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Felsôoktatási rendszerbe készülô
diákok számára nyújtott
pályaorientációs tanácsadás
tapasztalatai 

Kiss István

� A továbbtanulni szándékozó fiatalok igényeire, jellemzôire koncentrálva áttekintjük a pálya -
dön tés sel kapcsolatos legfontosabb elméleti szempontokat és bemutatjuk a továbbtanulást
támo ga tó pályaorientációs és információs tanácsadási munka jellemzôit, amely az Educatio
Nonprofit Kft. keretei közt folyik. A pályaorientációs munka hatékony ságá nak elemzéséhez az
életpálya-építési készségekkel kapcsolatos tanulás szempontjait vizsgáljuk. �

Átmenetek az életpálya-építés folyamatában

Az iskola és munka világa közötti átmenet – az ipari forradalom óta minden korszakban – megkerülhetet-
len kihívást jelentett az ifjú korosztály számára. A hazai képzési rendszer a tanulmányi eredménytôl füg-
gôen a diákokat már nagyon korán választás elé állítja: felkínálja a szakmacsoportokra bontott szakmai
képzés rendszerében való továbbhaladás lehetôségét, illetve a felsôoktatásra elôkészítô – többnyire – gim-
náziumi tanulmányok útvonalát. Az átmenet során tanárok, diákok, szülôk, munkaadók, tanácsadók, szak-
mai kamarák szoros együttmûködése szükséges az optimális útvonal megvalósításának támogatásához. 

Az elmúlt két évtized során az élethosszig tartó tanulás (LLL) stratégiai célkitûzései alapvetô
fontosságú szakpolitikai döntésnek tekinthetôk. A rendszer szintjén kínált lehetôségek maximális
kihasználását ugyanakkor erôsen korlátozza, hogy a hallgatójelöltek személyes képességeinek fi-
gyelmen kívül hagyása, az egyéni pályamotivációs tényezôk tudatosításának elmulasztása egyéni
szinten gyakran helytelen pályadöntésekhez vezet. A hallgatók éveket tölthetnek el úgy az intézmé-
nyükben, hogy a foglalkozások, munkakörök elvárásaival kapcsolatban nem gyûjtöttek tapasztalato-
kat. Megalapozatlan döntéseik, amelyeket elsôsorban a felvételi tárgyakban nyújtott középiskolai
eredményeik, esetleg bizonytalan információk alapján becsült munkaerô-piaci szempontok, családi
vagy baráti hatások alapján hoztak, szinte a pályakezdés pillanatában, esetleg már tanulmányaik alatt
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módosításra szorulnak. Gyakori, hogy a hallgatók elmulasztják kihasználni a bolognai rendszerû
képzési rendszerben rejlô lehetôséget személyes életpálya-portfóliójuk kidolgozásához. E folyamat
eredményeként sikertelen, elégedetlen, tanulmányaikat halogató diákok jelentek meg a felsôoktatási
rendszerben, és a magyar felsôoktatási hallgatók majd fele lemorzsolódik (OECD, 2008).

A pályaorientáció döntés-elôkészítô szerepe

A közoktatásban dolgozó tanárok jelentôs mértékben hozzájárulhatnak tanítványaik foglalkozási
személyiségének fejlesztéséhez, ha képesek pontos visszajelentést adni képességeikrôl, felismerte-
tik erôsségeiket, fejlesztési tervet készítenek számukra és rámutatnak a mérlegelést igénylô lehetô-
ségekre, valamint felhívják a figyelmet a tervekben rejlô esetleges akadályokra. Ez utóbbihoz kap-
csolódóan a tanárok számára komoly dilemmát jelenthet, amikor arra kell felkészíteni a tanulókat,
hogy pályadöntésükön módosítsanak. 

