségük további támogatásra. Ezt a 
feltételezést különösen a szakoktatásban részt vevő tanulók esetében szokták hangoztatni. Sok 
országban lényegesen kevesebb pályaválasztási segítséget kapnak, mint az általános oktatási 
rendszerekben tanuló diákok. Ez a gyakorlat kevéssé számol azzal a növekvő rugalmassággal, amely 
a középfokú oktatásban szervezett szakoktatási programokat jellemzi, illetve azoknak a 
pályaválasztási lehetőségeknek és állásoknak a széles skálájával, amelyek a tágabb értelemben vett 
szakoktatásból és szakképzésből eredhetnek. 

 Az általános oktatási rendszereken belül a pályaválasztási tanácsadási munkatársak gyakran 
tekintélyes időmennyiséget töltenek azzal, hogy felkészítsék a tanulókat a felsőfokú helyek 
kiválasztására és az azokért folytatott versenyre. Ennek az lehet az eredménye, hogy a felsőfokú 
oktatásban részt venni nem kívánó diákok kevés segítséget kapnak. Ez ahhoz is vezethet, hogy 



PÁLYAVÁLASZTÁSI OKTATÁS ÉS TANÁCSADÁS AZ ISKOLÁKBAN – 15 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ: KÉZIKÖNYV SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

kevéssé veszik figyelembe az egyes felsőoktatási döntések foglalkozási és munkaerő-piaci 
következményeit. 

Néhány, az oktatás összes szintjére vonatkozó téma 
 Az iskolai pályaválasztási oktatást és tanácsadást nyújtó személyek gyakran nem rendelkeznek a 

szükséges szakképesítéssel. 

 Az iskolai pályaválasztási oktatást és tanácsadást nyújtó személyek gyakran nem pályaválasztási 
tanácsadási szakemberek. Nagyon gyakran a pályaválasztási tanácsadást más szerepekkel 
kombinálják: egyéb iskolai tantárgyakat tanítanak; személyes problémákra és tanulási nehézségekre 
nyújtanak tanácsadást. 

 Az iskolai pályaválasztási oktatás és tanácsadás nyújtására alkalmazott személyek száma gyakran 
nem elegendő a tanulói szükségek és igények teljesítésére. 

 A szolgáltatásokat gyakran továbbra is jórészt egyénileg, személyesen nyújtják. Ez csökkenti a 
szolgáltatásnak azt a képességét, hogy minden tanuló szükségeire választ adjon. 

 A pályaválasztási tanácsadási munkatársak gyakran nem rendelkeznek a munkájuk megfelelő 
ellátásához szükséges eszközökkel: olyan privát területtel, ahol a tanulókkal beszélgetést lehet 
folytatni; naprakész pályaválasztási információkat kínáló könyvtárral; számítógéppel; telefon-
hozzáféréssel; titkársági támogatással.  

 Sok iskolai pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásnak csekély kapcsolata van a munka világával: 

 A tanári kar keveset tud a munkaerőpiacról, és arról, hogy mivel járnak a különböző típusú 
munkák; 

 Nem sok kapcsolat áll fenn az állami munkaügyi szolgálattal; 

 A tanulóknak nagyon kevés lehetőségük van, vagy egyáltalán nincs lehetőségük 
munkatapasztalatot szerezni; 

 Kevés munkáltatót hívnak meg az iskolába a tanulókkal való beszélgetésre; 

 A szülők kevéssé vesznek részt az iskolai pályaválasztási programban; és 

 Nem kerül sor olyan állásbörzékre, amelyeken a munkáltatói csoportok egy helyen jönnének 
össze. 

 A pályaválasztási oktatást és tanácsadást gyakran a pályaválasztási tanácsadási szakemberek 
kizárólagos felelősségének tartják, és nem az egész tanári kar közös felelősségének. 

 Kevés pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás rendelkezik olyan strukturált szemléletekkel, amelyek 
célja az, hogy segítsenek a tanulóknak a vállalkozói szellem és készségek kifejlesztésében. Ezért 
hajlamosak inkább a munkaviszonnyal kapcsolatos tanácsadásra koncentrálni, mint az 
önfoglalkoztatással kapcsolatos tanácsadásra. 

 Az iskolai pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat gyakran nem vizsgálják, és az azokat igénybe 
vevő személyeknek nem sok lehetősége van arra, hogy jelezzék a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
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elégedettségüket vagy eltérő véleményüket. Nem történik adatgyűjtés a szolgáltatással kapcsolatos 
tanulói, tanári, szülői vagy munkáltatói elégedettségről. 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen korán kell elkezdődniük a pályaválasztási oktatási programoknak a tankötelezettség ideje 
alatt? Általános iskolában? A középfokú oktatás alsó szintjén? Mennyi ideig kell tartaniuk? A 
tankötelezettség végéig, vagy át kell húzódniuk a középfokú oktatás felső szintjére is? Jelentkeznek-e 
speciális problémák annak biztosításakor, hogy az összes tanuló megkapja a számára szükséges 
segítséget? Hogyan képesek a politikai intézkedések biztosítani, hogy az ilyen problémák 
leküzdhetők legyenek? Amennyiben különálló általános és szakoktatási pályák léteznek a nemzeti 
iskolarendszerekben, hogyan képesek a politikák biztosítani, hogy a tanulók mindegyik pályán 
megkapják a számukra szükséges pályaválasztási oktatást és tanácsadást? 

 A tananyagban különálló tantárgy legyen-e a pályaválasztási oktatás, vagy más tantárgyakkal kell 
integrálni? Milyen következménnyel járnak az egyes választási lehetőségek a program minősége és a 
források szempontjából? Ha különálló tantárgy, szükséges-e kapcsolatokat létrehozni más 
tantárgyakkal? Ha nem különálló tantárgy, hogyan kell koordinálni az oktatását? Mik legyenek a 
céljai? Mi legyen a tartalma? Ki tanítsa, és milyen képzettségre van szüksége hozzá? 

 Az iskolák átfogó pályaválasztási programján belül milyen legyen az egyensúly a pályaválasztási 
oktatási tanórák, a személyes beszélgetések és a munka világával történő ismerkedés, illetve 
tapasztalatszerzés között? Ki részesüljön személyes beszélgetésekben, és mikor kell ezeket 
megtartani? 

 Milyen speciális rendelkezést kell hozni – ha egyáltalán szükséges ilyen – a hátrányos helyzetű 
tanulók és a potenciális korai iskolaelhagyók számára? 

 Milyen alkalmazotti összetételre van szükség egy átfogó pályaválasztási program elindításához? Ki 
koordinálja az egyes iskolák általános pályaválasztási programját? Milyen egyensúlyra van szükség a 
pályaválasztással csak részidőben foglalkozó képesített pedagógusok és a teljes munkaidejű 
pályaválasztási szakemberek között? Különálló szerep legyen-e a pályaválasztási tanácsadás az 
iskolán belül, vagy más funkciókkal, például a személyes tanácsadással kombinálják? Milyen külső 
támogatásra van szükség: az állami munkaügyi szolgálattól; a közösség tagjaitól; a munkaadóktól; a 
végzett növendékektől? Milyen képzési programokat szükséges bevezetni e külső munkatársak 
számára? Szükségesek speciális szerződések vagy megállapodások nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten a külső szervezetek szerepének támogatására? 

 Milyen speciális forrásokra van szüksége az egyes iskoláknak annak biztosítására, hogy a 
pályaválasztási programjuk sikeresen megvalósítható legyen (kijelölt irodahelyiség, pályaválasztási 
információ, az oktató ideje, információs és kommunikációs technológia)? 

 Amennyiben az iskolafinanszírozás decentralizált, milyen politikai ösztönzőkre van szükség annak 
biztosítására, hogy az összes tanuló megfelelő pályaválasztási oktatásban és tanácsadásban 
részesüljön, hogy a programok konzisztens minőségűek legyenek az összes iskolában és régióban, 
illetve, hogy elégséges forrást különítsenek el a pályaválasztási oktatás és tanácsadás számára? 

 Hogyan kell figyelni és értékelni az iskolák pályaválasztási programjait? Milyen típusú adatokat 
szükséges összegyűjteni központi vagy nemzeti szinten a politikai döntéshozatal elősegítésére? 
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Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 Nemzeti felmérés elvégzése az iskolák pályaválasztási oktatási és tanácsadási programjairól a 
szolgáltatásban meglévő különbségeknek, illetve az ilyen programokhoz felhasznált fizikai, humán 
és pénzügyi erőforrások típusainak az azonosítása céljából. 

 Nemzeti, regionális és helyi konzultációk tartása iskolaigazgatókkal, munkaadókkal, szülőkkel és 
diákokkal az iskolai pályaválasztási oktatás és tanácsadás szükségeiről. E konzultációkon eszmecsere 
olyan témákról, mint a szolgáltatás kívánt szintje, a tanulói jogosultságok meghatározásának és 
megvalósításának módja, illetve az egységesség és a minőség biztosításának módja. 

 A pályaválasztási oktatási és tanácsadási programokkal való tanulói elégedettség felmérése. A 
felmérés eredményeinek elemzésekor biztosítani kell, hogy az elégedettségi szintet olyan tényezők 
függvényeként mutassák be, mint a nemek, az iskolai osztályok és a szakmai pálya vagy program 
típusa. 

 Rendszeres nemzeti, regionális és ágazati konzultációk tartása munkaadókkal és munkaerő-piaci 
hatóságokkal annak biztosítására, hogy a munkaerő-piaci fejlemények beépüljenek az iskolai 
pályaválasztási oktatóprogramokba. 

 Az iskolákon belül használt pályaválasztási információs anyagok tanulói használatának és az azokkal 
való tanulói elégedettségnek a felmérése. A felmérés eredményeinek felhasználása az anyag 
minőségének javítására. 

 Amennyiben hiányosságok állnak fenn a szolgáltatásban, kísérleti programok kidolgozása és 
értékelése a szélesebb nemzeti programok alapjaként. Amennyiben a személyes pályaválasztási 
tanácsadást nem szakemberek nyújtják (például részmunkaidős tanárok vagy iskolai általános 
tanácsadók, illetve pszichológusok a személyes tanácsadás mellett), olyan kísérleti program 
kidolgozása és értékelése, amelyben a szolgáltatást szakképzett pályaválasztási tanácsadó 
munkatársak nyújtják. 

 Irányelvek kidolgozása a hatékony iskolai pályaválasztási oktatás és tanácsadás biztosításához 
szükséges fizikai helyhez és erőforrásokhoz. 

 Az oktatási hatóságok és a munkáltatók között olyan országos szervezet létrehozása, amely képes 
támogatni az iskolákat a munkaismereti programok átadásában, többek között a munkaismereti 
elhelyezések ügyében nyújtott munkáltatói támogatás biztosításában, illetve a programok minőségét 
biztosító iskolai és munkáltatói irányelvek kidolgozásában és figyelésében. 

 Országos vizsgálat az iskolai pályaválasztási oktatást és tanácsadást átadó személyek alapozó és 
szolgálat alatti képzési igényeiről. 

 Nemzeti iránymutatások kidolgozása azoknak az eredményeknek a típusairól, amelyek az iskolai 
pályaválasztási oktatástól és tanácsadástól elvárhatók. Ezeknek az elvárható eredményeknek a 
felhasználása az iskolai programok minőségének és hatékonyságának megfigyelésére. Annak 
biztosítása, hogy a szülők és a helyi munkáltatók megkapják az ilyen eredménymérések segítségével 
elvégzett értékelések eredményeit. 
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 Rendszeres felmérések az iskolaelhagyók oktatási és munkaerő-piaci céljairól. Annak biztosítása, 
hogy az iskolák ne csak az összesített országos eredményeket, hanem saját tanulóik eredményeit is 
megkapják. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 A tanácsadás-orientált iskola az általános és a középfokú oktatási szinteken: Kanadában (Quebec) az 
iskolákat arra ösztönzik, hogy a tanácsadás-orientált iskola (l’école orientante) koncepcióját 
valósítsák meg. A személyes és a pályaválasztási tervezés az iskolai oktatás teljes idején átívelő öt 
általános terület egyike. A cél az, hogy támogatást nyújtsanak a tanulók identitásának fejlesztéséhez 
az általános iskolában, illetve tanácsadást nyújtsanak a pályaválasztási tervezéshez a középiskola 
teljes ideje alatt. Ez kapcsolódik annak biztosításához, hogy a tanulók megértsék tanulmányaik 
hasznosságát (nyelvekben, a matematikában, a természettudományokban stb.), és azt, hogy miért 
tanulják azokat. E koncepció megvalósítása érdekében növelik a képesített tanácsadási szakemberek 
számát. Ezen kívül támogatják az összes érintett fél aktív bevonását, először azzal, hogy ösztönzik a 
párbeszédet és az együttműködést a tanárok és a tanácsadási munkatársak között, majd azzal, hogy 
fejlesztik a tanárokkal és a közösséggel folytatott partneri együttműködést. Az iskoláknak 
meglehetős rugalmasságot engednek annak meghatározásában, hogy a megadott általános 
paramétereken belül mit jelent a tanácsadás-orientált iskola. 

 Portfolió rendszerek: Bizonyos országok stratégiákat dolgoztak ki arra, hogy segítsenek a tanulóknak 
integrálni mindazt a tudást, készséget és a munkával kapcsolatos attitűdöt, amit a különböző 
tanároktól elsajátítottak. Ezek közé tartozik a portfoliók használata, amelynek során a tanulók 
feljegyzik pályaválasztással kapcsolatos tanulmányaikat és tapasztalataikat. Egy ilyen portfoliót 
Ausztriában „állásútlevélnek”, Dániában „oktatási naplónak”, Németországban pedig 
„pályaválasztási útlevélnek” hívnak. Ez segíthet a tanulóknak a saját tanulásukat irányítani, és 
megláttatni velük ennek viszonyát a pályaválasztási terveikhez. 

 A munka világához vezető hidak építése: Különböző „munkaismereti”, „munkakóstoló”, 
„munkamegfigyelő” és „munkalátogatási” kezdeményezéseket lehet szervezni annak elősegítésére, 
hogy a tanulók egyre pontosabb bepillantást nyerhessenek a munka világába és saját 
pályaorientációikba. Németországban a pályaválasztási tanácsadás szerves részét képezik a 
vállalkozásoknál tett feltáró jellegű látogatások, és általában némi munkaismeretet vonnak maguk 
után. A cégek értékelik az iskolákkal való kapcsolattartásnak ezt a formáját. A gyakorlat helyeken 
töltött idő általában egy és három hét közötti, és tanítási útmutatókat és segédanyagokat dolgoztak ki 
az elhelyezések, illetve az iskolai felkészítési és utógondozási folyamatok támogatására. Jogi és 
biztosítási okokból kiterjedt egészségügyi és biztonsági rendelkezések születtek. Bizonyos esetekben 
a gyakorlati elhelyezéseket más európai országokban is meg lehet valósítani. 

 Pályaválasztási tanácsadás, mint az összes tantestületi tag tananyagokon átívelő feladata: 
Finnországban a tanárok és az egyéb érdekelt felek munkaköri leírással rendelkeznek a 
tevékenységeikről annak érdekében, hogy a szolgáltatásnyújtás garantált legyen. Ez a minimális 
szintű szolgáltatás javítását biztosítja, miközben az iskola szintjén előmozdítja a pályaválasztási 
oktatás és tanácsadás iránti intézményes felelősséget. 

 Gondoskodás arról, hogy a pályaválasztási tanácsadó személyek a munka világát ismerő embereket 
hívjanak segítségül: Több országban arra ösztönzik az iskolákat, hogy partneri együttműködéseket 
hozzanak létre a pályaválasztási tanácsadásban. Az ilyen partneri együttműködésekbe gyakran 



PÁLYAVÁLASZTÁSI OKTATÁS ÉS TANÁCSADÁS AZ ISKOLÁKBAN – 19 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ: KÉZIKÖNYV SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

beletartozik a kulcsfontosságú érdekelt felek – például szülők, végzett növendékek és az üzleti 
közösség, a szakszervezetek, illetve civil szervezetek képviselőinek – felhívása arra, hogy 
hozzájárulásukkal támogassák a pályaoktatási programot. Bizonyos esetekben az iskola áthárítja a 
pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos felelősség egy részét egy olyan külső szervezetre, amelyről 
úgy tartja, hogy közelebb áll a munka világához. Az ilyen külső szolgáltatást inkább az iskolai 
szolgáltatás kiegészítőjeként, mintsem helyettesítőjeként kell felfogni. Ilyen esetekben kívánatos egy 
hivatalos együttműködési szerződés aláírása is (mint például a német modellben). 
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3 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS VESZÉLYEZTETETT FIATALOK 

SZÁMÁRA 

Szakpolitikai témák 

 Néhány országban kevésbé fejlett a korai iskolaelhagyók tanulásba és munkába történő újbóli 
beilleszkedésének elősegítésére kidolgozott szolgáltatások színvonala. Ahol valóban léteznek ilyen, a 
korai iskolaelhagyók és a veszélyeztetett fiatalok újbóli integrációját segítő szolgáltatások, a 
pályaválasztási tanácsadás nem mindig része azoknak. 

 
 Kihívást jelent a szakmapolitikusok számára annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadás a 

korai iskolaelhagyókra irányuló közösségi szolgáltatások részévé váljon. E szolgáltatásokat úgy kell 
megtervezni, hogy az azokat igénybe vevő személyek azonosulni tudjanak az ilyen szolgáltatásokban 
dolgozó munkatársakkal, és bizalommal forduljanak hozzájuk. Ezzel kapcsolatban kihívást jelent 
azoknak a közösségeknek a kapacitásfejlesztése, amelyekben a tanulmányok idő előtti félbeszakítása 
nagy számban fordul elő, hogy segíthessenek az iskolát potenciálisan elhagyó fiataloknak az 
iskolában maradni, vagy ha már távoztak, újra bekapcsolódni a tanulásba. 

 
 Az iskolai pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások gyakran nem képezik az iskolai lemorzsolódás 

megelőzésére kidolgozott stratégiák részét, különösen a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett fiatalok 
esetében. A szakmapolitikusok előtt álló egyik kihívást az jelenti, hogy a pályaválasztási tanácsadás 
az iskolát idő előtt, vagy képesítés nélkül elhagyó fiatalok azonosítására és megsegítésére kidolgozott 
iskolai stratégiák részévé váljon: hogy segítsen nekik értelmet találni az iskola folytatásában; vagy 
olyan jól megtervezett kilépési stratégiák elsajátításában, amelyek képessé teszik őket arra, hogy újra 
bekapcsolódjanak a tanulásba, és sikeresen befejezzék a középfokú oktatást és képzést. Ahol ilyen 
programok nem léteznek, nagyobb kihívást jelent az oktatókkal folytatott, ezek létrehozására 
irányuló együttműködés. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Ahol nem léteznek iskolai programok a korai iskolaelhagyók azonosítására és megsegítésére, milyen 
érvekkel élhetnek a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakmapolitikusok és gyakorló oktatók 
ezek létrehozásának elősegítésére? Milyen pályaválasztási tanácsadást kell nyújtani a potenciális 
iskolaelhagyóknak, és hogyan? A tananyag részeként, vagy azon kívül kell azt átadni? Belső vagy 
külső személyek adják át, vagy mindkettő? Magában foglalja az iskolán kívüli gyakorlati 
elhelyezéseket is? 

 
 Milyen képzésre és kompetenciákra van szükségük a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó 

személyeknek a korai iskolaelhagyókkal és veszélyeztetett fiatalokkal végzett munkához? 
Rendelkeznek-e a jelenlegi pályaválasztási tanácsadók ezekkel a kompetenciákkal (például azzal, 
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hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő személyeket megfelelő módon egyéb szolgáltatásokhoz 
irányíthassák, és ágazatokon átívelő csapatokban dolgozhassanak együtt)? Hogyan kell az iskolának 
és az egyéb oktatáson és képzésen alapuló pályaválasztási tanácsadásban részt vevő személyeknek 
együtt dolgozniuk olyan iskolán kívüli személyekkel, mint az ifjúsági munkások, a szociális 
munkások, a közösségi munkások és egyéb felnőttek, mindkettőjük hatásának optimalizálása 
érdekében? 

 
 Megfelelően gondoskodnak-e a korai iskolaelhagyók számára nyújtott közösségi szolgáltatások a 

pályaválasztási tanácsadásról, mint az egyénre szabott segítségnyújtás számos eszközének egyikéről? 
 
 Milyen pályaválasztási tanácsadást adnak az újrakezdőknek szóló tanulási programok a korai 

iskolaelhagyók számára? Hogyan épül be a tanácsadás az ilyen programokba? Milyen legyen a 
tartalma? Hogyan kell átadni, kinek kell átadnia, és mikor? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A potenciális korai iskolaelhagyók számára nyújtott pályaválasztási tanácsadásnak elsőbbséget kell 
biztosítani az iskolák részére tanácsadási célokra elkülönített forrásokon belül. Együtt kell dolgozni 
az oktatási rendszer vezetőivel és az iskolavezetőkkel, hogy bemutassuk a várható iskolai 
lemorzsolódások felismerésére kidolgozott korai beavatkozási stratégiák értékét, és megmutassuk azt 
a szerepet, amelyet az oktatási és pályaválasztási tanácsadás játszhat az ilyen stratégiákban. 

 Javítani kell az iskolaigazgatók, tanárok és a tanácsadásban dolgozó személyek kezdeti és szolgálat 
közbeni képzését, hogy felhívjuk a figyelmüket azokra a módozatokra, amelyeken a pályaválasztási 
tanácsadást a potenciális korai iskolaelhagyók támogatására szolgáló programokba lehet integrálni. 

 Fel kell használni a közösségi szolgáltatások körét (a fiatalok összejöveteli helyein), és olyan fontos 
szerepet betöltő felnőtteket kell bevonni a munkába, akik napi kapcsolatban állnak ezekkel a 
fiatalokkal, hogy pályaválasztási tanácsadást lehessen biztosítani a veszélyeztetett fiataloknak. 

 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek részére kidolgozott 
képzési programok képessé tegyék őket olyan készségek kifejlesztésére, amelyek segítségével 
veszélyeztetett fiatalokkal és az iskolából lemorzsolódókkal dolgozhatnak, beleértve a kulcsszerepet 
játszó felnőttekkel és szervezetekkel kapcsolatos hálózatépítés és együttműködés, átirányítás és 
csapatmunka készségeit. 

 Annak biztosítása, hogy minden korai iskolaelhagyó egyéni cselekvési tervvel rendelkezzen a 
továbbtanuláshoz, munkához és egyéb életcélokhoz. 

 Annak biztosítása, hogy az iskolák vállalják fel a korai iskolaelhagyók utógondozását, és 
amennyiben szükséges, illetve lehetséges, pályaválasztási tanácsadási segítséget nyújtsanak akár két 
évig is azt követően, hogy a tanuló elhagyta az intézményt. 

 Korai beavatkozási stratégiák kidolgozása a családokkal és családok bevonásával végzett munkához, 
találkozás velük az otthonukban, és segítségnyújtás – például házi feladat klubok - szervezése. 
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Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Integrált szolgáltatás Skandináviában: A veszélyeztetett fiatalokkal és az iskolából lemorzsolódó 
tanulókkal való foglalkozás legsikeresebb szakpolitikai intézkedései jellemzően Skandináviában 
találhatók meg (bár a szemlélet elemei más európai országokban láthatók). Ezen intézkedések 
keretében egyénre szabott szemléletet vezettek be, amelyben a személyes, az oktatási és a 
foglalkozással kapcsolatos tanácsadás egybeszövődik egy sor egyéb személyes, oktatási és 
foglalkoztatási szolgáltatással: például, az egészségügyi vagy lakásügyi segítséggel, az 
alapműveltségi kurzusokkal, az álláskeresési készségfejlesztéssel, az önbizalom-fejlesztéssel, a 
tevékenység általi tanulással vagy a támogatott foglalkoztatás rövid időszakaival. Ez szoros 
együttműködést igényel a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek és egy sor egyéb 
dolgozó között. Az iskolából kimaradók esetében ezek a kezdeményezések a korai beavatkozást, a 
kölcsönös kötelezettséget és az egyéni cselekvéstervezést egyesítik úgy, hogy a tanácsadás a 
folyamat egyik legjelentősebb eleme. 

 Előremutatóan cselekvő önkormányzatok Dániában: A dániai önkormányzatokat törvény kötelezi 
arra, hogy 19 éves korig legalább két alkalommal felvegyék a kapcsolatot azokkal a fiatalokkal, akik 
lemorzsolódtak az iskolából. Néhány önkormányzat ezen túlmegy a rendszer kiterjesztése során. 
Bizonyos esetekben ezt a munkát iskolai tanácsadók végzik. Más helyeken – különösen a nagyobb 
önkormányzatoknál – ezt külön ifjúsági tanácsadók végzik. 18 éves kortól az ilyen fiatalok 
korlátozott jövedelem-kiegészítésre válnak jogosulttá, de csak akkor, ha az ifjúsági tanácsadó 
szolgálattal konzultálva cselekvési terveket dolgoznak ki, illetve valósítanak meg. A hangsúly a 
kölcsönös kötelezettség szemléletén van, amelynek az a rendeltetése, hogy segítsen nekik élni az 
oktatásban és a képzésben való részvételre vonatkozó jogaikkal. 

