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Przekazujemy Państwu kolejny, pięćdziesiąty zeszyt z serii Zeszytów informacyjno-meto-
dycznych doradcy zawodowego, przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Publikacja prezentuje rezultaty ubiegłorocznej edycji międzynarodowego Semina-
rium Cross Border, które odbyło się w dniach 15-16 kwietnia, w Bratysławie (Słowacja). 
Seminarium zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu „Eurodoradztwo” 
(Euroguidance), finansowanego przez Komisję Europejską ze środków Programu 
Uczenie się przez Całe Życie. 

Idea współpracy państw Europy Środkowej w ramach Seminarium Cross Border 
rekomendowana jest przez Komisję Europejską jako przykład tzw. dobrej praktyki 
(best practice). Aktualnie we współpracę zaangażowanych jest następujących siedem 
państw: Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Węgry, Słowenia i Polska. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Centra Euroguidance z państw Europy Środkowej 
organizują seminaria adresowane do osób reprezentujących szerokie spektrum 
aktywności z zakresu poradnictwa zawodowego: przedstawicieli instytucji central-
nych z sektora edukacji i pracy, środowiska akademickiego, praktyków poradnictwa 
zawodowego i członków Sieci Euroguidance. W 2007 r. Seminarium Cross Border 
odbyło się na Słowacji, w 2008 r. w Austrii, a w 2009 r. w Czechach. Tegoroczna edycja 
seminarium odbędzie się w dniach 17-18 maja w Budapeszcie (Węgry), a w 2012 r. 
gospodarzem seminarium będzie Słowenia. 

Temat ubiegłorocznego seminarium brzmiał: „Profesjonalne wsparcie dla doradców 
zawodowych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych” (Professional Care 
for Guidance Practitioners – Who Cares for Those Who Care). Spotkanie miało formułę 
warsztatów aktywnie angażujących uczestników. Jako główne tematy warsztatów 
zaproponowano: metody i techniki superwizji, psychohigienę pracy zawodowego 
oraz walkę ze stresem i wypaleniem zawodowym. 

Przekazując Państwu kolejny zeszyt z serii Zeszytów informacyjno-metodycznych 
doradcy zawodowego jesteśmy przekonani, że publikacja poświęcona zagadnie-
niom współpracy państw Europy Środkowej w obszarze poradnictwa zawodowego 
okaże się przydatna zarówno dla doradców zawodowych, jak i innych pracowników 
publicznych służb zatrudnienia. 

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
Hanna Świątkiewicz-Zych 



Wystąpienia konferencyjne

1Dokument
Konferencja „Cross Border Seminar 2010”, Bratysława 15-16 kwietnia
EUROGUIDANCE • Austria, Niemcy, Węgry, Czechy, Polska, Słowenia oraz 
Słowacja

This network has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein.

© Slovak Academic Association for International Co-operation,  Euroguidance 
centre, Bratislava 2010
© Photography – Jerzy Bielecki



8

1

Profesjonalne w
sparcie dla doradców

 zaw
odow

ych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych | W
ystąpienia konferencyjne

Koncepcja konferencji „Cross Border Semi-
nar” pojawiła się w 2005 roku jako inicjatywa 
Centrów Euroguidance trzech sąsiadujących 
ze sobą państw – Austrii, Czech i  Słowacji. 
Jej głównymi celami była nie tylko integra-
cja Centrów Euroguidance i  ich współpraca 
w  ramach wspólnej działalności, lecz rów-
nież organizowanie spotkań i tworzenie sieci 
kontaktów doradców i podmiotów odpowie-
dzialnych za tworzenie polityk w  dziedzinie 
poradnictwa oraz działających w państwach 
objętych taką współpracą. Aby jak najpełniej 
zapoznać uczestników konferencji z  wybra-
nymi tematami, w  planowaniu i  przygoto-
wywaniu programu brały udział wszystkie 
Centra. Dzięki temu, podczas konferencji mo-
gli wystąpić rozmaici krajowi eksperci oraz 
udało się zaprezentować tendencje i zagad-
nienia obecne w danym czasie we wszystkich 
krajach. W  latach 2005-2008 w  ramach tej 
współpracy zorganizowano trzy konferen-
cje „Cross Border Seminar” dotyczące nastę-
pujących tematów: „Metody psychologiczne 
w  poradnictwie zawodowym” w  2005 roku, 
„Przejście ze szkół ponadpodstawowych do 
świata pracy” w  2006 roku oraz „Poradnic-
two zawodowe w  instytucjach szkolnictwa 
wyższego” w  2007 roku. W  2009 roku trzy 
kolejne kraje – Niemcy, Węgry i  Słowenia – 
zaangażowały się w przygotowania i organi-
zację konferencji „Cross Border Seminar” na 
temat: „Poradnictwo w  zakresie kariery bez 
barier”. Rozszerzenie współpracy okazało się 
istotną zmianą, która umożliwiła organizację 
nowych interesujących warsztatów, wykła-
dów i dyskusji. Dlatego też kontynuowaliśmy 
tę współpracę przy organizacji konferencji 
„Cross Border Seminar” w  2010 roku, wraz 
z  nowym krajem, który dołączył do naszej 
inicjatywy – Polską. W ten sposób konferencja 
„Cross Border Seminar” stała się wydarzeniem, 

w którym uczestniczy większość państw Euro-
py Środkowej. Uczestnicy konferencji czerpią 
korzyści z wymiany informacji, doświadczenia 
i dobrych praktyk. Wymiana ta oparta jest na 
wzajemnym zrozumieniu, ponieważ sytuacja 
w państwach biorących udział w inicjatywie 
jest zasadniczo porównywalna, ze względu 
na wspólne podstawy rozwoju poradnictwa 
zawodowego i  podobny rozwój społeczno-
historyczny.

Konferencja „Cross Border Seminar” 2010 była 
poświęcona profesjonalnemu wsparciu dla 
doradców, z  podtytułem „Kto troszczy się 
o  tych, którzy troszczą się o  innych?”. Profe-
sjonalne wsparcie osób, które codziennie mie-
rzą się z problemami i potrzebami innych (jak 
doradcy zawodowi, doradcy szkolni, psycho-
lodzy, itp.) często jest zaniedbywane i trakto-
wane jako drugorzędny aspekt poradnictwa. 
Tymczasem to właśnie personel jest rdzeniem 
wszystkich tych usług. Ponadto, bez szczegól-
nej uwagi poświęconej szkoleniom, edukacji 
i  osobistym potrzebom doradców nie jest 
możliwa profesjonalizacja poradnictwa. Nie-
które z tych argumentów zostały podniesione 
przez kluczowych prelegentów: S. Grajcara 
(Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych 
i  Rodziny) oraz S. Vendela (Uniwersytet Pre-
szowski w Preszowie). Zagadnieniom tym po-
święcono również dziewięć warsztatów, które 
odbyły się w  ramach konferencji. Stresujące 
sytuacje w  poradnictwie zawodowym oraz 
sposoby radzenia sobie z nimi były omawiane 
w trakcie dwóch warsztatów (A. Kalbarczyk – 
PL, H. Hudabiunigg – AT). B. Gogala (SL) oraz 
I. Valkovic (SK) przedstawili kwestię superwizji 
w  różnych krajach. Możliwości szkoleniowe 
oraz wsparcie kompetencji doradców zawo-
dowych w różnych obszarach były tematem 
warsztatów prowadzonych przez A. Slowik 

1.1 Przedmowa
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(PL), S. Fritz (AT) i L. Novosad wraz z B. Calko-
vską (CZ). Jeszcze inne warsztaty skupiały się 
na etyce i dylematach etycznych (D. Kopca-
nova – SK). W tym roku do programu konfe-
rencji dodano specjalny warsztat w  bezpo-
średni sposób podejmujący kwestie związane 
z  polityką. Przedstawiciele krajowych forów 
poradnictwa zawodowego oraz Europejskiej 
Sieci Całożyciowego Poradnictwa Zawodo-
wego (ang. European Lifelong Guidance Policy 
Network – ELGPN) przedstawili bieżące osią-
gnięcia w swoich krajach oraz proponowane 
wspólne cele dalszej współpracy transgra-
nicznej w  zakresie badań i  profesjonalizacji 
poradnictwa zawodowego. Uczestnicy doce-
nili przede wszystkim interaktywne sposoby 
pracy i  dyskutowania oraz przykłady, dzięki 
którym konferencja miała praktyczny wymiar.

Uważamy, że interesujące informacje i rezul-
taty konferencji powinny być rozpowszech-
niane wśród doradców zawodowych oraz in-
nych ekspertów. Dlatego też postanowiliśmy 
stworzyć zbiór wystąpień osób prowadzących 
warsztaty oraz głównych prelegentów. Mamy 
nadzieję, że posłużą one Państwu za inspirację 
oraz źródło nowych bodźców.
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1.2 Poradnictwo zawodowe: Status Quo
 Stefan Vendel, Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Misja

Poradnictwo zawodowe to specjalizacja po-
radnictwa, która wspiera rozwój kariery oraz 
przystosowanie do pracy na każdym etapie 
życia. Doradcy zawodowi pomagają innym 
dokonać odpowiednich i możliwych do wpro-
wadzenia w życie wyborów.

Pomoc w planowaniu życia to funkcja profe-
sjonalnego poradnictwa, która towarzyszy mu 
od samego początku. Prekursor profesjonal-
nego poradnictwa, ruch na rzecz poradnictwa 
zawodowego, wywodzi się z przekonania wie-
lu doradców-pionierów, że ludzie, a zwłaszcza 
osoby młode, rozpaczliwie potrzebują pomo-
cy w zaplanowaniu ich wejścia w skompliko-
wany i zdradliwy świat pracy.

Dlatego też działania związane z  planowa-
niem życia zawodowego i  edukacji są pod-
stawami spuścizny profesjonalnego porad-
nictwa z przeszłości. W ostatnich latach wielu 
doradców zdaje się jednak w  dziwny spo-
sób odwracać od poradnictwa zawodowego 
i  edukacyjnego oraz w  zakresie planowania 
życia, postrzegając je jako działania, które nie 
zasługują na ich czas i  uwagę. Nic bardziej 
mylnego. Życie zawodowe to źródło niektó-
rych spośród najpoważniejszych problemów, 
a także jedna z dziedzin współczesnego życia 
dająca najwięcej powodów do satysfakcji.

Osobom, które nie potrafią sobie odpowied-
nio poradzić z wymogami życia zawodowego 
ani osiągnąć minimum sukcesu oraz satysfak-
cji z pracy jest również niezwykle trudno osią-
gnąć odpowiednie poczucie własnej wartości, 
autonomii lub niezależności. Ciągłe porażki 
związane z  życiem zawodowym najczęściej 

prowadzą do zwiększonej przestępczości. 
Taka sytuacja wywołuje również lęk i depresję, 
pogłębiane jeszcze przez stres, frustrację i nie-
powodzenia w miejscu pracy. Wiele z głów-
nych kryzysów rozwojowych doświadczanych 
przez ludzi w  ciągu życia wynika z  wyzwań 
związanych z ich życiem zawodowym lub też 
z braku ciągłości w tym zakresie. Jakiekolwiek 
próby udzielenia profesjonalnej pomocy na-
stolatkowi lub osobie dorosłej bez brania pod 
uwagę ich życia zawodowego będą z natury 
rzeczy jedynie częściowe i powierzchowne.
Gwałtowne zmiany, jakie obecnie przecho-
dzi organizacja pracy oraz układ zawodów, 
jak również coraz silniejsza globalizacja siły 
roboczej umacniają misję poradnictwa za-
wodowego, którego zadaniem jest pomoc 
w  dostosowaniu się ludzi do społecznych 
oczekiwań oraz zmian w  życiu prywatnym, 
w kontekście życia zawodowego.

Doradców zawodowych zatrudnia się w róż-
nych instytucjach: w szkołach, na uczelniach, 
w  firmach, ośrodkach poradnictwa, spo-
łecznych ośrodkach lokalnych i  instytucjach 
rządowych. Świadczą tam usługi związane 
z  karierą osobom w  każdym wieku, w  tym 
usługi związane z  poradnictwem zawodo-
wym, dostosowaniem się do pracy, edukacją 
związaną z karierą oraz usługi pośrednictwa 
pracy, udzielają informacji zawodowych, dora-
dzają w kwestii kariery naukowej, zajmują się 
coachingiem, wsparciem dla pracowników, 
planowaniem przejścia na emeryturę, aktyw-
nością zawodową osób z  trudnościami oraz 
konsultacjami w zakresie organizacji.

W jednej z  książek poświęconych poradnic-
twu zawodowemu, „Applying Career deve-
lopment theory to Counselling”, jej autor, 
R. Sharf, trafnymi słowami ujmuje znaczenie 
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poradnictwa zawodowego: „Świadomość, że 
kilka godzin doradzania może zmienić przyszłe 
życie osoby stanowi ekscytujące wyzwanie dla 
każdego doradcy. Istnieje wiele rodzajów porad-
nictwa – poradnictwo w  zakresie problemów 
osobistych, kryzysowe czy też psychoterapia, 
jednak niewiele dziedzin poradnictwa ma po-
tencjalnie tak daleko idące oddziaływanie jak 
poradnictwo zawodowe”.

Szkolenia dotyczące poradnictwa 
w zakresie kariery i poradnictwa 
zawodowego

Nie ma chyba nic ważniejszego niż zapew-
nienie przyszłym doradcom zawodowym 
odpowiedniego szkolenia, aby byli w  stanie 
zmierzyć się z napotkanymi wyzwaniami.

W ramach przeprowadzonego w  2004 roku 
we Włoszech badania „Relation of Type and 
Amount of Training to Career Counselling 
Self-Efficacy” („Relacja pomiędzy rodzajem 
i  ilością szkolenia a  własną skutecznością 
poradnictwa zawodowego”) analizowano 
stosunek własnej skuteczności do długości 
oraz rodzaju szkolenia, na podstawie próby 
złożonej z włoskich doradców zawodowych. 
Wyniki badania pokazały, że własna skutecz-
ność doradców jest wprost proporcjonalna 
do ilości szkolenia z zakresu poradnictwa za-
wodowego, w  odniesieniu do umiejętności 
identyfikowania problemów zawodowych, 
radzenia sobie z  chwilami niezdecydowania 
związanymi z karierą oraz zdolnością świad-
czenia poradnictwa edukacyjnego. Ponadto 
doradcy, którzy ukończyli szkolenie dla pra-
cowników skoncentrowane na społecznych 
teoriach kognitywnych/nauczania wykazywali 
większą własną skuteczność w odniesieniu do 

swoich umiejętności identyfikowania proble-
mów zawodowych oraz zdolności świadcze-
nia poradnictwa edukacyjnego niż osoby, 
które uczestniczyły w bardziej eklektycznym 
szkoleniu.