A tervek átdolgozását, a változtatást úgy segíthetik, ha hiteles információkkal látják el a diáko-
kat a lehetôségeikrôl. A pályákkal, foglalkozásokkal kapcsolatos információk közvetítésével támo-
gathatják azon foglalkozási területek, lehetséges szakmák megismerését, amelyek a fiatalok érdek-
lôdési irányainak, kompetenciáinak és kulcsképességeinek megfelelhetnek. A pályaorientációs
folyamat az életpálya-építés részeként a hosszú távú célok kitûzésében nyújt segítséget, a szakmai
pályafutás eredményességéhez szükséges követelmények megismertetésével.

Összetettebb feladatok, mélyebb önismeretet feltételezô esetekben szakképzett tanácsadók se-
gítségét célszerû igénybe venni.  

Paradox helyzet a pályaorientáció folyamatában, hogy a továbbtanuláson gondolkodó, jól telje-
sítô középiskolai diákok esetében gyakran körvonalazatlanok maradnak a pályaelképzelések, és ép-
pen a legjobban tanuló diákok rendelkeznek esetenként a legkevésbé kidolgozott pályatervekkel.
A tanulmányi eredmények nyújtotta továbbtanulási lehetôségek bûvöletében élve elmulasztják az
egyes opciók munkaerô-piaci vonzatainak szisztematikus elemzését. 

A mérlegelésben figyelmet érdemlô tényezôk között meg kell említeni a képességek, igények,
személyiségjellemzôk mellett a regionális munkaerô-piaci és képzési sajátosságokat is. A döntés
megvalósításában ugyanis akadályt jelenthetnek ezek a feltételek. A fiatalok nagyfokú mobilitását
feltételezné a helyzet megoldása. 

Fontos figyelembe venni azt a jelenséget is, hogy a pályadöntést gyakran az elutasítások men-
tén hozzák meg a jelöltek. Azt tudják pontosan, mit nem szeretnének csinálni. Ezekben az esetekben
a környezet által sugallt irányok elutasítás tárgyát képezik. A nem szakszerûen végzett pályaorientá-
ciót, pályatanácsadást úgy élik meg az érintettek, mintha a környezet, az iskola kívánta volna rábe-
szélni ôket egy olyan területre, amelynek számukra nincs perspektívája. 

Vizsgálati eredmények szerint a tanárok a fiatalok szempontjából nem tûnnek hiteles ismeret-
forrásnak, ami a munka világát, a szakmai orientációt illeti. A helyzetet még komplexebbé teszi,
hogy egyes szakmák alacsonyabb presztízse, a gyakorlóhelyek szûkössége tovább gerjeszti azt a fo-
lyamatot, amelynek eredményeként a fiatalok kizárólag felsôfokú tanulmányokban gondolkodnak:
hosszú idôre kitolt iskolai karrier, felsôfokú végzettség – szinte mindegy, milyen típusú képesítés –
megszerzése válik domináns motiváló tényezôvé esetükben (Gebauer, 1998). 
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A tanácsadás beavatkozási szintjei és lehetôségei a 
pályadöntés támogatásában

Nemzetközi tapasztalatok alapján a pályaválasztási folyamatot támogató tanácsadási munkát egy
szisztematikusan felépített rendszer támogatja, amelyben egymásra épülô szintek formájában való-
sul meg 
• az információátadás, 
• diagnosztikai munka, 
• szaktanácsadás, 
• pályára nevelés, 
• elhelyezéssel (közvetítéssel) kapcsolatos feladatok,
amelyet ki kell egészítenie:
• szükség szerint a kliens képviseletének, 
• a pályaválasztási döntés folyamatelemzésének és az 
• utánkövetés fázisainak (Mihályi, 2001).