 Az írországi ifjúságvédelmi program: E program célcsoportja a munkanélküli fiatalság, akik közül 
sokan idő előtt hagyják el az iskolát. Az egyes programok nagyon sok különböző környezetben 
valósulnak meg: a helyi Szakoktatási Bizottságok által szponzorált központokban; a Képzési és 
Foglalkoztatási Iroda (FÁS) által finanszírozott Közösségi Képzési műhelyekben; és a Senior 
Traveller Képzési Központokban. A programban a sok résztvevő által megtapasztalt személyes, 
szociális, oktatási és szakképzési problémák azt jelentik, hogy a tanácsok és a tanácsadás gyakran a 
programban részt vevő oktatók szerepének fontos részét képezik. Kísérleti programokat hoztak létre 
annak érdekében, hogy képezzék őket a tanácsadási készségek terén. Ezen kívül minden egyes 
programhoz korlátozott, részidős alapon tanácsadási szolgáltatást nyújtanak szakképzett személyek, 
köztük a Képzési és Foglalkoztatási Iroda munkatársai. 
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4 
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN 

Szakpolitikai témák 

 A felsőoktatásban sok hallgató számára kevés vagy semmilyen pályaválasztási tanácsadás nem áll 
rendelkezésre. Az adott helyszínen a szolgáltatások gyakran hiányosak, és a diákok számára nem 
elérhető azoknak a szolgáltatásoknak a skálája, amelyekre szükségük van a megalapozott oktatási és 
pályaválasztási döntések meghozatalához. 

 Hiányzik a képzett szakembergárda, amely képes lenne betölteni a felsőoktatásban részt vevők 
karrierrel kapcsolatos fejlődési és tanácsadási igényeit. 

 A meglévő pályaválasztási szolgáltatások legtöbbször korlátozottak, és gyakran csak a személyes, 
vagy a tanulmányokkal kapcsolatos tanácsadásra koncentrálnak. Kevés figyelmet fordítanak a 
karrierfejlődésre és választásra, ideértve többek között a hallgatók pályairányítási és vállalkozói 
készségeinek fejlesztésében és a magánszektorban történő elindulás lehetőségeinek átgondolásában 
nyújtott segítséget. 

 A hallgatók egyes csoportjainak konkrét pályaválasztási tanácsadási igényeiről – beleértve a tanulás 
és a munkavállalás közötti átmeneti helyzetben lévő hallgatókat, a kurzusokból kimaradó vagy a 
kurzust váltó hallgatókat, a tanulásba újra bekapcsolódó, már végzett növendékeket, a távoktatásban 
részt vevő hallgatókat és a nemzetközi hallgatókat  – gyakran nem gondoskodnak. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Szükséges-e, hogy az állami finanszírozású felsőoktatási intézmények pályaválasztási 
szolgáltatásokat nyújtsanak a hallgatók számára? Ha igen, milyen szolgáltatási szintet kell előírni 
számukra? Szükséges-e, hogy ez a szolgáltatási szint egyben jogosultságot is jelentsen? 

 Szükséges-e, hogy a pályaválasztási szolgáltatások minősége, illetve az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
személyek készségei és képesítései a felsőoktatási intézmények általános minősítésének részét 
képezzék? 

 Milyen központi pályaválasztási szolgáltatásokra van szükség egy felsőoktatási intézményen belül? 
Hogyan függjenek össze az ilyen szolgáltatások az oktatói kar szerepeivel és az akadémiai tananyag 
tartalmával (különösen, amikor a szakmai fejlődés és a munkahelyi tapasztalaton alapuló tanulás, 
mint követelmény az akadémiai kurzusok részét képezi)? 

 Hogyan kapcsolódjanak a felsőoktatási pályaválasztási szolgáltatások a külső pályaválasztási 
tanácsadási és foglalkoztatási szolgáltatásokhoz, valamint a munkáltatókhoz annak biztosítására, 
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hogy a pályaválasztási tájékoztatás és tanácsadás megfelelő, naprakész és pontos munkaerő-piaci 
információkkal ellátott legyen? 

 Hogyan integrálódjon szorosabban a pályaválasztási tanácsadás és a szakmai fejlődés a karok és 
tanszékek közötti oktatási és tanulási programokba? 

 Hogyan kellene előmozdítani a tananyagon belül az önálló pályairányítási és szakmai fejlődési 
kurzusokat, és hogyan kellene kidolgozni a szakmai profilt és portfolió rendszereket? 

 Milyen bizonyítékokat kellene összegyűjteni az eredményekről (például a diplomások céljairól, a 
befejezetlen tanulmányok százalékos arányairól és a tanulmányaikat félbehagyó hallgatók céljairól, 
illetve a félbeszakított tanulmányok költségeiről)? Hogyan használható fel ez az információ a 
jelenlegi hallgatók számára nyújtott pályaválasztási szolgáltatások tökéletesítésére, valamint a leendő 
hallgatók jelentkezési döntéseinek tökéletesítésére? 

 Hogyan kellene bevonni a hallgatókat, a munkáltatókat és az egyéb érintetteket a hatékonyabb 
pályaválasztási szolgáltatások kidolgozásába és átadásába? 

 Milyen szakpolitikai és anyagi ösztönzőket lehet felhasználni a pályaválasztási szolgáltatások 
ösztönzésére és befolyásolására a felsőoktatásban, tekintettel arra a magas fokú autonómiára, 
amellyel e szektor hagyományosan rendelkezik? 

 Hogyan gondoskodnak a felsőoktatásban részt vevő különböző célcsoportok (például felnőtt tanulók, 
fogyatékkal élők, nagyon korlátozott anyagi támogatással rendelkezők, külföldi hallgatók, 
kimaradók) pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos igényeiről? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A felsőoktatási pályaválasztási szolgáltatások nemzeti áttekintésének létrehozása, és annak 
biztosítása, hogy az eredményeit széles körben terjesztik, és a médiában nyilvánosságra hozzák. 

 Egy ilyen vizsgálat részeként kérdőív kidolgozása a felsőfokú pályaválasztási szolgáltatásokról, 
amely mind az országos, mind az intézményi szolgáltatások auditjához felhasználható. Annak 
biztosítása, hogy a – mind a jelenlegi, mind a régi – hallgatók elmondják a véleményüket, csakúgy, 
mint a többi érintett, vagyis a munkáltatók, a tantestületi tagok és a családok is. Egy ilyen kérdőív 
kiadásakor és elemzésekor tanulók konkrét csoportjait kell megcélozni, vagyis a felnőtt tanulókat, az 
átmeneti helyzetben lévő diákokat, a nemzetközi hallgatókat, valamint a hátrányos helyzetűeket és a 
fogyatékkal élőket. 

 Át kell tekinteni a felsőoktatásban dolgozó pályaválasztási szolgáltatásokat nyújtó személyek 
képzettségeit, és javasolni kell, illetve meg kell valósítani szükséges változtatásokat az alap- és 
továbbképzésükben, valamint az ilyen szolgáltatások menedzseléséhez szükséges képzésben. 

 A felsőoktatási pályaválasztási szolgáltatásokat össze kell kapcsolni a nemzeti felsőoktatás 
finanszírozási rendszereivel, például úgy, hogy megköveteljük a teljesítménycélok, a stratégiai 
tervezés vagy a minőségbiztosítási rendszerek részeként történő beemelésüket. 
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 Annak biztosítása, hogy egységes országos adatokat gyűjtsenek össze a felsőoktatásban diplomázók 
munkaerő-piaci és oktatási eredményeiről (például foglalkoztatás iparágak és szakmák szerint, a 
kereset, a munkanélküliségi ráta, a további tanulmányok). Annak biztosítása, hogy az ilyen adatokat 
széles körben terjesszék a jelenlegi és leendő hallgatók, a munkáltatók, valamint a felsőoktatási 
ügyintézőknek és az egyetemi oktatók körében. 

 A felsőoktatási intézmények kurzusait félbehagyó hallgatók arányának vizsgálata, a félbehagyott 
tanulmányokkal kapcsolatos tényleges költségek, valamint a kurzus megkezdése előtt, illetve a 
kurzusban való részvétel közben nyújtott pályaválasztási szolgáltatások költség-haszon aránya. 

 Országos hálózat létrehozása a felsőoktatási pályaválasztási szolgáltatások és egyéb pályaválasztási 
tanácsadók, valamint érintettek között, különös tekintettel a munkaerő-piaci tendenciákon alapuló 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokra, annak érdekében, hogy a hallgatók megfelelő 
munkaerő-piaci információt kapjanak. 

 A felsőoktatási pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások változatos megközelítéseinek előmozdítása 
a különböző célcsoportok igényeit figyelembe véve, ösztönzésként megvalósított célzott 
finanszírozással. 

 Kezdő finanszírozás biztosítása a felsőoktatási pályaválasztási szolgáltatások innovációja és 
fejlesztése számára. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 A Dublini Trinity College Pályaválasztási Tanácsadási Szolgálata (http://www.tcd.ie/Careers/) a 
szolgáltatások széles skáláját nyújtja a hallgatók, a diplomások, az oktatói gárda és a munkáltatók 
számára. A személyes tanácsokon kívül a hallgatók átfogó pályaválasztási könyvtárhoz és online 
segédanyagok széles választékához rendelkeznek hozzáféréssel, amelyek máshol is hozzáférhetők az 
egyetem területén, illetve azon kívül. 

 A szolgálat olyan pályaválasztási napokat szervez, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára, 
hogy a diploma utáni elhelyezkedés megvitatása céljából felvegyék a kapcsolatot a munkáltatókkal. 
Hozzásegíti a hallgatókat a megüresedett állások eléréséhez, és segít a szakmai gyakorlatok, a 
munkahelyi tapasztalatszerzés és a szünidei állások megszervezésében. Egész évben rendszeresen 
szemináriumokat szerveznek az álláskeresési készségekről, beleértve az interjúkészségek videós 
gyakorlását. A hallgatók pszichológiai tesztelésben részesülhetnek pályaválasztási döntéshozataluk 
támogatása céljából. A szolgálat alkalmat teremt a hallgatók számára, hogy a közelmúltban végzett 
fiatal diplomások rövid ideig tanácsadóként segítsék őket annak érdekében, hogy jobban 
felkészülhessenek a diplomaszerzés utáni elhelyezkedésre. Számos egyetemi tanszéken belül 
személyes fejlesztési programot működtetnek a munkavállalási készségek fejlesztésének 
elősegítésére. 

 A Trinity College diplomásai felhasználhatják a szolgáltatást személyes tanácsadási célra (a 
költségek a munkaviszonyban állókat terhelik), az elhelyezkedésben történő segítségnyújtás céljára, 
és a pályaválasztási könyvtár használatára. A munkáltatók munkaerő-toborzási célokból 
megkereshetik a hallgatókat, és elhelyezhetik az álláshirdetéseiket a szolgálatnál, illetve annak 
honlapján. A szolgálatnál céges címjegyzékek állnak rendelkezésre, a munkáltatókat rendszeresen 
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kikérdezik azokról a tulajdonságokról, amelyeket a diplomásokkal kapcsolatban megkövetelnek, 
illetve a diplomásokat hat hónappal a záróvizsga után kikérdezik a karriercéljaikkal kapcsolatban. 

 Minden egyes karon vagy tanszéken meghatározott oktatói személyzet feladata a Pályaválasztási 
Tanácsadó Szolgálattal folytatott kapcsolattartás. A szolgálat aktívan együttműködik az oktatói 
személyzettel annak biztosítására, hogy a hallgatókat megfelelően irányíthassák a szolgálathoz. Az 
oktatógárda szorosan együttműködik a hallgatók személyes fejlődését előmozdító programmal, 
amely a felsőoktatási tananyag formális része. 
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5 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS FELNŐTT MUNKANÉLKÜLIEK 

SZÁMÁRA 

Szakpolitikai témák 

 Sok álláskereső azonnali igényei átfogó pályaválasztási tanácsadást tesznek szükségessé azért, hogy 
foglalkoztathatóságuk növelése érdekében számos különböző támogatási szolgáltatáshoz férhessenek 
hozzá. Ebbe az álláskereséssel és elhelyezkedéssel kapcsolatos folyamatos segítségnyújtáson kívül 
beletartozik a képzés, a továbbképzés és a munkahelyi tapasztalatszerzés is. A szakpolitika előtt álló 
egyik fő kihívás annak biztosítása, hogy az álláskeresők ilyen támogatási szolgáltatásokban 
részesülhessenek.  

 A munkanélküliség – és különösen a hosszú távú munkanélküliség – megelőzése, a készségbeli 
összeférhetetlenségek megelőzése, a regionális munkaerő-mobilitás ösztönzése, valamint a 
munkavállalási készségek fejlesztése kulcsfontosságú részét képezik a nemzeti, európai és 
nemzetközi foglalkoztatási stratégiáknak. Az állami munkaügyi szolgálatok (ÁMSZ) legtöbb 
országban vezető szerepet játszanak az ilyen stratégiákban. Mindazonáltal az ÁMSZ-eken belüli 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások nem eléggé fejlettek, és nem kapcsolódnak 
szisztematikusan e célok megvalósításához. 

 A legtöbb ÁMSZ-en belül a munkanélküliek számára pályaválasztási tanácsadást nyújtó 
személyeknek gyakran más feladatokat is el kell látniuk: például a juttatásokra való jogosultságok 
rendezését; a felvilágosítást és az elhelyezkedés segítését. Ez korlátozza a pályaválasztási 
tanácsadásra fordított figyelmüket, és érdekellentétekhez is vezethet az elhelyezkedési célok és a 
pályaválasztási tanácsadás egymással versengő prioritásai között. 

 Az ÁMSZ-ekben tevékenykedő pályaválasztási tanácsadó személyek általában korlátozott 
szakképesítéssel rendelkeznek. A képzésük gyakran a szervezési és adminisztratív készségek, és nem 
a pályaválasztási tanácsadási kompetenciák fejlesztésére irányul. 

 A munkanélküli felnőttek sok csoportja egészen különböző jellemzőkkel és problémákkal 
rendelkezik (például idősebb dolgozók, gyermekszülés után munkába visszatérő nők, etnikai 
kisebbségek és fogyatékkal élők). Mindazonáltal a számukra rendelkezésre álló tanácsadás gyakran 
nem gondoskodik az igényeikről. 

 A közösségi pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások gyakran közelebb állnak az állampolgárok 
igényeihez, és ezért hatékonyabbak a felnőttek célcsoportjainak elérésében. A szakpolitika előtt álló 
egyik kihívás az, hogy meddig lehet ösztönözni e szolgáltatások kiszervezésének ösztönzését, 
ugyanakkor minőségi szolgáltatást biztosítani az országosan elfogadott szabványokkal és célokkal 
összhangban. 
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 A munkanélküli felnőttek részére nyújtott pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások nyújtásakor – 
annak ellenére, hogy az ÁMSZ-ek modernizálásában sok országban jelentős előrehaladás történt – 
nem használják ki kellőképpen az olyan költség-hatékony szolgáltatási módszerek kínálta 
lehetőségeket, mint a szakembereken keresztül működő segítő (outreach) szolgálat, az one-stop shop 
rendszer (egy helyen elérhető kormányzati szolgáltatások), az önkiszolgálás, az információs és 
kommunikációs technológia vagy azok a különböző intenzitású szolgáltatások, amelyek híven 
tükrözik a különféle igényszinteket. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen mértékben segíti az ÁMSZ-eken belül nyújtott, előremutató szerepet vállaló pályaválasztási 
tanácsadás a foglalkoztathatóság javítását, a munkaerő rugalmasságának fokozását és a hosszú távú 
munkanélküliség mérséklését? Rendelkezik-e az ÁMSZ-ek által nyújtott pályaválasztási tanácsadás 
olyan képességgel és rugalmassággal, hogy elérje, és motiválja a munkanélküli személyeket a 
tanulásba és a munkába való ismételt bekapcsolódásra? Milyen mértékben képes az ÁMSZ-ek által 
nyújtott pályaválasztási tanácsadás elérni a földrajzilag és gazdaságilag hátrányos helyzetű 
közösségeket? Szükséges-e eltérő, de rokon jellegű pályaválasztási szolgáltatás? 

 Milyen mértékben vesznek részt az ÁMSZ-ek a tanácsadás terén működő kulcsfontosságú 
szereplőkkel történő hálózatépítésben és partneri kapcsolatban, hogy azok kiszélesíthessék a 
munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatásaik körét, és engedélyezhessék a pályaválasztási tanácsadás 
lokalizált és decentralizált megvalósítását?  

 Milyen véleménye van a munkanélküli célcsoportoknak az ÁMSZ-ek és az egyéb szervezetek által 
számukra nyújtott pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokról? 

 Milyen mértékben vesznek részt az ÁMSZ-eket és az egyéb, a munkanélküliek számára 
pályaválasztási tanácsadást biztosító szervezeteket igénybe vevő személyek a részükre biztosított 
szolgáltatások megtervezésében és értékelésében? 

 Melyek a munkanélküli felnőttek különböző csoportjainak megkülönböztető pályaválasztási 
tanácsadási igényei? Milyen mértékben tölti be a jelenlegi szolgáltatás ezeket az igényeket? Hogyan 
szervezhetők e szolgáltatások olyan módon, hogy az igényeknek egy ilyen körét hatékonyabban 
teljesítsék? 

 Szerves része-e a pályaválasztási tanácsadás a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett munkanélküliek 
képességeinek és kompetenciáinak növelésére tervezett aktivizálási intézkedéseknek? 

 Hogyan lehet a munkanélküli felnőttek részére az ÁMSZ-ek által nyújtott pályaválasztási tanácsadást 
az önkéntes és közösségi szervezetek, a szociális partnerek, illetve a magán és profitorientált 
szolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokkal kiegészíteni? 

 Hogyan lehet fenntartani a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások szabványait abban az esetben, 
amikor számos szervezet biztosítja ezeket (kormány, önkéntes és magánszervezet)? 

 Hogyan képesek az állami munkaügyi szolgálatok segíteni a munkanélküli felnőtteknek a munkába 
történő gyors beilleszkedését, de ezen kívül kezelni hosszabb távú karrierfejlődési igényeiket is? 
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 Hogyan képesek támogatni az állami munkaügyi szolgálatok a munkanélküli felnőttek egész életen 
át tartó tanulási igényeit? 

 Piacvezető-e az ÁMSZ a munkaügyi szolgáltatásokban, köztük a pályaválasztási információs 
szolgáltatásokban az Interneten? 

 Hogyan lehet az információs és kommunikációs technológia nyújtotta lehetőségeket kihasználni a 
szolgáltatás költség-hatékony módokon történő tökéletesítéséhez, és az információhoz történő 
önkiszolgáló hozzáféréshez? Milyen típusú segítséget igényelnek a biztosított információs 
rendszerek felhasználói, és ők milyen csoportokba sorolhatók? 

 Hogyan képesek az ÁMSZ-ek garantálni a szolgáltatásain keresztül biztosított pályaválasztási 
információ minőségét, tartalmát és relevanciáját? 

 Hogyan mutatják be a munkaerőpiac európai és nemzetközi dimenzióját az álláskeresők számára? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A jelenlegi nemzeti és nemzetközi munkaügyi szolgálatok politikáinak, stratégiáinak és 
irányelveinek áttekintése. Annak átgondolása, hol illeszthető be a legjobban a pályaválasztási 
tanácsadás a javasolt foglalkoztatás-aktiválási és munkanélküliség-megelőző intézkedésekbe. 

 Annak biztosítása, hogy az álláskeresők azonnali igényei kezelhetők legyenek átfogó pályaválasztási 
tanácsadási támogatással, hogy állást kaphassanak, vagy olyan egyéb foglakoztatási intézkedéshez, 
illetve olyan tanulási lehetőségekhez juthassanak, mint a képzés és a továbbképzés, folyamatos 
álláskeresési segítséggel kombinálva, amennyiben helyénvaló.  

 Az ÁMSZ-ek és az oktatási, illetve képzési intézmények, a közösségi, önkéntes és magán 
pályaválasztási tanácsadási szervezetek közötti együttműködési kapcsolatok stratégiáinak felvázolása 
a munkanélküliek részére nyújtott megfelelő pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások biztosítása 
érdekében. 

 Annak biztosítása, hogy az ÁMSZ képzett pályaválasztási tanácsadási személyeket keressen 
felvételre, és hogy jól kidolgozott szolgálat közbeni képzési stratégiával rendelkezzen azok számára, 
akiket a múltban konkrét tanácsadási kompetenciák nélkül vett fel. A pályaválasztási tanácsadási 
személyek tudásának és készségeinek karbantartása egy gyorsan változó munkaerőpiacon. 

 Országon belül a munkanélküliek számára nyújtott pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokba 
történő szakértői értékelések megvalósítása, és az eredmények széles körű közzététele.  

 A munkanélküliek számára nyújtott meglévő pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások áttekintése, 
például a munkaügyi tanácsadás jó gyakorlatának iránymutatásai (Guidelines for Good Practice in 
Employment Counselling and Guidance) (1998) mint teljesítményértékelés segítségével. 

 Stratégiák kidolgozása a veszélyeztetett csoportoknak a pályaválasztási tanácsadási politikák és 
szolgáltatások tervezésébe, megvalósításába és figyelésébe történő aktív bevonására. 
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 Helyi munkaerő-piaci adatrendszerek létrehozása és aktualizálása, és annak biztosítása, hogy ezeket 
felhasználják a munkanélküliek számára pályaválasztási tanácsadást nyújtó személyek. 

 A pályaválasztási tanácsadási funkcióknak az ÁMSZ munkatársai által ellátott egyéb szerepektől 
történő elválasztása. 

 Amennyiben az integrált szolgáltatás megtartásáról születik döntés, annak biztosítása, hogy 
megkülönböztetett figyelmet fordítsanak a pályaválasztási tanácsadásra. 

 Közösségi alapú és magán profitorientált pályaválasztási szolgáltatások ösztönzése: például 
kiszervezés és alvállalkozásba adás által. 

 A munkanélküli felnőttekre irányuló pályaválasztási tanácsadásra vonatkozó minőségi kritériumok 
létrehozása. 

 Felhasználói visszajelzési mechanizmusok kidolgozása annak biztosítására, hogy a munkanélküli 
felnőttek pályaválasztási tanácsadási igényeinek megfeleljenek. 

 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadás szerves része legyen a felnőtt tanulási 
programoknak az állami finanszírozású oktatási és képzési intézményekben. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 A munkanélküli felnőttek megkülönböztetett igényeiről történő gondoskodás lépcsőzetes 
szolgáltatások által: A lépcsőzetes szolgáltatások időt és forrásokat képesek felszabadítani a 
tanácsadás számára. Az állami munkaügyi szolgálatoknál Ausztriában, és kisebb mértékben 
Finnországban, Németországban, Hollandiában, Portugáliában és az Egyesült Királyságban, a 
szolgáltatásnak általában három szintjét vagy lépcsőjét különböztetik meg: 

 Az első szinten az emberek nyomtatott, audiovizuális vagy online információhoz juthatnak hozzá 
önkiszolgáló módon, anélkül, hogy személyzeti segítségre lenne szükségük. 

 A szolgáltatás második szintje viszonylag rövid személyes interjúkból áll. 

 A szolgáltatás harmadik szintje személyes tanácsadást nyújt azoknak, akik érzékelhetően 
igénylik azt, és/vagy úgy érzik, hogy profitálhatnak belőle. Ez a csoportos segítségnyújtástól a 
személyes mélyinterjúkig terjedhet, és magában foglalhatja az állásklubokat, illetve olyan 
munkaegységeket, amelyek segítségével a felhasználók visszanyerhetik az önbizalmukat és a 
motivációjukat, illetve fejleszthetik munkavállalási készségeiket. 

 Az állami munkaügyi szolgálatoknál pályaválasztási tanácsadást nyújtó személyek képzésének 
fejlesztése: Írországban a pályaválasztási tanácsadást nyújtó munkaügyi személyzet tagjainak 
csaknem nyolcvan százaléka rendelkezik a tanácsadási képzés valamilyen formájával. Elvégezhetnek 
egy tizenkét hónapig tartó részidős egyetemi kurzust a felnőtt tanácsadásról úgy, hogy kifizetik nekik 
a tandíjat, a kurzuslátogatás idejére tanulmányi szabadságot kapnak, és a tanfolyamot sikerrel 
elvégzők fizetésemelést kapnak. Célul tűzték ki, hogy növeljék azoknak a személyeknek a számát, 
akik ilyen végzettségekkel fognak rendelkezni. 
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 Az információs és kommunikációs technológia hasznosítása a tanácsadás önkiszolgáló 
szemléleteinek fejlesztése érdekében: Hollandiában egy új honlapot fejlesztettek ki 
(https://www.werk.nl/), amely (érdeklődési körökön alapuló) diagnosztikai eszközöket, 
foglalkozásokkal (köztük a munkaerő-piaci trendekkel és fizetésekkel) kapcsolatos adatokat, 
valamint oktatási és képzési lehetőségeket ismertet, és internetes hozzáférést biztosít a megüresedett 
állások adatbázisához. Léteznek tervek ezen kívül egy felhasználói segélyközpont létrehozására, 
amely telefonon, e-mailen, faxon és postán keresztül lenne elérhető. Belgiumban (Flandriában) az 
állami munkaügyi szolgálat (VDAB) olyan egyetemes szolgáltatások rendszerét vezette be, amely a 
munkát kereső emberek önértékelését és önirányítását és munkaviszonyuk megváltoztatását lehetővé 
tévő eszközök használatának növelésén alapszik. A MY VDAB egy további lépés annak az 
eszközgenerációnak a fejlődésében, amely a felhasználók függetlenségét és egy elektronikus 
portfolió használatát segítik. A meglévő eszközöket – például az üresedésekről szóló információkat, 
az önéletrajzokat és a képzési lehetőségeket integrálja, és az Internetre viszi azokat, hogy az emberek 
kezelhessék a saját életrajzi vázlatukat, és összehasonlíthassák a saját magukról szóló információkat 
más adatállományokkal. A VDAB egy olyan „clientvolgsysteem”-mel is rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a felhasználók nyomon követését az általuk választott ösvények különböző stádiumaiban. Az 
ügyfeleknek egy kézikönyvet ajánlanak, amely segíti őket abban, hogy kihasználhassák az Interneten 
elérhető szolgáltatásokat. 