Niektórzy badacze uważają, że obecne szko-
lenia w  zakresie poradnictwa zawodowego 
organizowane przez departamenty do spraw 
poradnictwa stanowią istotny słaby punkt tej 
dziedziny. Istnieje powszechne przekonanie, 
że poradnictwo zawodowe zostało zepchnię-
te na margines z powodu braku zaintereso-
wania nim ze strony wydziałów i studentów. 
Nauczyciele zajmujący się nauczaniem porad-
nictwa wydają się obojętni wobec poradnic-
twa zawodowego. Zdumiewającym przykła-
dem tej obojętności jest książka pod tytułem 
„The Handbook of Counselling” (Locke, Myers 
i  Herr, 2001), w  której 44 rozdziałach termin 
„poradnictwo zawodowe” nie pada ani razu, 
z  wyjątkiem nielicznych miejsc w  indeksie. 
Specjalizacja, która dała początek współcze-
snemu poradnictwu, poprzez wyodrębnienie 
się z pracy społecznej, jest obecnie margina-
lizowana.

Oczywiście część tej obojętności wśród na-
uczycieli zajmujących się nauczaniem po-
radnictwa może odzwierciedlać zaintereso-
wania ich studentów, którzy unikają kursów 
poradnictwa zawodowego, koncentrując się 
w  zamian na terapii rodzinnej, poradnictwu 
dla wspólnot czy też poradnictwu związa-
nemu ze zdrowiem psychicznym oraz nad-
używaniem używek. Jest to wielka szkoda, 
zważywszy na obecne zapotrzebowanie na 
doradców, którzy mogliby pomóc klientom 
dostosować się do wielkich zmian w gospo-
darce i strukturze zatrudnienia.



12

1

Profesjonalne w
sparcie dla doradców

 zaw
odow

ych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych | W
ystąpienia konferencyjne

Pomimo tego społecznego zapotrzebowania 
– oraz prawdopodobnie ze względu na brak 
zainteresowania ze strony wydziałów oraz stu-
dentów – wiele programów edukacyjnych dla 
doradców oferuje tylko jeden kurs w zakresie 
poradnictwa zawodowego i  często jest on 
prowadzony przez osoby będące dopiero na 
początku kariery naukowej. Jedyne niewielka 
liczba programów oferuje drugi kurs lub też 
zaawansowane zajęcia praktyczne dotyczą-
ce poradnictwa zawodowego. Natomiast te 
programy, które oferują drugi kurs dotyczą-
cy poradnictwa zawodowego mają trudności 
ze wskazaniem odpowiedniego podręcznika. 
Dlatego też Sieć Euroguidance powinna opra-
cować materiały szkoleniowe, aby podnieść 
jakość kursów oraz publikować więcej materia-
łów dla kursów na poziomie zaawansowanym.

Zwracanie uwagi na standardy nauczania oraz 
kompetencje jest istotną częścią tej pracy. Ta-
kie działania są szczególnie ważne w świetle 
pojawienia się „doradców zastępczych”. Jako 
że w społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie 
na usługi poradnictwa zawodowego, a środo-
wisko profesjonalnych doradców zasadniczo 
nie wykazuje zainteresowania tą dziedziną, 
świetnie prosperują wszelkie ośrodki szkole-
niowe oferujące usługi trenerów osobistych 
oraz pojawiają się coraz to nowsze strony 
internetowe z  poradami zawodowymi. Nie-
którzy badacze lamentują nad „deprofesjo-
nalizacją”, która wiąże się z nastawieniem ta-
kich trenerów i autorów stron internetowych, 
którzy twierdzą, że „każdy potrafi to robić”. 
Częściowo w  odpowiedzi na taką sytuację 
niektórzy doradcy wzywają środowisko tej 
profesji do nauczenia społeczeństwa, jak roz-
różniać profesjonalnych doradców zawodo-
wych, facylitatorów w  rozwoju kariery oraz 
trenerów kariery zawodowej.

Podsumowując, doradcy pozytywnie reagują 
na programy szkoleniowe. Najskuteczniejsze 
w angażowaniu doradców w działania zwią-
zane z  poradnictwem zawodowym wydają 
się programy uczelniane i szkoleniowe, które 
stanowią wsparcie dla psychologii kariery. 
Nie dziwi więc, że po udziale w  programie 
szkoleniowym doradcy z większym optymi-
zmem zapatrują się na poradnictwo zawo-
dowe oraz pozytywniej komentują własną 
skuteczność.

Superwizja

Oprócz zapotrzebowania na szkolenia ko-
nieczna jest również superwizja doradców 
pracujących z  klientami. Każdy ma swoje 
wady oraz popełnia błędy i  dlatego też do-
radcy zawodowi powinni podlegać odpo-
wiedniej superwizji, aby zagwarantować, że 
takie czynniki nie wpływają w  niekorzystny 
sposób na ich pracę. Superwizja, wraz z moż-
liwościami ustawicznego kształcenia (poprzez, 
na przykład, szkolenia i udział w spotkaniach 
branżowych), jest konieczna dla rozwoju do-
radcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe 
to wymagająca profesja i doradcy muszą dbać 
o siebie pomiędzy sesjami z klientami, w ta-
kim samym stopniu jak podczas nich i po ich 
zakończeniu. Silne wsparcie od innych do-
radców jest niezbędne dla ulepszania metod, 
dzielenia się obszarami wspólnych zaintereso-
wań, dla wymiany wiedzy oraz w celu zmniej-
szenia uczucia izolacji. Co więcej, superwizja 
pełni wobec doradcy rolę wspierającą.

Ważne jest również ciągłe monitorowanie 
własnych działań oraz analiza własnej pracy 
doradcy zawodowego, przy wykorzystaniu 
informacji zwrotnej od klientów.
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Doradcy mogą nagrywać sesje z  klientami 
oraz otrzymywać informacje związane z  su-
perwizją od bardziej doświadczonych współ-
pracowników. Bardziej doświadczeni dorad-
cy mogą być wzorem dla tych z mniejszym 
doświadczeniem. Doradcy mogą również 
otrzymywać regularne informacje zwrotne od 
swoich kolegów podczas omawiania poszcze-
gólnych przypadków na seminariach, korzy-
stając tym samym z łącznego doświadczenia 
wszystkich osób wykonujących ten zawód.

Niezbędne kompetencje 
doradców

Główne obszary (kompetencje, które dorad-
cy zawodowi powinni posiadać, aby móc 
pomagać klientom w  realizowaniu ich po-
trzeb związanych z rozwojem kariery) opisane 
w podstawowej literaturze dla kursów szkolą-
cych doradców zawodowych to: 

 Teorie rozwoju zawodowego
 Ocena predyspozycji zawodowych
 Źródła informacji o karierze
 Planowanie rozwoju kariery
 Doświadczenia praktyczne
 Kompetencje związane z  przeprowadza-

niem rozmów rekrutacyjnych/poradnic-
twem zawodowym

Doradcy spotykają się ze zróżnicowaną gru-
pą klientów. Oprócz osób, które są dopiero 
w  trakcie zdobywania wykształcenia i  które 
spotyka się przede wszystkim w  ośrodkach 
poradnictwa edukacyjnego, większość klien-
tów jest w  średnim wieku. Z tego powodu 
przekrój demograficzny klientów obejmuje 
kobiety i  mężczyzn z  różnych grup wieko-
wych, różnych ras oraz o różnym statusie spo-
łeczno-ekonomicznym. Doradcy będą w przy-

szłości pracować z rozmaitymi klientami i ich 
doświadczenie w tym zakresie może okazać 
się istotne dla realizacji celów szkoleniowych. 
Pragnę powiedzieć kilka słów na temat wspo-
mnianych powyżej kwestii, a  także innych 
spraw związanych z tą dziedziną.

Teorie: zastosowanie teorii rozwoju 
zawodowego w praktyce

Wielu badaczy, którzy analizowali obecny sta-
tus oraz bliską przyszłością profesji doradcy 
zawodowego wskazało na teorie stanowiące 
podstawę tego zawodu jako jego główną 
mocną stronę.

Doradcy przyjmują niektóre z teorii chętniej, 
ponieważ oferują one praktyczne porady. 
Osborn i Baggerly (Journal of Career Develop-
ment, 2004) przyjrzeli się szkolnym doradcom 
w celu określenia preferowanych przez nich 
działań związanych z  poradnictwem zawo-
dowym i  przeprowadzaniem testów w  tym 
zakresie. W ramach swojej pracy badani do-
radcy szkolni najchętniej wybierali teorię ce-
chy i czynnika (ang. trait-factor theory), która 
w  tym badaniu obejmowała również teorię 
Hollanda. Ponadto wybierano również teorię 
relacji pomiędzy człowiekiem a  otoczeniem 
(ang. person-environment correspondence the-
ory) oraz teorię kognitywnego przetwarzania 
informacji (ang. cognitive information proces-
sing theory). Badanie to wykazało jednak, że 
doradcy szkolni poświęcają ograniczony czas 
poradnictwu w zakresie kariery.

W swoim badaniu z  2002 roku Chris Brown 
zapytał uczestników badania – doradców za-
wodowych: „Czy stosują Państwo teorię/teorie 
poradnictwa zawodowego, a jeśli tak – jaką/
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jakie?”. 55% uczestników wskazało od 2 do 
3 teorii, których używali w pracy. Najczęściej 
wymieniano teorię Hollanda, Supera oraz 
teorię społecznego uczenia się (ang. social 
learning theory) lub teorie kognitywne. Teoria 
RIASEC Hollanda jest najbardziej popularna, 
prawdopodobnie z uwagi na liczne użyteczne 
narzędzia, takie jak Zestaw do Samobadania 
(ang. Self-Directed Search).

Doradcy podali, że stosują teorię rozwoju 
zawodowego poprzez (a) wykorzystywanie 
narzędzi do oceny oraz (b) identyfikowanie 
problemów klienta na podstawie głównych 
koncepcji teorii.

Ponadto badanie pokazało, że doradcy chęt-
nie stosowali teorię rozwoju zawodowego 
w praktyce poprzez odnoszenie teorii do po-
szczególnych usług związanych z karierą (np. 
poradnictwo, pośrednictwo pracy, edukacja, 
poradnictwo ogólne, itp.). Innymi słowy, do-
radcy świadczący usługi poradnictwa zawo-
dowego stosowali teorię cechy i czynnika do 
(a) interpretowania kwestionariuszy zaintere-
sowań i zdolności, (b) dostarczania informacji 
dotyczących zainteresowań osoby w zakresie 
edukacji i  pracy oraz (c) zachęcania do po-
szukiwania optymalnej ścieżki kariery oraz 
sugerowania rozwiązań dostosowanych do 
konkretnej osoby/pracy.

W przypadku klientów, którzy potrzebowali 
usług w zakresie edukacji zawodowej stoso-
wano rozwojowe modele poradnictwa w celu 
nakierowania klienta na zadania związane 
z rozwojem. Doradcy, którzy świadczyli usługi 
związane z  pośrednictwem pracy korzystali 
z teorii społecznego uczenia się, aby pomóc 
swoim klientom znaleźć zatrudnienie w wy-
branej przez nich dziedzinie, na przykład po-

przez (a) zmniejszenie niepokoju związanego 
z poszukiwaniem pracy, (b) przeciwdziałanie 
mylnym przekonaniom oraz (c) zwiększenie 
asertywności. Umocowanie usług poradnic-
twa zawodowego w  ramach teoretycznych 
jest wielce wskazane. Teorie dotyczące po-
radnictwa w  zakresie kariery zdecydowanie 
się rozwinęły i  wzbogaciły strategie oraz 
metody pomagania innym w  radzeniu so-
bie z problemami zawodowymi. Ponadto ba-
dania dotyczące poradnictwa zawodowego 
oraz badań zawodowych są konieczne, aby 
zapewnić skuteczne wdrażanie programu 
poradnictwa w zakresie kariery. Realizowanie 
konkretnej teorii poradnictwa zostało wska-
zane jako główna cecha charakterystyczna 
skutecznych doradców szkolnych. Niektórzy 
doradcy nie przywiązują jednak wagi do teorii 
rozwoju zawodowego ani do badań w  tym 
zakresie i uważają taką teorię za „nieznajdującą 
zastosowania”. Badacze ubolewają nad nie-
skuteczną komunikacją pomiędzy doradcami 
a badaczami. Stale gromadzone są pokaźne 
dane związane z rozwojem zawodowym, jed-
nak nie są one wykorzystywane, ponieważ 
doradcy zawodowi oraz psycholodzy zajmu-
jący się poradnictwem zawodowym pracują 
w odrębnych sferach. Badacze rozwoju zawo-
dowego zdążyli wytworzyć imponującą ilość 
literatury. Nadszedł więc może czas na skon-
centrowanie się na pomaganiu doradcom 
zawodowym w  wykorzystywaniu wyników 
ich pracy w praktyce.

Badacze zalecają, aby w następnej dekadzie 
profesja poradnictwa zawodowego (a) roz-
szerzyła zakres swoich teorii poza tradycyj-
ne skupienie się na zachowaniach zawodo-
wych białych mężczyzn z klasy średniej oraz 
uwzględniła większą świadomość zróżnicowa-
nia ras, płci i kultur oraz zwiększyła wrażliwość 
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na te różnice; (b) przywiązywała więcej uwagi 
do momentów przejściowych w życiu osób 
dorosłych, w  uzupełnieniu koncentracji na 
procesie podejmowania decyzji zawodowych 
przez młodzież; (c) promowała komplekso-
we podejście do ról życiowych oraz kładła 
nacisk na „poradnictwo w  ramach struktur 
życiowych”; (d) zintegrowała teorie rozwoju 
zawodowego, aby były one bardziej spój-
ne i  zrozumiałe oraz (e) uwzględniła zmiany 
w świecie pracy oraz łagodziła niepokoje i bo-
lączki, jakich doświadczają pracownicy.