Ezt a komplex tanácsadói folyamatot jelenleg hazánkban egyetlen pályatanácsadással foglal-
kozó szervezet vagy hálózat sem képes megvalósítani. Az információátadás gyakran esetleges, a
képzéssel foglalkozó intézmények marketingcéljait szolgáló folyamat. A pályára nevelés elsôsor-
ban a képzô intézmények feladatkörébe tartozik. A tanácsadás a munkaügyi szervezetek és pedagó-
giai intézetek hatáskörébe került. Az utolsó három feladat pedig a pályakövetési rendszer kiépülésé-
nek köszönhetôen az intézményi karrier-tanácsadók, hallgatói szolgáltató rendszerek penzuma.
E rendszerelemek közötti feladatmegosztás, szinergiák kiépítése és hasznosítása a jövôben fontos
nemzetgazdasági érdekké válik. Egy – a TÁMOP 2.2.2 program keretében megvalósított, ám – a kö-
zelmúltban felszámolt tanácsadói hálózat, az Életpálya-tanácsadók munkája uniós mércével vizs-
gálva is komoly elôrelépést jelentett ezen a téren. A megvalósított projekt egyes részelemei, többek
között a Nemzeti Pályaorientációs Portál tartalmai, elérhetôek, a Nemzeti Pályaorientációs Tanács
tevékenysége e cikk írásakor még folyamatos. 

Az Educatio Nonprofit Kft. pályaorientációs tanácsadói 
szolgáltatása 

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t – 2009. június 30-ig Közhasznú Társaság –
a felsôoktatási felvételi rendszer fejlesztése és üzemeltetése, a felsôoktatási felvételi eljárás lebo-
nyolítása és a felsôoktatási felvételihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása céljából alapítot-
ta az Oktatási Minisztérium 2000-ben.

E tevékenység keretében a Központ többek között rendszeresen megjelenteti a továbbtanulás
lehetôségeit ismertetô kiadványait, illetve online információszolgáltatást biztosít.

A szervezet éves szinten átlagosan félezer érdeklôdô pályaorientációs tanácsadásához biztosít-
ja a feltételeket. E tanácsadói munka egy része személyesen, a tanácsot kérôkkel folytatott szemé-
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lyes beszélgetés keretében zajlik. Más része kis csoportban végzett – rövid – pályaorientációs fog-
lalkozásból áll, amelynek legfontosabb célkitûzése a hazai képzési útvonalakkal való megismerte-
tés, a kapcsolódó foglalkozáscsoportok jellemzôinek bemutatásával együtt. 

A tanácskérôk jelentôs része e-mailben fogalmazza meg problémáját és a személyes találkozá-
sokat mellôzve kíván választ keresni kérdésére. Különösen ez a harmadik csoport jelent fokozott
szakmai kihívást a pályaorientációs tanácsadás számára, hiszen a döntéshozatalhoz szükséges diag-
nosztikai támpontok mindegyikét kizárólag az írásos anyagok elemzésével és mérlegelésével lehet
összegyûjteni. 

Fontos szakmai elôrelépést és a személyes tanácsadó szolgáltatás tehermentesítését jelentette a
diplomás pályakövetési rendszer keretében fejlesztett online önismereti tesztrendszer felépítése,
amely a jelentkezôk számára érdeklôdési jellemzôik és becsült kompetenciáik alapján kínál foglal-
kozási és képzési ajánlatokat. A rendszer a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által gondozott
Nemzeti Pályaorientációs Portáljával összehangolt információkhoz biztosít elérést.

A tanácsadói munka során a pályákra vonatkozó ismeretek mellett legnagyobb hangsúllyal a
hivatás-személyiség jellemzôinek, munkamódjának és megvalósítási lehetôségeinek körvonalazá-
sára koncentrálunk.

Az ügyfelek jellemzôi

Az Educatio személyes tanácsadás szolgáltatását igénybe vevô ügyfelek túlnyomó része az interne-
ten böngészve találkozik a szolgáltatás lehetôségével, saját elhatározásából, önállóan jelentkezik
tanácsadói idôpontra és kevés kivételtôl eltekintve egyedül érkezik a konzultációra. 

Jellemzô problémáik között a továbbtanulást megelôzôen, még a középiskolai évek során az
emelt óraszámú képzési lehetôségek közötti mérlegelés, illetve a felvételi jelentkezést megelôzôen
az egyéni rangsorok összeállítása áll elôtérben. 