 Közösségi tanácsadási szolgáltatások: Luxemburgban az önkéntes és non-profit szervezetek által 
irányított helyi cselekvési projektek közé tartozik a Teljes Foglalkoztatási Hálózat (Réseau Objectif 
Plein Emploi), a családon belüli erőszak áldozatául esett nők számára kidolgozott program (a 
Femmes en Détresse projekt), illetve a helyi és a regionális fejlesztési projektek. Kanadában 
becslések szerint több mint 10 000, továbbképzési szolgáltatásokat kínáló közösségi szervezet 
működik. Ezek között sok a kicsi, talán öt-hét teljes munkaidejű egyenértékű munkatársat 
foglalkoztató szervezet; míg mások sokkal nagyobbak, akár 100 vagy 200, különböző helyszíneken 
dolgozó alkalmazottal működnek. E szervezetek némelyike olyan továbbképzési tevékenységekre 
összpontosít, mint az információs szolgáltatások, valamint a pályaválasztási tanácsadó és álláskereső 
műhelyek. Mások a funkciók szélesebb skálájával rendelkeznek, köztük a tanulási programok és a 
közösségi munka különböző formáival. Bizonyos programok, például a műveltségi programok 
továbbképzési elemeket is magukban foglalhatnak, ilyen módon lehetővé téve a felhasználói igények 
holisztikusabb megközelítését. 

HIVATKOZÁS 

Európai alapítvány az élet- és munkakörülmények javításáért (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions) (1998), A munkaügyi tanácsadás jó gyakorlatának 
iránymutatásai (Guidelines for Good Practice in Employment Counselling and Guidance) 
http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF9834EN.pdf 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS FELNŐTT 

FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 

Szakpolitikai témák 

 A munkaviszonyban álló felnőtteknek arra van szükségük, hogy a cégükön belül jussanak hozzá a 
továbbképzésre irányuló pályaválasztási tanácsadáshoz, cégen kívül kapjanak továbbképzést hasonló 
munkaterületen, vagy átképzésben részesüljenek, hogy különböző munkaterületeken 
helyezkedhessenek el. Mindazonáltal nagyon kevés pályaválasztási tanácsadó szolgálat áll a 
foglalkoztatott felnőttek rendelkezésére. A munkaviszonyban álló felnőttek kisebb valószínűséggel 
jutnak hozzá a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokhoz, mint a munkanélküli felnőttek. A 
legtöbb ország esetében a munkaviszonyban álló felnőttek számára kínált szolgáltatások nem eléggé 
fejlettek az állami, önkéntes és magánszektorban. Az egész életen át tartó tanulás és az aktív 
foglalkoztatás politikáinak támogatása érdekében több pályaválasztási tanácsadó szolgáltatást kell a 
foglalkoztatottak rendelkezésére bocsátani. 

 Kevés vállalkozás nyújt továbbképzési szolgáltatásokat az alkalmazottai részére. A rendelkezésre 
álló szolgáltatások rendszerint a nagyobb szervezetekre korlátozódnak. Ezeket főleg a vezetőségi és a 
szakmai személyzet, és nem a teljes alkalmazotti kör számára szervezik. Jórészt a vállalkozáson 
belüli továbbképzésre irányulnak, kevés figyelmet fordítva a vállalkozáson kívüli 
munkalehetőségekre. Nagyon kevés munkáltatói szervezet kísérli meg olyan szolgáltatások nyújtását, 
amelyek függetlenek az egyes vállalkozások érdekeitől – például fizetett szolgáltatási alapon. 

 A szakszervezetek csekély érdeklődést tanúsítanak a tagjaik számára biztosított pályaválasztási 
tanácsadó szolgáltatások fejlesztése iránt. Amennyiben ők maguk kínálnak ilyen szolgáltatásokat, 
azokat jellemzően nem szakképzett személyek nyújtják, és inkább a képzéshez való hozzájutásra, 
mint a szélesebb továbbképzésre összpontosítanak. 

 Az állami munkaügyi szolgálatok általában elsősorban a munkanélküli, nem pedig az olyan 
munkaviszonyban álló felnőttekre irányulnak, akik szeretnének újra bekapcsolódni a tanulásba, vagy 
tovább szeretnék képezni magukat. 

 Ahol léteznek magán munkaügyi szolgáltatások, azok az állásközvetítésre és a fejvadászatra, illetve a 
feleslegessé vált dolgozók áthelyezésére koncentrálnak. Néhány szolgáltatás személyes 
pályaválasztási tanácsadást kínál vezetők számára. Csak ritkán kínálnak továbbképzési tanácsadást a 
felhasználók széles köre számára. 

 Szinte az összes országban nagyon korlátozott magánpiaca van a pályaválasztási tanácsadásnak. Ez 
korlátozza a fizetőképes munkaviszonyban álló felnőttek szolgáltatásokhoz való hozzájutását. 
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A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen mértékben támogatják a nemzeti politikák azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztését, 
amelyek képesek betölteni a munkaviszonyban álló felnőttek továbbképzési igényeit? Milyen 
pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások állnak a foglalkoztatott felnőttek rendelkezésére, és ki 
nyújtja ezeket? 

 Hogyan lehet a cégeket arra ösztönözni, hogy pályaválasztási tanácsadást kínáljanak az 
alkalmazottjaik részére, és támogassák azok továbbképzését? 

 Hogyan lehet a kis- és középvállalkozásokat támogatni az alkalmazottjaik részére nyújtott 
pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások fejlesztésében? 

 Hogyan tudnak a cégek, szakszervezetek, szakmai testületek, munkáltatói szervezetek, oktatási 
intézmények, állami és magán munkaügyi szolgálatok és közösségi szervezetek együttműködni a 
pályaválasztási tanácsadás felnőtteknek történő hatékony átadásában? 

 Hogyan lehet egy nagyobb pályaválasztási tanácsadási magánpiac létrejöttét ösztönözni? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 Megvizsgálni a munkaerő-továbbképzés és az egész életen át tartó tanulás nemzeti és nemzetközi 
politikáinak a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos ágazati, regionális és helyi implikációit – 
például az európai szociális partnerek által összehangolt „A kompetenciák és képesítések egész 
életen át tartó fejlesztése tevékenységeinek kerete” (“Framework of actions for the lifelong 
development of competencies and qualifications”) (2002). 

 Vizsgálni annak a lehetőségét, hogyan lehet bővíteni az ÁMSZ-eknek a munkaviszonyban álló 
felnőttek részére nyújtott pályaválasztási tanácsadásban játszott szerepét. 

 Ösztönzők bevezetése által előmozdítani a pályaválasztási tanácsadást a cégeknél, például úgy, hogy 
a pályaválasztási tanácsadást képzési adó által támogatható kiadássá tesszük; vagy olyan 
rendszereket vezetünk be, amelyek állami elismerésben részesítik azokat a vállalkozásokat, amelyek 
példaértékű programokat biztosítanak. 

 Partneri kapcsolatok ösztönzése és előmozdítása a munkáltatói szervezetek, oktatási és képzési 
intézmények, állami munkaügyi szolgálatok és egyéb releváns szervezetek között munkahelyi 
tanácsadási szolgáltatások nyújtása céljából, különösen a kisebb vállalkozások esetében. 

 Támogatás ösztönzése és felajánlása a szakmai testületek és szakszervezetek részére, hogy a tagjaik 
számára minőségi pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat nyújthassanak. 

 Annak biztosítása, hogy a munkaerő továbbképzésére vonatkozó politikák a képzésbe történő 
hatékony befektetés egyfajta módjaként hangsúlyozzák az alkalmazottak számára nyújtott 
pályaválasztási tanácsadást. 

 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadás a munkavállalókra kivetett állami képzési adók 
által finanszírozott képzési programok részévé váljon. 
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 Annak biztosítása, hogy az alkalmazottak számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás országos és 
ágazati szinten is tárgyalási alapként szerepeljen a szociális partnerek kollektív szerződésében. 

 Jó minta nyújtása a nem állami szektor számára olyan politikák bevezetésével, amelyek az állami 
szektorban támogatják az alkalmazottak szakmai fejlődését. 

 Nagyobb magánpiacok létrehozásának ösztönzése a pályaválasztási tanácsadás számára: például 
alvállalkozásba adás és tanácsadási szelvények használata annak érdekében, hogy szélesebb díjskálát 
biztosítsanak a magánszolgáltatóknak. 

 Azoknak a szolgáltatásoknak a kiterjesztése a munkaviszonyban álló felnőttek részére is, amelyek a 
felnőttképzési szektorban már rendelkezésre állnak. 

 Az egész életen át tartó tanulásról szóló tájékoztatásra és tanácsadásra szolgáló országos telefonos 
segélyvonalak fejlesztésének ösztönzése. 

 A felnőttek továbbfoglalkoztatási esélyeinek javítása a korábbi tanulási programok akkreditációjának 
és beszámításának a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokba történő beemelésével. 

 Minőségi internetes pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások kidolgozásának ösztönzése, hogy a 
felnőtt dolgozók is használhassák szakmai fejlődésük céljából. 

 Annak biztosítása, hogy a munkaerőpiac európai és nemzetközi dimenzióját bemutassák az 
álláskeresőknek és a pályaváltoztatásra törekvő dolgozóknak, (Európában) többek között az EURES 
és az európai ÁMSZ-hálózat segítségével2. 

 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadás az állami finanszírozású oktatási és képzési 
intézményekben folyó felnőttképzési programok szerves részévé váljon. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra  

Pályaválasztási tanácsadás az állami munkaügyi szolgálatokban: Egyes ÁMSZ-ek diszkréten kezelik a 
munkanélküli felnőttek tanácsadási igényeit. Az ügyfélforgalmat úgy igyekeznek megszervezni, hogy az 
embereknek minél kevésbé legyen részük a munkanélküliséghez és a szociális juttatásokért történő 
sorbaálláshoz általában társuló szégyenérzésben. Norvégia jó példa erre. Az országban működő állami 
munkaügyi szolgáltató központokat úgy tervezik át, hogy vonzó és könnyen hozzáférhető, 
csúcstechnológiás eszközökkel szerelik fel azokat. A szociális juttatásokat igénylő személyek számára 
nyújtott szolgáltatások a helyiség hátsó részében, spanyolfal mögött működnek. E szolgáltatások között 
megtalálható az állásinformációkat tartalmazó nyomtatványok átadása, a pályázatok és az önéletrajzok 
írásához nyújtott szövegszerkesztési segítség, a munkáltatókkal való kapcsolatteremtéshez szükséges – 
ingyenes – telefonhívások, illetve némi – korlátozott – személyes segítség. 
 
 Ezen kívül kidolgoztak egy sor önkiszolgáló eszközt is, amelyek közül sok az Interneten alapszik. 

Ezek: a szakmai érdeklődési körök számbavétele; egy olyan pályaválasztási program, amely a 
szakmai érdeklődési körök, a munka-értékek és készségek önálló felmérését kínálja, valamint a 

                                                      
2 http://europa.eu/int/eures/index.jsp  
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megfelelő foglalkoztatást elősegítő eszközök és az álláskeresésben nyújtott segítség; illetve egy – 
főleg a felsőoktatásban diplomázók számára kidolgozott – pályaválasztási tanulóprogram. 

 Cégen belüli pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások: Hollandiában néhány nagy munkáltató 
mobilitási központokat hozott létre az alkalmazottjai számára. Ezekben a központokban gyakran 
külső szaktanácsadók által támogatott humánerőforrás-fejlesztési szakemberek dolgoznak. Ők végzik 
a képzési igények felmérését. A központok főleg a cégen belüli belső mozgással foglalkoznak, de azt 
is lehetővé tehetik az alkalmazottak számára, hogy a külső munkaerő-piaci lehetőségeket is 
megvizsgálják, attól függően, hogy ezt a cég kész-e támogatni, vagy nem. Az Egyesült Királyságban 
egyes munkáltatók a call-centerek, az elektronikus támogatás és a vállalkozás által foglalkoztatott 
képzett pályaválasztási tanácsadók kombinációjával kísérleteznek. 

 Kormányzati ösztönzők a céges tanácsadási szolgáltatások fejlesztéséhez: A pályaválasztási 
tanácsadást képzési adók ellenében kifizetett támogatható kiadásként is meg lehet valósítani. 
Hollandiában a munkaügy bizonyos ágazatai a munkáltatóktól és munkavállalóktól behajtott képzési 
adókból képzett alapokra épülő saját képzési rendszereket dolgoztak ki. Ezek különösen a kis- és 
középvállalkozások számára fontosak, amelyeknél gyakran hiányoznak a saját képzési intézkedések. 
A rendszerek magukban foglalhatják a képzési tisztségviselők által nyújtott korlátozott ágazat-
specifikus pályaválasztási tanácsadáshoz történő hozzáférést is. A kormányzati ösztönző egy másik 
formája az önkéntes minőség védjegy rendszerek. Hollandiában és az Egyesült Királyságban a 
kormány által támogatott Humán Beruházás program minőségi védjegyet biztosít azoknak a 
cégeknek, amelyek jó humánerőforrás-fejlesztési gyakorlatokat fogadnak el. Az Egyesült 
Királyságban a mátrix szabvány olyan szervezeteknek ítélheti oda az akkreditációt, amelyek a 
munkatársaik számára információkat, tanácsokat és tanácsadást nyújtanak a tanulásról és a munkáról. 
Hollandiában ez magában foglalja a cégek arra történő ösztönzését is, hogy továbbképzés-vizsgálati 
rendszereik támogatására pályaválasztási tanácsadókat alkalmazzanak. 

 Pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások és szakszervezetek: A szakszervezetek a kollektív 
megállapodásaik keretében tárgyalhatnak a munkáltatókkal a tanácsadási szolgáltatások nyújtásáról. 
Ők maguk is nyújthatnak tanácsadást. Dániában, Norvégiában és az Egyesült Királyságban egyes 
szakszervezetek képzéseket tartanak a szakszervezeti megbízottak számára, hogy „képzési 
nagykövetekként” vagy „tanulási képviselőkként” működjenek közre abban, hogy a tagjaikat 
(különösen a korlátozott képesítéssel rendelkezőket vagy a képesítés nélkülieket) az oktatáshoz és a 
képzéshez való hozzájutásra ösztönözzék. Ez a program elterjedt az Egyesült Királyságban, és erős 
támogatás kap mind a kormányzattól, mind a szakszervezeti mozgalomtól 
(http://www.learningservices.org.uk/). 

 Pályaválasztási tanácsadó központok és az előzetes tanulás akkreditációja: A pályaválasztási 
tanácsadó szolgáltatások gyakran részt vesznek az előzetes tanulás akkreditációjában, mivel ez 
megkönnyíti a dolgozóknak mind a karrierfejlődést, mind a karrier-mobilitást. Portugáliában az 
Előzetes Tanulás Elismerésének, Beszámításának és Igazolásának Országos Rendszere (RVCC) 
számos központ hálózataként kerül megvalósításra. A felnőtteknek – akár alkalmazottak, akár 
munkanélküliek – egy háromlépcsős szolgáltatást ajánlanak fel, a tájékoztatást, tanácsadást és 
kiegészítő képzést, beleértve a kompetenciák akkreditációját is. A pályaválasztási tanácsadók és az 
állami, illetve magánvállalkozások a központokba irányítják az embereket. 2006-ra várható, hogy a 
hálózat 84 RVCC központból fog állni országszerte a népsűrűség és az iskolázottsági szint 
viszonylatában. 
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HIVATKOZÁS 

Európai Szakszervezeti Konföderáció, Európai Ipari és Munkáltatói Konföderációk Uniója 
(European Trade Union Confederation, Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe), Állami Szerepvállalással Működő és Általános Gazdasági Érdeket Szolgáló Európai 
Vállalkozások Központja (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of 
General Economic Interest) (2002), Tevékenységi keret a kompetenciák és képesítések egész életen át 
tartó fejlesztéséhez (Framework of Actions for the Lifelong Development of Competencies and 
Qualifications) http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/en/dossiers/colbargain/lll.cfm. 
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PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS IDŐSEBBEK SZÁMÁRA 

Szakpolitikai témák 

 Sok OECD és európai ország idősödő népessége megköveteli mind a későbbi nyugdíjazást, mind a 
nyugdíjba vonulás rugalmasabb átmeneteit. A szakmapolitikusok azonban a mai napig nem szívesen 
mozgósítják a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat az aktív időskor támogatására. 

 Az idősebbeknek speciális információkra és tanácsokra van szükségük az aktív időskor 
támogatására: teljesebb szabadidőre; önkéntes munkára; illetve olyan tevékenységekre, amelyek 
szellemileg és testileg egyaránt egészségesen tartják őket. Mindazonáltal a pályaválasztási 
tanácsadási szolgáltatások jelenleg kevés segítséget nyújtanak az emberek életének ebben a 
szakaszában. 

 Az egész napi munka és a teljes idejű nyugdíj közötti rugalmas átmenetek (az egész napi munkának, 
a részidős munkának, az önkéntes munkának és a pihenés időszakainak a kombinációja) a 
karriertervezés és a pénzügyi tervezés sokkal szorosabb harmonizációját követelik meg. A 
szakmapolitikusoknak foglalkozniuk kell ezzel a témával. 

 Kevés példa van az idősebbek számára nyújtott pályaválasztási szolgáltatások által jelentett kihívást 
illetően adott hatékony válaszmechanizmusokra. Ezen a területen valószínűleg még egyetlen ország 
sem dolgozott ki szisztematikus megközelítést. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen implikációi vannak az egész életen át tartó tanulás és az aktív időskor szakpolitikáinak az 
idősebbek számára nyújtott pályaválasztási tanácsadás szempontjából? 

 Tekintettel a jelenlegi demográfiai előrejelzésekre, milyen kereslet várható a jövőben az időskori 
pályaválasztási tanácsadás iránt? 

 Hogyan képes a pályaválasztási tanácsadás hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek rugalmasabb 
formákat alakíthassanak ki a teljes idejű munka és a teljes idejű nyugdíj között (például a részidős 
munka, az önkéntes munka és a teljes idejű munka rövid időszakainak a szabadidővel történő 
kombinálása)? 

 Tekintve azokat az összetett kölcsönhatásokat, amelyek az adózás, a nyugdíjbevételek, a nyugdíj-
rendelkezések és a munkaidő, illetve a munkaszerződések között állnak fenn, hogyan lehet létrehozni 
egy szorosabb integrációt a pályaválasztási tanácsadás és a pénzügyi tervezés között az idősebbek 
számára? Hogyan kellene finanszírozni az ilyen szolgáltatásokat? 
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 Milyen speciális képzésre van szüksége az e területen dolgozó pályaválasztási tanácsadó 
személyzetnek? 

 Melyek azok az intézmények, egyesületek és csoportok, amelyek valószínűleg érdeklődnek az 
időskori pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások fejlesztése iránt, és amelyek illetékesek az időskori 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások fejlesztésében? Hogyan tudnak a kormányok 
partnerségben dolgozni velük?  

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadás az állami finanszírozású oktatási és képzési 
intézményekben a felnőtt tanulási programok szerves részévé váljon. 

 A rendelkezésre álló tények figyelembevétele, illetve bizottsági kutatás az aktív időskor és az 
egészség közötti összefüggéssel kapcsolatban. 

 Kapcsolatok létrehozása a befektetési és nyugdíjazási alapokkal annak érdekében, hogy a pénzügyi 
tervezést, a karriertervezést és a nyugdíjazáshoz vezető rugalmas átmenetek közötti kapcsolatokat 
meg lehessen vitatni. 

 Az idősebbek részére nyújtott pályaválasztási tanácsadás ösztönzése a velük kapcsolatban álló 
egyesületek számára történő kiszervezés által. 

 Az információs és kommunikációs technológián és a telefonos technológián alapuló innovatív 
szolgáltatási szemléletek alkalmazása a teljesítetlen igények betöltése érdekében. 

 Annak megállapítása, hogyan lehet kiterjeszteni az állami munkaügyi hivatalok szerepét az 
idősebbek pályaválasztási tanácsadási igényeinek jobb kezelése érdekében. 

 Vállalkozási és közösségi hivatalos kezdeményezések ösztönzése a korai kilépés és az idősebb 
dolgozók közötti hosszú távú munkanélküliség tendenciáinak visszafordítására. 

 Az idősebb alkalmazottak aktív nyugdíjas korra történő felkészítésében játszott potenciális iparági 
szerep támogatása. 

 A munkáltatók ösztönzése arra, hogy a pályaválasztási tanácsadást a továbbképzési és 
munkaáttervezési stratégiák részévé tegyék az idősebb dolgozók hosszabb ideig történő megtartása 
érdekében. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Időskori pályaválasztási tanácsadási projektek: Dániában több időskori pályaválasztási tanácsadási 
projektet valósítottak meg. Az egyiket a dániai mérnökszakszervezet finanszírozta, és a 
Frederiksborg megyei idősebb mérnökök számára készült. Egy másikat a Pénzügyminisztérium 
támogatta. 
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 Az újbóli elhelyezkedés támogatása: Nyugat-Ausztráliában az állam képzési minisztériuma által 
finanszírozott és a közösségi hivatalos központokon keresztül hozzáférhető „Profit a tapasztalatból” 
című program az időskorú embereket támogatja az újbóli elhelyezkedésben. 
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8 
A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

ELÉRHETŐSÉGÉNEK KITERJESZTÉSE 

Szakpolitikai témák 

 A pályaválasztási tanácsadás iránti igény meghaladja a keresletet, és sok ember egyszerűen nem jut 
hozzá. Túlságosan korlátozott azoknak a helyszíneknek, módszereknek, napi vagy heti 
időpontoknak, illetve életkoroknak a köre, amelyeket érint. A munkaviszonyban álló felnőttek, a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók, a kisgyermekes anyák, a munkába visszatérő nők, az 
idősebbek, a fogyatékkal élők, a távoli közösségek és a hátrányos helyzetűek csoportjainak egész 
sora csak néhány példa azok közül, akiknek az igényeit nem megfelelően teljesítik. 

 
 A személyes elbeszélgetés költséges és munkaigényes modellje még mindig széles körben elterjedt a 

pályaválasztási tanácsadásban. Az újabb költség-hatékony módszerek több ügyfél számára tehetik 
lehetővé a hozzáférést. E módszerek közé tartoznak az önkiszolgáló szemléletek és one-stop-shopok, 
a pályaválasztási mentori hálózatok szisztematikus használata, a pályaválasztási oktatási programok 
beépítése az iskolai és a felsőoktatási tananyagba, a csoportos pályaválasztási tanácsadás és az új 
technológiák, köztük az információs és kommunikációs technológia és a call-centerek. 

 
 A pályaválasztási tanácsadás nem áll széles körben rendelkezésre a munkahelyi környezetekben vagy 

olyan helyszíneken, mint a szabadidőközpontok, kis közösségek, bevásárlóközpontok, nyilvános 
könyvárak, állampolgári tanácsadó központok, közösségi házak és otthonok. Az oktatási 
intézmények és kormányzati hivatalok hivatalos ügyfélfogadási idején kívül ezek kevéssé elérhetőek. 
A mobil szolgáltatásokat, segítő (outreach) szolgáltatásokat és a váltott műszakban végzett munkát 
nem használják széles körben pályaválasztási tanácsadásra. 

 
 Az állami pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat magán-, vállalati és közösségi szolgáltatással 

kell kiegészíteni. A szakpolitika előtt álló kihívás ebben az, hogy megtalálja a módját annak, hogy 
partnerségek és kiszervezés által ösztönözze az ilyen tevékenységeket. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Mely ágazatokban és közösségekben nem teljesítik egyértelműen az igényeket? Honnan lehet ezt 
tudni? 

 
 Ha létezik törvényben előírt jogosultság a pályaválasztási tanácsadásra, hogyan lehet ezt a jogot az 

egyének tudomására hozni, és bátorítani őket e jog gyakorlására? 
 
 Mi az állami, magán- és közösségi szolgáltatások közötti optimális megosztás, amely a 

pályaválasztási tanácsadási igények tökéletesebb ellátását biztosítja majd? 
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 Milyen stratégiákat lehet kidolgozni a nem hivatalos és informális pályaválasztási tanácsadás 
támogatására (például képzési és információs anyagok rendelkezésre bocsátása a közösségi és egyéb 
környezetben folytatott pályaválasztási tanácsadás megerősítésére)? 