Z naszego doświadczenia wynika, że istnie-
je silne zapotrzebowanie na szkolenia, które 
dostarczyłyby doradcom aktualnych infor-
macji o teoriach rozwoju zawodowego oraz 
najnowszych koncepcjach obejmujących 
praktyczne wykorzystanie tych teorii. Pismo 
„The Career Development Quarterly” podąża 
w tym kierunku, zachęcając autorów corocz-
nych recenzji literatury branżowej do udzie-
lenia odpowiedzi na jedno istotne pytanie: 
w  jaki sposób wyniki badań opublikowane 
w zeszłym roku mogą przydać się doradcom?

Postęp w  tej sferze z pewnością ułatwi pro-
jekt „Career Convergence” – interesująca 
publikacja dostępna on-line, która została 
uruchomiona w  ramach debiutu Krajowe-
go Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Kariery 
(National Career Development Association – 
NCDA) w  lutym 2003 roku. Ten elektronicz-
ny magazyn oferuje praktyczne zasoby dla 
doradców zawodowych dostępne on-line 
w  formie artykułów „Jak…?” oraz „Najlepsze 
praktyki”, wskazówki oraz wykazy adresów 
stron internetowych. Istnieje szansa, że to 
forum wymiany doświadczeń pomiędzy do-
radcami zaowocuje wspólną refleksją nad 
procesem poradnictwa zawodowego oraz 

badaniami tego procesu. Takie badania po-
winny być przeprowadzane przez zespoły 
złożone ze współpracujących ze sobą dorad-
ców oraz badaczy.

Badania predyspozycji

Częstą działalnością związana z  poradnic-
twem zawodowym są badania zawodowe. 
Doradcy zawodowi zazwyczaj korzystają 
z badań predyspozycji w większej mierze niż 
doradcy poradnictwa psychologicznego. Ba-
dania predyspozycji mogą wspomagać pracę 
doradców, a  ich wykorzystanie często daje 
ważny wgląd w  problemy klienta. Ponadto 
takie badania mogą odgrywać istotną rolę 
w kształtowaniu pracy doradców z klientami.
Doradcy powinni nauczyć się stosować oraz 
interpretować szeroką gamę narzędzi służą-
cych do badania predyspozycji, które mierzą: 
zainteresowania zawodowe, wartości zwią-
zane z zatrudnieniem, dojrzałość zawodową, 
identyfikację zawodową, proces podejmowa-
nia decyzji związanych z karierą oraz własną 
skuteczność zawodową. Najczęściej stosowa-
nym narzędziem jest Inwentarz Zaintereso-
wań Stronga (ang. Strong Interest Inventory), 
Zestaw do Samobadania (ang. Self-Directed 
Search), kwestionariusz dotyczący zmian 
w  karierze (ang. Career Transitions Inventory), 
narzędzie „Moja sytuacja zawodowa” (ang. My 
Vocational Situation) oraz kwestionariusz do-
tyczący trudności w  podejmowaniu decyzji 
zawodowych (ang. Career Decision-Making 
Difficulties Questionnaire), wskaźnik MBTI (ang. 
Myers-Briggs Type Indicator), Sigi-Plus oraz 
wiele innych. Doradcy ponadto korzystają 
z  badań jakościowych, takich jak genogram 
zawodowy (ang. Career Genogram). Badanie 
predyspozycji zawodowych pozwala dorad-
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com na zrozumienie zachowania zawodowe-
go klienta we względnie obiektywny sposób 
oraz poprawia proces interwencji w dziedzi-
nie życia zawodowego.

Niezależnie od szczebla szkoły w  systemie 
edukacji, większość doradców szkolnych prze-
znacza niewiele czasu na badania zawodowe. 
Około trzy czwarte doradców szkolnych pra-
cujących w  szkołach ponadpodstawowych, 
którzy wzięli udział w badaniu, przyznało, że 
poświęca bardzo niewiele czasu badaniom 
zawodowym, a  więc czynności niezwykle 
ważnej dla odpowiedniej realizacji planów 
uczniów związanych z edukacją oraz karierą, 
jak również dostarczającej cennych informacji 
zarówno uczniom planującym dalszą edu-
kację, jak i  tym, którzy nie planują dalszego 
kształcenia się.

Doradcy szkolni muszą mieć zapewnione 
możliwości oraz wsparcie, aby mogli realizo-
wać poradnictwo zawodowe oraz badania 
zawodowe. Dane otrzymane w wyniku badań 
zawodowych pomagają doradcom szkolnym 
ze szkół ponadpodstawowych odpowiednio 
opracowywać i oceniać program. Dlatego też 
jest niezwykle istotne, aby doradcy szkolni 
otrzymali wsparcie od administratorów oraz 
decydentów w zakresie, na przykład, czasu na 
badania, specjalnego szkolenia oraz pomocy 
w opracowaniu odpowiednich badań zawo-
dowych. Dodatkowe szkolenie może zmienić 
nastawienie doradców, którzy nie chcą spę-
dzać czasu przeznaczonego na poradnictwo 
zawodowe na badaniach.

Frank Schmidt i  John Hunter (1981) oszaco-
wali, że wykorzystanie kognitywnych testów 
zdolności podczas rekrutacji pracowników 
może prowadzić do znacznych oszczędności 

związanych z kosztami pracy, od 18 milionów 
USD rocznie w przypadku małych zakładów 
pracy, takich jak wydział policji, do 16 miliar-
dów USD rocznie w przypadku dużych zakła-
dów pracy, takich jak rząd federalny.

Technologia

Badanie predyspozycji zawodowych jest 
wspierane poprzez wykorzystanie technolo-
gii. Rozwój technik komputerowych istotnie 
usprawnia badanie predyspozycji zawodo-
wych oraz interwencje dotyczące kariery za-
wodowej. Doradcy nie muszą wykonywać 
żmudnej pracy wprowadzania danych i  ich 
analizy, w związku z czym mogą przeznaczyć 
więcej czasu na podnoszenie poziomu samo-
świadomości klientów poprzez objaśnianie 
wyników oceny. Powszechne wykorzystywa-
nie Internetu umożliwia wymianę oraz rozpo-
wszechnianie informacji w znacznie efektyw-
niejszy niż kiedyś sposób.

Inna zdobyczą technologii jest rozwój i ulep-
szenie komputerowych systemów planowa-
nia kariery zawodowej. Stanowią one ważne 
narzędzie wsparcia dla doradców zawodo-
wych.

Obecnie systemy badania predyspozycji za-
wodowych oraz informacji dotyczących ka-
riery są wielorakie i  kompleksowe, zaś Inter-
net stanowi zazwyczaj wyjściowy i końcowy 
punkt dostępu do nich. W dziedzinie biznesu 
upowszechniły się życiorysy i rozmowy rekru-
tacyjne w formie elektronicznej. Swoją niszę 
znalazło również poradnictwo przez Internet, 
a  liczba korzystających z  niego osób stale 
rośnie. Badania przeprowadzane za pośred-
nictwem Internetu są łatwo dostępne oraz 
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zyskują sobie coraz większą popularność, jako 
że coraz więcej tekstów jest dostępnych on-
line, w tłumaczeniu na różne języki.

Technologia informacyjna oraz powszechne 
korzystanie z  Internetu z  jednej strony sta-
nowią główne zagrożenie dla świadczenia 
usług związanych z  karierą zawodową oraz 
dla szkolenia doradców zawodowych, z dru-
giej zaś oferują interesujące możliwości nowe-
go zastosowania poradnictwa zawodowego 
oraz rozwoju tej profesji. Dzięki technologiom 
informacyjnym i  komunikacyjnym pokaźne 
ilości informacji zostają udostępnione ogó-
łowi. Z  informacjami dotyczącymi poradnic-
twa zawodowego, które dotąd były dostępne 
w  ośrodkach poradnictwa, obecnie można 
zapoznać się za pomocą kilku ruchów myszką.

Szperając ostatnio w  Internecie, znalazłem 
kwestionariusze dotyczące zainteresowań, 
oferty pomocy w  napisaniu życiorysu, in-
formacje o  karierze zawodowej oraz strony 
oferujące poradnictwo zawodowe. Sądzę, 
że postęp technologii niesie ze sobą wiele 
możliwości dla poradnictwa zawodowego, 
dzięki dostępności nowych, innowacyjnych 
metod. Z każdym dniem zwiększa się ilość 
i różnorodność materiałów związanych z po-
radnictwem zawodowym dostępnych dla 
wszystkich użytkowników Internetu. Przy-
kładowo, dzięki technologii klienci mogą 
obejrzeć on-line krótkie i interesujące nagra-
nia video przedstawiające typowe czynności 
osób wykonujących różne zawody. Z mojego 
doświadczenia wynika, że ten rodzaj podawa-
nia informacji będzie przemawiał do wielu 
klientów silniej niż krótkie opisy takich zawo-
dów. Podobnie badania zawodowe dostępne 
on-line stają się bardziej atrakcyjne niż nudne 
wypełnianie testów na papierze.

Choć technologia może sprawić, że usługi 
związane z poradnictwem zawodowym będą 
łatwiej dostępne dla potrzebujących ich osób, 
może ona również zwiększać prawdopodo-
bieństwo zetknięcia się przez takie osoby 
z  powiązanymi zagrożeniami. W  przeszłości 
większość badań predyspozycji zawodowych 
nie była powszechnie dostępna, zaś dorad-
cy zawodowi byli odpowiedzialni za ocenę 
psychometrycznych właściwości narzędzia 
badawczego, zanim zaoferowali je kliento-
wi. Obecnie klienci mają dostęp do wielu 
narzędzi badań predyspozycji zawodowych, 
które mogą wydawać się sprawdzone, lecz 
w rzeczywistości mają słabe właściwości psy-
chometryczne. W związku z tym klienci mogą 
podejmować decyzje związane z karierą za-
wodową w oparciu o błędne narzędzia. Może 
się to również wiązać z kosztami finansowymi, 
jako że niektóre z takich stron internetowych 
żądają pokaźnych sum w  zamian za swoje 
nieprofesjonalne usługi.

Badanie predyspozycji zawodowych za po-
średnictwem Internetu to tylko jeden z przy-
kładów interwencji, które mogą okazać się 
problematyczne, ponieważ wykluczają one 
pomoc ze strony doradcy. W niektórych szko-
łach ponadpodstawowych działania związane 
z  poradnictwem w  zakresie kariery opierają 
się wyłącznie na komputerowych programach 
poradnictwa zawodowego. Grupa badaczy 
kierowana przez Whistona (2003) odkryła, 
że interwencje bez udziału doradców nie są 
tak skuteczne jak inne interwencje, w  które 
zaangażowani zostają również doradcy (np. 
poradnictwo indywidualne, warsztaty, porad-
nictwo grupowe). Ponadto odkryto, że osoby, 
które korzystały z systemów komputerowych, 
lecz uzupełniały otrzymane w  ten sposób 
porady spotkaniami z  doradcami, osiągały 
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lepsze wyniki niż osoby korzystające wyłącz-
nie z systemów komputerowych.

Niektórzy badacze postrzegają rozpowszech-
nianie się interwencji bez udziału doradców, 
zarówno przez Internet, jak i  za pomocą in-
nych środków, jako zagrożenie dla dziedziny 
poradnictwa zawodowego oraz działania na 
szkodę klientów. Jeśli doradcy nie będą ak-
tywniej informować społeczeństwa o  sku-
teczności poradnictwa zawodowego, admi-
nistratorzy oraz osoby odpowiedzialne za 
podejmowanie decyzji organizacyjnych mogą 
postrzegać usługi bez udziału doradców jako 
mniej kosztowną, alternatywą metodę porad-
nictwa zawodowego.

Podsumowując, technologie komputerowe 
w znaczny sposób zmieniają metody świad-
czenia usług związanych z  kształtowaniem 
kariery zawodowej oraz stanowią alterna-
tywną ścieżkę oferowania takich usług. Jaka 
jest więc rola doradców? Czy stali się nie-
potrzebni? W  jaki sposób doradcy mogą 
skorzystać z  zaawansowanych technologii, 
aby podnieść jakość usług poradnictwa za-
wodowego?

Technologia powinna stać się najlepszym po-
mocnikiem doradców zawodowych, nie zaś 
ich konkurentem. Komputery mogą wykony-
wać większość żmudnych i  pracochłonnych 
zadań, takich jak prowadzenie dokumentacji, 
zarządzanie wynikami badań lub też wyszu-
kiwanie informacji. Można również prowadzić 
dyskusje i konsultacje dotyczące konkretnych 
przypadków z  wykorzystaniem technologii 
multimedialnej. Przewiduję, że technologia 
będzie wsparciem dla doradców zawodo-
wych, jako dodatek do ich pracy, nie zaś jej 
zastępstwo. Technologie komputerowe nie 

mogą zastąpić doradcy w  podnoszeniu po-
ziomu samoświadomości klientów, analizie 
własnych potrzeb i możliwości oraz budowa-
niu ścieżki kariery.

Doradcy zawodowi, odciążeni przez kom-
putery w  zakresie rutynowej pracy, mogą 
robić użytek ze swoich kompetencji, reali-
zując zadanie, do którego ich szkolono: po-
moc osobom w odnalezieniu sensu w życiu 
(a praca zawodowa jest jego częścią) oraz 
w  rozwinięciu umiejętności, które pomogą 
im dostosować się do ich otoczenia. Dorad-
cy zawodowi nie tylko wskazują ludziom 
odpowiednie dla nich zawody, lecz również 
pomagają im odnaleźć ich poczucie war-
tości w  odniesieniu do życia zawodowego 
i osobistego.

Informacje o karierze zawodowej

Oprócz badań predyspozycji zawodowych, 
doradcy świadczą również inne usługi, mię-
dzy innymi opracowywania oraz analizy infor-
macji o rynku pracy. Najpopularniejsze rodza-
je informacji dotyczą:

 Źródeł informacji o szkołach i zawodach
 Opisów zawodów
 Warunków pracy
 Wymaganego wykształcenia, wiedzy, zdol-

ności i umiejętności
 Sposobów zdobycia pracy oraz średniego 

wynagrodzenia w konkretnym zawodzie
 Przyszłości zawodu, którym klienci są za-

interesowani
 Źródeł dalszych informacji na temat okre-

ślonego zawodu
 Możliwości znalezienia pracy w  regionie 

zamieszkania klienta
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Zapotrzebowanie na takie informacje rośnie 
wraz z rosnącym zróżnicowaniem możliwości 
edukacyjnych i zawodowych.