A felsôoktatási tanulmányokhoz kötôdôen az egyéni képzési portfólió összeállítása, valamint a
munkavállalási esélyek növelése érdekében elengedhetetlen képzési szükséglet meghatározása
iránti igény jellemzô. 

Az elmúlt fél évtizedben megnövekedett a nem hagyományos diákok (23 év feletti, akár már
felsôfokú végzettséggel, munkatapasztalattal rendelkezô érdeklôdôk) aránya az ügyfelek csoportjá-
ban. Esetükben komplex tanácsadás szükséges, amely a képzési igények meghatározása mellett az
életvezetés egyéb területeinek mérlegelését is tartalmazza (Kiss, 2004).

Jelen munkánkban a személyes tanácsadás részvevôinek mintegy ezer fôs csoportjából vélet-
lenszerûen kiválasztott, 350 fôs mintájának eredményeit tekintjük át.

Tanácsadás során alkalmazott módszertan

A tanácskérôk jövôképének elemzéséhez narratív technikaként a „10 év múlva egy munkanapom”
feladat elemzését használjuk. Abból a megfontolásból, hogy segítsük a tanácskérôket a döntésüket
eluraló iskolai tantárgyaktól való elszakadásban, arra kívánunk koncentrálni, milyen típusú tevé-
kenységekben lelik örömüket. 

100 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY100 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FEM_2011_3_:2_korr 2012.01.05. 15:46 Page 100



Felsôoktatási rendszerbe készülô diákok...

A jövôképben kirajzolódó foglalkozásprofil megrajzolásában a kulcsképességekre, illetve a
különféle szakmák gyakorlásához kötôdô speciális jellemzôk: a munkafeladat, munkakörnyezet,
a társas együttmûködés formáinak, a személyi követelmények tanulmányi és alkalmazási sajátossá-
gainak feltérképezésére koncentrálunk, figyelembe véve G. Tóth Mária elemzési szempontrendsze-
rét. Mit, milyen folyamatok során, milyen opciók mentén, milyen részfeladatokat végezve, milyen
eszközök segítségével munkál meg a személy (idézi Ritoókné, 1986).

Az elemzés során az egészséggel, érzékszervekkel és ügyességgel kapcsolatos speciális opciók -
kal is számolunk az életpályaterv összeállítása során. Kiegészíti ezt a jövôképelemzést a múlt fel-
térképezése: a motivációs hátteret és pályaelképzeléseket befolyásoló személyes élmények explo-
rálása.

Az elsô interjúhoz kapcsolódó diagnosztikai munka része egy orientációs kérdôív battériafel-
vétele, amelyet elemzô beszélgetés és az információk feldolgozását követôen felmerülô igények
függvényében a képességekre-készségekre vonatkozó további vizsgálatok egészítenek ki.

A kliensek a tanácsadás záró fázisában felsôoktatási felvételi tanácsadók által nyújtott informá-
ciós szolgáltatás keretében részletesen megismerkedhetnek a kiválasztott szakmacsoportra irányuló
képzés jellemzôivel, a képesítés követelményeivel és a megszerzés lehetôségét jelentô oktatási in-
tézmények kínálatával. Szükség esetén a jelentkezéshez szükséges adminisztrációs feladatok inté-
zéséhez is támogatást kapnak.

A tanácsadási munka során alkalmazott diagnosztikai eljárások a Super-féle Munkaértékpróba,
a Holland-féle érdeklôdésvizsgálati eljárás, illetve a Munkaérdeklôdés kérdôív alapján tervezett
Munkaszemélyiség kérdôív. 

Super-féle Munkaértékpróba

Super 1962-ben publikálta elôször az értékek megismerésére szolgáló kérdôívét. A vizsgálati sze-
mélyek feladata az, hogy különbözô munkával kapcsolatos állításokra, amelyek azzal kezdôdtek,
hogy „olyan munkát szeretnék, ahol az ember…”, egy 1-tôl 5-ig terjedô skálán jelöljék meg, szá-
mukra mennyire fontos az adott állítás tartalma (Szilágyi, 1994).