 
 Milyen befektetéseket kell végrehajtani a képzési, a támogató és kommunikációs infrastruktúrába az 

információs és kommunikációs technológián alapuló szolgáltatás támogatása érdekében? 
 
 Milyen alternatív stratégiákat lehet mozgósítani azokban az országokban és régiókban, amelyekben a 

kommunikációs infrastruktúra még fejletlen? Milyen módon lehet felhasználni a televíziót, az 
újsághirdetéseket, hirdetőtáblákat és mobil szolgáltatásokat?  

 
 Milyen típusú segédeszközöket – például az érdeklődési körök számbavételét, a pályaválasztási 

navigációs eszközöket és ellenőrzőlistákat, az állásinformációs videókat stb. – dolgoztak, illetve 
dolgozhatnak ki a pályaválasztási tanácsadás önkiszolgáló megközelítésének támogatására? Könnyen 
hozzáférhetők-e ezek az Interneten vagy CD-ROM-on keresztül? Milyen típusú változások 
szükségesek a személyzeti ellátó struktúrákban, valamint a képzési és személyzetfejlesztési 
kezdeményezésekben az önkiszolgáló szemléletek támogatására? 

 
 Hogyan szervezhetők a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások olyan módon, hogy könnyebben 

hozzáférhetők legyenek a hivatalos ügyfélfogadási időn kívül, önkiszolgáló formában vagy a 
közösségi szolgáltató központokban? Magukban foglalják e változások a személyzet 
munkakörülményeinek újratárgyalását? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A számos médiumon keresztül (például újságokban és a TV-ben) nyújtott pályaválasztási tanácsadás 
országos, regionális és helyi leképezése egy sor célcsoport számára (fiatalok, alkalmazottak, 
munkanélküliek) a jövőbeli szakpolitikai választási lehetőségek optimalizálása érdekében. 

 
 A pályaválasztási tanácsadás ösztönzése a magán- és az önkéntes szektorban az állami szektor 

szolgáltatóival létrehozott partnerségek és kiszervezés által. 
 
 A telefonos segélyvonalak és az e-mail szolgáltatások használatának előmozdítása a földrajzi 

hátrányok leküzdése és a hivatalos ügyfélfogadási időn kívüli hozzáférés biztosítása érdekében. 
 
 Több műszakos munkáról szóló rendelkezések belefoglalása a pályaválasztási tanácsadó személyzet 

munkaszerződéseibe. 
 
 Annak biztosítása, hogy a mobil és közösségi hivatalos szolgáltatásokhoz segédeszközök (autók, 

mobiltelefonok, laptopok, nyomtatott pályaválasztási tájékoztatók) álljanak rendelkezésre. 
 
 Az állami munkaügyi hivatalok ügyfélfogadási idejének meghosszabbítása, hogy a munkában álló 

emberek számára könnyebben elérhetők legyenek. 
 
 Induló tőke és vállalkozásfinanszírozás biztosítása a pályaválasztási tanácsadás információs és 

kommunikációs technológián alapuló, önkiszolgáló formáinak fejlesztéséhez nyújtott támogatásként. 
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 Információs és kommunikációs technológián alapuló pályaválasztási programok kidolgozása, testre 
szabása vagy alkalmazása és hozzáférhetővé tétele az Interneten és CD-ROM-on keresztül. 

 
 Innovatív módszerek kidolgozása az internetes és az Interneten kívüli szolgáltatások kombinálására, 

olyan személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, amely teljesíti az ügyfelek különböző 
igényeit. 

 
 Minőségbiztosítási mechanizmusok kidolgozása annak biztosítására, hogy a pályaválasztási 

tanácsadási szolgáltatások, és termékek kiterjesztése minőségbiztosítási keretrendszeren belül 
történjen. 

 
 Ügyfélszűrési eljárások kidolgozása és elterjesztése azoknak az ügyfeleknek az azonosítására, akik a 

legintenzívebb és legköltségesebb szolgáltatási típusokat igénylik, és személyre szabott 
szolgáltatások költség-hatékony módon történő átadása számukra. 

 
 Pályaválasztási tanácsadás nyújtása olyan helyszíneken és közterületeken, ahol az állampolgárok 

összegyűlnek, továbbá Internet-pontokon és közösségi információs központokon keresztül. 
 
 Egyes pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások alvállalkozásba adása közösségi csoportoknak. 

 
 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek kezdeti és szolgálat 

közbeni képzési programjainak tananyagai megtanítják az információs és kommunikációs 
technológia mind önmaguk, mind az ügyfelek általi hatékony használatához szükséges készségeket. 

 
 Differenciált pályaválasztási tanácsadási személyzeti ellátó képesítő struktúrák kidolgozása úgy, 

hogy a kisegítő személyzet a képzettebb személyzet mellett dolgozzon a szolgáltatások átadásában 
(például az információkereséshez nyújtott segítség keretében). 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Pályaválasztási tanácsadás a call-center technológián keresztül: az Egyesült Királyságban a 
learndirect szolgáltatás magva a call-center technológia köré szerveződik. Angliában két call-center 
működik, az egyik Észak-Írországban, Skóciában és Wales-ben pedig kisebb központok. A 
learndirect kezdeményezést az Ipari Egyetemen keresztül finanszírozzák, és olyan ingyenes, 
elfogulatlan tanácsadásra törekszik, amely a felnőttek számára segítséget nyújthat a további oktatási 
és képzési lehetőségekhez való hozzájutásban. A tájékoztatás kiterjed például a rendelkezésre álló 
tanulásfinanszírozási lehetőségekre, illetve a kisgyermekes szülők támogatására szolgáló 
gyermekellátási lehetőségekre. A lehető legjobb elérhetőség érdekében a call-centerek segélyvonalai 
egész évben, este tízig hívhatók. Fennállása első öt évében több mint ötmillió ember hívta már a 
learndirect szolgáltatást. A személyzet háromlépcsős: az alapvető információkéréseket az 
„információs tanácsadók” kezelik, az alapvető információknál magasabb igényeket támasztó 
személyek érdeklődéseit a „tanulási tanácsadók” fogadják, míg az összetettebb kérésekkel az „egész 
életen át tartó tanulásról felvilágosítást nyújtó tanácsadók” foglalkoznak. Valamennyi személyzeti 
szint speciális képzésben részesül, és mindegyik hozzáféréssel rendelkezik egy – körülbelül 600 000 
különböző szintű – oktatási és képzési kurzusról felvilágosítást nyújtó internetes információs 
adatbázishoz, valamint egyéb információs nyomtatványok széles választékához. Az internetes 
adatbázis közvetlenül a http://www.learndirect.co.uk/ honlapon keresztül érhető el, és havonta kerül 
frissítésre. A honlap részeként egy internetes diagnosztikai csomag is felhasználható az érdeklődési 
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körök és preferenciák felmérésére. Működésének első évében a honlap több mint 10 millió látogatót 
fogadott. 

 
 A magánszektor információs és kommunikációs technológián alapuló tanácsadása: 1999-ben a 

legnagyobb példányszámú finnországi napilap, a Helsingin Sanomat az Interneten az összes 
állampolgár számára elérhetővé tette a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatásokat. Az újság honlapja 
(http://www.oikotie.fi) nagy mennyiségű pályatervezési és álláskeresési eszközt, illetve szolgáltatást 
kínál a honlap látogatóinak. Az összes szolgáltatás – többek között az internetes önértékelési 
gyakorlatok, az e-mail-es tanácsadás, az Önéletrajz Varázsló, illetve a pályázatoknak a munkáltatók 
számára történő internetes továbbítását szolgáló opció – ingyenes. 

 
 Mobil központok: Egyes országok a mobil tanácsadási teamekben rejlő innovatív lehetőségeket is 

kihasználják azért, hogy a nehezen megközelíthető közösségek számára is elérhetővé tegyék a 
tanácsadást, illetve azért, mert nem áll rendelkezésre elegendő forrás a kereslet fedezésére. 
Lettországnak a 26 régiója közül eddig csak 19-ben sikerült Szakmai Pályaválasztási Központokat 
létesítenie, de mobil csapatai a maradék hét régió igényeit is ellátják. 
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9 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK SZÁMÁRA 

Szakpolitikai témák 

 Eddig kevés ország találta meg a hatékony egyensúlyt az átfogó, mindenki számára egyenlőképpen 
rendelkezésre álló pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások és a célzott szolgáltatás között, amely 
különleges elsőbbséget biztosít bizonyos sajátos igényű, hátrányos helyzetű csoportok számára. 

 
 Még nem használták ki teljesen a pályaválasztási tanácsadásnak a gyengén teljesítő tanulók 

azonosítását és újbóli motiválását segítő teljes potenciálját a lemorzsolódások jelentős csökkentése 
érdekében, illetve annak érdekében, hogy a csalódott fiatalokat visszavonzzák az oktatásba és 
képzésbe.  

 
 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások célcsoportját képező, elhanyagolt és hátrányos helyzetű 

csoportok tagjai között sokan a legkevésbé hajlandóak igénybe venni olyan szolgáltatásokat, 
amelyeket formális, intézményes keretek között nyújtanak. A szakpolitika előtt álló kihívás ebben az 
esetben az, hogy elérjük ezeket a csoportokat, szót értsünk velük, és olyan környezetben dolgozzunk 
velük, amely kevésbé formális, és ismerősebb a számukra. 

 
 A veszélyeztetett csoportok számára tervezett oktatási és képzési programoknak erőteljes 

pályaválasztási tanácsadási elemet kell tartalmazniuk a tanulásba történő újbóli bekapcsolódás és a 
kurzusok befejezésének érdekében, illetve a tartós foglalkoztatásba történő sikeres átmenet 
biztosítása érdekében. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Mennyire hatékonyan építik be a pályaválasztási tanácsadást a nemzeti esélyegyenlőségi célok 
megvalósítására tervezett szakpolitikákba és programokba? Például azokba, amelyek a bevándorlók 
és menekültek foglalkoztatásba és képzésbe történő bevonására, a munkaerő-piaci és nemek közötti 
esélyegyenlőségre irányulnak, illetve az oktatásban való részvétel, a képzések befejezése és a 
kimenetelek összes szintjén megvalósítandó esélyegyenlőségre irányulókba? 

 
 Milyen adatok léteznek a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások hátrányos helyzetű és 

veszélyeztetett csoportok általi igénybevételéről, illetve azoknak az ilyen szolgáltatásokkal való 
elégedettségéről? Szükséges-e, hogy a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások összegyűjtsék, és 
elemezzék az ilyen adatokat? 
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 Kidolgozták-e már a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatás alternatív formáit annak az 
idegenkedésnek a leküzdésére, amellyel bizonyos hátrányos helyzetű csoportok a hivatalos 
intézmények által nyújtott szolgáltatások igénybevétele iránt viseltetnek? 

 
 Milyen, a célcsoportokhoz közel álló segédeszközök léteznek a közösségben? Lehet-e mozgósítani 

ezeket (például kiszervezéssel) annak érdekében, hogy az ilyen csoportok számára nagy 
valószínűséggel elfogadhatóbb módon lehessen pályaválasztási tanácsadást nyújtani? 

 
 Fordítanak-e figyelmet a pályaválasztási tanácsadó személyzetek számára készített képzési 

programok a különböző célcsoportok jellegzetes igényeire, és ellátják-e őket az ilyen csoportokkal 
végzendő hatékony munkához szükséges tudással, készségekkel és attitűdökkel? 

 
 Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a veszélyeztetett csoportoknál alkalmazott 

szemléletek ne legyenek kulturálisan elfogultak? 
 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára  

 Stratégiák kidolgozása a veszélyeztetett csoportoknak a pályaválasztási tanácsadási szakpolitikák és 
szolgáltatások tervezésébe, megvalósításába és megfigyelésébe történő aktív bevonására. 

 
 Tekintettel arra, hogy sok hátrányos helyzetű csoport főleg helyben keres munkát, a helyi munkaerő-

piaci információs rendszerek létrehozása és aktualizálása. 
 
 A veszélyeztetett csoportok számára jelenleg meglévő pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 

vizsgálata, például A munkaügyi tanácsadás jó gyakorlatának iránymutatásai (Guidelines for Good 
Practice in Employment Counselling and Guidance) (1998) mint teljesítményértékelés segítségével. 

 
 A pályaválasztási tanácsadás alvállalkozásba adása olyan szervezeteknek, amelyek tapasztalatokkal 

rendelkeznek egy adott hátrányos helyzetű csoporttal végzett munkában, és az ilyen szervezetek 
támogatása képzéssel és forrásteremtéssel. 

  
 A veszélyeztetett csoportok képessé tétele arra, hogy önkiszolgáló módon nyújtsanak pályaválasztási 

tanácsadást: például az ilyen csoportok tiszteletben álló tagjainak betanítása arra, hogy a tanulást és a 
tanácsadást elősegítő személyként működjenek közre. 

 
 Annak biztosítása, hogy a pályaválasztási tanácsadási dolgozók rendelkezzenek a különféle 

veszélyeztetett csoportok tanulmányozásához és a velük folytatott hatékony együttműködéshez 
szükséges képzéssel. Annak biztosítása, hogy az ilyen képzés interkulturális tudatosságot is magában 
foglaljon. 

 
 Egyértelmű kritériumok megállapítása a veszélyeztetett csoportok beazonosításához. 

 
 Gondoskodás arról, hogy a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások hátrányos helyzetű csoportok 

általi igénybevételéről és e szolgáltatásokkal való elégedettségéről szóló adatokat összegyűjtsék, és 
elemezzék. 

 
 Annak értékelése, hogyan segíti a pályaválasztási tanácsadás a társadalmi esélyegyenlőség 

szakpolitikai céljainak előmozdítását. 
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Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Helyi központok: Görögországban a Női Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Információs és 
Tanácsadó Központokat európai uniós pénzügyi támogatással hozta létre a Nemek Közötti 
Egyenlőség Kutatási Központja (KETHI). A központok kifejezetten nők számára kínálnak 
szolgáltatásokat – munkanélkülieknek és veszélyeztetett foglalkoztatási szektorokban dolgozó és 
ezért állást váltani kívánó hölgyeknek egyaránt. A központok kidolgoztak egy eszközt a női igények 
azonosítására. A „To tychero Trifylli” („a Négylevelű Lóhere”) elnevezésű, a francia tanácsadó 
központoktól átvett eszköz három alapvető kategóriában vizsgálja a nők igényeit: személyes fejlődés, 
a szakmai ágazat ismerete és munkakeresési módszerek. 

 
 Cselekvési projektek: Luxemburgban az önkéntes és non-profit szervezetek által működtetett helyi 

cselekvési projektek például a Teljes Foglalkoztatási Hálózatot (Reseau Objectif Plein Emploi), a 
családon belüli erőszaknak áldozatul eső nők számára kidolgozott programot (a Femmes en détresse 
projekt), illetve a helyi és regionális fejlesztési projekteket foglalják magukban. Ezeket a projekteket 
több forrásból finanszírozzák. 

HIVATKOZÁS 

Európai alapítvány az élet- és munkakörülmények javításáért (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions) (1998), A munkaügyi tanácsadás jó gyakorlatának 
iránymutatásai (Guidelines for Good Practice in Employment Counselling and Guidance) 
http://www.eurofound.eu.int/publications/files/EF9834EN.pdf 
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10 
A PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE 

Szakpolitikai témák 

 Viszonylag nagy szakadék húzódik a munkaerő-piaci információ gyűjtése és a pályaválasztási 
tanácsadás számára felhasználható oktatási anyaggá történő feldolgozása között. 

 Bizonyos iparágak a tapasztalt munkaerő hiányával küzdenek. A fiatalok és a felnőttek gyakran 
nagyon keveset tudnak ezekről a hiányosságokról. 

 
 A pályaválasztási információ aktualizálása meglehetősen nagy kihívást jelent, különösen olyan 

országokban, ahol viszonylag alacsony az egy főre jutó GDP. 
 
 Egyes országokban a pályaválasztási információ nem átfogó, és rossz minőségű. Ez komolyan 

hátráltatja annak a lehetőségét, hogy a polgárok jól értesült és megnyugtató pályaválasztási 
döntéseket hozzanak. 

 
 Gyakran hiányzik az együttműködés a különböző állami szervek és különösen az oktatási és 

munkaügyi tárcák között, valamint a különböző kormányzati szintek között – különösképpen pedig 
az országos és a regionális kormányzatok között – a pályaválasztási információ nyújtásában és 
megosztásában. Ez költséges átfedésekhez, fragmentációhoz és az átláthatóság, illetve az átfogó 
jelleg hiányához vezet. 

 
 Az ilyen együttműködés hiánya azt eredményezi, hogy nem sikerül integrálni az állások tartalmáról 

szóló információt, az oktatási és képzési választási lehetőségekről és pályákról szóló információt, 
valamint a munkaerő-piaci kínálatról és keresletről szóló információt. Ezzel szorosan összefüggő 
probléma, amikor nem sikerül integrálni a pályaválasztási információt az önértékelési eszközökkel, a 
pályatervezési eszközökkel és az álláskeresési eszközökkel. 

  
 A tapasztalatszerzés erőteljes módja annak, hogy a tanulással, és az olvasással vagy a tanórán 

elsajátított ismeretek személyes jelentőségét belássuk. Az ismert és bizalomnak örvendő emberek 
további erőteljes forrásai a személyes cselekvéssé átalakított információnak. A pályaválasztási 
információs rendszerek azonban gyakran nem képesek lehetővé tenni az emberek számára, hogy 
rendszerezett módon szerezzenek tapasztalatot a munkáról vagy az új oktatási környezetekről, és 
kevéssé használják ki a közösség olyan tagjainak hálózatait, mint a munkáltatók vagy az oktatási 
intézmények végzett diákjai. 

 
 Sok pályaválasztási információ a magánszektorban keletkezik. Kevés ország rendelkezik azonban 

kötelező szabványokkal vagy önkéntes iránymutatásokkal a pályaválasztási információ állami és 
magánszektor általi összegyűjtésére, létrehozására és terjesztésére. 
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 A kormányzatok túlságosan kevéssé használják ki a magánszektor marketing-, publikációs és média 
területen megszerzett szakértelmét a pályaválasztási információs termékek előállításakor és 
terjesztésekor. Ennek eredményeképpen sok pályaválasztási tájékoztató unalmas kinézetű, rosszul 
megtervezett, és nem éri el a megfelelő célokat. 

 
 Nagyon kevés pályaválasztási tájékoztatót terveznek a különböző típusú pályaválasztási 

információkról, az átadásukhoz felhasznált különböző módszerek iránti ügyfél-preferenciákról, 
illetve a meglévő pályaválasztási információs termékekkel való elégedettségükről végzett kutatás 
segítségével. 

 
 Az információs és kommunikációs technológián alapuló és internetes pályaválasztási információs 

rendszerek gyakran nem jelentenek többet, mint a nyomtatott anyagok elektronikus változatait. Ilyen 
módon elmulasztják kihasználni az információs és kommunikációs technológián alapuló 
rendszerekben rejlő lehetőséget a pályaválasztási információk sokkal érdekesebb, rugalmasabb és 
intuitívabb módokon történő átadására. 

 
 A kormányzatok egyre inkább nagy részben elektronikus formában dolgozzák ki a pályaválasztási 

tájékoztatókat. Az információs és kommunikációs technológiához nem könnyen hozzáférő vagy a 
használatához szükséges készségekkel, illetve önbizalommal nem rendelkező személyeket azonban 
hátrányosan érintik az ilyen intézkedések. 

 
 A nemzeti pályaválasztási tájékoztatókba gyakran nem foglalják bele az európai és nemzetközi 

perspektívákat. 
 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Hogyan használható ki a foglalkozásokról szóló munkaerő-piaci információ pályaválasztási 
információs és tanácsadási célokra? 

 
 Hogyan kell figyelembe venni az emberek különböző tanulási preferenciáit a pályaválasztási 

tájékoztató rendszerek kifejlesztésénél? Milyen legyen az egyensúly a pályaválasztási információ 
tapasztalati és nem tapasztalati úton történő megszerzésének módjai között, és mely célcsoportok 
esetében? Hogyan kell a pályaválasztási információk biztosításának különböző módjait (például 
foglalkozási útmutatók, füzetek, brosúrák, kézikönyvek, katalógusok, promóciós anyagok, videók, 
filmek, CD-ROM-ok és DVD-k, az Internet, a tömegkommunikáció) a különböző felhasználói 
igények szerint testre szabni? 

 
 Hogyan lehet jobban megtervezni a pályaválasztási tájékoztatókat úgy, hogy azok tanulási eszközök 

legyenek, és nem annyira egyszerű alaptájékoztatási módok?  
 
 Hogyan vegyenek részt a felhasználók a pályaválasztási információs rendszerek és termékek 

tervezésében és értékelésében? 
 
 Hogyan kell beépíteni a pályaválasztási információt az egész életen át tartó karrierfejlődéshez 

szükséges kompetenciák tanításába és tanulásába? 
 
 Milyen nagyobb szakadékok léteznek a pályaválasztási döntések meghozatalát segítő tájékoztatás 

átadásában, és ha igen, mely célcsoportoknál beszélhetünk ilyenekről?  
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 Milyen szabványok vonatkozzanak a pályaválasztási információs anyagok tartalmára és 
megjelenítésére? 

 
 Milyen szerepet játszik a magánszektor abban, hogy a pályaválasztási információ eljusson az 

emberekhez? Képesek-e az állami-magán partnerségek, valamint kiszervezések kezelni a 
pályaválasztási tájékoztatók kidolgozásakor jelentkező bizonyos kihívásokat? 

 
 Mi a szociális partnerek szerepe a pályaválasztási tájékoztatók kidolgozásában és szolgáltatásában? 

 
 Hogyan működjenek együtt a különböző minisztériumok és kormányzati szervek az oktatási és 

foglalkozási tájékoztatók kidolgozásában és szolgáltatásában? 
 
 Hogyan oszlik meg a felelősség a pályaválasztási információknak az országos szinten meghatározott 

szabványok mentén történő megfelelő összegyűjtésében, kivitelezésében és elterjesztésében? 
 
 Ki biztosítja a különböző adminisztratív régiókon keresztül a decentralizált rendszerekben a 

pályaválasztási információk összegyűjtésének, kidolgozásának, összekapcsolásának és terjesztésének 
kompatibilitását, hogy elkerülhető legyen a fragmentáció, és az átláthatóság hiánya? 

 
 Együttműködésben dolgoznak-e a pályaválasztási információ szolgáltatói az átfedések elkerülése 

érdekében, és annak biztosítására, hogy a rendszerek átfogók és átláthatóak legyenek, illetve 
összekapcsolják-e az oktatási, foglalkoztatási és munkaerő-piaci kínálat és kereslet adatait? 

 
 Hogyan integrálják az európai és nemzetközi dimenziót a nemzeti, regionális és helyi pályaválasztási 

tájékoztatásba? 
 
 A rendelkezésre álló pályaválasztási tájékoztató eszközök a felhasználók érdeklődésére számot tartó 

kérdésekből, vagy az előállítók által átadni kívánt kérdésekből dolgoznak? 
 
 Értékelik-e rendszeresen a pályaválasztási információkat hozzáférhetőségük és hatásuk felbecsülése 

céljából? 
 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára  

 Nemzeti, regionális és helyi leképezési gyakorlatok végzése a különböző médiumok (például 
újságok, TV) által szolgáltatott pályaválasztási információkból különböző célcsoportok számára 
(fiatalok, foglalkoztatottak, munkanélküliek) annak érdekében, hogy összefüggő stratégiát 
dolgozhassanak ki a pályaválasztási információk átadására a polgárok számára. 

 
 Nemzeti szabványok kidolgozása vagy átalakítása a pályaválasztási tanácsadás számára.  

 
 Mechanizmusok létrehozása a pályaválasztási információk különböző kormányzati szerveken 

keresztül, illetve az állami és a magánszektor között történő összehangolására. 

 Segítségnyújtás a tapasztalt munkaerő hiányával küzdő iparágak számára hasznos és elfogulatlan 
pályaválasztási tájékoztatók készítésében. 
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 Annak megvizsgálása, hogy használják-e az elkészített pályaválasztási tájékoztatót, és ha igen, ki 
használja, és hasznosnak tartja-e. 

 
 Gondoskodás arról, hogy a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó személyek képzést kapjanak a 

pályaválasztási információk használatának és értékelésének módjáról. 
 
 Befektetés a pályaválasztási tájékoztatással foglalkozó szakemberek képzésébe és továbbképzésébe. 

 
 Az internetes, egész Európára kiterjedő és nemzetközi pályaválasztási információs rendszereknek a 

nemzeti információs rendszerekkel történő összekapcsolása. 
 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Rendszerezett munkaerő-piaci információ: Hollandiában mintegy 2500 szakma iránti várható 
munkaerő-piaci keresletről szóló adatbázist fejlesztettek ki, amelyet összekapcsoltak a megfelelő 
oktatási és képzési adatelérési útvonalakkal. 