W związku z udzielaniem takich informacji do-
radcy potrzebują opartego na psychologii sys-
temu klasyfikacji zawodów. Zmiana w struktu-
rze rynku pracy oraz jego zapotrzebowaniach 
sprawia, że doradcy nie mogą polegać wy-
łącznie na tradycyjnym systemie klasyfikacji 
zawodów. W wielu nowych profesjach wyma-
ga się od pracowników łączenia cech w inny 
niż niegdyś sposób, umiejętności adaptacji 
oraz zdolności szybkiego przyswajania wie-
dzy, aby mogli się sprawnie dostosować do 
nowego otoczenia. W  przyszłości powinien 
zostać opracowany nowy system klasyfikacji 
zawodów, który zastąpiłby Międzynarodowy 
Standard Klasyfikacji Zawodów (International 
Standard Classification of Occupations — ISCO) 
stosowany obecnie w  krajach Unii Europej-
skiej oraz który uwzględniłby zmiany zacho-
dzące w świecie pracy.

Kompleksowy model poradnictwa 
zawodowego

Doradcy zawodowi powinni pomagać w roz-
wiązywaniu rozmaitych problemów, z jakimi 
borykają się klienci. Takie kwestie dotyczące 
kariery jak radzenie sobie ze zmianami w ka-
rierze zawodowej, wahania związane z  ka-
rierą, niepełne zatrudnienie lub bezrobocie 
są często związane z  innymi okolicznościa-
mi życiowymi. Klienci, którzy mają proble-
my zawodowe często zmagają się również 
z równoczesnym ubóstwem, sytuacjami wy-
korzystywania w domu, depresją, niepokojem, 
starzeniem się i  innymi trudnościami. Na sy-
tuację niektórych klientów mają wpływ takie 

okoliczności jak rozwód, globalny kryzys lub 
też redukcje w  firmach. 60% klientów usług 
poradnictwa zawodowego stanowią kobiety. 
Wiele z  nich musi stawiać czoła kwestiom 
związanym z  płcią w  ich wyborach zawo-
dowych lub w związku z satysfakcją z pracy.

Ostatnie dyskusje toczące się na łamach li-
teratury dotyczącej poradnictwa w  zakresie 
kariery podkreślają znaczenie nierozdziela-
nia poradnictwa zawodowego i poradnictwa 
psychologicznego. Uwzględnianie zarówno 
kwestii związanych z  życiem zawodowym, 
jak i prywatnym nazywane jest niekiedy Mo-
delem Kompleksowym.

Dla wielu doradców, którzy starają się reali-
zować model kompleksowy poradnictwa 
ważnym aspektem pracy jest uświadomie-
nie sobie, że kwestii psychologicznych, które 
wymagają ich uwagi, jest często więcej niż 
wcześniej zakładali. Pod pozorem zwyczajo-
wych problemów związanych z karierą klienci 
często przedstawiają bardziej złożone proble-
my natury psychologicznej. Prośba o pomoc 
w napisaniu życiorysu lub znalezieniu pracy 
może skrywać głębsze kwestie rozwojowe, 
zaburzenia afektywne lub inne problemy psy-
chologiczne.

Umiejętne korzystanie ze złożoności modelu 
kompleksowego jest często jednym z najtrud-
niejszych wyzwań, przed którym stają dorad-
cy. Dla niektórych z nich jest to nowe pojęcie, 
sprzeczne z  ich rozumieniem poradnictwa 
zawodowego. Niektórzy doradcy zawodowi 
mogą nie posiadać odpowiednich kwalifika-
cji, aby zajmować się prywatnymi sprawami 
swoich klientów, ponieważ nie zostali w tym 
kierunku przeszkoleni.
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Inni doradcy, choć zdają się rozumieć zalety 
modelu kompleksowego, w  praktyce nadal 
oddzielają kwestie zawodowe od prywat-
nych. Proces ten często przejawia się w  ich 
komentarzach, które sugerują, że mniej chęt-
nie pracowaliby z  klientami z  problemami 
psychologicznymi w ośrodku poradnictwa za-
wodowego niż w ośrodku poradnictwa ogól-
nego. Czasami to rozróżnienie jest poprawne 
ze względów klinicznych, jednak najczęściej 
jest to fałszywe różnicowanie problemów 
zawodowych i prywatnych.

Ponadto doradcy, zwłaszcza ci o bardziej za-
awansowanych umiejętnościach, początko-
wo często postrzegają złożoność poradnic-
twa zawodowego jako zagrożenie dla ich 
poczucia własnej skuteczności w  wykony-
waniu zawodu. Doradcy o zaawansowanych 
umiejętnościach często wypracowali solidne 
umiejętności terapeutyczne w pracy z klien-
tami w ośrodku poradnictwa ogólnego. Wielu 
z  nich następnie zaczyna zajmować się po-
radnictwem zawodowym, sądząc, że będzie 
to zadanie łatwiejsze i mnie wymagające niż 
praca w ośrodku poradnictwa ogólnego. Do-
radcy często początkowo opisują takie nowe 
doświadczenie jako „poradnictwo psycholo-
giczne plus wszystkie dodatkowe problemy” 
i dziwią się, kiedy okazuje się to znacznie trud-
niejsze. Poradnictwo zawodowe jest w  rze-
czywistości bardziej złożone i trudniejsze niż 
poradnictwo psychologiczne.

Filozofia nowoczesnego poradnictwa zawo-
dowego powinna być filozofią komplekso-
wą, zwłaszcza w odniesieniu do podejścia do 
problemów klientów. Oznacza to, że model 
szkolenia doradców zawodowych nie po-
winien rozdzielać problemów klientów na 
odrębne kategorie takie jak „problemy za-

wodowe” i „problemy osobiste i  społeczne”. 
Uważam, że problemy zawodowe powinny 
być rozwiązywane w kontekście całej osobo-
wości. W wyniku takiego podejścia poradnic-
two zawodowe powinno być rozumiane jako 
dziedzina poradnictwa psychologicznego.

Większa spójność i współpraca 
środowiska

Doradcy zawodowi pracują w  szkołach, in-
stytucjach poradnictwa zawodowego, ośrod-
kach poradnictwa psychologicznego, biu-
rach, ośrodkach badań zawodowych oraz 
w  ramach praktyki prywatnej lub w  innych 
instytucjach. Taka fragmentaryzacja usług 
związanych z  poradnictwem zawodowym 
izoluje od siebie doradców. Doradcy zawo-
dowi mogą zmienić negatywne skutki tej 
fragmentaryzacji, organizując spotkania do-
tyczące poradnictwa zawodowego. W mojej 
wizji przyszłości badacze i doradcy nie tylko 
współpracują ze sobą, ale również między 
osobami zaangażowanymi w  poradnictwo 
zawodowe jest większa spójność i  lepsza 
komunikacja. Moim zdaniem psycholodzy 
zajmujący się problemami zawodowymi, do-
radcy zawodowi oraz doradcy szkolni, któ-
rych zadania obejmują również poradnic-
two w zakresie kariery, nie kontaktują się ze 
sobą dostatecznie. W  wielu przypadkach są 
to dosyć hermetyczne grupy, które na ogół 
uczestniczą w innych konferencjach i czytają 
inne kierunkowe publikacje. W związku z tym 
postępy poczynione w jednej dziedzinie nie 
są znane w innych powiązanych dziedzinach, 
a potrzebujące osoby nie otrzymują optymal-
nych usług i pomocy w zakresie poradnictwa 
zawodowego. Taka fragmentaryzacja utrudnia 
również rozwój tej dziedziny, który mógłby 



21

się dokonać w przypadku większej spójności. 
Przykładowo, jedynie niewielka część dotacji 
została przeznaczona na świadczenie usług 
poradnictwa zawodowego dla osób znajdu-
jących się w potrzebie.

Moim zdaniem większy postęp byłby możli-
wy, gdyby środowisko osób zajmujących się 
poradnictwem zawodowym było bardziej 
zjednoczone oraz jeśli takie osoby wymie-
niałyby między sobą informacje oraz praco-
wały razem w  celu osiągnięcia wspólnego 
celu – rozwoju poradnictwa zawodowego. 
Może nadszedł czas, aby w  Centrach Sieci 
Euroguidance organizowano więcej spotkań 
podobnych do dzisiejszej konferencji. Są to 
okazje, podczas których spotykają się oso-
by zajmujące się różnymi specjalizacjami, ale 
wszystkie je łączy wspólne przekonanie, że 
poradnictwo zawodowe nie jest wyłącznie 
środkiem rozwiązywania problemów zwią-
zanych z jakością życia poszczególnych osób, 
lecz również środkiem pokonywania proble-
mów społecznych.

Słabe strony poradnictwa 
zawodowego

Potwierdzoną w wielu analizach główną słabą 
stroną poradnictwa zawodowego są niedo-
stateczne ilości szkoleń, jakie oferują progra-
my edukacyjne studentom, którzy pragną 
kształcić się w  tej dziedzinie. W  wielu przy-
padkach osoby prowadzące kursy poradnic-
twa zawodowego nie są przekonane do tego 
obszaru poradnictwa ani oddane jego idei. 
Postrzega się tę dziedzinę jako nie tak atrak-
cyjną jak poradnictwo psychologiczne. Wiele 
osób, które z kolei z pasją oddają się porad-
nictwu zawodowemu nie potrafi przekazać 

swojej wiedzy w  interesujący, angażujący 
i stymulujący do własnych przemyśleń spo-
sób. Ponadto osoby szkolące się na doradców 
zazwyczaj postrzegają takie kursy jako sztam-
powe i nudne. To wielka szkoda, że niektóre 
programy edukacyjne nie posiadają jednego 
choćby członka kadry naukowej, który potra-
fiłby przeprowadzić interesujący kurs porad-
nictwa zawodowego. Dlatego właśnie Sieć 
Euroguidance powinna publikować książki, 
które mogłyby przyczynić się do poprawy 
jakości kursów poradnictwa zawodowego.

Powiązanym zagrożeniem są osoby niedosta-
tecznie przygotowane do świadczenia usług 
poradnictwa zawodowego. Popularność tre-
nerów zawodowych, którzy liczą sobie po-
kaźne sumy w  zamian za znalezienie „pracy 
marzeń” stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 
tych doradców, którzy zostali w odpowiedni 
sposób przeszkoleni i posiadają odpowiednią 
wiedzę o  skutecznych interwencjach. Popu-
larność usług trenerów pokazuje jednak, że 
istnieją obywatele, które potrzebują usług 
poradnictwa zawodowego, jednak osoby zaj-
mujące się profesjonalnym poradnictwem 
zawodowym nie zdołały ich przyciągnąć do 
odpowiednich ośrodków. Sądzę, że doradcy 
zawodowi nie spełnili wystarczająco swojego 
zadania w zakresie promowania poradnictwa 
zawodowego i informowania społeczeństwa 
o jego korzyściach.

Niedostateczne korzystanie z usług oraz 
nieodpowiednie ich świadczenie
Zawsze kiedy pytam studentów uczęszczają-
cych na moje zajęcia z poradnictwa zawodo-
wego, ilu z nich odwiedziło biuro poradnictwa 
zawodowego w swoich szkołach lub ośrodki 
poradnictwa w zakresie kariery (lub też ośrod-
ki poradnictwa ogólnego) na uczelni, aby 
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skorzystać z tych usług, większość z nich od-
powiada, że nigdy tego nie uczynili lub też nie 
wiedzą w ogóle, gdzie takie biura lub ośrodki 
się znajdują. Te osoby, które skorzystały z ta-
kich usług pamiętały jedynie, że rozwiązywały 
różne testy, jednak najczęściej nie pamięta-
ły ich wyników. Niedostateczne korzystanie 
z usług oraz nieodpowiednie ich świadczenie 
to kolejna kwestia, która wymaga zmian.

Kierowanie usług wyłącznie 
do studentów szkół wyższych
Poradnictwo zawodowe wydaje się kiero-
wać swoje usługi wyłącznie do studentów 
szkół wyższych, w mniejszym zaś stopniu do 
uczniów szkół ponadpodstawowych. Kwe-
stia poradnictwa w zakresie kariery zawodo-
wej przez całe życie nie jest podejmowana 
w  obecnych badaniach ani też w  praktyce. 
Wczesne i późne stadia życia nie są uwzględ-
niane w odniesieniu do poradnictwa w zakre-
sie kariery. Edukacja dotycząca wyboru kariery 
jest czasami elementem programów szkół po-
nadpodstawowych, lecz rzadko wprowadza 
się ją na podstawowym poziomie szkolnictwa. 
Potrzeby starszych osób są zaniedbywane, zaś 
informacje i  zasoby dotyczące usług porad-
nictwa zawodowego dla tych grup społecz-
nych są co najwyżej skąpe.

Mocne strony poradnictwa 
zawodowego
Główną mocną stroną poradnictwa zawo-
dowego jest jego względnie długa historia. 
Początki zorganizowanej praktyki poradnic-
twa zawodowego w Stanach Zjednoczonych 
datuje się na początek XX wieku. Z uwagi na 
tę długą historię istnieje wiele danych, wiedzy, 
teorii i umiejętności, które stanowią podstawy 
skutecznej praktyki poradnictwa zawodowe-
go. To bogate doświadczenie zaowocowało 

również wieloma teoriami rozwoju zawodo-
wego. Te teorie i ich pochodne stanowią pod-
stawę praktyki poradnictwa w zakresie kariery.
Kolejną mocną stroną poradnictwa zawodo-
wego jest bardzo praktyczny aspekt – można 
na tym zarobić! Osoby, które specjalizują się 
w poradnictwie zawodowym mogą liczyć na 
korzystne wynagrodzenie. Niezależna prak-
tyka poradnictwa zawodowego jest jedną 
z nielicznych dziedzin psychologii stosowanej, 
w której pracownicy mogą zarobić pokaźne 
kwoty. Właśnie z  tego powodu profesja ta 
może przyciągać szarlatanów i  uruchamiać 
w  ludziach chciwość. Zmorą poradnictwa 
zawodowego jest to, że czasami przyciąga 
ono „podejrzany element”. Nie ma nic złego 
w zarabianiu pieniędzy pracą, którą się kocha, 
lecz kiedy tylko nadarza się okazja do zysku, 
zawsze pojawiają się też chciwi i  samolubni 
ludzie, którzy będą stawiali własne korzyści 
ponad dobro klientów.