Holland-féle érdeklôdésvizsgálati eljárás

Az általunk alkalmazott Holland-kérdôívben a vizsgálati személyeknek 60 tételrôl kell dönteniük,
amelyek különféle foglalkozásokhoz kapcsolódó tevékenységek leírását mutatják be. A világbanki
program keretében hazánkba került kérdéssorozat (Ritoókné, 1986) általunk átdolgozott változatá-
ban ötfokú skálát használunk a különféle munkatevékenységekkel kapcsolatos döntéshez: a tevé-
kenység kipróbálására irányuló vonzódást vagy a tevékenység esetleges gyakorlásának elutasítását
jelenti a skála két végpontja. A kérdéssor skálái a mûszaki irányultság (R), az intellektuális-kutatói
irányultság (I), a mûvészi-nyelvi irányultság (A), a szociális irányultság (S), a szervezôi-vállalkozói
irányultság (E) és a konvencionális-hagyománykövetô irányultság (C) jellemzôit mérik fel. 
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Munkaszemélyiség kérdôív   

Kidolgozásához a Canadian Work Preference Inventory (CWPI) – Magyarországon Bognár-féle ér-
deklôdésvizsgálati kérdôívként ismert változata – szolgált alapul. Az eredeti változat az irányító, újí-
tó, módszeres, tárgyias és szociális érdeklôdés skáláit tartalmazza. Tanácsadói tapasztalataink alap-
ján a Munkaszemélyiség kérdôív kidolgozása során a CWPI érdeklôdési irányokhoz kötôdô
személyiségjegyek jellemzôit figyelembe véve új skálákat és skálacsoportokat hoztunk létre. A
módszeres és szociális kategórián belül alskálákat alakítottunk ki, valamint a kérdôívet kiegészítet-
tük az elméleti-kutató és mûvészi-esztétikai érdeklôdésre utaló személyiségjegyek skáláival.

Eredmények

A munkatevékenységekre irányuló érdeklôdés jellemzôi

A tanácsadásra jelentkezô fiatalokat az érdeklôdés kérdéssoron elért átlagpontszámok alapján vizs-
gálva megállapíthatjuk, hogy legmagasabb pontszámmal a szervezéssel-irányítással kapcsolatos
irányt jelölik meg (amely elsôsorban a vezetôi tevékenységek, gazdasági, üzleti irányok választásá-
ra utal), amelyet szorosan követ a mûvészi-kreatív (elsôsorban mûvészeti, bölcsészet- és társada-
lomtudományi területekhez sorolható) tevékenységek iránti vonzódást jelzô érték. Harmadik leg-
fontosabbként jellemzô a módszeres-konvencionális tevékenységek iránti vonzódás, amely
elsôsorban az adminisztráció, ügyvitel területén gyakorolható feladatokhoz kötôdik. A tudomá-
nyos-elméleti munka, illetve a segítés, szolgáltatás tevékenységeinek kedvelése azonos átlagponttal
jellemezhetô. A szolgáltatást igénybe vevôk csoportjában a legalacsonyabb értékeket a természettu-
dományos, illetve technikai érdeklôdésre jellemzô realista irány esetében kapjuk. 

1. ábra. Holland-féle érdeklôdési irányok átlagértékei
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A Holland-féle érdeklôdési irányokra vonatkozó eredményeket a gyakorlatban egy személyes
profil megalkotására használjuk, az elsô három (legmagasabbra értékelt) irány jellemzôit vizsgálva.
Mind a lehetséges munkakörnyezetek, mind a személyiség legfontosabb jegyei leírhatók e három-
betûs kódrendszer alkalmazásával. 