 
 Többdimenziós pályaválasztási információs rendszerek: Lengyelországban Counsellor 2000 néven 

kifejlesztettek egy többdimenziós pályaválasztási információs rendszert, amelybe a mesterséges 
intelligencia legújabb fejlesztéseit is beépítették. Azzal készteti az ügyfelet erőfeszítésekre, hogy 
összekapcsolja az információkezelést a döntéshozatali stratégiákkal. Az oktatási és képzési pályákkal 
kapcsolatos információk és az azokból következő megfelelő foglalkozások hozzákapcsolódnak a 
rendszert használó ügyfél személyes profiljához, amelyet az ugyanazon a szoftveren rendelkezésre 
álló önértékelési eszközök elérése után dolgoz ki. Ezen kívül a rendszert úgy alakították át, hogy az 
egyes felhasználók csoportjaira, például a fogyatékkal élőkre is alkalmazható legyen. 

 
 A pályaválasztási információs rendszerek integrálása: A francia IDEO (Information documentation 

edition ONISEP) projekt célja egy információtervezési rendszer kifejlesztése publikációs célokra. A 
projekt azzal indul, hogy szisztematikusan és rendszeresen megújítja a tanácsadásban használatos 
adatbázisokat, és hozzákapcsolja azokat az automatikus publikációs módszerekhez. Az ONISEP 
(Office national d’information sur les enseignements et les professions) egy új gyors számítógépes 
hálózaton dolgozik az Interneten található információk cseréjének maximalizálása céljából, 
miközben biztosítja, hogy az adatátvitel teljesen biztonságos legyen. Az ONISEP együttműködik a 
CEREQ-kel (Centre d'etudes et de recherche sur les qualifications), amely a közoktatási és állami 
munkaügyi hivatalok által felügyelt állami szervezet, és feladata szaktudás kidolgozása olyan 
területeken, mint a statisztika, a tanúsítás, az integrálás, a foglalkozási kimenetek, a képzési-
foglalkoztatási kapcsolatok stb. 

 
 Pályaválasztási információs kezdeményezés a magánszektorból: A Careers World egy széles körben 

alkalmazott pályaválasztási információs termék, amelyet Írországban fejlesztett ki a magánszektor az 
Oktatási és Tudományos Minisztériumtól kapott pénzügyi támogatással. A Careers World, amely az 
Interneten a http://www.careersworld.com/ honlapon érhető el, és CD-ROM formátumban 
ingyenesen terjesztésre kerül az iskolák és egyéb oktatási intézmények számára, az információit 
leginkább a magánszektorban működő nagyvállalkozásoktól szerzi be, és lehetővé teszi számukra, 
hogy információt szolgáltassanak az általuk kínált állásokról és karrierekről. Munkáltatói 
előfizetésekből finanszírozzák, és a cégek olyan eszköznek tartják, amely segít nekik a szűk 
munkaerő-piacon történő munkaerő-toborzásban. Kis cégekkel (amelyek az írországi vállalkozások 
többségét alkotják) csak korlátozott módon foglalkozik, csakúgy, mint bizonyos foglalkozási 
területekkel. Hivatkozásokat ad az egyes foglalkozási területekhez kapcsolódó felsőoktatási és 
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továbbképzési kurzusokra vonatkozó információkhoz. Preferenciaértékelési gyakorlat, valamint egy, 
a „valós életből” vett alkotóelem is a részét képezi: olyan személyek példái, akik a közreműködő 
vállalkozásoknál dolgoznak. 

 
 Minőségi szabványok: Több országban kidolgoztak már pályaválasztási információs 

iránymutatásokat, többek között Dániában és Hollandiában is. Valamennyi önkéntes alapon 
működik. 

 
 A pályaválasztási információs rendszerek európai dimenziója: a PLOTEUS 

(http://www.ploteus.org/ploteus/portal/home) az Európai Unió tanulási lehetőségekről szóló 
internetes portálja. Az EUROGUIDANCE (http://www.euroguidance.org.uk) az EU és EGT 
országaiban működő tanácsadási központok hálózata, és egyben olyan információforrás, amely arra 
szolgál, hogy a tanácsadásban dolgozó személyek jártasságot szerezhessenek a többi ország oktatási, 
képzési és tanácsadási rendszereiben, illetve programjaiban. Az EURES 
(http://europa.eu.int/eures/index.jsp) összeköti az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség 
államaiban működő összes állami munkaügyi hivatalt, és európai uniós finanszírozással fejlesztik a 
dolgozók mobilitásának megkönnyítése érdekében, annak biztosításával, hogy a tapasztalt munkaerő 
hiányairól és túlkínálatáról szóló információk minden egyes ország és régió esetében átláthatóbbak 
és elérhetőbbek legyenek. Az ERA CAREERS (http://www.europa.eu.int/eracareers) olyan 
portál, amely a kutatók pályájának valamennyi fázisát vizsgálja, és amely információt nyújt az 
Európa-szerte fellelhető kutatói állásokról, társaságokról és ösztöndíjakról. 
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11 
KÉPZÉSEK ÉS KÉPESÍTÉSEK 

Szakpolitikai témák 

 A kormányzatok mindeddig nagyon kevés eredményt értek el a pályaválasztási tanácsadó személyek 
alapképzési tartalmának és folyamatának meghatározásában, valamint abban, hogy ezeket 
összekapcsolják a közoktatási, képzési és foglalkoztatási szakpolitikák céljaival. Ennek 
eredményeképpen a képzést és a tanácsadást folytató személyek társaságai a közérdekű céloktól 
meglehetősen elidegenedett képzési programokat dolgoztak ki. 

 Nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem folytatják le a pályaválasztási tanácsadást nyújtó személyek 
nemzeti vizsgálatait. 

 Jelentős különbségek fordulnak elő a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások minőségében és 
típusaiban, amit a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek képzésében mutatkozó jelentős 
eltérések miatt a felhasználók mind az országokon belül, mind az egyes országok között 
megtapasztalnak. 

 Nagyon gyakran a kapcsolódó területeken (például pszichológiából vagy pedagógiából) szerzett 
képesítéseket elégségesnek tartják a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek számára, még 
akkor is, ha az ilyen képesítések kevés figyelmet fordítanak, vagy semmilyen figyelmet nem 
fordítanak a pályaválasztási tanácsadási kompetenciákra. 

 Nincsen elég szakképzett pályaválasztási tanácsadó személy az igények teljesítésére. 

 Kevés nemzeti adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy a pályaválasztási tanácsadó személyek megfelelő 
humánerőforrás-tervezése és a szakképzésükbe történő befektetés megtörténhessen. 

 Hatalmas eltérések mutatkoznak a szakképzési alapprogramok időtartamában is: ezek három héttől öt 
évig terjedhetnek. A rövid képzések nagy része nem elegendő ahhoz, hogy a szakmához szükséges 
tudást és készségeket elsajátítsák. A rendelkezésre álló hosszú képzések nagy része viszont olyan – 
pályaválasztási mélyinterjúk és pszichológiai tanácsadás lefolytatásához szükséges – készségeket 
fejleszt ki, amelyekre csak a szolgáltatást igénybe vevő személyek kis részének van szüksége. 

 A legtöbb országban nincsenek olyan fokozatos és integrált képzési pályák, amelyek lehetővé tennék 
a tanácsadó személyek számára a szakképesítés nélküli státusztól a szakértői státuszig tartó 
átmenetet. A pályaválasztási tanácsadásban dolgozó kisegítő személyzet – mint például az 
információs és a közösségi kapcsolattartó személyzet – nem részesül képzésben. 

 A jelenlegi képzések nagyon nagy része ágazat-specifikus, és a meglévő képesítési struktúrák nem 
teszik lehetővé a szakmai mobilitást a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek számára a 
foglalkoztatási és az oktatási szektorok között, sőt bizonyos esetekben még a különböző oktatási 
szektorok között sem. 
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 A képzési programok tartalmában sok hiányosság mutatkozik. Ezek többek között az információs és 
kommunikációs technológia használatához szükséges készségek, a kisegítő személyzet képzése, a 
pályaválasztási tanácsadás tananyagon keresztül történő átadásához szükséges készségek, a 
munkaerő-piaci változások ismerete, a tanácsadás nemzetközi dimenziója, valamint a szolgáltatások 
szervezésének és menedzselésének módja. 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Tekintve a pályaválasztási tanácsadás által szolgált közérdekű célokat, és tekintve azt a tényt, hogy 
az ilyen szolgáltatásokat jórészt a kormányzat finanszírozza, milyen befolyással bír a közérdek a 
tanácsadásban dolgozó személyek képzésére? Mi a kormányzat szerepe a képzés tartalmának és 
folyamatának meghatározásában és figyelésében? 

 Mi az egyéb szereplők – például a szociális partnerek – szerepe a pályaválasztási tanácsadásban 
dolgozó személyek alap- és továbbképzésében? 

 Mi legyen a szerepe a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek szervezeteinek és a képzést 
nyújtó szervezeteknek az alapképzés tartalmáról és folyamatáról hozott döntésekben? Csak 
tanácsokat adjanak? Programokat akkreditáljanak? 

 A képzés tartalmának, szintjének és időtartalmának meghatározásakor milyen legyen az egyensúly a 
pályaválasztási tanácsadás számára közérdekű célokat kitűző és azt finanszírozó kormányzat, a 
tanácsadásban dolgozó személyek érdekeit képviselő szervezetek és a képzést nyújtó szervezetek 
között? 

 Ahol a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek számára szolgáló alapképzési programokat 
felsőoktatási intézmények dolgozzák ki autonóm módon, hogyan lehet nemzeti szinten kidolgozni 
egy szabványos megközelítést a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat igénybe vevő személyek 
számára megmutatkozó eredmények közötti olyan jellegű különbségek minimalizálása érdekében, 
amelyek a tanácsadásban dolgozó személyek képzési különbségeiből adódnak? 

 Milyen képzésre van szükségük azoknak, akik a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó 
személyekkel dolgoznak együtt a szolgáltatások biztosítása érdekében? Például oktatási és képzési 
szolgáltatók, magántanácsadók, tanárok, iskolaigazgatók? Hogyan képes az ilyen képzés kiegészíteni 
a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek képzését? 

 Hogyan, és ki által kerül megfigyelésre a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek 
munkájának változó jellege azért, hogy megfelelő változtatásokat vagy módosításokat lehessen 
végrehajtani a képzés tartalmában és folyamatában? 

 Illeszkedik-e a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek alap- és továbbképzésének 
jelenlegi tartalma és folyamata a munka követelményeihez? Van-e például megfelelő egyensúly a 
pszichológiai, pedagógiai és munkaerő-piaci tanulmányok között?  

 Elegendő a képzés időtartama a szükséges tudás és készségek elsajátításához? Milyen legyen az 
alapképzés tartalma a továbbképzés tartalmához viszonyítva? 

 Rendelkeznek-e a már a pályaválasztási tanácsadásra alkalmazott emberek a munka végzéséhez 
szükséges tudással és készségekkel? Szükségük van-e kiegészítő képzésre? 
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 Hatékony-e a képzés módja (például: szolgálat előtti egyetemi kurzus, szolgálat közbeni kurzus, 
munkahelyi képzés)? Gazdaságos-e? 

 A rendelkezésre álló képzésben megfelelő egyensúly áll-e fenn egyrészt a tudás és az elmélet, 
másrészt a gyakorlati készségek és a kompetenciák között? 

 A tanácsadó személyek számára a képesítéseket: túlságosan magas szinten, túlságosan alacsony 
szinten, a képzés finanszírozásáért felelős személyek számára megfizethető szinten ítélik oda? 

 Hogyan kell megosztani az alap- és továbbképzés költségeit a tanácsadó személyek és az őket 
alkalmazó személyek között? 

 Van-e lehetőség differenciáltabb személyzeti ellátásra – képzett kisegítő személyzet szélesebb körű 
alkalmazásával, illetve azzal, hogy a pályaválasztási tanácsadó személyek a szolgáltatások 
menedzsereiként és koordinátoraiként is közreműködnek, és nem csupán személyes 
szolgáltatókként? 

 Milyen képzés nyújtható a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek szakmai 
előmenetelének segítésére? Megfelelő figyelmet fordítanak-e az ilyen előmenetel támogatására 
tervezett képzési lehetőségek a szakpolitikai témákra, a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 
menedzselésére és a kutatásra? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára  

 Világos célok és eredmények létrehozása a pályaválasztási tanácsadási programok számára az 
általános oktatáson, a képzési és foglalkoztatási szakpolitikákon belül, és ezek segítségével a 
pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek számára nyújtott képzési programok 
kidolgozásának és figyelésének irányítása. 

 Nemzeti képzési és képesítési pályák létrehozása a pályaválasztási tanácsadásban dolgozó személyek 
szakképesítési szerepből szakértői szerepbe történő előmenetelének lehetővé tételére. 

 Olyan jó minőségű képzési programok kidolgozása, amelyek a tanórai tanulást a gyakorlati 
készségek fejlesztésével és a munkahelyi tapasztalatszerzéssel kombinálják. 

 Célzott képzés kidolgozása a pályaválasztási tanácsadó személyekkel dolgozó személyek számára, 
például tanárok, ifjúsági munkások, közösségi önkéntesek és szociális munkások számára. 

 Távoktatás és az információs és kommunikációs technológia alkalmazása a képzés elérhetőbbé tétele 
érdekében. 

 Annak biztosítása, hogy az állami finanszírozású pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 
munkaerő-toborzási politikái figyelmet fordítsanak a munkához szükséges tudásra és készségekre. 

 A pályaválasztási tanácsadó személyek kínálatára és keresletére vonatkozó 15 éves előrejelzések 
tanulmányozása. 
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 Együttműködés a felsőoktatási intézményekkel és pályaválasztási tanácsadó személyekkel a 
pályaválasztási tanácsadásban dolgozó valamennyi személy számára szolgáló kompetencia-
keretrendszer kidolgozására. Gondoskodás arról, hogy ez a keretrendszer tartalmazza a kormányzati 
szakpolitikák megvalósításához szükséges kompetenciákat, és kiterjedjen mindazokra a 
környezetekre, amelyekben pályaválasztási tanácsadás történik, valamint az összes személyzeti 
kategóriára. E keretrendszer segítségével moduláris és ágazatközi képzési programok kidolgozása. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 Kompetencia-keretrendszer: Kanadában a Karrierfejlesztési Tanácsadók Szabványai és 
Iránymutatásai olyan keretet biztosítanak, amelyen belül számos különböző szerep azonosítható. E 
keretrendszert alapos konzultációk és a konszenzuskeresés folyamatán keresztül dolgozták ki. A 
keretrendszer felvázol néhány olyan alapvető kompetenciát, amellyel – foglalkozási környezetétől 
függetlenül – minden pályaválasztási tanácsadó személynek rendelkeznie kell. Magában foglal egy 
sor olyan speciális kompetenciát is, amelyek szükségessége a nyújtott szolgáltatás jellegétől, a 
munkakörnyezet típusától és a kiszolgált ügyfélcsoportoktól függően változik. A keretrendszert 
számos különböző helyzetben vizsgálják annak felmérésére, hogyan lehetne alkalmazni (további 
részleteket lásd a www.career-dev-guidelines.org honlapon). A kanadai keretrendszer erőteljes 
befolyással bírt az Oktatási és Szakképzési Tanácsadás Nemzetközi Szövetsége által kidolgozott 
nemzetközi szabványokra, amelyek hasznos támpontot nyújtanak más országokban az ilyen 
folyamatokhoz. 

 Képzési program: A Kelet-Londoni Egyetem posztgraduális pályaválasztási tanácsadási diplomát 
kínál, amelyet elismert egyetemi fokozattal vagy annak megfelelőjével rendelkező személyek 
kaphatnak meg. Ezt a kurzust vagy egyéves teljes idejű képzéssel, vagy két-, illetve hároméves 
részidős képzéssel lehet elvégezni. Arra képezi ki az embereket, hogy az ügyfelek különböző 
csoportjaival foglalkozhassanak. A kurzus sikeres elvégzésével eleget lehet tenni a Pályaválasztási 
Tanácsadási Intézet (ICG) tagságához előírt követelményeknek. A kurzus tanácsadási elmélettel és 
gyakorlattal, esélyegyenlőséggel (többek között az esélyegyenlőségnek a pályaválasztási tanácsadási 
kontextusban történő előmozdítását szolgáló stratégiákkal), a szervezetek változásával és 
fejlődésével (köztük egy tanácsadással foglalkozó szervezetnek a szervezetelmélet és 
változásmenedzsment keretében történő vizsgálatával), munkaerő-piaci tanulmányokkal, és oktatási 
rendszerekkel, illetve gyakorlattal foglalkozik. 

 A pályaválasztási tanácsadó személyek jegyzéke: Németországban a Német Pályaválasztási 
Tanácsadási Szövetség (DVB) olyan Pályaválasztási Tanácsadói Jegyzéket hozott létre, amely 
jelenleg 420 tagot számlál (akik közül körülbelül százan nem a DVB tagjai). A jegyzékbe történő 
felvételhez a jelentkezőknek igazolniuk kell a megfelelő alapképesítésüket, az igazolt tapasztalatukat 
és a rendszeres továbbképzésüket. 



A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA – 56 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS: KÉZIKÖNYV SZAKMA POLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

12 
A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

FINANSZÍROZÁSA 

Szakpolitikai témák 

 A pályaválasztási tanácsadást többféle módon lehet finanszírozni. Ezek többek között: a központi 
kormányzat általi közvetlen finanszírozás, a regionális vagy helyi szervezetekre áthárított 
finanszírozás, a szolgáltatások alvállalkozásba adása és a piaci alapú szolgáltatás. A kihívást az 
jelenti, hogy meg kell találni azt a legmegfelelőbb modellt vagy modellkombinációt, amely egy adott 
kontextusban működőképes. 

 
 Az áthárított finanszírozás rendszerei kérdéseket vetnek fel a központi kormányzat megmaradó 

feladataival kapcsolatban. Különösen azokban az esetekben, amelyekben a finanszírozást a 
kormányok áthárítják, fel kell tenni a kérdést arról, hogyan biztosítható a szolgáltatások minősége és 
egységessége. 

 
 A legtöbb országban a pályaválasztási tanácsadás magánpiaca nem eléggé fejlett. Akik megtehetik, 

hogy fizessenek a szolgáltatásokért, nem juthatnak hozzájuk egyénileg. Másrészt sok esetben azok a 
személyek engedhetik meg maguknak a legkevésbé a pályaválasztási tanácsadást, illetve azok 
hajlandók legkevésbé fizetni érte, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Ha szélesebb magánpiac 
létezne, javulna a polgárok rendelkezésére álló pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások általános 
szintje. Ez lehetővé tenné, hogy több kormányzati pénzeszközt irányítsanak a legnagyobb 
szükségben lévőkhöz. Ezért a kormányzatoknak keresniük kell annak a módjait, hogyan 
ösztönözhetik a piaci alapú szolgáltatás fejlődését. 

 nagy hiányosságok vannak a pályaválasztási tanácsadásra fordított kormányzati kiadásokkal 
kapcsolatban, illetve az azok megtérülésére vonatkozó információk rendelkezésre állásában. Ez 
megnehezíti a szakmapolitikusok számára annak megismerését, hogy milyen haszonra számíthatnak 
befektetéseik után. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Mennyit költ a kormányzat a pályaválasztási tanácsadásra, hogyan költi el, és mire költi? Hogyan 
javíthatók a kiadási adatok? 

 Hogyan használható hatékonyabban a meglévő befektetés? 

 Milyen kiegészítő befektetésre van szükség, és ez a szolgáltatás mely aspektusaihoz rendelhető? 
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 Mely szolgáltatási aspektusok képezik a kormányzat elsődleges feladatát? Mely aspektusok a 
megfelelőbbek a magánszektor vagy a közös vállalatok befektetése számára? 

 Amennyiben magánszolgáltatásokról van szó, mi a kormányzat felelőssége irántuk? 

 Milyen alternatívák léteznek a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások kormányzati 
finanszírozásával szemben? Hogyan ösztönözhetők az ilyen alternatív pénzforrások? 

 Melyek a korlátjai a pályaválasztási tanácsadási magánszolgáltatások ösztönzésének, különösen a 
minőségi szolgáltatásokhoz történő méltányos hozzájutással kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek 
a korlátok? 

 Hogyan állapíthatók meg a pályaválasztási tanácsadásba történő kormányzati befektetések hasznai 
költségükhöz viszonyítva? 

 Milyen lépések tehetők annak érdekében, hogy a veszélyeztetett csoportok pályaválasztási 
tanácsadási igényeinek teljesítését célzó állami finanszírozás e célcsoportok hasznára váljék? 

 Amikor az állami finanszírozást az intézményeknek nyújtják egy szolgáltatáscsomag fedezésére, 
milyen intézkedések hozhatók annak biztosítására, hogy ezek az intézmények a pályaválasztási 
tanácsadásra utalják ki ezt a finanszírozást? A szakpolitikai célok elérésének megkönnyítése 
szempontjából kívánatosabb-e az előirányozott finanszírozás, mint a blokkfinanszírozás? 

 Betöltse-e az állam a minőségi garanciát adó fél szerepét egy olyan közjó esetében, mint a 
pályaválasztási tanácsadás? Ha igen, hogyan? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára  

 Piackutatás végzése a polgárok pályaválasztási tanácsadási igényeiről, és az ilyen szolgáltatások 
kifizetésére mutatott hajlandóságukról. 

 Kvázi piac kialakítása a pályaválasztási tanácsadás terén, a magánszolgáltatást azzal ösztönözve, 
hogy a hagyományosan az állam által betöltött funkciókat alvállalkozásba adja a profitorientált és az 
önkéntes szektornak. 

 Annak biztosítása, hogy az összes, állami finanszírozásban részesülő pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatás teljesítse az előre megállapított minőségi szabványokat. 

 A szolgáltatások kínálatának és keresletének átláthatóbbá tétele annak érdekében, hogy a 
magánszolgáltatók hajlamosabbak legyenek forrásokat befektetni ebbe a területbe. 

 A pályaválasztási tanácsadás összekapcsolása olyan mechanizmusokkal, mint a tanulás 
finanszírozására szolgáló egyéni tanulási számlák és képzési adók. A pályaválasztási költségek 
támogatható költségekként történő elfogadása – a közvetlen oktatási és képzési költségek mellett – az 
adott rendszerekben. 
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 Meg kell vizsgálni a pályaválasztási tanácsadás fejlesztésének és kiterjesztésének az egyénektől és 
munkáltatóktól származó társadalombiztosítási hozzájárulások általi támogatási lehetőségeit, az 
adókból származó kormányzati költségvetési támogatás helyett.  

 A munkáltatók ösztönzése arra, hogy befektessenek a tanácsadási szolgáltatásokba, és ilyen módon 
ők kezeljék alkalmazottjaik karrierfejlődési igényeit, azon az alapon, hogy ez a dolgozók 
készségeinek, motivációjának és termelékenységének folyamatos fejlődése által hozzájárul a 
versenyképességükhöz. 

 Amennyiben megvalósítható, költség-hatékony alternatívák átgondolása a személyes pályaválasztási 
tanácsadás kiegészítésére, beleértve a tananyag biztosítását, a csoportos tanácsadást, az önkiszolgáló 
szolgáltatásokat és az információs és kommunikációs technológián alapuló szolgáltatásokat. 

 Amennyiben áthárított szolgáltatásokról van szó, védekezés azon problémákkal szemben, amely 
ennek következményei: költséges átfedések, az ágazatokon belüli és ágazatok közötti koordináció 
hiánya, az összehasonlítható szabványok hiánya a régiók között, ami a szolgáltatásokhoz történő 
méltánytalan hozzájutáshoz vezet; illetve a szabványok általános romlása. Törekedni kell arra, hogy 
a centralizált és decentralizált modellek ésszerű kombinációja jöjjön létre úgy, hogy a helyi egységek 
olyan egyeztetett célok és irányelvek összefüggésében dolgozzák ki a saját politikájukat, amelyekre 
az érdekelt felekkel folytatott széleskörű konzultáció után jutottak el. 

 Amennyiben a régiók vagy intézmények számára nyújtott finanszírozás blokktámogatások 
formájában történik, olyan stratégiák elfogadása, amelyek megkövetelik, hogy a régiók vagy az 
intézmények pénzösszegeket irányozzanak elő a pályaválasztási tanácsadásra (például különböző 
személyzeti formák alkalmazásával). 

 Amennyiben a pályaválasztási tanácsadást a piacon keresztül kell ösztönözni, stratégiák tervezése a 
piaci kudarcok kompenzálására. 

 Annak biztosítása, hogy minőségi szabványok kerüljenek megállapításra a piac számára a fogyasztói 
bizalom növelése érdekében. 

 Annak biztosítása, hogy a szakpolitika fejlesztése érdekében stratégiákat dolgozzanak ki a 
kiadásokkal és a forrásfelhasználásokkal kapcsolatos adatok összegyűjtésére. 