Trzecią mocną stroną zauważoną przez ba-
daczy jest fakt, że członkowie profesji porad-
nictwa stworzyli doskonałe materiały, których 
można używać w  pracy z  klientami, wdra-
żając modele rozwoju kariery oraz metody 
poradnictwa. Istnieje wiele sprawnych kwe-
stionariuszy, testów zdolności, badań wartości 
i wskaźników rozwojowych, jak również sku-
teczne komputerowe systemy interwencji. Te 
narzędzia stały się ostatnio tak funkcjonalne, 
iż istnieje ryzyko, że poradnictwo zawodowe 
zacznie aż nadto polegać na interpretacji te-
stów jako głównej metodzie interwencji.

Choć interpretacja testów jest istotną czynno-
ścią, ich zakup stał się zbyt kosztowny. Słabą 
stroną poradnictwa zawodowego, która jest 
w  szczególności frustrująca, jest brak dosta-
tecznych funduszy na zakup takich drogich 
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testów i systemów przez doradców. Główne 
kwestionariusze i testy zawodowe są obecnie 
własnością komercyjnych korporacji i to one 
wprowadzają te narzędzia na rynki. Wielu do-
radców chętnie używałoby tych popularnych 
narzędzi w  pracy ze swoimi klientami, lecz 
nie stać ich na zakup tych „produktów” od 
komercyjnych przedsiębiorstw. Na początku 
zeszłego wieku zaangażowani psycholodzy, 
którym przewodniczył James McKeen Cattell, 
założyli Psychological Corporation powołane 
do dystrybucji testów, ponieważ obawiali się, 
że przedsiębiorcy będą czerpać nadmierne 
zyski z  pracy naukowców i  badaczy. Cen-
nym projektem, jaki może zrealizować Sieć 
Euroguidance jest opracowanie zestawu 
psychometrycznych narzędzi do interwencji 
w zakresie kwestii związanych z karierą oraz 
ich bezpłatna dystrybucja w  Internecie. Fa-
scynującą możliwością jest zrobienie jeszcze 
jednego kroku dalej i  stworzenie interneto-
wych ośrodków poradnictwa zawodowego, 
adresowanych zarówno do doradców, jak 
i do klientów. Ten rodzaj systemu wspierają-
cego podejmowanie decyzji, dostarczanego 
za pośrednictwem Internetu bezpośrednio 
do doradców w ich biurach mógłby w szyb-
ki i  wygodny sposób umożliwić im dostęp 
do testów, materiałów i opartych na faktach 
raportów oraz innych informacji. Doradcy 
mogliby korzystać z takich systemów dostę-
pu do wiedzy oraz wykorzystywać programy 
komputerowe w  celu przeprowadzenia in-
dywidualno-środowiskowego dopasowania, 
które stanowi kluczowy element poradnictwa 
zawodowego oraz przeznaczać więcej czasu 
na kompleksowe planowanie ścieżki życiowej. 
Powyższa sugestia jest rozwinięciem innowa-
cyjnej koncepcji Hollanda (1971) dotyczącej 
wykorzystywania Zestawu do Samobadania, 
bez udziału doradców, aby uzyskać poradę 

w zakresie edukacji i kariery zawodowej oraz 
odciążyć doradców, by ci mogli zajmować się 
bardziej skomplikowanymi zadaniami związa-
nymi z ich klientami.

Inną mocną stroną poradnictwa zawodo-
wego jest jego niezmiennie pozytywny wy-
dźwięk. Poradnictwo zawodowe koncentru-
je się na zaletach osoby oraz bada sposoby 
odpowiedniego wykorzystania takich moc-
nych stron. Ostatnio „nowy” ruch w psycholo-
gii przybrał nazwę „psychologii pozytywnej”. 
Nie jest to nic innego niż to, czym doradcy 
zawodowi zajmują się każdego dnia już od 
ponad 100 lat.

Inną mocną stroną poradnictwa zawodowe-
go jest chęć znalezienia pomocy u doradców 
ze strony osób z  problemami zawodowy-
mi. Choć nadal funkcjonuje pewne uczucie 
wstydu i  poczucie winy związane z  takimi 
problemami psychicznymi jak depresja czy 
zaburzenia osobowości, uczucie wstydu na 
ogół nie pojawia się z powodu braku odpo-
wiednich umiejętności do podjęcia dobrej 
decyzji zawodowej. Poradnictwo zawodowe 
nie zostało naznaczone piętnem wstydliwej 
choroby, jak ma to miejsce w przypadku po-
radnictwa psychologicznego i medycznego.

Szanse poradnictwa zawodowego
Jako że poradnictwo zawodowe może doty-
kać każdego aspektu życia, zaś poradnictwo 
zawodowe nie zostało naznaczone społecz-
nie, tak jak ma to miejsce w przypadku cho-
rób psychicznych, doradcy rzadko cierpią na 
niedostatek klientów. Doradcy odkrywają, że 
baza ich klientów jest wyznaczona wyłącznie 
ich umiejętnościami marketingowymi, ponie-
waż potencjalna grupa docelowa ich usług 
jest nieograniczona. Ponadto liczba klientów 
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zwiększa się wraz z każdą transformacją spo-
łeczną. Podczas gdy ogólną motywacją do-
radcy zawodowego jest niesienie pomocy 
ludziom, w czasach transformacji społecznych 
pojawia się ważna sposobność niesienia po-
mocy osobom w szczególnie trudnej sytuacji. 
Doradcy zawodowi mogą w miarę szybko do-
konać pozytywnej zmiany w życiu człowieka.
Z tego względu, że doradcy zawodowi na 
ogół skupiali się na swojej praktyce i bada-
niach w  ramach dominującej kultury w  ich 
kraju, ważnym wyzwaniem jest rozszerzenie 
tej bazy klientów poprzez świadczenie usług 
poradnictwa zawodowego osobom, które na 
ogół wcześniej nie korzystały z takich usług. 
Takie grupy obejmują członków mniejszości 
kulturowych w  Unii Europejskiej, na przy-
kład osoby o  niższym dochodzie, Romów, 
grupy etniczne spoza Europy, osoby niepeł-
nosprawne, itp.

Wskazówki na przyszłość: strategiczny 
plan rozwoju poradnictwa zawodowego
Aby kontynuować pozytywną pracę w  na-
stępnym dziesięcioleciu, poradnictwo zawo-
dowe powinno zintensyfikować swoje wysiłki 
w  celu świadczenia usług różnym klientom 
w  różnych okolicznościach, przełożyć teorię 
i  badania na wiedzę o  procesie świadcze-
nia porad zawodowych, która będzie mogła 
być wykorzystywana w praktyce, opracować 
nowe narzędzia korzystające z  potencjału 
technologii informacyjnych, ulepszyć szko-
lenia oferowane doradcom oraz zwiększyć 
ich ilość, wprowadzić informacje i  wartości 
związane z  poradnictwem zawodowym do 
publicznych debat oraz wspierać między-
narodową integrację tej profesji. W  związku 
z  powyższym pragnę zaproponować pod 
rozważenie następujące cele i  przykładowe 
strategie.

Aby ulepszyć szkolenie doradców zawodo-
wych, Sieć Euroguidance powinna nadal 
publikować materiały oraz wspierać opra-
cowywanie materiałów pomocniczych do 
nauczania poradnictwa zawodowego w  in-
teresujący i wciągający sposób. Istnieje wiele 
metod nauczania, zaś materiały dotyczące 
poradnictwa zawodowego powinny być pre-
zentowane w aktywny sposób, który zachęci 
uczniów do zaangażowania się w proces na-
uki. Takie materiały mogą obejmować dzia-
łania eksperymentalne, studia przypadków, 
nagrania video, plany lekcji i sylabusy. Wszyst-
kie te narzędzia są istotnym środkiem do za-
pewnienia możliwości aktywnej nauki, co ma 
ogromne znaczenie dla dorosłych uczniów, 
którzy przeważają wśród osób szkolących się 
na doradcę zawodowego.

Aby rozszerzyć zakres poza podejmowanie 
decyzji zawodowych, Sieć Euroguidance po-
winna organizować specjalne konferencje do-
tyczące innych aspektów poradnictwa zawo-
dowego (innych niż podejmowanie decyzji 
zawodowych), na przykład, dotyczące utrzy-
mania pracy, różnych etapów rozwoju kariery, 
najnowszych sposobów rozwoju kariery oraz 
działań i obowiązków doradcy zawodowego 
po podjęciu przez klienta decyzji zawodo-
wych. Wybrane prace prezentowane na takich 
konferencjach powinny być publikowane.

Aby poprawić podstawowe i  zaawansowane 
umiejętności doradców zawodowych, Sieć 
Euroguidance powinna poświęcić co najmniej 
jedną z jej konferencji „najlepszym praktykom” 
w  poradnictwie zawodowym oraz zawrzeć 
przebieg takiej konferencji w poręcznym pod-
ręczniku omawiającym metody, które spraw-
dzają się w  poradnictwie zawodowym oraz 
powody, dla których takie sposoby są skutecz-
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ne. Konferencje organizowane przez Sieć Eu-
roguidance powinny dążyć do uwzględniania 
w swoim programie warsztatów dla doradców 
początkujących oraz zaawansowanych, wraz 
z silnym naciskiem na wielokulturowy charak-
ter wszystkich wystąpień. Sieć Euroguidance 
powinna oferować nagrody za najlepsze prak-
tyki w poradnictwie zawodowym oraz szeroko 
reklamować takie konkursy. Ponadto Sieć Eu-
roguidance powinna w aktywny sposób dążyć 
do skutecznego promowania poradnictwa 
w  zakresie rozwoju kariery wśród zewnętrz-
nych instytucji, na przykład wśród prawodaw-
ców, doradców szkolnych, rodziców, korporacji 
oraz agencji edukacyjnych i pozarządowych. 
Co więcej, Sieć Euroguidance powinna rów-
nież aktywnie współpracować z osobami, które 
prowadzą zajęcia poradnictwa zawodowego, 
aby wzbogacić takie kursy wiedzą z dziedziny 
marketingu. Umiejętności takie nie powinny 
obejmować jedynie umiejętności marketin-
gowych danej osoby, lecz powinny również 
uwzględniać sposoby promowania koncepcji 
poradnictwa w  zakresie kariery oraz plano-
wania w  instytucjach społecznych, których 
doradcy zawodowi są członkami lub które są 
związane z ich życiem. Sieć Euroguidance musi 
rozszerzyć swoje działania mające na celu pro-
mowanie skuteczności poradnictwa zawodo-
wego wśród społeczeństwa – opracowując 
publiczne ogłoszenia w formie audio lub video, 
informujące o korzyściach, jakie może ze sobą 
nieść doradztwo zawodowe. Osoby, którym 
poradnictwo zawodowe jest znane chętnie 
korzystają z takich usług. W ocenie społeczeń-
stwa korzystanie z  takich usług nie wiąże się 
z  żadnym napiętnowaniem. Społeczeństwo 
może głębiej zainteresować się usługami po-
radnictwa zawodowego w związku z tym, że 
od pracowników coraz częściej oczekuje się 
samodzielnego zarządzania własną karierą.

Aby rozszerzyć poradnictwo zawodowe na 
nieuprzywilejowane grupy w krajach Unii Eu-
ropejskiej i  inne narody, Sieć Euroguidance 
powinna zrealizować projekt poradnictwa 
w  zakresie kariery dla takich grup (np. mło-
dzież romska). Ponadto Sieć Euroguidance po-
winna ustanowić coroczne nagrody za „wkład 
w  wielokulturowe poradnictwo zawodowe” 
oraz za „wkład w  międzynarodowy rozwój 
poradnictwa zawodowego”.

Wspieranie międzynarodowego rozwoju 
profesji
Jedną z szans, której, z uwagi na jej znaczenie, 
nie można przegapić jest szansa na istot-
ny wkład w  umiędzynarodowienie profesji 
poradnictwa zawodowego. W  odpowiedzi 
na globalizację gospodarki oraz pojawienie 
się mobilnych pracowników, państwa na 
całym świecie organizują programy usług 
poradnictwa zawodowego oraz programy 
szkoleniowe na uczelniach, aby przygotować 
doradców na rozwijanie i świadczenie takich 
usług. Poradnictwo zawodowe nie powinno 
nadal opierać się na modelach i  metodach 
opracowywanych w Stanach Zjednoczonych, 
a następnie „eksportowanych” do innych kra-
jów, gdzie są one potem dostosowywane 
do krajowych warunków. Doradcy zawo-
dowi w  innych krajach powinni opracowy-
wać i rozwijać lokalne modele, metody oraz 
materiały, które będą dopasowane do ich 
kultury i  będą odzwierciedlać preferowane 
przez nich sposoby niesienia pomocy. Sieć 
Euroguidance może zwiększyć swój wkład 
w „globalną lokalizację” poradnictwa zawo-
dowego, opartą na adaptowaniu ogólnej 
wiedzy o pracy, pracownikach oraz rozwoju 
kariery zawodowej na potrzeby lokalnego 
języka oraz praktyk wsparcia stosowanych 
w poszczególnych krajach.



26

1

Profesjonalne w
sparcie dla doradców

 zaw
odow

ych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych | W
ystąpienia konferencyjne

Podejście badawczo-praktyczne
Równie ważną dla doradców zawodowych 
kwestią jest ich zaangażowanie w  badania 
poradnictwa zawodowego. Badania powinny 
analizować elementy o kluczowym znaczeniu 
dla procesu i  wyników poradnictwa zawo-
dowego. Dzięki badaniom doradcy zawodo-
wi mogą przyczyniać się do rosnącej bazy 
wiedzy o tej dziedzinie. Możliwość przepro-
wadzenia badań jest ekscytującą perspek-
tywą, w  szczególności, jeśli doradcy mogą 
publikować badania, do których zbierali 
dane, w ważnych magazynach branżowych. 
Uwzględnianie badań w  ramach praktyki 
jest istotną jej częścią, ponieważ obecnie 
przeważającym modelem poradnictwa jest 
poradnictwo oparte na podejściu badawczo-
praktycznym.

Analiza kosztów i korzyści poradnictwa 
zawodowego
W mojej wizji zadań, które należy wykonać 
jest również zbieranie danych, które pozwolą 
doradcom zawodowym na przedstawienie 
kosztów i korzyści poradnictwa zawodowego. 
W dzisiejszych czasach coraz popularniejsze-
go rozliczania usług z  ich efektywności oraz 
tendencji ku leczeniu i  interwencjom opar-
tym na empirycznych podstawach, badacze 
muszą udowodnić, że poradnictwo zawo-
dowe jest nie tylko skuteczne, lecz również 
opłacalne. Choć ustalenie ekonomicznych 
korzyści poradnictwa zawodowego jest trud-
ne, badacze powinni przeanalizować koszt 
poradnictwa zawodowego w porównaniu do 

takich zmiennych, jak koszty opieki społecznej 
i  bezrobocia, koszty rekrutacji/zatrzymania 
studentów oraz rozmaite koszty opieki me-
dycznej. Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
badania jest ogromne, w związku z czym po-
winny być one przedmiotem wzmożonych 
wysiłków.