Ha a mintacsoportban mért átlagokat egy „hipotetikus tanácskérô” profiljának megrajzolására
használjuk, akkor egy olyan kép rajzolódik ki elôttünk, amely a Holland-féle szakmakatalógusban a
menedzsment feladatokkal megbízott, vezetô típusú feladatkörökre, gazdasági/üzleti területekre
jellemzô. Az eredmények fényében felmerülhet a gondolat, hogy a személyes tanácsadás elsôsor-
ban a magasabb kezdeményezôkészséggel jellemezhetô, magasabb belsô motivációval rendelkezô
kliensek számára lehet vonzó. 

Munkaértékek 

A munkaértékek rangsorát összeállítva megállapíthatjuk, hogy a tanácskérôk számára a változatos-
ság, önérvényesítés, társas kapcsolatok, presztízs és függetlenség igénye jelenti a legfontosabb,
szakmai tevékenységük során megvalósítandó értékeket. Ezeket követi a kreativitás, altruizmus,
szellemi ösztönzés, munkateljesítmény, hierarchia és esztétikum iránti igény, míg a sort az irányítás,
játékosság, humán értékek csoportja zárja.  

Adatainkat véletlenszerûen választott középiskolások mintájának eredményeivel összevetve
(Dudás, 2004) jól látszik, az értékválasztási adatok mintázata hasonló a továbbtanulással kapcsola-
tos információkért az Educatióhoz fordulók és a véletlenszerûen választott diákok értékpreferenciá-
jában. 

2. ábra. Educatio-ügyfelek és középiskolás diákok munkaérték-preferenciája. (Lila vonal jelzi a kontroll-
csoport adatait.)

Különbséget a továbbtanulni készülôk esetében a hierarchia iránti igény alacsonyabb, a szelle-
mi ösztönzés iránti igény magasabb szintjében, illetve a presztízs és a társas kapcsolatok magasabb-
ra értékelése esetében találunk. (A különbségek minden esetben p < 0,001 szinten szignifikánsak.) 
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1. táblázat. A Munkaszemélyiség kérdôív és a Munkaértékek összefüggései

IR = irányító  M = mûvészi-esztétikai *p<0,01; **p<0,05
K = kutató-elméleti U = újító
KO1 = módszeres-tervezô KO2 = módszeres-szabálykövetô
GY = gyakorlati
SZ1 = segítô, szolgáltató
SZ2 = kooperatív
SZ3 = társaságkedvelô

A Munkaszemélyiség kérdôív irányító típusához tartozó diákok az irányítás, kreativitás, füg-
getlenség, szellemi ösztönzés keresésének lehetôségével, presztízst biztosító foglalkozáspreferen-
ciával jellemezhetôk. A jövôbeni foglalkozásnak a változatosság mellett az önérvényesítés lehetô-
ségét is tartogatnia célszerû, biztosítva egy stabil anyagi biztonságot.

A mûvészi-esztétikai irányultságú diákok választásaiban az esztétikum keresése mellett az önérvé-
nyesítés, kreativitás, szellemi ösztönzés és változatosság keresése jelenik meg. A kutató-elméleti irá-
nyultsághoz tartozó értékek listája: szellemi ösztönzés, kreativitás, önérvényesítés. Az újító skálával a
kreativitás, szellemi ösztönzés, függetlenség, önérvényesítés, változatosság, irányítás értékek jártak
együtt. A módszeres érdeklôdés tervezô irányultságot mérô skálája a munkateljesítménnyel mutat pozi-
tív és a munkaöröm (játékosság) értékkel negatív együttjárást.A módszeres érdeklôdés szabálykövetés-
beállítódását mérô skála a munkaöröm (játékosság) értékével mutat negatív együttjárást. A gyakorlati
érdeklôdés skálája a felsorolt értékek egyikével sem mutatott megfelelô szintû együttjárást.