 

Példák hatékony válaszmechanizmusokra 

 Áthárított finanszírozás: Észtországban az Oktatási és Kutatási Minisztérium éves együttműködési 
szerződést köt az ország 15 közigazgatási régiójának mindegyikével. Egy adott régió megyei 
kormányzója kiszervezheti a pályaválasztási tanácsadást egy szolgáltatónak, aki non-profit szervezet 
vagy önkormányzati intézmény lehet. A régiók eldönthetik, hogyan használják fel az Oktatási 
Minisztérium által az ifjúsági pályaválasztási tanácsadásra szánt pénz körülbelül 95%-át. A 
pénzeszközök maradékát továbbképzésre, tájékoztató anyagokra és az elektronikus információs 
rendszer karbantartására irányozzák elő. A tanácsadó személyzet szolgálat közbeni továbbképzésére 
szolgáló költségvetést a helyi önkormányzat biztosítja. Bár nincsenek kötelező szolgáltatási 
szabványok, vannak bizonyos iránymutatások, amelyeknek a betartására felkérik a szolgáltatókat. A 
Szociális Minisztérium esetében a dolgozók fizetése és a pályaválasztási tanácsadásban alkalmazott 
berendezések költsége az állami költségvetésből származik. A privatizációs jövedelemből eredő 
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kiegészítő pénzkészleteket a pályaválasztási tanácsadó személyek és az állásközvetítő 
szaktanácsadók továbbképzésére, pályaválasztási információs brosúrák kiadására és pályaválasztási 
tesztek vásárlására, illetve a használatukkal kapcsolatos képzésre irányozzák elő. Az Európai Unió 
PHARE 2000 programjából származó finanszírozás támogatja „A munkaerő-piaci szolgáltatások 
kiegyensúlyozott fejlesztését szolgáló támogatásról” szóló projektet, amely magában foglalja a 
személyzet képzését és a pályaválasztási tanácsadó rendszer, illetve a pályaválasztási tanácsadás 
szolgáltatási szabványainak fejlesztését. Az utóbbiak átfogóan alkalmazandóak. 
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KOORDINÁCIÓ ÉS STRATÉGIAI VEZETÉS 

Szakpolitikai témák 

 A legtöbb országban az oktatás, a képzés és a foglalkoztatás szakpolitikái kevéssé veszik figyelembe 
a pályaválasztási tanácsadást. 

 
 A legtöbb országnak erős stratégiai vezetést kell biztosítania annak érdekében, hogy a 

pályaválasztási tanácsadások jobban tervezhetők, és jobban koordinálhatók legyenek: 
 

 Az oktatáson, képzésen, foglalkoztatáson, a közösségi és a magánszektoron belüli szolgáltatások 
fragmentáltak: ritkán jól összehangoltak, koherensen megtervezettek, illetve megfelelően 
integráltak. 

 Nagyon gyakran az intézmények követelményei vagy a tanácsadó személyek igényei, és nem 
annyira a felhasználók igényei határozzák meg, milyen szolgáltatásokat nyújtanak, és hogyan. 

 A pályaválasztási tanácsadások kidolgozásában és tervezésében hiányzik a hatékony 
együttműködés mind a különböző kormányzati minisztériumok, mind a kormányzat és az egyéb 
érdekelt felek között. 

 A kormányzaton kívüli szociális partnerek és érintett felek nem játszanak szerepet a tanácsadási 
szakpolitikák kidolgozásában és a szolgáltatásokban. 

 Ennek eredményeképpen a pályaválasztási tanácsadást igénylő emberek nehéznek találhatják, hogy 
hozzájussanak az igényieknek megfelelő szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatások nem egységes 
szerkezetűek az olyan ágazatok, mint az oktatás és a foglalkoztatás között. 

 Mindeddig kevés ország dolgozott ki szakpolitikai struktúrákat annak biztosítására, hogy a 
pályaválasztási tanácsadást nyújtó különböző alrendszerek egymással összekapcsolódjanak olyan 
eszközök által, mint a minisztériumközi vagy tárcaközi bizottságok, a nemzeti tanácsadási fórumok, 
illetve egy olyan szakpolitikai egység, amely az egész szolgáltatási rendszerről a saját hatáskörében 
rendelkezik. A tanulás és a foglalkoztathatóság egész életen át tartó perspektívájának elfogadása egy 
olyan keretet teremtene, amely segítséget nyújt a fragmentáltság leküzdésében. 

 A jobb stratégiai vezetés még inkább kulcsfontosságú – ha nehezebben elérhető is – a decentralizált 
rendszerekben. A decentralizált rendszerekben erre szükség van a szolgáltatásokhoz való méltányos 
hozzáférés és a szolgáltatások összehasonlítható szabványainak biztosítása érdekében. 

 A pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos jogalkotás ritkán foglalkozik a polgárok szolgáltatásokra 
való jogosultságával, illetve azokkal a szabványokkal, amelyeket a szolgáltatásoknak teljesíteniük 
kell. A jogalkotás gyakran nagyon nagy általánosságban utal a szolgáltatásokra, és olyan egyedülálló 
ágazatokra korlátozódik, mint az oktatás vagy a munkaerőpiac. 
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A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen mértékben tükrözik az oktatási, képzési és foglalkoztatási szakpolitikák a pályaválasztási 
tanácsadás szükségességét és fontosságát? 

 Hogyan használható egy egész életen át tartó szakpolitikai keretrendszer arra, hogy egységességet 
hozzon a tanácsadási szolgáltatásokba az egész oktatási, képzési és foglalkoztatási területen? 

 Milyen stratégiákat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a tanácsadási szolgáltatásnak helyet adó 
meglévő alrendszereket belsőleg egységesebbé, valamint az ilyen szolgáltatásokat a felhasználók 
számára könnyebben azonosíthatóvá, illetve hozzáférhetővé lehessen tenni? 

 Hogyan mozdítható elő, és fejleszthető tovább a pályaválasztási tanácsadásért felelős különböző 
kormányzati szervek ágazatközi együttműködése? 

 Melyek a pénzügyi, erőforrásbeli és szervezeti implikációi annak, ha a pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatás fragmentált életkor- és ágazat-specifikus szemléletét olyan szemléletté alakítják át, 
amely egy egész életen át tartó tanulási keretrendszerbe épül be, és amely lehetővé teszi, hogy a 
szolgáltatások változatos skáláját egy ilyen keretrendszeren belül az egész élettartamon át 
biztosítsák? 

 Tekintve a kormányzati prioritásokat és szakpolitikai célokat, milyen célokat kell megfogalmazni a 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások számára? 

 Mely szakpolitikai ösztönzők állnak rendelkezésre a pályaválasztási tanácsadás egész életen át tartó 
irányításához? Hogyan tökéletesíthetők azok? 

 Milyen változtatások szükségesek a meglévő jogalkotásban vagy egyéb irányítási eszközökben 
annak érdekében, hogy azokat hozzá lehessen igazítani az egész életen át tartó tanulás szakpolitikai 
keretrendszeréhez? 

 Ha a meglévő jogalkotás nem terjed ki a pályaválasztási tanácsadásra, milyen egyéb szakpolitikai 
dokumentumok irányíthatják az ilyen szolgáltatást? 

 Hogyan kell tükröződnie a polgárok szolgáltatási jogosultságának a pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatásokat szabályozó jogalkotásban vagy egyéb irányító dokumentumokban? 

 Hogyan alakítható át a jelenlegi jogalkotás – ha rendelkezéseket állapít meg, és a szolgáltatókat 
szolgáltatásra kötelezi – olyan módon, hogy a polgárokat a szolgáltatásra való jogosultságuk 
meghatározásán keresztül felhatalmazza?  

 Melyek a fő hiányosságok a pályaválasztási tanácsadásban, és hogyan kezelhetők e hiányosságok a 
minisztériumok, ágazatok és alrendszerek közötti együttműködés által? 

 Milyen mechanizmusok léteznek a szolgáltatási minőség és egységesség ágazaton belüli és ágazatok 
közötti biztosítására? Kötelezők-e ezek a rendelkezések, és ha igen, mely vizsgálati és monitoring 
stratégiák kerültek kidolgozásra? Hogyan fejleszthető és tökéletesíthető a minőségbiztosításban az 
ágazatközi együttműködés? 
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 Hogyan vonhatók be a felhasználók, a szolgáltatók és az egyéb érdekelt felek a szakpolitikák 
fejlesztésébe a pályaválasztási tanácsadás keretében? 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A meglévő nemzeti, regionális és helyi pályaválasztási tanácsadás teljesítményértékelése az egész 
életen át tartó szakpolitikai célok ellenében. 

 Egy integrált, egész életen át tartó és átfogó pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás elképzelésének 
beépítése az egész életen át tartó tanulás kidolgozás alatt álló szakpolitikáiba. 

 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások közötti szélesebb körű együttműködés lehetőségeinek 
megvizsgálása minden szinten, ágazatokon belül és ágazatok között. 

 A megfelelő oktatási, képzési és foglalkoztatási törvényhozói keretek átvizsgálása, biztosítva, hogy 
azok kifejezetten foglalkozzanak a pályaválasztási tanácsadással, különösen a polgárok 
perspektívájából, az egész életen át tartó tanulás összefüggésében. 

 Olyan tárcaközi struktúra létrehozása, amely különböző, pályaválasztási tanácsadási felelősséggel 
rendelkező kormányzati tárcákat hoz össze. Ennek segítségével közös kormányzati szakpolitika 
célok kidolgozása a tanácsadáshoz és a nagyobb koherenciához, nagyobb hatékonysághoz, valamint 
a tanácsadásban történő feladatmegosztáshoz. 

 Olyan nemzeti fórum létrehozása a tanácsadási politikák és a rendszerek fejlesztése számára, amely 
mind a kormányzat, mind az érdekelt felek képviselőit magában foglalja, valamint a szolgáltatás 
kulcsfontosságú partnereit is, a programok összpontosításának és fejlesztésének segítése, valamint a 
szakpolitikai döntéshozatal irányítása érdekében. 

 Az erős, decentralizált régiókkal rendelkező országokban regionális tanácsadási fórumok létrehozása 
a nemzeti fórumtevékenységek részeként. 

 Szakpolitikák, rendszerek és gyakorlatok kidolgozása a pályaválasztási tanácsadás számára 
kölcsönös tanulás és nemzetközi együttműködés által, az Európai Unió oktatási, képzési és 
foglalkoztatási programjai, az Európai Szociális Alap és a Világbank befektetése által felkínált 
lehetőségek felhasználásával. 

 

Példák a hatékony válaszmechanizmusokra 

 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó jogalkotás: Egyes jogalkotások 
kifejezetten megjelölik a nyújtandó szolgáltatások típusait, és azt, hogy kinek szólnak. 
Németországban a Felsőoktatási Kerettörvény megköveteli, hogy a felsőoktatási intézmények 
„tájékoztassák a hallgatókat és a jelentkezőket a tanulás lehetőségeiről és feltételeiről, illetve a 
tanulmányi kurzusok tartalmáról, szerkezetéről és követelményeiről”, és az egész tanulmányi időszak 
alatt „hallgatóorientált tanácsok nyújtásával segítsék a hallgatókat”. Az ilyen tanácsadás 
biztosításakor azt is megköveteli az intézményektől, hogy együttműködjenek „a szakképzési 
tanácsadásért felelős hatóságokkal”. 
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 Az ágazatközi együttműködés tökéletesítése és a szociális partnerek bevonása a pályaválasztási 
tanácsadás szakpolitikáinak kidolgozásába: Finnországban a kulcsfontosságú érdekelt felek széles 
körű és sokoldalú együttműködési vállalkozásokkal foglalkoznak, és számos szervezet érdeklődik a 
pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos témák iránt. Egy nemzeti tanácsadói csoport már az 1980-
as évek óta működik az oktatási és a munkaügyi minisztériumoktól kapott megbízással, a szociális 
partnereket is magában foglaló széles körű tagsággal. Kétévenként tesz jelentést a középfokú és 
szakképzésben folytatott tanácsadásról, valamint az általánostól a középfokú oktatásig, valamint az 
oktatástól a munkaerő-piacig tartó átmenetekkel kapcsolatos témákról. Javaslatokat is terjesztett elő a 
jó gyakorlat terjesztésére és a szolgáltatásban tapasztalható hiányosságok kiküszöbölésére. Már szó 
volt arról, hogy kiterjesztenék a megbízását, amely így az egész életen át tartó tanácsadást is 
magában foglalná. 

 
 Az egész életen át tartó pályaválasztási tanácsadás integrált rendszerének kidolgozása: 2001-ben a 

Walesi Nemzetgyűlés útjára bocsátott egy minden életkorra kiterjedő tanácsadási szolgáltatást, a 
Careers Wales-t, amely egy közös márkanév alatt futó hét regionális pályaválasztási tanácsadó cég 
szövetségeként működik. A szolgálat jövőkép-nyilatkozata a társadalmi és gazdasági jólét alapvető 
feltételének tartja a pályaválasztási tanácsadást, küldetésnyilatkozata az egész életen át tartó 
karriertervezés által az emberek továbbképzésébe vetett hitet tükrözi. A Careers Wales felelős a 
törvényes pályaválasztási szolgáltatás fiatalok számára történő átadásáért, a felnőtt-tanácsadásért, a 
learndirect call center hálózatért, a Youth Gateway-ért (amely egy rövid, intenzív átmeneti 
készségfejlesztő kurzus a veszélyeztetett 16-17 évesek számára), illetve az oktatás és az üzleti szféra 
közötti kapcsolatokért. Ezen kívül támogatja az iskolai és főiskolai pályaválasztási oktatási 
programokat (amelyek Wales-ben kötelezők a 13-19 évesek számára) tananyag-konzultáció, 
tanárképzés és a pályaválasztási könyvtárak számára nyújtott támogatás által. One-stop-shopjai 
találkozóhely jelleggel mindenféle korú ember számára elérhetők. További, felnőttek számára 
nyújtott segítő (outreach) szolgáltatások zajlanak a legkülönfélébb közösségi környezetekben, 
némelyek mobil létesítmény segítségével, némelyek telefonon keresztül, némelyek pedig az 
Interneten. A Careers Wales által alkalmazott személyzet fiatalokkal és felnőttekkel is képes együtt 
dolgozni, bár általában vagy az egyikre, vagy a másikra specializálódnak. Az egész személyzetre 
kiterjedő közös alkalmazási kör rugalmasságot biztosít a menedzserek számára, hogy különböző 
szakterületeken használhassák fel a személyzetet, és kiterjeszthessék a tapasztalataikat. 
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Szakpolitikai témák 

 A legtöbb országban kevés rendszeres és szisztematikus értékelést végeznek a pályaválasztási 
tanácsadási szolgáltatások minőségéről. A szolgáltatások minőségére kidolgozott szabványok nem 
léteznek, illetve bizonyos szektorokban jelen vannak, míg másokban nincsenek. Ahol léteznek 
minőségi szabványok, azok általában önkényesesek, és nem kötelezők. Az ilyen minőségi 
szabványok alapján végzett szolgáltatásvizsgálatok inkább kivételt képeznek, mint szabályt. Csak 
alkalmanként rendelkeznek a minőségi szabványok a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzési eljárásokkal 
vagy szankciókkal. 

 A magánszektor által nyújtott pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokra nem vonatkoznak 
szabványok vagy ellenőrzések. Ahol a tanácsadási szolgáltatásokat az állami szektor alvállalkozásba 
adja a magán- vagy önkéntes szektornak, általában nem írnak elő szolgáltatási szabványokat és 
eredményeket a felhasználók számára. Ahol a kormányzatok decentralizált vagy áthárított 
pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokat működtetnek, ritkán hoznak létre olyan minőségi 
keretrendszereket, amelyek a központi szakpolitikai célok és szabványok teljesítését biztosítják. 

 Minőségi keretrendszerek hiányában, a minőség biztosítása érdekében túlzott függés alakult ki a 
személyzet képesítéseitől vagy a szakmai gyakorlati kódexektől. Ezek gyakran magukban foglalják a 
szolgáltatás bizonyos formáit, de más formáit nem. A centralizált rendszerekben, amelyekben 
adminisztratív ellenőrzéseket alkalmaznak a minőség biztosítására, gyakran problémák merülnek fel 
a személyzet változó vagy nem megfelelő képesítései miatt. 

 A pályaválasztási tanácsadásról rendelkezésre álló mennyiségi információ nagy része korlátozott 
hasznossággal bír a folyamatok és a szolgáltatási minőség értékelése szempontjából. 

 A pályaválasztási tanácsadási szakpolitikákat nem irányítja megfelelő mértékben a felhasználók 
visszajelzése, valamint a megfelelő tényanyag és adatok, köztük olyan alapvető információk, mint a 
kihasználtság szintjei és az elért szolgáltatások típusai. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Miért fontos az állami finanszírozású pályaválasztási tanácsadások értékelése a felhasználók és az 
adófizetők számára? Hogyan szolgálja az ilyen értékelés a felhasználók és az adófizetők érdekeit? 

 Tekintve a tanácsadási szolgáltatás jelenlegi helyzetét az ön országában, milyenek legyenek a 
megfelelő értékelési mechanizmusok? Kinek legyen beleszólása ebbe, és hogyan? 
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 Melyek az előnyei és a korlátai az (i) adminisztratív jellegű, (ii) felhasználó-központú és (iii) 
tanácsadó személy központú minőségbiztosítási mechanizmusoknak? Ezeknek mely kombinációja 
hozza létre a legjobb eredményeket? 

 Melyek az előnyei és korlátai az önkéntes / kötelező minőségbiztosítási szabványoknak?  

 Mennyire megfelelők és elegendők az olyan általános minőségi szabvány keretrendszerek, mint az 
ISO vagy a Total Quality Management a pályaválasztási tanácsadások számára? Honnan lehet ezt 
tudni? 

 A pályaválasztási tanácsadás minőségbiztosításának milyen jó példáit dolgozták már ki nemzeti vagy 
ágazati szinten, ami módosítható, és más kontextusokra átvihető? 

 Hogyan értékelik és szabályozzák a pályaválasztási tanácsadást a magánszektorban? Mi legyen a 
kormányzat szerepe? 

 Milyen típusú adatok állnak jelenleg rendelkezésre, amelyek segítik a szolgáltatási minőségbe való 
betekintést? 

 Hogyan használják ki az olyan rendszeres értékelési folyamatokat, mint a felhasználói visszajelzés? 

 Mely érdekelt felek és képviseleti szervek bevonása szükséges a szolgáltatási szabványok 
tervezésébe és figyelésébe? Hogyan vonhatók be a felhasználók e folyamatba? Hogyan képviselik a 
meglévő minőségbiztosítási keretrendszerek az érdekelt felek (felhasználók, adófizetők, 
adminisztrátorok, tanácsadó személyek) érdekeit? Hogyan kellene jobban képviselni ezeket az 
érdekeket? 

 Milyen mechanizmusokat dolgoztak ki a szolgáltatások egységességének biztosítására a különböző 
szektorokban, régiókban és szolgáltatóknál? 

 Milyen minőségi szabványokat szükséges kidolgozni annak biztosítása érdekében, hogy a 
pályaválasztási információk megbízható, objektív, átfogó és felhasználóbarát módon, illetve kellő 
időben kerüljenek előállításra? 

 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára  

 A pályaválasztási tanácsadás értékelési mechanizmusainak és minőségbiztosítási keretrendszereinek 
vizsgálata, beleértve a pályaválasztási tájékoztató anyagok minőségi keretrendszereit, amelyeket az 
önök országában használnak. Hogyan tökéletesíthetők ezek? 

 A pályaválasztási tanácsadás értékelési mechanizmusainak és minőségbiztosítási keretrendszereinek 
vizsgálata, beleértve a pályaválasztási tájékoztató anyagok minőségi keretrendszereit, amelyeket más 
országokban használnak. Milyen tanulságok szűrhetők le a tapasztalataikból? 

 Az oktatás, képzés és foglalkoztatás egyéb területein, valamint a fogyasztóvédelmi szakpolitikák 
terén az önök országában alkalmazott minőségbiztosítási keretrendszerek és módszerek vizsgálata. 
Annak értékelése, mennyire lényegesek vagy megfelelők a fentiek a pályaválasztási tanácsadási 
szolgáltatásokhoz való alkalmazkodás, vagy az azokkal együtt történő használat szempontjából. 
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 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások értékelési eljárásaira irányuló kísérleti tesztelés. Annak 
azonosítása, melyik adja a legjobb eredményeket a felhasználók, az adófizetők és a finanszírozók 
számára. 

 Ágazatközi megbeszélések kezdeményezése az értékelési eljárásokról és a minőségbiztosítási 
keretrendszerekről a megfelelő érdekelt felekkel (felhasználókkal, adófizetőkkel, adminisztrátorokkal 
és tanácsadási dolgozókkal), továbbá ezzel együtt egy stratégia kidolgozása a meglévő értékelési 
eljárások tökéletesítésére. Annak meghatározása, hogy miképp támogathatják egymást a különböző 
ágazatok egy ilyen stratégia kidolgozásában, és hogyan tanulhatnak egymás tapasztalataiból. 
Szükség esetén közös megközelítések kidolgozása. 

 Annak átgondolása, hogyan alkalmazhatók a szabványok a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások 
akkreditálására. Annak átgondolása, hogyan támogathat egy ilyen megközelítést az akkreditált 
szolgáltatások márkanévvel történő megjelölése, technikaként használva ezt azok hatékonyabb 
forgalmazásához. 

 Minőségi szabványok megállapítása az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatási nyilatkozatok 
ellenében (beleértve az elsőbbségi ügyfélcsoportok szolgáltatásokhoz való hozzájutását), valamint 
felhasználói monitoring és visszajelzési mechanizmusok bevezetése annak biztosítására, hogy az 
ilyen szabványok teljesítésre kerüljenek. 

 Minőségi szabványoknak a teljesítménycélok megállapításához használt kritériumként történő 
alkalmazása (beleértve az elsőbbségi ügyfélcsoportok számára kitűzött célokat a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés tekintetében) a szolgáltatások értékelésének és vizsgálatának szervezéséhez, 
valamint monitoring és visszajelzési mechanizmusokként való hasznosításuk. 

 Amikor a pályaválasztási tanácsadás áthárított (akár kiszervezés, akár decentralizáció által), olyan 
minimális szabványok megállapítása, amelyeket teljesíteniük kell azoknak a regionális és helyi 
hatóságoknak vagy egyéb harmadik feleknek – például közösségi csoportoknak –, amelyek állami 
finanszírozásban részesülnek a szolgáltatások nyújtására. 

 A szolgáltatások minőségének javítása azáltal, hogy magasabb szabványokat követelnek meg a 
pályaválasztási tanácsadási személyzet különböző kategóriáinak kezdeti és szolgálat közbeni 
képzésében. 

 A pályaválasztási tanácsadó személyzet és a pályaválasztási információk előállításába bevont 
személyek által végzett munka tanulmányozásának elvégzése vagy megrendelése mind az oktatási, 
mind a munkaerő-piaci ágazatban, azoknak a kompetenciáknak az azonosítására, amelyeknek a 
bemutatását a tanácsadóktól elvárják. 

 Azon készségek és kompetenciák méréseinek kidolgozása, amelyeknek az ügyfelekben történő 
kifejlesztésére a pályaválasztási tanácsadó szolgáltatások törekszenek, valamint azoknak a módoknak 
a megvizsgálása, amelyek által e méréseket minőségi szabványokká lehet fejleszteni. 

 A felhasználók bevonása a minőségbiztosítási rendszerek tervezésébe, megvalósításába és 
értékelésébe. 

 Ahol a pályaválasztási tanácsadás az intézmények és szervezetek átfogó értékelésének része 
(úgymint iskolák, szakképzési környezetek, egyetemek vagy munkaügyi hivatalok), annak 
biztosítása, hogy a vizsgálati csoport magában foglalja a pályaválasztási tanácsadást megértő és arra 
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szakképzettséggel rendelkező személyeket. Konkrét kritériumok kidolgozása a pályaválasztási 
tanácsadás ilyen környezetekben történő vizsgálatára, ezenkívül vagy különálló jelentések 
közzététele, vagy pedig olyan megoldás, hogy az átfogó jelentésben egy nagyobb fejezetet a 
pályaválasztási tanácsadásnak szentelnek. 

 Annak átgondolása, hogyan alkalmazhatók az állami finanszírozású pályaválasztási tanácsadás 
számára kifejlesztett minőségbiztosítási keretrendszerek a magánszektor által végzett szolgáltatásra a 
felhasználók védelmének biztosítása érdekében. 

 

Példák hatékony válaszmechanizmusokra 

 Minőségi szabványok: Az Egyesült Királyságban a pályaválasztási tanácsadás minőségi szabványait 
kezdetben a Tanácsadási Tanács dolgozta ki, amely a pályaválasztási tanácsadó szervezeteket 
képviselő független szervezet, és most a Nemzeti Foglalkoztatási Képzési Szervezet menedzseli. A 
mátrix Minőségi Szabvány, ahogy ma ismerik, öt olyan területet ölel fel, amely közvetlenül érinti 
azokat a módokat, amelyeken keresztül az egyének segítséget kapnak (például mennyire hatékonyan 
részesülnek segítségben a választási lehetőségek feltárásában és a döntések meghozatalában, illetve 
az információhoz történő hozzájutásban), valamint a szolgáltatások menedzselésének módjait érintő 
öt területet (például mennyire jól hasznosítják az ügyfelek visszajelzéseit, illetve fejlesztik a 
munkatársaik készségeit). A Szabvány szerint akkreditációt kívánó pályaválasztási tanácsadási 
szervezeteket egy külső testület méri fel, amely jelenleg a Tanácsadási Akkreditációs Testület. A 
pályaválasztási tanácsadási célokra kormányzati pénzekhez jutni kívánó szervezeteknek 
rendelkezniük kell ilyen akkreditációval. A Szabvány a minőség továbbfejlesztésére is 
felhasználható, a Tanácsadási Tanács konzulenseitől kapott segítséggel. A mátrix Szabvány további 
részleteit lásd a www.matrix-quality-standard.com honlapon. 