Jeśli spojrzymy na wartość poradnictwa za-
wodowego z tej perspektywy, cena pracy, któ-
rą średnio wykonuje pracownik zatrudniony 
przez 40 lat i otrzymujący przeciętne zarobki, 
w  państwach Grupy Wyszehradzkiej (Cze-
chy, Węgry, Polska i Słowacja) wynosi ponad 
700 000 , a  w innych krajach Unii Europej-
skiej nawet więcej. Zainwestowanie podobnej 
kwoty pieniędzy wiązałoby się z  wielodnio-
wymi konsultacjami z  licznymi ekspertami. 
Natomiast w  większości przypadków ukoń-
czenie edukacji spotyka się z troską jedynie ze 
strony rodziców studentów i uczniów. Na do-
radcach zawodowych spoczywa więc wielka 
odpowiedzialność, nie tylko za przyszłość ich 
klientów, lecz również pośrednio za skutecz-
ność gospodarki, ponieważ zasoby naszego 
jutra znajdują się obecnie w naszych szkołach.
W globalnej wspólnocie, w  której obecnie 
wszyscy żyjemy, wydaje się konieczne, aby 
doradcy w krajach Unii Europejskiej byli poin-
formowani o wydarzeniach mających miejsce 
gdzie indziej. Ten rodzaj wiedzy pomoże nam 
rozwiązać problemy związane z  wielokultu-
rowością oraz różnorodnością i pozwoli nam 
zaznajomić się w ramach rosnącej światowej 
grupy osób zajmujących się poradnictwem 
zawodowym.
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1.3 Kiedy udzielanie pomocy staje się męczące: 
 jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu 

zawodowemu w pracy z bezrobotnymi i osobami 
poszukującymi zatrudnienia 1

 Agnieszka Kalbarczyk

1 Tytuł zainspirowany książką Jörga Fenglera dla terapeutów, leka-
rzy i pielęgniarek, nauczycieli, adwokatów, księży.. – „Pomaganie 
męczy” (Helfen macht müde), 1996

Większość z  nas intuicyjnie wie, czym jest 
wypalenie zawodowe. Współczesna psycho-
logia zna wiele terminów i zjawisk związanych 
z wypaleniem zawodowym, jak również star-
szych określeń, jak np. stres zawodowy, de-
presja zawodowa, czy stres w pracy (ang. job 
strain), które zależą od tego, jak wymagająca 
jest dana praca, od stopnia kontroli na jaki 
pozwala pracownikowi oraz wsparcia spo-
łecznego otrzymywanego w miejscu pracy.

Termin „wypalenie zawodowe” został po raz 
pierwszy użyty i  wprowadzony do termino-
logii psychologicznej w  1974  r. przez ame-
rykańskiego lekarza psychiatrę, dr. Herber-
ta J. Freudenbergera, który opisał ten stan 
w  swoim artykule „Staff Burnout Syndrome 
in Alternative Institutions” i  zdefiniował go, 
jako „załamanie psychologicznych mechani-
zmów obronnych, stosowanych przez pracow-
ników w celu dostosowania się i radzenia sobie 
z  intensywnym stresem związanym z  pracą”. 
Freudenberger rozwinął swoją koncepcję 
wypalenia zawodowego w  książce wydanej 
w 1980 r., którą napisał wspólnie z G. Richel-
sonem, pt. „Burnout: How to Beat the High 
Cost of Achievement”. W publikacji tej zawarł 
opis następujących składników wypalenia 
zawodowego: utrata sensu życia; problemy 
w relacjach z rodziną, znajomymi i współpra-
cownikami; rozczarowanie małżeństwem lub 
karierą; oraz uczucie zmęczenia i  frustracji, 

połączone z  jednoczesną potrzebą zwięk-
szonych nakładów energii, potrzebnych do 
utrzymania dotychczasowego tempa życia 
zawodowego i osobistego.

W przeciągu 10 lat od momentu stworzenia 
tego pojęcia przez Freudenbergera, powstało 
prawie 50 różnych definicji wypalenia za-
wodowego w ramach nauk społecznych. Te 
różne definicje wynikały z  rożnych podejść. 
Tylko niektóre z  nich potwierdzono w  dro-
dze badań i  za pomocą narzędzi spójnych 
z  definicją i  ogólnymi założeniami danego 
podejścia. Inne definicje wypalenia zawo-
dowego oparte były na modelach „samo-
pomocy”, które polegały na autodiagnozie, 
przez co nie były zbyt wiarygodne. Niestety, 
w większości przypadków, nie ma możliwości 
stwierdzenia, czy proces definiowania wypa-
lenia zawodowego uwzględnił uznane pa-
rametry psychometryczne, jak np. parametr 
rzetelności, będący miarą stabilności samego 
narzędzia, czy trafności, który jasno stwier-
dza, że narzędzie mierzy to, co powinno. Na 
szczęście profesjonalne narzędzia, służące 
mierzeniu objawów wypalenia zawodowego 
i identyfikowaniu jego głównych przyczyn, są 
cały czas ulepszane.

Większość definicji zawierała rozróżnienie na 
wypalenie zawodowe czynne i bierne. Wypa-
lenie czynne wywoływane było przez czynniki 
instytucjonalne, wynikające ze zbyt słabej 
odporności jednostki (zależnej od pewnych 
cech osobowościowych czy braku dystansu 
do siebie i swoich przekonań).
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Ogólny charakter wypalenia zawodowego 
określa się w następujący sposób: jest to stan, 
który rozwija się stopniowo i który przechodzi 
przez różne stadia (od 3 do 12). Jeżeli syn-
drom wypalenia zawodowego utrzymuje się 
przez dłuższy czas, może stać się przypadło-
ścią chroniczną. Przyjmowanie negatywnych 
strategii radzenia sobie z nim może prowadzić 
do jego intensyfikacji i pogłębienia. Wypalenie 
zawodowe zdaje się mieć przebieg cykliczny: 
pierwszym stadium cyklu jest postrzeganie 
własnej pracy jako czegoś stresującego, dru-
gim – stosowanie destrukcyjnych strategii 
radzenia sobie z wypaleniem, natomiast ostat-
nim stadium cyklu staje się utrwalenie lub 
nawet pogłębienie wypalenia, co stanowi bo-
dziec do powtórzenia wszystkich tych etapów 
od początku. Objawy wypalenia zawodowego 
są zróżnicowane i  zależą od fizjologicznych 
reakcji jednostki i  jej różnych osobistych za-
sobów – kognitywnych, społecznych i mate-
rialnych – oraz od stadium cyklu wypalenia, 
w którym się znajduje. Objawy wypalenia za-
wodowego różnią się również w zależności od 
wykonywanego zawodu i charakteru wykony-
wanej pracy. Na przykład wypalenie zawodo-
we personelu medycznego może się objawiać 
w  ten sposób, że osoby stają się nieszczere, 
kłamią na temat szans pacjenta na wyzdro-
wienie oraz uciekają się do czarnego humoru, 
w szczególności w kontakcie z umierającymi. 
Jednak, mimo różnych sposobów objawiania 
się wypalenia w  różnych profesjach, można 
zidentyfikować pewne ogólne objawy wypa-
lenia na poziomie psychofizjologicznym, takie 
jak negatywne uczucia (frustracja, niepokój, 
gniew, depresja i niezadowolenie, które stają 
się katalizatorem chronicznego zmęczenia 
emocjonalnego), problemy psychosomatycz-
ne lub zdrowotne (chroniczne zmęczenie, 
wzmożona podatność na choroby, jak np. 

przeziębienia, bóle głowy, czy bóle pleców; 
częste lub długotrwałe choroby lub problemy 
ze spaniem, które prowadzą w rezultacie do 
bezsenności).

Wypalenie zawodowe może prowadzić do 
problemów w  relacjach ludzkich takich, jak 
trudności w  porozumieniu się ze współpra-
cownikami i członkami rodziny; stres rodzin-
ny – mniej czasu spędzonego razem oraz 
tendencja do zamykania się w sobie i zanie-
dbywania relacji z innymi – to bardzo prawdo-
podobny skutek wypalenia odczuwany przez 
tzw. osoby „pomagające innym zawodowo”.

Kolejną, potencjalną konsekwencją wypalenia 
zawodowego jest spadek wydajności w pracy, 
zarówno pod względem ilości wykonywanej 
pracy, jak i  jakości samej pracy, chociaż oce-
na wydajności w tym wypadku jest bardziej 
subiektywna niż obiektywna. Częstym pro-
blemem jest również subiektywne odczucie 
braku sensu u osób, u których entuzjazm 
obecny na początku kariery został zastąpiony 
cynizmem.

Najważniejsze w tym kontekście są przyjmo-
wane strategie radzenia sobie z  wyżej wy-
mienionymi problemami. Częstą odpowie-
dzią na wypalenie zawodowe jest ucieczka 
w  uzależnienie: większe spożycie alkoholu 
i narkotyków, niezdrowe odżywianie się (je-
dzenie więcej lub mniej niż dotychczas), picie 
więcej kawy, a w przypadku palaczy, palenie 
większej ilości papierosów. Zamiast pomagać 
i  przynosić ulgę, rozwijanie lub pogłębianie 
złych nawyków zmniejsza naszą odporność 
psychiczną.

Kolejnym destruktywnym sposobem radzenia 
sobie z  wypaleniem zawodowym jest emo-
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cjonalne reagowanie na stresujące sytuacje, 
reagowanie w sposób skrajny i nieodpowied-
ni do sytuacji (np. silne reakcje na drobne 
problemy i  reakcje nieuzasadnione). Możli-
wym rezultatem nadmiernie emocjonalnych 
zachowań, spowodowanych wypaleniem za-
wodowym, jest fizyczne oddalanie się od in-
nych poprzez zamykanie się w sobie, a nawet 
zrywanie ważnych związków i  przyjaźni, jak 
również rezygnowanie z czynności dających 
przyjemność z powodu zmęczenia, czy braku 
motywacji, oraz pracowanie więcej, ale mniej 
efektywnie i bez dobrych wyników. Zamiast 
pomagać w rozwiązaniu problemu wypalenia 
zawodowego, tego rodzaju destruktywne 
sposoby radzenia sobie z  nim zmniejszają 
odporność psychiczną jednostki.

W zależności od indywidualnego poziomu 
wypalenia zawodowego proponujemy kilka 
pozytywnych rozwiązań, które mogą pomóc 
w  opanowaniu tego syndromu. Wszystkie 
z nich oparte są na potrzebie zadbania o siebie: 
uczestniczenie w przyjemnych czynnościach, 
które kiedyś były ważne dla danej osoby; ćwi-
czenie, nawet wtedy, gdy motywacja do po-
dejmowania wysiłku fizycznego jest niska; 
szukanie sposobów na obniżenie poziomu 
stresu poprzez odpoczywanie i  wysypianie 
się; korzystanie z  indywidualnych sposobów 
na poprawę nastroju.

Wypalenie zawodowe jest ogólnie postrzega-
ne jako problem danej osoby. „Powszechnie 
przyjęty pogląd mówi, że wypalenie zawodowe 
to przede wszystkim problem osobisty. Oznacza 
to, że wypalenie zawodowe wynika z  charak-
teru, zachowania czy wydajności danej osoby. 
Zgodnie z  taką perspektywą, to ludzie są pro-
blemem, a  rozwiązać go można, zamieniając 
lub pozbywając się ich [...]” (Maslach, Leiter 

1997). Maslach i  Leiter kwestionują organi-
zacyjne podstawy wypalenia zawodowego 
i przedstawiają je jako proces, na który skła-
dają się kluczowe relacje między zmiennymi 
personalnymi, społecznymi i kontekstowymi. 
W swojej książce z 1997 r. pt. „The Truth About 
Burnout”, której współautorem był Leiter, Ma-
slach opisuje, jak wygląda wypalenie zawo-
dowe: „Pracownicy mają coraz mniej wolnego 
czasu. Coraz dłużej pracują. Zabierają pracę do 
domu, często pracując na komputerze, który 
sami zakupili. Poświęcają coraz więcej czasu na 
zadania, które nie są dla nich satysfakcjonujące, 
tzn. nie są przyjemne i  nie mają psychologicz-
nego wpływu na rozwój ich kariery”. Dlatego, 
w konsekwencji: „zachodzą trzy rzeczy: stajemy 
się chronicznie wyczerpani; stajemy się cyniczni 
i „oderwani” od pracy; czujemy się coraz bardziej 
nieskuteczni w naszych działaniach”.

Innymi słowy, proces wypalenia zawodowego 
rozpoczyna się w odpowiedzi na oczekiwania, 
presję i nakład pracy, które przekraczają moż-
liwości danej osoby, co prowadzi do niesku-
tecznych prób pracownika w radzeniu sobie 
z  pierwszymi objawami wypalenia zawodo-
wego, ponieważ jego zdolność do radzenia 
sobie z takim stanem nie jest adekwatna do 
poziomu stresu, którego doświadcza. W rezul-
tacie odbija się to na klientach takiej osoby, 
ponieważ wypalony pracownik nie jest już 
w stanie dać z siebie tak wiele, jak kiedyś tym, 
których obsługuje.

Maslach formułuje pojęcie wypalenia za-
wodowego jako syndrom psychologiczny 
o  trzech wymiarach: wyczerpania emocjo-
nalnego – spowodowanego przeciążeniem 
emocjonalnym; obniżonego poczucia do-
konań osobistych – poczucie braku kompe-
tencji, braku sukcesów w pracy, oraz deper-
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sonalizacji, przejawiającej się w negatywnym 
podejściu i reakcjach na odbiorcę usług danej 
osoby, którzy to odbiorcy, z  różnych powo-
dów, w zależności od danej profesji, stają się 
przyczyną zmartwień.