A szociális érdeklôdési kör segítô-szolgáltató munkamódjának mérését szolgáló skála az altru-
izmus és esztétikum értékekkel – a környezet szebbé és jobbá tételével – járt együtt. A szociális ér-

Munkaszemélyiség 
SUPER

IR M K U KO1 KO2 GY SZ1 SZ2 SZ3 

Szellemi ösztönzés ,367**  ,257**  ,544**  ,457**              

Altruizmus               ,383**      

Anyagiak ,224**                  ,205**  

Változatosság ,266**  ,211**    ,243**            ,274**  

Függetlenség ,405**      ,341**          -,246**  ,201**  

Presztizszs ,308**                -,206**  ,254**  

Esztétikum   ,381**            ,223**      

Társas kapcsolatok                     

Játékosság         -,311**  -,362**          

Önérvényesítés ,266**  ,308**  ,264**  ,268**            ,283**  

Hierarchia                     

Humán értékek                     

Munkateljesítmény         ,238**            

Kreativitás ,432**  ,286**  ,404**  ,503**            ,287**  

Irányítás ,475**      ,237**          -,345*  ,283**  
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deklôdési kör kooperatív munkamódot feltérképezô kérdéssora az irányítás, presztízs és független-
ség igényének elutasításával járt együtt. A szociális érdeklôdési kör társaságkedvelô munkamódot
mérô alskálája a kreativitás, önérvényesítés, irányítás, változatosság, presztízs és anyagiak értékek-
kel mutatott pozitív kapcsolatot.

A tanácsadás módszertanára, a mérhetô változókra 
vonatkozó tapasztalatok értékelése

A vizsgálati eredmények ismeretében megállapítható, hogy a felsôoktatási képzésbe készülô, konzul-
tációt igénylô kliensek értékpreferenciái közt vezetô szerepet töltenek be az intellektuális kihívások
keresésével, az önérvényesítés lehetôségével kapcsolatos értékek. Kiemelt a társas kapcsolatok, anya-
gi biztonság és független, kreatív tevékenységek iránti igény, míg háttérbe szorultak a hosszú távú vál-
tozást célzó humán értékek, a munkaöröm és játékosság, valamint hierarchia iránti igény. 

A felvételi elôtt tájékozódni kívánó diákokkal végzett tanácsadás folyamatában az önismeret-
támogatás hangsúlyos igény. A diagnosztikai munkához használt tesztbattéria összességében a
gyors helyzetfelmérést segíti. Kiemelten hasznosnak bizonyul az Educatio profiljába vágó interne-
tes tanácsadás esetén, amikor a klienssel nincs személyes kapcsolat. 

Az eredményként kapott információk az élettörténet és jövôkép elemzésével jól ötvözhetôk, a
kulcsképességek és foglalkozási követelmények összevetését követôen a pályatablók, képzési útvo-
nalak megrajzolásában hatékonyan hasznosíthatók. 

Az életpálya-építést támogató tanácsadói szolgáltatás – jelen esetben az Educatio által biztosí-
tott szaktanácsadói tevékenység – az önértékeléssel és életpálya-építéssel kapcsolatos énhatékony-
ság-élmény növelését tudja támogatni, amennyiben hozzájárul a pályadöntések konkretizálásának
folyamatához. Információs tanácsadás és pályatanácsadás segítségével bôvítheti a kliensek mérle-
gelési szempontjainak körét. A szemtôl szembe tanácsadási helyzet az interperszonális készségek,
intraperszonális információgyûjtés, az önismeret fejlesztése útján képes hatni a továbbtanulási dön-
tések és felsôfokú képesítés megszerzésére irányuló folyamatban. 

Tanácsadási gyakorlatunkban minden tanácskérô figyelmét felhívjuk a szakmai tapasztalatszer-
zés fontosságára, különösen határozatlan tanácskérôk esetében a lehetôségek alapos felmérésére. 

Kitekintés

Jelen vizsgálat keretei nem adnak lehetôséget arra, hogy a tanácsadás közvetlen, longitudinális mé-
rés keretében történô elemzésének tapasztalatait tegyük közzé. Ugyanakkor az eddigi adatok figye-
lembevételével kísérletet tehetünk a pályatanácsadás lehetséges hatásaira vonatkozó mérési modell
kialakítására. 