 Önkéntes iránymutatások: Dániában azt követően, hogy az akkori Oktatási és Szakképzési 
Tanácsadási Nemzeti Tanács 1995-ben kiadta az etikai iránymutatásokat, további iránymutatásokat 
tettek közzé a minőségbiztosítási eljárások kidolgozásához. Ezek azt indítványozzák, hogy minden 
egyes szolgáltatás tekintetében meg kell tárgyalni a minőségi kritériumokat, és egyetértést kell elérni 
azokról, továbbá megfelelő önértékelési eljárásokat kell kidolgozni. 
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A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS HATÉKONYSÁGÁNAK 

FELMÉRÉSE 

Szakpolitikai témák 

 Jelenleg kevés kormányzat rendelkezik a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásról vagy a 
szakpolitikai célok teljesítésében mutatott hatékonyságáról adandó általános képhez szükséges 
adatokkal. 

 Kevés kormányzati minisztérium képes pontosan megállapítani, mennyi pénzt költenek a 
pályaválasztási tanácsadásokra, vagy hogyan költik el. Az e téren végzett magánbefektetésről és 
kiadásokról szóló információ nem áll rendelkezésre. 

 A legtöbb szakmapolitikus nagyon korlátozott tényanyagra támaszkodik a pályaválasztási 
tanácsadások bemeneteinek, folyamatainak és kimeneteinek értékelésekor. 

 Ahol történik adatgyűjtés, ott az a tendencia figyelhető meg, hogy az egyszerű mennyiségi mutatókra 
összpontosítanak (például tanácsadó szolgálatok által megkérdezett ügyfelek számára, az állami 
munkaügyi hivatalok által sikeresen elhelyezett személyek számára), mintsem az olyan, szakpolitika 
szempontjából lényeges mutatókra, mint az ügyfél-elégedettség vagy a tökéletesített pályaválasztási 
döntéshozatali készségek. 

 Egy megbízható tényanyag létrehozásának feladata különösen a pályaválasztási tanácsadás terén 
jelent kihívást, ahol a folyamat és az eredmények sem könnyen nem láthatók, sem könnyen nem 
mérhetők, és ahol nehéz meghatározni az okviszonyt. 

 A pályaválasztási tanácsadás területére jellemző erős kutatási tradíció ellenére kevés olyan kutató és 
szakosodott kutatóközpont van, amely kifejezetten a közvetlen szakpolitikai fontossággal rendelkező 
alapos tényanyag létrehozásával kapcsolatos módszertani és egyéb témákkal foglalkozna. A kevés 
meglévő kutatás továbbra is fragmentált, és nem kumulatív jellegű. 

 Még ahol létrehozás alatt áll is egy tényanyag, az ilyen adatok és a szakpolitikai döntéshozatali 
folyamat közötti kapcsolat gyakran nem eléggé erős. 

 

A szakpolitika által kezelendő kérdések 

 Milyen hasznokkal jár, ha jobb tényanyag áll rendelkezésre a pályaválasztási tanácsadási 
szakpolitikák elkészítéséhez? Ki fog profitálni belőle? Hogyan? 
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 Milyen adatokat gyűjtenek jelenleg, kik, mely szektorokban, és milyen célból? Hogyan használják 
fel ezeket az adatokat a szakpolitikai döntéshozatal és az értékelés irányítására (ha egyáltalán 
felhasználják)? Melyek a hiányzó adatok? 

 Ahol adminisztratív információs rendszerek működnek, milyen változtatásokra van szükség a 
tanácsadáshoz kapcsolódó adatok beemeléséhez? A rendszereket a kompatibilis oktatási és 
munkaerő-piaci hatóságok működtetik-e, és konszolidálhatók-e a különböző rendszerek adatai? 

 A decentralizált rendszerekben milyen stratégiák léteznek annak biztosítására, hogy a regionális vagy 
alrendszer szintjén összegyűjtött információk nemzeti szinten konszolidálhatók legyenek (például a 
szolgáltatások egységességének és a jogosultságokhoz való egyenlő hozzáférésnek a figyelésére)?  

 Milyen új adattípusok szükségesek a biztosított pályaválasztási tanácsadás és a szakpolitikai célok 
közötti megfelelés figyeléséhez? 

 Milyen adatgyűjtési stratégiák léteznek az új, másfajta vagy kiterjesztett szolgáltatások és 
célcsoportok igényeinek jelzésére? 

 Milyen tényanyag áll rendelkezésre a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokba történő jelenlegi 
állami befektetésekből származó megtérülésről? 

 Melyek a különböző szolgáltatási típusok relatív költségei és hasznai? 

 Milyen információ áll rendelkezésre a magánszektor által nyújtott pályaválasztási tanácsadás 
mértékéről és jellegéről? Ki használja az ilyen szolgáltatásokat, és milyen költségen?  

 Történik-e adatgyűjtés az állami és magánfinanszírozású tanácsadási szolgáltatások esetében az 
alábbiakról: 

 A tanácsadási szolgáltatások felhasználóinak száma és jellemzői (úgymint életkor, nem, régió, 
társadalmi-gazdasági helyzet, oktatási szint és etnikai származás); 

 A különböző felhasználótípusok különböző igényei; 

 A felhasználói elégedettség arányszámai; és 

 A felhasználói jellemzők szerinti változás ezekben az arányszámokban? 
 

Néhány választási lehetőség a szakmapolitikusok számára 

 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás különböző dimenziói számára jelenleg összegyűjtés alatt 
álló tényanyag körének, és az ilyen adatok céljának, használatának és hasznosságának azonosítása. 

 A tényanyagban fennálló hézagok azonosítása a pályaválasztási tanácsadásba jelenleg végzett 
befektetés hatásának mérésére. Annak átgondolása, mely egyéb adattípusok szükségesek jelenleg. 

 Nemzeti szintű együttműködés az érdekelt felekkel (felhasználókkal, ügyintézőkkel, tanácsadó 
személyekkel) annak azonosítására, mely adattípusok és milyen adatgyűjtési eljárások lennének 
szükségesek a pályaválasztási tanácsadás hatásáról szóló adatok javításához a közérdekű célok 
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elérésekor. (A példák tartalmazhatják a felhasználókról, a nyújtott szolgáltatásokról, a személyzet 
időfelhasználásról és a költségekről, illetve eredményekről szóló mutatókat.) 

 Annak megvizsgálása, milyen adatgyűjtési skálát, típusokat és eljárásokat alkalmaznak jelenleg más 
országokban, és ezek kiigazítása, illetve adott esetben alkalmazása. 

 Más országokkal történő együttműködés a közös mutatók, teljesítménymérések, valamint 
adatgyűjtési megközelítések és költség-haszon elemzési módszerek kidolgozásában. 

 Kutatási finanszírozás biztosítása annak a tényanyagnak az azonosítására, amely a pályaválasztás 
megbízható szakpolitikáinak kidolgozásához szükséges. Kutatás és értékelési tanulmányok 
megrendelése. 

 Annak biztosítása, hogy az oktatási, képzési és foglalkoztatási szakpolitikák megvalósításához és 
értékeléséhez megrendelt kutatás erőteljes hivatkozást tartalmazzon a pályaválasztási tanácsadásra. 

 Annak biztosítása, hogy a minisztériumokban működő statisztikai személyzet tisztában legyen a 
pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos mérési és értékelési témákkal. Megbeszélések 
kezdeményezése az ilyen személyzet és a pályaválasztási tanácsadási szakpolitikákért felelős 
személyek között. 

 Amennyiben megvalósítható, olyan kutatási egység létrehozásának ösztönzése, amely kifejezetten a 
pályaválasztási tanácsadás témáira összpontosít a szakpolitikák kidolgozásához szükséges tényanyag 
erősítése érdekében. 

 Tudományos kutatók – köztük a pályaválasztási tanácsadás területén dolgozók – finanszírozása, 
hogy kutatásukkal támogassák a tényanyagon alapuló, a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos 
szakpolitikai döntéshozatalt. 

 Annak biztosítása, hogy a kezdeti pályaválasztási tanácsadási képzési programok erős elemként 
tartalmazzák a tényanyagon alapuló szakpolitikai döntéshozatalt. Szolgálat közbeni képzés 
biztosítása e területen a pályaválasztási tanácsadó személyeknek. 

 A pályaválasztási tanácsadási szolgáltatásokról szóló kérdések beépítése az országos és/vagy 
regionális szinten olyan témákról végzett vizsgálatokba, mint a szolgáltatások és termékek háztartási 
felhasználása, a munkaerő, a felnőttképzés vagy az iskolaelhagyók. Olyan piaci vizsgálatok 
lehetőségeinek feltárása, amelyek fényt vethetnek az emberek pályaválasztási tanácsadási igényeire, 
és arra, hol és hogyan teljesítik ezeket az igényeket. 

 

Példák hatékony válaszmechanizmusokra 

 Az értékelés és a szakpolitika fejlesztése: 2000–2003 során Finnország széles körű értékelést végzett 
a tanácsadási szolgáltatásairól: a középiskolákban, a középfokú oktatásban, a felsőoktatásban, a 
felnőttképzésben és az állami munkaügyi szolgálatban. Az értékelések – bár számos példát találtak a 
jó gyakorlatra – azt mutatták, hogy a nemzeti politikák fragmentáltak, és a szolgáltatások képtelenek 
megfelelni a növekvő igényeknek. A visszajelzési mechanizmusok intézményes szinten gyengének 
minősültek, és felmerült, hogy szükség van erőteljesebb tervezésre és vezetésre a tanácsadási 
szolgáltatásban. A vizsgálati eljárás eredményeit számos módon ültették át politikákba. Például a 
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vizsgálat által felfedett felsőoktatási szolgáltatások változékonysága azt eredményezte, hogy a 
finanszírozás és a pályaválasztási tanácsadás közötti kapcsolat szorosabbá vált, mivel az 
intézményektől megkövetelték, hogy teljesítési szerződéseik részeként tanácsadási terveket 
készítsenek. A Nemzeti Oktatási Testület azt a feladatot kapta, hogy új nemzeti tanácsadási 
irányelveket valósítson meg az iskolákban, és hogy internetes szolgáltatást valósítson meg a 
szolgáltatások intézményi önértékelésének támogatására. Az egyéb kezdeményezések magukban 
foglalják a tanárok és tanácsadó személyek szolgálat közbeni képzésének erősítését, a regionális 
konzultánsok hálózatának megteremtését, számos regionális kísérleti program bevezetését, és 
nemzeti szabványok kidolgozását a tanulók és tanácsadók arányokhoz. 

 
 Kutatásokat végző speciális pályaválasztási tanácsadási központok: 

 

 Csehországban a Nemzeti Szakképzési Intézet kiterjedt kutatást végzett a pályaválasztási 
tanácsadások skálájának tanulók általi igénybevételéről és a tanulói elégedettségről. Ezek 
magukban foglalják mind az iskolák által nyújtott szolgáltatásokat, mind az iskolák számára a 
külső szervezetek, az olyan források, mint a média vagy az Internet, valamint az olyan informális 
források, mint a családok és a barátok által nyújtott szolgáltatásokat. 

 Írország olyan Nemzeti Oktatási Tanácsadási Intézettel rendelkezik, amely az Oktatási és 
Tudományos Minisztérium szervezete. Feladata többek között a nemzeti kezdeményezések 
menedzselése, tanácsadási segédanyagok tanácsadó személyek számára történő kidolgozása, a jó 
gyakorlatról végzett tanácsadás, az innováció és a kísérleti projektek támogatása, az információk 
tanácsadó személyek számára történő terjesztése, a szolgálat közbeni képzés szervezése, a 
tanácsadásról végzett vizsgálatok és kutatás megrendelése, valamint a Minisztérium számára a 
szakpolitika-fejlesztésről nyújtott tanácsadás. 

 Románia olyan Oktatási és Szakképzési Osztállyal rendelkezik az Oktatástudományi Intézet 
keretén belül, amelyet az Oktatási Minisztérium tanácsadási hálózatának módszertani 
hatóságaként jelöltek ki. Olyan magasan képzett szakértők csapata vezeti, akik felsőfokú 
diplomával rendelkeznek számos különböző, a tanácsadáshoz kapcsolódó területen. Számos 
értékelő kutatási projektet végeztek már a humán és az információs és kommunikációs 
technológián alapuló erőforrásokról, a személyzeti képesítésekről, tesztekről, a felnőtt 
pályaválasztási tanácsadásról, a számítógépes pályaválasztási tanácsadási programokról, illetve a 
tanácsadások haszonélvezőiről. 

 Az Egyesült Királyságban a pályaválasztási tanácsadás területén végzett kutatásra és 
szakpolitika-elemzésre szakosodott központok közé tartozik a Nemzeti Pályaválasztási Oktatási 
és Tanácsadási Intézet (National Institute for Careers Education and Counselling - NICEC) és a 
Tanácsadási Tanulmányok Központja a Derby-i Egyetemen. Számos egyéb központ – mind a 
felsőoktatáson belül, mind azon kívül – alkalmaz a pályaválasztási tanácsadásban bizonyos 
szakértelemmel rendelkező kutató személyzetet. Angliában az Oktatási és Készségfejlesztési 
Minisztérium támogatta anyagilag egy Nemzeti Kutatási Fórum létrehozását pályaválasztási 
tanácsadási célokra. A Fórum lehetőséget teremt arra, hogy az Egyesült Királyságban a 
pályaválasztási tanácsadás kutatásában részt vevő kulcsfontosságú szereplők együttesen 
fejleszthessék a pályaválasztási tanácsadásról folyó kutatás kapacitását, egységességét, 
minőségét és összehangoltságát. A Fórum központként fog szolgálni a kutatók, szolgáltatók, 
tanácsadói szervezetek és szakmapolitikusok közötti párbeszéd előmozdítása érdekében, hogy 
sokkal erősebb tényanyag jöhessen létre a szakpolitika-alkotás és a gyakorlat számára. 
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16 
BEFEJEZÉS: AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANÁCSADÁS 

RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI 

Az egész életen át tartó tanulás és az aktív foglalkoztatottság szakpolitikái iránti elkötelezettség 
megköveteli az OECD és az Európai Unió tagállamaitól, hogy az egész életen át tartó tanácsadás 
rendszereinek létrehozásakor eleget tegyenek két kulcsfontosságú kihívásnak. Ezek az alábbiak: 

 Elmozdulás az azonnali foglalkozási és oktatási döntéseknél nyújtott segítséget hangsúlyozó 
szemlélettől egy olyan, általánosabb szemlélet irányába, amely az emberek karrier- és 
önmenedzselési képességeit is fejleszti a karriertervezési és foglalkoztathatósági készségek 
fejlesztésével; és 

 Költség-hatékony módozatok keresése annak érdekében, hogy ki lehessen terjeszteni a 
polgároknak a pályaválasztási tanácsadáshoz egy egész életen át történő hozzáférését. 

Azoknak – az egész életen át tartó tanácsadást szolgáló – rendszereknek, amelyek eleget tesznek e 
kihívásoknak, bizonyos jellemzőkkel kell rendelkezniük. Ezek az alábbiak: 

 Átláthatóság és könnyű hozzáférés a teljes élettartam alatt, és képesség arra, hogy a polgárok 
széles körének igényeit teljesítsék; 

 Az élettartam kulcsfontosságú átmeneti pontjaira fordított különös figyelem; 

 A sokféle ügyfélcsoport különböző igényeit és körülményeit tükröző, a szolgáltatásban tanúsított 
rugalmasság és innováció; 

 Az emberek karriermenedzselési készségeinek fejlesztésére irányuló programok; 

 A tanulási és munkalehetőségek vizsgálatára kínálkozó lehetőségek azok kiválasztása előtt; 

 Átfogó oktatási, foglalkozási és munkaerő-piaci információkhoz történő hozzáférés; 

 Megfelelően képzett és képesített tanácsadó személyek által nyújtott egyéni tanácsadáshoz 
történő hozzáférés azok számára, akik ilyen segítséget igényelnek, és akkor, amikor igénylik; 

 Biztosított hozzáférés olyan szolgáltatásokhoz, amelyek függetlenek az egyes intézmények vagy 
vállalkozások érdekeitől; 

 A rendszeres vizsgálatot és tervezést ösztönző eljárások; és 

 A megfelelő partnerek bevonása. 
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A 2. melléklet részletesebben állapítja meg azokat az elveket, amelyeknek e jellemzőket alá kell 
támasztaniuk. 

E kézikönyv számos olyan konkrét szakpolitikai témát állapított meg, amelyekkel az e jellemzőket 
tartalmazó rendszerek kialakításakor foglalkozni kell. Felvázolta azokat a kérdéseket, amelyet a 
szakmapolitikusoknak kell feltenniük saját maguk számára, amikor e témákkal foglalkoznak, illetve az 
előttük álló nyitott lehetőségeket is bemutatta. Néhány gyakorlati példán mutatta be azokat a válaszokat, 
amelyeket az egyes országok adtak e témákra és kérdésekre. 
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1. MELLÉKLET 

ONLINE SEGÉDANYAGOK A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSSAL 

FOGLALKOZÓ SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA 

 

1. CEDEFOP segédanyagok  

A CEDEFOP (az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) online segédeszközök egész sorával 
rendelkezik a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó szakmapolitikusok segítésére. 

1.1 A tanácsadással kapcsolatos európai uniós szakpolitikákról, tanulmányokról és 
projektekről szóló tájékoztatók 

A CEDEFOP honlapja a tanácsadással kapcsolatban tartalmazza a Bizottság egész életen át tartó 
tanácsadással foglalkozó szakértőcsoportja által elvégzett munka eredményeit, a kapcsolódó európai 
uniós szakpolitikai fejlesztésekkel és programokkal kapcsolatos információkat, az OECD, a CEDEFOP 
és az ETF által végzett pályaválasztási tanácsadási szakpolitikai ország-vizsgálatok eredményeit és a 
múltban lezajlott nemzetközi tanácsadási rendezvényeken készült dolgozatokat, valamint az elkövetkező 
rendezvényekről szóló tájékoztatást. A honlap tartalmaz egy hivatkozást a CEDEFOP 
Tudásmenedzsment Rendszer eKnowVet adatbázisához, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a 
téma szerinti keresést, és azt, hogy adatokat kivonatoljanak a nemzeti pályaválasztási szakpolitikák 
vizsgálataiból, a vizsgálatokban részt vett 29 ország mindegyikét, illetve egy kiválasztott csoportját 
illetően. A vizsgálatokról további információkat nyújtó honlapokhoz is rendelkezésre állnak linkek. A 
honlapon kidolgozásra kerül egy, az érdekes politikák és gyakorlatok példáit felvonultató rész. 

A tanácsadási honlapok eléréséhez kérjük, látogassa meg a http://www.trainingvillage.gr/etv/ honlapot, 
és szánjon néhány másodpercet a regisztrációra. Adja meg a nevét, válasszon bejelentkezési nevet, 
válasszon jelszót, erősítse meg a jelszót, adja meg az e-mail címét és az országát, válasszon nyelvet, és 
nevezze meg azt a tisztséget, amelyet a szervezetében betölt. (Ha kívánja, úgy is dönthet, hogy belép a 
CEDEFOP Elektronikus Képzési Falujának “Ki kicsoda” szekciójába). Mihelyt regisztrálta magát, arra 
kap felhívást, hogy az új felhasználói nevével és jelszavával jelentkezzen be. Azután válassza ki a 
projects a networks és a guidance szavakat, és máris meglátja az aktuális honlapokat.  

Csak egyszer szükséges regisztrálnia magát: a kezdeti regisztráció után a rendszer megjegyzi önt, ami 
lehetővé teszi, hogy az alábbi link segítségével közvetlenül is hozzáférhessen a lapokhoz: 

http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/) 

Bővebb felvilágosításért keresse Jennifer Wannan-t, a CEDEFOP munkatársát: jwa@cedefop.eu.int 

1.2 A CEDEFOP virtuális közösség  
A CEDEFOP egy, a szakmapolitikusoknak, tanácsadó személyeknek és kutatóknak szóló virtuális 
közösséget is biztosít mindazoknak, akik aktívan részt kívánnak venni a különböző tanácsadási témákról 
folytatott vélemény-, illetve információcserében. A virtuális közösséghez az alábbi link segítségével 
lehet csatlakozni:  



 ON-LINE SEGÉDESZKÖZÖK A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁSSAL FOGLALKOZÓ  SZAKMA POLITIKUSOK SZÁMÁRA – 75 
 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ: KÉZIKÖNYV SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

http://cedefop.communityzero.com/lifelong_guidance. 

2. OECD segédanyagok 

A nemzeti pályaválasztási szakpolitikák OECD-vizsgálata a pályaválasztási tanácsadással foglalkozó 
szakmapolitikusok számára lényeges anyagok sorát tartalmazza. Az anyag tartalmazza a részt vevő 
országok által készített nemzeti kérdőívekre adott válaszokat, az országokat felkereső szakértőcsoportok 
által írt ország-jelentéseket, az OECD és az Európai Bizottság által közösen megrendelt nyolc szakértői 
tanulmányt és egyéb dolgozatokat. Az anyagot a http://www.oecd.org/edu/careerguidance. honlapon 
lehet elérni. 
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2. MELLÉKLET 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANÁCSADÁS KÖZÖS CÉLJAI ÉS 

ELVEI 

Bevezetés 

Az alábbi szöveg az Európai Unió Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramjának égisze alatt összehangolt 
közös célokat és elveket mutatja be, amelyek az egész életen át tartó tanácsadási szolgáltatásra 
vonatkoznak. Ezeket az Európai Bizottság egész életen át tartó tanácsadással foglakozó 
szakértőcsoportjával együttműködésben hozták létre. Az egész életen át tartó tanácsadási szolgáltatásra 
vonatkozó európai szintű közös céloknak és elveknek a nemzeti szakpolitikai és rendszerfejlesztési 
támogatására történő kidolgozását az Európai Tanács (Oktatás/Ifjúság) és az Európai Bizottság „Oktatás 
és Képzés 2010” című időközi jelentésében (2004) javasolták, és megemlítették a 2004. májusi, az egész 
életen át tartó tanácsadás európai szakpolitikáinak, rendszereinek és gyakorlatainak erősítéséről szóló 
tanácsi állásfoglalásban (Oktatás/Ifjúság). Az állásfoglalás az egyén/tanuló központi jellegét 
hangsúlyozta az ilyen szolgáltatásokban, valamint annak szükségességét, hogy (i) a szolgáltatás ismét az 
egyének karrierkompetenciáinak fejlesztésére összpontosítson, (ii) kibővüljön a szolgáltatások elérése, és 
(iii) javuljon a szolgáltatások minősége. A tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó alábbi elveket az 
említett prioritások szerint csoportosítottuk. 

1. Mit jelent az egész életen át tartó tanácsadás? 

A tanácsadás olyan tevékenységekre3 utal, amelyek bármilyen életkorú polgárokat, életük bármely 
pontján képessé teszi arra, hogy azonosítsák a képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődési köreiket, 
ésszerű oktatási, képzési és foglalkozási döntéseket hozzanak, és menedzseljék egyéni életpályájukat az 
olyan tanulási, munka- és egyéb környezetekben, amelyekben e képességek és kompetenciák 
elsajátításra, és/vagy alkalmazásra kerülnek. A tanácsadást különféle környezetekben nyújtják: oktatási, 
képzési, foglalkoztatási, közösségi és magánkörnyezetben. 

2. Célok 

A tanácsadás célja az, hogy: 
 Képessé tegye a polgárokat tanulási és szakmai pályájuk menedzselésére és tervezésére 

életcéljaiknak megfelelően, összekapcsolva kompetenciáikat és érdeklődési köreiket az 
oktatással, képzéssel és munkaerő-piaci lehetőségekkel, illetve az önfoglalkoztatással, ilyen 
módon elősegítve személyes beteljesedésüket; 

                                                      
3  Az ilyen tevékenységek magukban foglalják a tájékoztatást és a tanácsadást, a kompetenciák felmérését, a mentori munkát, a 

pártfogó támogatást, valamint a tanítási pályaválasztási döntéshozatali és karriermenedzselési készségeket. E tevékenységek 
leírására a különböző országokban számos különféle kifejezést használnak. E kifejezések közé tartozik az oktatási, 
szakképzési vagy pályaválasztási tanácsadás, a tanácsadás, a foglalkoztatási tanácsadás. A kétértelműség elkerülése 
érdekében a szövegben a „tanácsadás (guidance)” kifejezést használjuk a szolgáltatás bármely vagy összes formájának 
azonosítására. Az országoknak úgy kell értelmezniük a kifejezést, hogy az a saját országukban nyújtott megfelelő 
szolgáltatásra utaljon. 
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 Segítse az oktatási és képzési intézményeket abban, hogy magasan motivált tanulóik, diákjaik 
és gyakornokaik legyenek, akik felelősséget vállalnak a saját tanulásukért, és kitűzik saját 
teljesítménycéljaikat; 

 Segítse a vállalkozásokat és szervezeteket abban, hogy magasan motivált, foglalkoztatható és 
rugalmasan alkalmazkodó munkatársaik legyenek, akik mind a munkahelyen belül, mind azon 
kívül képesek hozzájutni a tanulási lehetőségekhez, és azokból profitálni; 

 Ellássa a szakmapolitikusokat a közérdekű célok széles skálájának eléréséhez szükséges fontos 
eszközökkel; 

 Támogassa a helyi, regionális, nemzeti és európai gazdaságokat a munkaerő továbbképzésén és 
a változó gazdasági igényekhez, illetve szociális körülményekhez történő alkalmazkodáson 
keresztül; 

 Segítsen az olyan társadalmak fejlődésében, amelyekben a polgárok aktívan közreműködnek 
szociális, demokratikus és fenntartható fejlődéshez. 