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego, 
stworzony przez Maslach i Susan E. Jackson, 
ale znany jako Kwestionariusz Wypalenia Za-
wodowego Maslach (ang. Maslach Burnout 
Inventory – MBI) stanowi najpopularniejsze na-
rzędzie oceny wypalenia zawodowego wśród 
pracowników służb społecznych, placówek 
edukacyjnych, biznesu i instytucji rządowych. 
Zgodnie z założeniami teoretycznymi składa 
się on z  trzech ogólnych skali: skali wyczer-
pania emocjonalnego (która ocenia poczucie 
wyczerpania emocjonalnego wywołanego 
pracą), skali osobistego zaangażowania (która 
ocenia poczucie bycia kompetentnym i  po-
czucie spełnienia zawodowego) oraz skali 
depersonalizacji (która ocenia poziom zaan-
gażowania emocjonalnego oraz bezosobo-
wych reakcji w  stosunku do usługobiorców, 
pacjentów czy uczniów).

W kontekście doradztwa zawodowego mo-
żemy zapytać, dlaczego osoby wykonujące 
zawody opiekuńcze są szczególnie narażone 
na wypalenie zawodowe: czy osoby, które 
cierpią na wypalenie posiadają jakieś szcze-
gólne cechy charakteru, czy może tego ro-
dzaju zawody, ze względu na swoją naturę, 
sprzyjają wypaleniu? Teorie i badania Maslach 
i Leiter sugerują, że zarówno jednostki pracu-
jące w danych zawodach, jak i same zawody 
przyczyniają się do częstszego występowania 
wypalenia zawodowego. 

Jeżeli Maslach i Leiter nie mylą się, twierdząc, 
że osoby pracujące w danych branżach stano-

wią określony typ osoby, należy przyjrzeć się 
indywidualnym czynnikom ryzyka, na które 
osoby te są narażone.

Niektóre pierwotne cechy osobowościowe 
mogą stanowić czynniki ryzyka (np. osobo-
wość typu A). Podobnie niektóre osobiste po-
pędy, jak np. potrzeba bycia wybitnym w swo-
jej dziedzinie albo lubianym przez wszystkich, 
mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka 
doświadczenia wypalenia zawodowego.

Według Maslach i Leiter pewne aspekty obra-
zu siebie doradcy zawodowego mogą czynić 
go bardziej podatnym na wypalenie zawo-
dowe:

Jak często myślisz sobie: „Zawsze powinie-
nem sobie radzić” lub „Jestem niezastąpiony, 
jestem człowiekiem z misją”?

Czy uważasz, że twoja praca jest tak ważna, 
że musisz ją skończyć, bo w przeciwnym razie 
nastąpi katastrofa albo że musisz ją wykonać 
idealnie? Czy myślisz też, że nikt nie może 
wykonać danego zadania lepiej od ciebie? Że 
wszystko musisz wykonać sam? Jeżeli na po-
wyższe pytania odpowiedziałeś „tak”, jesteś na 
dobrej drodze ku wypaleniu zawodowemu.

Niektóre kluczowe postawy doradcy zawodo-
wego wobec własnej pracy i  klientów, takie 
jak nadmierny entuzjazm, optymizm, odda-
nie pracy a jednocześnie brak pragmatyzmu, 
sprzyjają rozwojowi syndromu wypalenia za-
wodowego.

Często spotykamy tego rodzaju postawy 
wśród doradców zawodowych. Postawy te 
i oczekiwania często towarzyszą ich relacjom 
z bezrobotnymi klientami. Na przykład dorad-
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cy pomoc rozumieją jako osiągnięcie konkret-
nych rezultatów, które są „obiektywnie dobre” 
dla ich klientów. Taka definicja pomagania 
często wynika z  projekcji systemu wartości 
doradcy na jego klientów. Bardzo często do-
radca nie szanuje niezależności klienta i  nie 
postrzega go jako osoby posiadającej wolną 
wolę i podświadomie stara się być odpowie-
dzialnym za taką osobę. Jednym z  najstar-
szych sposobów wspierania wypalonych osób 
zajmujących się doradztwem jest zachęcanie 
ich do rozwijania w  sobie „zdystansowanej 
troski”, rodzaju neutralnego zainteresowania, 
dzięki któremu dana osoba może swym za-
chowaniem okazywać aktywne zaangażowa-
nie, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu 
emocjonalnego.

Niestety osobiste przekonania pracowników 
cierpiących na syndrom wypalenia zawodo-
wego są często wzmacniane, poprzez system 
nagród, zachęt i  oczekiwań, przez instytu-
cje, w których pracują. Doradcy zawodowi są 
często zachęcani do dalszego postrzegania 
swojej roli i pozycji w następujący, negatyw-
ny sposób: „Nie wolno mi zaniedbać nikogo, 
kto prosi o  pomoc” lub „Czuję się osobiście 
odpowiedzialny za postęp moich klientów, 
ponieważ ich sukces zawodowy zależy od 
mojej pracy”.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym powsta-
waniu wypalenia zawodowego jest stosunek 
bezrobotnych klientów do doradców. Nie-
którzy klienci nie rozumieją, że, jeżeli chcą 
odnieść sukces, muszą sami podejmować 
zdecydowane działania i poświęcić czas po-
trzebny do osiągnięcia upragnionych celów 
zawodowych. Niektórzy klienci domagają się 
natychmiastowej i  bezpośredniej pomocy, 
nie zdając sobie sprawy z  tego, że prawdzi-

wy postęp wymaga również ich aktywnego 
uczestnictwa.

Pomijając poszczególne przyczyny instytucjo-
nalne wypalenia zawodowego, warto zapro-
ponować doradcom wskazówki, które mogli-
by natychmiast wdrożyć i z których mogliby 
korzystać tak często, jak by tego potrzebowali:

 Staraj się uświadomić sobie swoje oczeki-
wania i założenia.

 Doceń kompetencje swoich współpra-
cowników: korzystaj z  ich wiedzy i  do-
świadczenia.

 Nie wstydź się poprosić o pomoc: chętniej 
proś o pomoc i dziel się swoimi pomysła-
mi z innymi.

 Ustalaj priorytety i zlecaj wykonanie zadań.
 Nie przyjmuj na siebie stresu innych (pro-

blemów twojego przełożonego lub klien-
tów).

 Zauważaj pozytywne aspekty twojej pracy 
i ciesz się z małych osiągnięć.

 Naucz się stawiać granice i  odmawiać – 
wynegocjuj nowy/tymczasowy harmo-
nogram pracy. 

 Staraj się rozpoznawać, kiedy potrzebu-
jesz profesjonalnej pomocy, aby poradzić 
sobie ze stresem.

Może to pomóc w zmianie sposobu myślenia 
o  sobie i o swojej pracy. Jeżeli jesteś przed-
stawicielem zawodu opiekuńczego i postrze-
gasz pomoc jako wartość, dlaczego zatem nie 
rozszerzyć tego podejścia i uwzględnić w nim 
siebie, tak by inni mogli pomóc tobie? Jeżeli 
czasem zapominasz, że jesteś pełnoprawną 
istotą ludzką, a  nie idealnym pracownikiem, 
pomyśl, w jaki sposób dbasz o narzędzia me-
chaniczne w domu czy w pracy. Możesz my-
śleć o sobie, jako o narzędziu zaprojektowa-
nym do pomagania innym, ale pamiętaj, że 
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jesteś też człowiekiem. Czy nie powinno się 
dbać o siebie bardziej niż o zwykłe, material-
ne narzędzia?

Mimo że zmiana perspektywy i  troszczenie 
się o  siebie są ważne, należy pamiętać, że 
skupianie się wyłącznie na osobistej odpo-
wiedzialności i zapominanie o rolach i obo-
wiązkach organizacyjnych stanowi również 
czynnik wywołujący indywidualne wypalenie 
zawodowe: „wypalenie zawodowe nie jest pro-
blemem samych ludzi, lecz środowiska społecz-
nego, w którym pracują […]” (Maslach, Leiter 
1997).

Oprócz kwestii i  rekomendacji osobistych, 
które omówiliśmy, należy również rozważyć 
problem wypalenia zawodowego w kontek-
ście organizacyjnym. Musimy zidentyfikować 
instytucjonalne czynniki ryzyka i zastanowić 
się nad nimi. Jeżeli „wypalenie zawodowe po-
szczególnych pracowników mówi więcej o wa-
runkach ich pracy niż o nich samych, (zatem), 
wbrew ogólnej opinii, to nie dany pracownik, 
a  cała organizacja powinna się zmienić [...]” 
(Maslach, Leiter 1997). Musimy w tym miej-
scu zadać oczywiste pytania: co jest takiego 
wyjątkowego w pracy doradcy zawodowe-
go i  co sprawia, że osoby wykonujące ten 
zawód, są tak podatne na wypalenie zawo-
dowe?

Ludzie z różnymi problemami, jak np. osoby 
bezrobotne poszukujące pracy, są najczęst-
szymi klientami doradców zawodowych. Do-
radcy są w częstym, a nawet stałym, kontakcie 
z  negatywnymi emocjami i  zachowaniami 
(agresywnymi, depresyjnymi, itd.) ich klien-
tów. Do tego doradcy cały czas spotykają się 
z  klientami, którzy sami cierpią na syndrom 
wypalenia z powodu braku pracy.

Oferowanie pomocy i wsparcia stanowi pod-
stawowy element poradnictwa zawodowego. 
Doradcy muszą być pomocni dla klientów, 
niezależnie od tego, jacy są klienci, ponie-
waż bycie z nimi w bliskim kontakcie stanowi 
centralny element tej pracy. Od doradców 
zawodowych oczekuje się, aby zarówno ko-
munikacja werbalna, jak również niewerbalna, 
były używane w „sposób odpowiedni” i dosto-
sowany do potrzeb klientów. Z drugiej strony 
cel klienta, czyli znalezienie zatrudnienia, czę-
sto nie jest osiągany, co powoduje frustrację 
doradcy.

Maslach i  Leiter (1997) definiują wypalenie 
zawodowe jako rezultat związku występu-
jącego między pracą a  osobą, jako wynik 
niedopasowania: „Wypalenie to wskaźnik nie-
dopasowania tego, kim jest dana osoba z tym, 
czym taka osoba się zajmuje”. Zważywszy na 
fakt, że niedopasowanie stanowi główny 
wskaźnik wypalenia zawodowego, należa-
łoby rozważyć, na samym początku karie-
ry, potencjalne problemy, z  jakimi może się 
zetknąć osoba wybierająca zawód doradcy. 
Jeszcze przed rozpoczęciem kariery doradcy 
zawodowego, dzięki wskazaniu kilku perso-
nalnych/zawodowych „niedopasowań” moż-
na zidentyfikować takich kandydatów do 
tej pracy, którzy są narażeni na wypalenie 
zawodowe. Są to: osoby o niskim wykształ-
ceniu, które mają zbyt optymistyczny pogląd 
na temat skuteczności pracy doradcy zawo-
dowego oraz którzy są nieprzygotowani do 
tego rodzaju pracy i nie posiadają informacji 
na temat jej prawdziwych warunków i  po-
tencjalnych trudności. Nawet przed przepro-
wadzeniem jakiejkolwiek sesji poradnictwa, 
kandydat na takie stanowisko może zostać 
zidentyfikowany jako osoba wysoce narażo-
na na wypalenie zawodowe.
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Ostatnią, równie ważną kwestią jest omówie-
nie wymiaru instytucjonalnego pracy dorad-
cy zawodowego. Zgodnie z  opinią Maslach 
i Leitera, przedstawioną w ich pracy z 1997 r. 
„The Truth About Burnout”, „wbrew ogólnej 
opinii, to nie dany pracownik, a cała organizacja 
powinna się zmienić [...]”. W celu oszacowania 
skali problemu braku dopasowania między 
instytucją a  pracownikiem, Leiter i  Maslach, 
w  swojej publikacji „Banishing Burnout: Six 
Strategies for Improving Your Relationship 
with Work”, proponują zrobienie testu naszej 
relacji z  pracą (My Relationship with Work 
Test) (Leiter i  Maslach, 2005), który pozwoli 
ocenić:

 Obciążenie pracą: praca indywidualna czy 
w  grupie, nakład pracy do wykonania, 
terminy 

 Kontrola: władza, podejmowanie decyzji, 
ocena zawodowa 

 Nagrody: wynagrodzenie, świadczenia, 
premie, docenianie osiągnięć 

 Otoczenie: komunikacja wewnątrz orga-
nizacji, interakcje z pracownikami 

 Godziwość: różnorodność, wrażliwość 
kulturowa, procedury dyscyplinarne, za-
chowanie kierownictwa w  stosunku do 
personelu

 Wartości: oddanie kierownictwa warto-
ściom i misji organizacji, sprawiedliwość, 
szczerość

Zastanówmy się nad relacją między przed-
stawicielami „zawodów opiekuńczych” (tj. 
pracownikami socjalnymi, personelem me-
dycznym, czy doradcami zawodowymi) a ich 
pracą. Relacja ta na ogół cechuje się „złymi” 
wskaźnikami takimi, jak przeładowany harmo-
nogram pracy, brak szansy na przejmowanie 
kontroli (badania pokazały, że brak kontroli 
jest wyjątkowo stresujący), traktowanie pra-

cowników w  sposób uważany za niespra-
wiedliwy, słabość otoczenia zawodowego 
i konflikt wartości w miejscu pracy. Nie dziwi 
zatem, że ogólne cechy „dobrych” wskaźników 
są wręcz przeciwne: jasno sformułowane cele, 
żądania i instrukcje, informacja zwrotna doty-
cząca postępów i dotrzymywania terminów, 
docenianie dobrych wyników w  pracy oraz, 
w  szczególności, uczestniczenie w  wyzna-
czaniu celów.

Podsumowując, propozycje zmniejszenia 
problemu wypalenia zawodowego muszą 
odnosić się nie tylko do indywidualnych 
pracowników, ale również do całych insty-
tucji. Niektórych umiejętności potrzebnych 
do zwalczenia wypalenia trzeba się nauczyć, 
dlatego też do obowiązku instytucji należy 
organizowanie szkoleń, pomaganie w  roz-
wijaniu umiejętności społecznych i  uczeniu 
się pozytywnych sposobów radzenia sobie 
z wypaleniem, rozwijaniu osobistych sposo-
bów kontrolowania stresu oraz budowania 
i  korzystania ze społecznych sieci wsparcia. 
Tylko instytucje są w  stanie budować efek-
tywne sieci wsparcia zawodowego. Instytucje 
również mogą zmienić daną pracę tak, aby 
odpowiadała w  większym stopniu zdolno-
ściom pracownika i dawała więcej możliwości 
zarządzania własną pracą, zamiast podlegania 
kontroli z zewnątrz.