A pályatanácsadás hatásainak vizsgálatára hivatott modell alapszintjén a szolgáltatás igénybe-
vételéhez kötôdô elégedettséget mérhetjük. A második szinten mérhetôen több információval ren-

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 105

FEM_2011_3_:2_korr 2012.01.05. 15:46 Page 105



MÛHELY

delkezik a jelölt, például többet tud a foglalkozásokról, elhelyezkedési lehetôségekrôl. A harmadik
szinten képes bizonyos, például a felvételi jelentkezéssel vagy a késôbbiekben álláskereséssel kap-
csolatban elvárható viselkedés tanúsítására. A negyedik szinthez kapcsolódóan a személy képes an-
nak tudatosítására, hogy karrierjének építéséhez milyen stratégiai lépésekre lesz szüksége, és hosz-
szabb idôtávlatban szemlélve a szükséges lépéseket meg is teszi. 

Indikátorként javasolható tehát egy utánkövetéses vizsgálat keretében az elégedettség mutató-
ja, a tárgyi tudás bôvülése, a készségek szintje, illetve az életpálya-építés tudatosságának foka, a
kapcsolódó metakogníció kidolgozottsági szintje növekedésének mérése, a személy életpálya-ter-
vezési énhatékonyságának vizsgálata. 

Az Educatio gyakorlatával összefüggésben, a konstruktivista életpálya-építési modellre ala-
pozva (Savickas, 2005) feltételezzük, hogy a tanácsadási folyamat akkor érhet el tartós eredménye-
ket, ha képessé teszi a tanácskérôket arra, hogy saját életpályájuk építéséhez kapcsolódó metakog-
nitív készségeiket, az önmagukról és helyzetükrôl való kritikus gondolkodás és cselekvési tervek
kidolgozásának és megvalósításának képességét fejleszti. Központi tényezônek tekintjük e folya-
matban az életpálya-építéssel kapcsolatos énhatékonyság élményét, amelynek elemzéséhez, meg-
ragadásához narratív technikák alkalmazását javasoljuk. 

Egy életpályastílus-interjú (career style interview, SCI, bemutatja Rehfuss, 2009) segítségével
összegyûjthetôk e meghatározó minták. Az Educatio-tanácsadás keretében a korábbiakban bemuta-
tott munkanapelemzés, illetve a családi hagyományok és személyes élettörténet vizsgálata szolgál
fontos információkkal a tanácsadási folyamat számára. A kora gyermekkortól kezdôdôen meghatá-
rozónak bizonyuló mintaszemélyek jellemzôit kérdezhetjük, e modellek sikerességének, vonzósá-
gának magyarázatát kérhetjük az adatgyûjtés keretében a személytôl. Az interjú során a kedvenc ol-
vasmányok (könyvek, folyóiratok, weblapok), szabadidôs tevékenységek, iskolai tantárgyak,
mottók felszínre hozásával és a mögöttük rejlô motivációs tényezôk tudatosításával segítenek az
ügyfélnek életcéljai kibontásában. 

A konstruktivista szemlélet jegyében a tanácsadói folyamat hatékonyságát a jövôre vonatkozó
tervek kidolgozásában, illetve a tudatos elemzéshez szükséges készségek fejlôdésének színvo-
nalában ragadhatjuk meg.

A jövôben hasznos lenne a tanácsadók életpályájának követése és annak vizsgálata, hogy a ta-
nácsadás közvetlen hatásának változása milyen idôi eloszlást mutat. Feltételezhetô, hogy a személy
életében mindössze pontszerû eseményként felmerülô tanácsadási helyzet hatása idôvel halványul,
esetleg az életpálya-építéshez kapcsolódó énhatékonyság-élmény hatására a célok kitûzése, a kap-
csolódó igényszint, az elvárások köre módosul. Ajánlható továbbá a bemutatott eszközök folyama-
tos használata a tanácsadási helyzetbe belépô, új kliensek esetében is. 
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Négerfejes bronzmécses (másolat), 2. század
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