3. A tanácsadási szolgáltatás elvei 

Az alábbi elvek képezik a tanácsadási szolgáltatás alapját: 

A kedvezményezett központi jellege 
 Önállóság – a tanácsadási szolgáltatás tiszteletben tartja a pályaválasztás szabadságát és a 

polgár/felhasználó személyes fejlődését; 

 Elfogulatlanság – a tanácsadási szolgáltatás csak a polgár érdekeivel áll összhangban, nem 
befolyásolják a szolgáltató, az intézmény és a finanszírozó érdekei, és nem tesz hátrányos 
megkülönböztetést nem, életkor, etnikai hovatartozás, társadalmi osztály, képesítések, képesség 
stb. alapján; 

 Bizalmasság – a polgároknak joguk van az általuk a tanácsadási folyamatban átadott személyes 
információk titkosságához; 

 Esélyegyenlőség – a tanácsadási szolgáltatás az összes polgár számára előmozdítja az 
esélyegyenlőséget a tanulás és a munka terén; 

 Holisztikus szemlélet – a tanácsadási szolgáltatásban fontosságot tulajdonítanak annak a 
személyes, társadalmi, kulturális és gazdasági kontextusnak, amelyben egy polgár döntéshozatala 
zajlik.  

A polgárok lehetőségeinek és képességeinek bővítése 
 Aktív részvétel – a tanácsadás együttműködő tevékenység a polgár és a szolgáltató, valamint a 

többi jelentős szereplő (pl. tanulási szolgáltatók, vállalkozások, családtagok, közösségi 
érdekeltségek) között, és a polgár aktív részvételére épül; 

 Képességek és lehetőségek bővítése – a tanácsadási szolgáltatás segíti a polgárokat abban, hogy 
szakavatottá váljanak tanulási és szakmai pályájuk tervezésében és menedzselésében, illetve az 
azokban megvalósított átmenetekben. 
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A hozzáférés javítása  
 Átláthatóság – a tanácsadási szolgáltatás(ok) jellege azonnal látható a polgár számára; 

 Barátságosság és empátia – a tanácsadó személyzet barátságos légkört teremt a polgárok 
számára; 

 Folyamatosság – a tanácsadási szolgáltatás támogatja a polgárokat mindazokon a tanulási, 
munka-, társadalmi és személyes átmeneteken keresztül, amelyekbe belefognak, és/vagy 
amelyekkel szembesülnek; 

 Elérhetőség – az összes polgárnak joga van ahhoz, hogy élete bármely pontján hozzájuthasson a 
tanácsadási szolgáltatásokhoz4; 

 Hozzáférhetőség – a tanácsadási szolgáltatás rugalmas és felhasználóbarát formában áll 
rendelkezésre, úgymint személyesen, telefonon, e-mailen, segítő (outreach) szolgáltatásként, és a 
polgárok igényeinek megfelelő időpontokban, illetve helyszíneken áll rendelkezésre; 

 Fogékonyság – a tanácsadást a polgárok legkülönfélébb igényeinek teljesítése érdekében a 
módszerek széles skálájának alkalmazásával nyújtják. 

A minőség biztosítása 
 A tanácsadási módszerek megfelelősége – az alkalmazott tanácsadási módszerek olyan elméleti 

és/vagy tudományos alappal rendelkeznek, amely arra a célra alkalmazható, amelyre használják; 

 Folyamatos tökéletesítés – a tanácsadási szolgáltatások a polgárok visszajelzését is figyelembe 
vevő folyamatos tökéletesítés kultúrájával rendelkeznek, és lehetőséget biztosítanak a személyzet 
számára a folyamatos képzésre; 

 Jóvátételi jog – a polgárok egy formális eljárás keretében panasztételi jogosultsággal 
rendelkeznek arra az esetre, ha úgy gondolják, hogy az általuk kapott tanácsadás nem kielégítő; 

 Kompetens személyzet – a tanácsadást nyújtó személyzet országosan akkreditált 
kompetenciákkal rendelkezik a polgárok igényeinek azonosítására és kezelésére, továbbá adott 
esetben arra, hogy a polgárt megfelelőbb szolgáltatóhoz irányítsa. 

4. Azok az európai uniós szakpolitikai célok, amelyekhez az egész életen át tartó 
tanácsadás hozzájárul 

Az egész életen át tartó tanácsadás segíti az európai szakmapolitikusokat abban, hogy számos közös 
szakpolitikai célt elérjenek: 
 

                                                      
4 EURÓPAI SZOCIÁLIS CHARTA (1996. évi átdolgozott változat) 9. cikk – A pályaválasztási tanácsadáshoz való jog 

„A pályaválasztási tanácsadáshoz való jog tényleges gyakorlásának biztosítására a Szerződő Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy szükség szerint olyan szolgáltatást hoznak létre, vagy mozdítanak elő, amely a 
hátrányos helyzetűeket is beleértve mindenkinek, segítséget nyújt a pályájuk megválasztásával és a szakmai 
fejlődéssel összefüggő gondjaik megoldásához, kellő figyelemmel az egyéni tulajdonságokra és azoknak a 
foglalkoztatási lehetőségekhez való viszonyára. Ezt a segítséget fiataloknak – ideértve az iskolás gyermekeket is – 
és felnőtteknek egyaránt ingyenesen kell megadni.” 
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 Hatékony befektetés az oktatásba és a képzésbe: A részvételi és befejezési arányok növelése 
az oktatásban és képzésben az egyének érdekeinek és képességeinek a tanulási lehetőségekkel 
történő jobb párosítása által;  

 Munkaerő-piaci hatékonyság: A munkateljesítmény és a motiváció, a munkahelymegtartás 
javítása, az álláskereséssel és a munkanélküliségben eltöltött idő csökkentése az egyén 
kompetenciáinak és érdekeinek a munka- és karrierfejlődési lehetőségekkel történő jobb 
párosítása által, a jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatási és tanulási lehetőségek tudatosítása által, 
beleértve az önfoglalkoztatást és a vállalkozást is, valamint a földrajzi és foglalkoztatási 
mobilitás keresztül; 

 Egész életen át tartó tanulás: Az összes polgár személyes fejlődésének és 
foglalkoztathatóságának megkönnyítése az oktatással és képzéssel való folyamatos foglalkozás 
által, a segítésük abban, hogy kiigazodjanak az egyre szerteágazóbb, de egyben összefüggő 
tanulási pályákon, hogy azonosíthassák átadható készségeiket, és beszámíthassák nem formális, 
illetve informális tanulmányi eredményeiket; 

 Társadalmi esélyegyenlőség: Az összes polgár és csoport, köztük a harmadik országbeli 
állampolgárok oktatási, társadalmi és gazdasági integrációjának és újbóli beilleszkedésének 
segítése, különösen azoké, akiknek nehézségeik adódnak a tanulással és munkával kapcsolatos 
információk megszerzésében és megértésében, ami társadalmi esélyegyenlőséghez, aktív 
állampolgársághoz, illetve a hosszú távú munkanélküliség és szegénység ciklusainak 
mérsékléséhez vezet; 

 Szociális méltányosság: A polgárok segítése a tanulást és a munkát gátló nemi, etnikai, 
életkorbeli, fogyatékkal és társadalmi osztállyal kapcsolatos és intézményes korlátok 
leküzdésében; 

 Gazdasági fejlődés: A munkában való magasabb részvétel támogatása és a munkaerő 
készségeinek fokozása a tudásalapú gazdaság és társadalom javára. 
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3. MELLÉKLET 

A PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS MINŐSÉGÉNEK 

FELMÉRÉSEKOR ALKALMAZOTT GYAKORI ISMÉRVEK 

Az alábbiakban leírt kritériumok az európai pályaválasztási minőségbiztosítási rendszerek a CEDEFOP 
által 2003–2004-ben elvégzett vizsgálatának eredményein alapszanak. Egyesítik azokat a kritériumokat, 
amelyek a tanácsadáshoz alkalmazott, meglévő minőségbiztosítási keretrendszerek változatos skálájára 
vonatkozóan közösek, valamint azokat a kritériumokat, amelyeknek egy ilyen keretrendszerbe történő 
beemelését fontosnak és kívánatosnak tartják. 

1. A polgárok és a felhasználók részvétele 

A pályaválasztási tanácsadás számára kidolgozott minőségbiztosítási rendszereknek: 
 

 Információkat kell tartalmazniuk a felhasználók számára jogosultságaikat illetően (például 
felhasználói charták által), és figyelembe kell venniük a nemzeti és európai fogyasztói 
szervezeteknek a fogyasztóvédelem és a fogyasztói jogorvoslat folyamataiban végzett munkáját. 

 Biztosítaniuk kell, hogy az egyes felhasználókkal rendszeresen egyeztessenek a szolgáltatással 
való elégedettségükről és az arról szerzett tapasztalataikról. 

 Meg kell követelniük a szolgáltatóktól, hogy szisztematikusan hasznosítsák az ilyen egyeztetések 
eredményeit. 

 Be kell vonniuk a felhasználót a tanácsadási szolgáltatások és termékek tervezésébe, 
menedzselésébe és értékelésébe. 

2. A tanácsadó személyek kompetenciája 

A pályaválasztási tanácsadás minőségbiztosítási rendszereinek: 
 

 Meg kell követelniük a tanácsadóktól, hogy rendelkezzenek az általuk vállalt tanácsadási 
feladatok végrehajtásához szükséges kompetenciával; 

 Meg kell követelniük a tanácsadó személyektől, hogy olyan képesítéseket birtokoljanak, amelyek 
biztosítják, hogy rendelkeznek a szükséges tanácsadási feladatok vállalásához megkívánt 
kompetenciákkal, vagy ezek megszerzésén munkálkodnak; 

 Magukban kell foglalniuk a tanácsadó személyek munkájának figyelését vagy felmérését, 
tekintettel azokra a tanácsadásokra, amelyeket elvárnak tőlük; 

 Meg kell követelniük a folyamatos szakmai fejlődést és szolgáltatásfejlesztést; 
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 Az összes megfelelő tanácsadói szervezetet be kell vonniuk a szabványok és a minőségbiztosítási 
eljárások kidolgozásába. 

3. A szolgáltatás tökéletesítése 

A pályaválasztási tanácsadás minőségbiztosítási rendszereinek: 
 

 Világosan meghatározott szolgáltatási szabványokat5 és megfelelő monitoring eljárást kell 
tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy egy szolgáltatás teljesíti-e azokat a szabványokat, illetve – 
amennyiben ez nem történik meg – egy utólagos eljárást, amely azt a szabvány szintjére emeli; 

 Megfelelő monitoring és értékelési eljárást kell tartalmazniuk arra vonatkozóan, hogy történt-e 
intézkedés a szolgáltatások és a tájékoztatás javítására, valóban születtek-e eredmények az előírt 
szabványok elérésében és a folyamatos fejlesztésben; 

 Valamilyen módszert kell magukban foglalniuk a különböző célcsoportok igényeivel 
kapcsolatban a szolgáltatások megkülönböztetésére és figyelésére; 

 Meg kell követelniük a szolgáltatásoktól, hogy munkakapcsolatokat alakítsanak ki az informális 
tanácsadási szolgáltatást kínáló csoportokkal és testületekkel, illetve támogatást nyújtsanak 
ezeknek (úgymint szülők, önkéntes szervezetek vagy szabadidős tevékenységekkel kapcsolatba 
hozható testületek);  

 Biztosítaniuk kell, hogy a felhasznált tanácsadási anyagok (például felmérési eszközök) teljesítik 
a minőségbiztosítási technikai előírásokat. 

4. Koherencia 

A pályaválasztási tanácsadási minőségbiztosítási rendszereknek: 

 Hivatkozásokat kell tartalmazniuk a kormányzati minisztériumokon belüli és azok közötti, a 
tanácsadással kapcsolatos minőségbiztosításra irányuló hatékony munkakapcsolatok 
előmozdítására;  

 Biztosítaniuk kell, hogy ne legyenek konfliktusok a különböző tanácsadási szektorokban 
működő eltérő minőségbiztosítási rendszerek között, illetve a különböző célcsoportokkal 
kapcsolatban; 

 A tanácsadási szolgáltató szervezetek közötti kapcsolatok használatának és hasznosságának 
figyelésére irányuló módszereket kell tartalmazniuk. 

5. Független szolgáltatás  

A pályaválasztási tanácsadás minőségbiztosítási rendszereinek irányelveket kell tartalmazniuk a 
magánszervezetek, munkaadók, szakszervezetek és egyéb nem állami szolgáltatók által végzett 
tanácsadási tevékenységekről. 

                                                      
5  A szolgáltatási szabványoknak ki kell terjedniük mind a felhasználók számára nyújtott közvetlen szolgáltatásokra, mind a 

felhasználók számára nyújtott információkra (akár nyomtatottak, akár az információs és kommunikációs technológián 
alapulnak, akár más formátumúak). 
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4. MELLÉKLET 

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANÁCSADÁSI RENDSZER 

KULCSFONTOSSÁGÚ JELLEMZŐI 

E melléklet az egész életen át tartó tanácsadási rendszer kulcsfontosságú jellemzőit írja le. Az Európai 
Bizottság egész életen át tartó tanácsadással foglalkozó szakértőcsoportja készítette el, célja pedig az, 
hogy a szakmapolitikusok ellenőrzőlistaként használják nemzeti szintű ön- és szakértői vizsgálat céljára. 
Egy olyan egész életen át tartó tanácsadási rendszer ideális mintáját ábrázolja, amely alapján a meglévő 
nemzeti rendszerek jellemzői felmérhetők. Az egész életen át tartó tanácsadás számára a 2. mellékletben 
megállapított közös célokkal és elvekkel, valamint a pályaválasztási tanácsadás minőségének felmérésére 
szolgáló, a 3. mellékletben megállapított kritériumokkal együtt használandó. 

1.  Polgárközpontú jellemzők 

 Az összes polgár egész életében hozzájuthat a tanácsadáshoz: az igényeiknek megfelelő 
időpontokban, helyszíneken és formákban. 

 A polgárok lehetőségeket kapnak arra, hogy megtanulják, hogyan kell ésszerű oktatási és 
foglalkozatási döntéseket hozniuk, és hogyan kell menedzselniük a tanulásukat és a munkájukat 
annak érdekében, hogy különböző tanulási lehetőségeken és szakmai pályalehetőségeken6 
keresztül előrehaladást érjenek el. 

 Léteznek olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy: hatékonyan 
befektessenek az egész életen át tartó tanulási lehetőségekbe, és profitáljanak azokból; 
azonosítsák a nem formális és informális tanulásból nyert kompetenciákat, és más 
kompetenciákat is kifejlesszenek. 

 A polgárok tanácsadásban történő részvételét fokozza az egész életen át tartó tanulásra 
vonatkozó – a 2. mellékletben leírt elvekhez hasonló – elvek alkalmazása. 

 Világosan meghatározásra kerülnek a polgároknak a tanácsadásra vonatkozó jogosultságai. 

 A polgárokat további tanácsadási segítségnyújtás céljából adott esetben átirányítják az 
ágazatokon belül és ágazatok között, valamint országok között. 

 A tanácsadási szolgáltatások, a pályaválasztási információk és a tanácsadási eszközök, valamint 
termékek folyamatos fejlesztését elősegíti a 3. mellékletben megállapított mechanizmusokhoz 
hasonló minőségbiztosítási mechanizmusok alkalmazása, amelyekben a polgár és a felhasználó 
kulcsszerepet játszik. 

                                                      
6  A szakmai pálya (karrier) szó az életnek olyan pályáira vonatkozik, amelyeken a kompetenciák elsajátítása és alkalmazása 

történik. A kifejezés mind formális (oktatás, munka), mind informális (otthon, közösség), az egész életre kiterjedő 
tapasztalatokat magában foglal. 



AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANÁCSADÁSI RENDSZER KULCSFONTOSSÁGÚ JELLEMZŐI  –  83 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ: KÉZIKÖNYV SZAKMAPOLITIKUSOK SZÁMÁRA – ISBN – 9264015191 © OECD/ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK 2004 

2. A szakpolitika fejlődésének jellemzői 

 Az egész életen át tartó tanulás és foglalkoztathatóság fejlesztése képezi az egész életen át tartó 
tanácsadás szakpolitikáinak, rendszereinek és gyakorlatainak fejlesztési vezérelveit és 
keretrendszereit; 

 Az egész életen át tartó tanácsadás szakpolitikái és programjai a nemzeti és európai közösségi 
szintű szociális és gazdasági fejlesztési politikák és programok szerves részét képezik. Ezek közé 
tartoznak az oktatással, képzéssel, foglalkoztatással, társadalmi beilleszkedéssel, nemek közötti 
esélyegyenlőséggel, humánerőforrás-fejlesztéssel, regionális és vidékfejlesztéssel, valamint az 
élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos szakpolitikák és programok; 

 A tanácsadási szakpolitikákat összehangoltan fejlesztik az oktatási, képzési, foglalkoztatási és 
közösségi szektoron átívelő módon, az egész életen át tartó tanulás és az aktív 
foglalkoztathatóság keretrendszerében; 

 Egyértelműen meghatározzák mindazon személyek szerepeit és feladatait, akik az egész életen át 
tartó tanácsadás szakpolitikáit, rendszereit és programjait kidolgozzák; 

 Az egész életen át tartó tanácsadás szakpolitikáit és programjait az érdekelt felek részvételével 
olyan mechanizmusokban fogalmazzák és valósítják meg, mint például a tanácsadással 
foglalkozó nemzeti fórumok. Az illetékes érdekelt felek közé tartoznak a minisztériumok, a 
felhasználók, a szociális partnerek, a szolgáltatók, a munkaügyi szolgálatok, az oktatási és 
képzési intézmények, a tanácsadó személyek, a szülők és a fiatalok; 

 Az egész életen át tartó tanácsadás szakpolitikái és programjai figyelembe veszik a nemzeti és a 
nemzetközi gazdasági változást és a technológiai fejlődést. Ezeket időszakosan áttekintik az 
aktuális és tervezett szociális és gazdasági fejlesztéssel kapcsolatban. 

3. A rendszerkoordináció jellemzői 

 A tanácsadási rendszerek nyílt, rugalmas és egymást kiegészítő módon működnek az oktatási, 
képzési, foglalkoztatási és közösségi szektoron átívelő módon; 

 Az egyik szektorban nyújtott szolgáltatásokat nemzeti, regionális és helyi szinten összehangolják 
az egyéb szektorokban nyújtott szolgáltatásokkal. Szoros együttműködés és koordináció áll fenn 
az oktatási és képzési rendszeren kívül nyújtott tanácsadás, illetve az azon belül nyújtott 
tanácsadás között; 

 A tanácsadási szolgáltatók közötti formális hálózatok és partnerségek helyi szinten jönnek létre; 

 A munkahelyi tanácsadást az oktatási és képzési szolgáltatók, az állami munkaügyi hivatalok, a 
vállalkozások és a dolgozókat képviselő szervezetek közötti partnerségek nyújtják; 

 A szociális és egyéb partnerek képviselői helyet kapnak az állami finanszírozású tanácsadási 
szolgáltatások igazgatásáért felelős testületekben; 

 A decentralizált struktúrákban központi megállapodások léteznek a regionális és helyi 
szolgáltatásokon belüli egységesség biztosítása érdekében, hogy az összes polgárnak – földrajzi 
helytől függetlenül – egyformán előnye származzon ebből. 
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4. Az egyetemes szolgáltatáson belüli célzott jelleg 

 Intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok 
hatékony és megfelelő tanulási és pályaválasztási tanácsadásban részesüljenek. Ilyen csoportok 
például a tankötelezettséget nem teljesítők vagy az iskolát képesítés nélkül elhagyók, a nők, az 
idősebb dolgozók, a nyelvi vagy egyéb kisebbségi csoportok tagjai, a fogyatékkal élők, a migráns 
munkavállalók, valamint a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban dolgozó személyek és a 
munkanélküliséggel fenyegetett vállalkozások. Ezen intézkedések célja az, hogy segítsenek e 
csoportoknak megtapasztalni a foglalkoztatás terén az egyenértékűséget, valamint hogy 
előmozdítsák a társadalmi és gazdasági beilleszkedésüket. 

 Az ilyen intézkedések az egész életen át tartó egyetemes tanácsadási szolgáltatás nemzeti, 
regionális és helyi stratégiáinak részét képezik. 

5. Vizsgálati jellemzők 

 A tanácsadási rendszereket és programokat időszakosan átvizsgálják azért, hogy: 

 A lehető legjobban kihasználhassák a rendelkezésre álló eszközöket; 

 Előmozdíthassák az oktatási, képzési és foglalkoztatási szektoron átívelő szervezeti 
együttműködést; 

 Módosíthassák azok szervezését, tartalmát és módszereit az alábbi tényezők 
figyelembevételével: változó társadalmi és gazdasági viszonyok, bizonyos csoportok változó 
igényei és előrelépések a szakmai ismeretekben; illetve 

 Végrehajthassanak bármely olyan változtatást, amely a nemzeti szakpolitikák hatékonysága 
szempontjából szükséges. 

 Kutatást végezhessenek a tényanyagon alapuló szakpolitikai és rendszerfejlesztések 
támogatására. 

 A kutatási és kísérleti tanácsadási programokat azzal a céllal tervezik, hogy: 

 Értékelhessék az egész életen át tartó tanácsadási rendszer egyes komponenseinek belső 
hatékonyságát és külső eredményességét; 

 Meghatározhassák az egész életen át tartó tanácsadási szolgáltatás alternatív mintáiból és 
módszereiből származó közvetlen és közvetett költségeket és hasznokat; 

 Kritériumokat határozhassanak meg a prioritásoknak és stratégiáknak az egész életen át tartó 
tanácsadás fejlesztéséhez szükséges megállapításához a gazdasági tevékenység bizonyos 
szektorai és lakosság bizonyos csoportjai esetében;  

 Növelhessék az egész életen át tartó tanácsadás pszichológiai, szociológiai és pedagógiai 
aspektusainak ismeretét;  

 Továbbfejleszthessék a pszichológiai teszteket és egyéb, a kompetenciák azonosításához, az 
alkalmasságok és érdeklődési körök felbecsüléséhez, valamint a nem formális és informális 
tanulás által szerzett tudás és készség szintjeinek felméréséhez alkalmazott egyéb 
módszereket; 

 Felmérhessék a foglalkoztatási lehetőségeket a gazdasági tevékenység és a foglalkozások 
különböző ágazataiban; és 
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 Tökéletesíthessék a foglalkozásokról, azok követelményeiről és a szakmai 
pályalehetőségekről szóló tájékoztatást. 

 Az adminisztratív rendelkezéseket és módszereket olyan módon tervezik meg, és úgy végzik el 
módosításukat, hogy támogassák az egész életen át tartó tanácsadási programok megvalósítását. 

6. Nemzetközi jellemzők 

 Az Európai Unión belül nyújtott, egész életen át tartó tanácsadási szolgáltatások 
referenciaterülete Európa. 

 A tagállamok együttműködnek egymással, az Európai Bizottsággal és egyéb érdekelt felekkel az 
egész életen át tartó tanácsadás tervezésében, kidolgozásában és megvalósításában az oktatásra, 
képzésre és foglalkoztatásra irányuló közösségi szakpolitikák összefüggésében. 

 Az ilyen együttműködés magában foglalhat: 

 Kétoldalú vagy többoldalú segítségnyújtást más országoknak az ilyen programok 
tervezésében, kidolgozásában és megvalósításában; 

 Közös kutatást és szakmai vizsgálatokat a programok tervezési és megvalósítási 
minőségének tökéletesítése érdekében; 

 Segítségnyújtást a tanácsadásban dolgozóknak, hogy a saját országukban nem elérhető 
tudásra, készségekre és tapasztalatra tehessenek szert, például azzal, hogy hozzáférést 
biztosítanak számukra más országokban működő létesítményekhez, vagy közös 
létesítményeket alapítanak; 

 Az információk szisztematikus cseréjét, többek között a kutatási és kísérleti programok 
eredményeit, szakértői megbeszélések, nemzetközi cserék és kihelyezések, szemináriumok, 
tanulmányi csoportok, tematikus hálózatok vagy kiadványcsere által; és 

 Alapvető tanácsadási anyagok készítését és terjesztését, többek között tananyagokét és 
munkaköri leírásokét, a foglalkozási és földrajzi mobilitás megkönnyítésére. 

 A tagállamok ösztönzik és támogatják azokat a központokat, amelyek megkönnyítik a 
tapasztalatcserét, és előmozdítják a szakpolitikában, rendszer- és programfejlesztésben, valamint 
a módszertani kutatásban folytatott együttműködést. 

 

 
 