Pytanie, na które powinniśmy znaleźć odpo-
wiedź brzmi: „czy najlepszą odpowiedzią na 
wypalenie zawodowe jest rozwijanie umie-
jętności radzenia sobie z nim czy raczej wdra-
żanie środków zapobiegawczych?”. Niektóre 
prowadzone w przeszłości programy z zakre-
su mediacji, których celem było łagodzenie 
efektów syndromu, przynosiły całkiem do-
bre i pozytywne rezultaty w przypadku osób, 
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które nie przeszły pełnego cyklu wypalenia 
zawodowego. Osoby z  poważniejszymi ob-
jawami wypalenia nie reagowały tak dobrze 
na mediację. Szczególnie trudnym zadaniem 
jest złagodzenie i zmiana poczucia deperso-
nalizacji – kluczowego elementu wypalenia 
w przypadku doradców zawodowych. Uwa-
żam zatem, że ze względu na to, jak trudno 
jest leczyć czy też łagodzić objawy syndromu 
wypalenia zawodowego u doradców zawo-
dowych, konieczne jest podjęcie środków, 
które zapobiegną jego wystąpieniu.
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Jak definiujemy superwizję?

Superwizja w Słowenii jest metodą opartą na 
refleksji praktyków danego zawodu, w ramach 
której oferowana jest edukacja i  wsparcie 
dla przedstawicieli zawodów opiekuńczych, 
w tym doradców zawodowych. Ten rodzaj po-
radnictwa jest zorientowany na proces i zaj-
muje się głownie kwestiami zawodowymi 
związanymi z  kontekstem instytucjonalnym. 
Superwizja wpływa na poprawę efektywności 
pracowników i  na ich rozwój osobisty oraz 
umożliwia dokładniejsze określanie ich roli 
organizacyjnych.

Dlaczego doradcy zawodowi 
potrzebują superwizji?

Stres związany z zawodami opiekuńczymi
Hawkins i Shohet, autorzy pracy „Supervision 
in helping professions” twierdzą, że stres w za-
wodach opiekuńczych pojawia się na ogół 
wtedy, gdy zakłócenie w  miejscu pracy jest 
silniejsze niż wsparcie, którym doradcy dyspo-
nują w swoim życiu zawodowym i osobistym. 
Rysunek 1 ilustruje czynniki wsparcia i zakłóceń 
(Hawkins, Shohet, 1992: 18).

Stres bywa nieunikniony i  może stanowić 
pozytywny element, który pomaga wyzwo-
lić kreatywną energię. Ale kiedy nie możemy 
dać ujścia tej energii poprzez podejmowanie 

1.4 Superwizja jako sposób wspierania doradców 
zawodowych

 Barbara Gogala, służby zatrudnienia Słowenii

Barbara Gogala, służby zatrudnienia Słowenii

Rysunek 1: Rodzaje stresu w zawodach opiekuńczych (Hawkins, Shohet, 1992).

Czynniki 
związane z pracą:

Role i relacje
Klienci

Nieuchwytność sukcesu
Wpływ instytucjonalny

Czynniki 
niezwiązane z pracą:

Dom
Relacje osobiste

Doradca:
Obraz samego siebie

Osobowość
Umiejętności radzenia 

sobie ze stresem

Reakcje na stres:
Niepokój
Choroba

Wypalenie zawodowe

Wsparcie:
Wewnątrz instytucji

Na zewnątrz instytucji
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działań, mogą pojawić się pewne psychiczne, 
fizyczne, behawioralne i/lub emocjonalne 
objawy wywołane stresem. Ważne jest, aby 
zauważyć te objawy i próbować im zaradzić 
poprzez podejmowanie aktywności fizycznej, 
terapii, czy uczestniczenie w superwizji. Nasi 
koledzy z Austrii zaproponowali model „koła 
zapobiegania wypaleniu zawodowemu”, na 
podstawie którego możliwe jest oferowa-
nie pomocy w  zależności od tego, jaki typ 
wsparcia jest w  danej chwili potrzebny. Na 
przykład, zgodnie z modelem koła, doradca, 
który czuje się pusty i przygnębiony powinien 
poszukać pomocy medycznej lub psycho-
logicznej, a  doradcy, który poszukuje sensu 
własnej pracy, rekomenduje się superwizję.

Superwizja, oprócz wspomnianego powyżej 
wsparcia, oferuje również możliwość podnie-
sienia kwalifikacji zawodowych i  osobistych 
pracowników. Pomaga ona przejść z poziomu 
zależnego początkującego do poziomu nieza-
leżnego specjalisty – osoby, która potrafi po-
dejmować autonomiczne decyzje, przyjmować 
odpowiedzialność, adaptować się do nowych 
warunków oraz być szczerą i stanowczą.

Podsumowując, nasz model superwizji pełni 
dwie główne funkcje:

Po pierwsze superwizja oferuje wsparcie i kon-
centruje się na stronie emocjonalnej interakcji 
z  klientem. Pomaga doradcom zawodowym 
zdać sobie sprawę z własnych uczuć oraz ich 
wpływu na relacje, jakie tworzą z  klientami. 
Służy również jako środek zapobiegający wy-
paleniu zawodowemu. W kontekście wsparcia 
superwizja daje pracownikowi możliwość: 

 otrzymania potwierdzenia własnej war-
tości jako osoby i  jako pracownika oraz 
otrzymania wsparcia; 

 poczucia, że nie jest się pozostawionym 
samemu z  własnymi problemami, trud-
nościami i projekcjami; 

 przyjrzenia się osobistym zmartwieniom 
związanym z pracą i wyrażenia ich; 

 skuteczniejszego planowania i  wykorzy-
stania zasobów osobistych i zawodowych.

Funkcja edukacyjna obejmuje rozwijanie 
umiejętności i  kompetencji. Daje pracow-
nikowi możliwość przyjrzenia się własnym 
działaniom i doskonalenia ich, dzięki czemu 
staje się on świadomym zarówno charakteru 
relacji powstałej w  wyniku poradnictwa, jak 
również treści podejmowanych działań. Jako 
narzędzie edukacyjne superwizja daje pra-
cownikowi możliwość:

 zastanowienia się nad treścią i  przebie-
giem własnej pracy i otrzymania informa-
cji zwrotnej; 

 lepszego zrozumienia własnej pracy i umie-
jętności potrzebnych do jej wykonywania; 

 zdobycia informacji na temat własnej pra-
cy i spojrzenia na nią z innej perspektywy; 

 łatwiejszego przełożenia wiedzy teoretycz-
nej na praktykę.

W ostatecznym rozrachunku celem superwi-
zji, jak wspomniano powyżej, jest stworzenie 
rozumnego pracownika, który przystępuje 
do działania w  sposób przemyślany i  który 
jest szczery i stabilny emocjonalnie, oraz na-
uczenie go umiejętności metapoznania, którą 
mógłby stosować w codziennej praktyce.

Rozwojowy i edukacyjny model superwizji jest 
specjalne tak zaprojektowany, aby nie pełnić 
funkcji kontrolującej (w znaczeniu kontrolowa-
nia jakości usług), ponieważ uważamy, że tego 
rodzaju kontrola obniża zdolność pracownika 
do analizowania własnych doświadczeń i ucze-
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nia się z  nich. Jakość ta jest uwzględniona 
w celach wymienionych powyżej.

Model rozwojowy i edukacyjny

Edukacyjny i  rozwojowy model superwizji 
oparty jest na koncepcji superwizji stworzonej 
przez naszych kolegów z Holandii. Koncepcja 
ta została zaadaptowana do uwarunkowań 
słoweńskich. Jej podstawowe założenia teo-
retyczne są następujące:

 teoria eksperymentalnego uczenia się 
Johna Kolba, 

 humanistyczne podejście do doradztwa 
– podejście Rogersa, 

 teorie dynamiki grupy, 
 teorie komunikacji.

Refleksje na temat doświadczenia wynikają 
z teorii eksperymentalnego uczenia się Kolba. 
Teoria ta oparta jest na pojęciu cyklu, który 
rozpoczyna się opisem doświadczenia: ważne 
jest, aby pracownik opisał doświadczenie tak 
dokładnie, jak to możliwe. Zadaniem superwi-
zora jest uważne wysłuchanie opisu, stymu-
lowanie narracji i „czytanie między wierszami” 
(zwracanie uwagi na ton głosu, pominięte 
informacje, zmiany w zachowaniu, itd.). Cza-
sami w trakcie sesji grupowych superwizorzy 
proszą pozostałych uczestników o zwrócenie 
uwagi na różne aspekty narracji.

Głównym elementem superwizji jest reflek-
sja. Refleksja obejmuje procesy kognitywne 
i abstrakcyjne oraz emocje, intuicję, odczucia 
i doznania fizyczne. Wszystkie te elementy do-
starczają nam informacji na temat doświadcze-
nia, którego dotyczy refleksja. Na etapie refleksji 
musimy przyjąć rolę obserwatora i zadać sobie 
kluczowe pytania, jak np.: Dlaczego tak to się 

robi? Czy mógłbym to zrobić inaczej? Skupia-
jąc się na myślach, uczuciach i  zachowaniu, 
staramy się odkryć znaczenie doświadczeń. 
Refleksja jest również definiowana jako umie-
jętność myślenia o przeszłości, w teraźniejszo-
ści, dla przyszłości. Superwizor analizuje treść 
doświadczenia oraz jego przebieg. Należy śle-
dzić treść doświadczenia, starać się spojrzeć na 
nie z  innej perspektywy, uważając jednocze-
śnie, aby nie sugerować możliwych rozwiązań 
problemu, ponieważ poddawanie rozwiązań 
kończy etap refleksji. Refleksję można prze-
prowadzić w oparciu o emocje i inne aspekty 
tego procesu, które ujawniają się w  trakcie 
superwizji. Nazywa się to procesem równo-
ległym. Jedynie wykwalifikowany superwizor 
jest w stanie świadomie śledzić przebieg zda-
rzeń i jednocześnie być świadomym własnych 
uczuć i zachowań.

Nadawanie znaczenia doświadczeniu stanowi 
kolejny etap cyklu. Doświadczenie jest inter-
pretowane, łączone z  podobnymi doświad-
czeniami z przeszłości, łączone z teorią, war-
tościami, przenoszone na poziom abstrakcji. 
Jeżeli do tej pory superwizja przebiegała po-
myślnie, na tym etapie pracownik zazwyczaj 
dochodzi do zrozumienia sytuacji. Moment 
osiągnięcia takiego zrozumienia łatwo zauwa-
żyć. Bardzo często towarzyszy mu śmiech lub 
zauważalna zmiana nastroju. Ważne jest jed-
nak, aby zrozumienie to zwerbalizować, gdyż 
w ten sposób można je lepiej zapamiętać.

Wykorzystanie w praktyce to ostatni etap cyklu. 
Jest to odpowiedni moment na zastanowienie 
się nad możliwymi rozwiązaniami, sposoba-
mi zachowania, itd. W sytuacji superwizji pra-
cownik może spokojnie wypróbować nowe 
sposoby zachowania, opierając się na zrozu-
mieniu osiągniętym w  poprzednim etapie. 
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W przypadku sesji grupowych inni uczestnicy 
mogą wnieść swój wkład poprzez dzielenie 
się własnymi, podobnymi doświadczeniami.

Cykl rozpoczyna się na nowo od opisu nowe-
go doświadczenia.

Podejście humanistyczne zawiera się we 
wszystkim, o czym do tej pory mówiliśmy. Pro-
ces superwizji jest ukierunkowany na klienta 
i opiera się na empatii, szczerym, bezwarunko-
wym i pozytywnym nastawieniu wobec niego.

Superwizja zazwyczaj składa się z ok. 15 sesji. 
Każda sesja trwa od 2 do 3 godzin, w zależno-

ści od liczby uczestników. Grupa nieuchronnie 
przechodzi przez różne etapy rozwoju, dlatego 
bardzo ważne jest, aby superwizor posiadał 
wiedzę i umiejętności z zakresu dynamiki grupy.

Metody superwizji

Refleksję można prowadzić za pomocą różno-
rodnych metod. Niektóre z nich opierają się 
na dialogu a inne na podejściach bardziej kre-
atywnych takich, jak rysowanie, odwoływanie 
się do wyobraźni, dzięki czemu możliwe jest 
dotarcie do bardziej ukrytego zrozumienia. 
Niektóre z tych podejść opisujemy poniżej.

Poziom Pytania

Opisy doświadczenia:
opis
określenie problemu 
unikaj oceniania i podawania rozwiązań

Co się stało? 
Co zrobiłeś/-aś?

Główne czynniki mające wpływ na doświadczenie
bardziej szczegółowy opis, bez analizy

Jaka była twoja reakcja?
Co sobie wówczas myślałeś/-aś?
Jak się czułeś/-aś?
Co było dla ciebie ważne?
Jak myślisz, jak się czuli inni/ co myśleli?

Analiza
podsumowanie, wnioski ogólne i szczegółowe

Co to wszystko dla ciebie znaczy? Jak trudna jest dla ciebie ta sytuacja? 
Czy widzisz dziś wszystkie przyczyny tego, co się wydarzyło?
Czy coś podobnego miało miejsce już wcześniej? 
Czy widzisz jakieś podobieństwa tej sytuacji do innych sytuacji 
z przeszłości? 
Czy możesz wyciągnąć jakieś wnioski?

Alternatywne rozwiązania
znajdowanie innych rozwiązań – tak wielu jak to 
możliwe

Co jeszcze można było zrobić?
Co zrobisz następnym razem, gdy taka sytuacja będzie miała miejsce?

Ocena rozwiązań, wybór jednego Jakie mogą być konsekwencje każdego z  zaproponowanych 
rozwiązań?
Które rozwiązanie preferujesz?

Plan działania Opisz taki plan, podając szczegóły. 
Możliwe odegranie scenki z podziałem na role.

Działania – nowe doświadczenia
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Ustrukturyzowana refleksja jest możliwa dzięki 
liście pytań, które pomagają pracownikowi 
przechodzić przez kolejne etapy cyklu ekspe-
rymentalnego uczenia się. Pytania powinny 
być jasne, zrozumiałe, krótkie i pomocne.

Można podjąć następujące działania z zakresu 
doradztwa:

 empatyczne słuchanie oraz dawanie nie-
werbalnych sygnałów, że słuchamy dru-
giej osoby,

 doszukiwanie się ważnych, ukrytych te-
matów,

 zadawanie pytań,
 naśladowanie zachowania rozmówcy,
 parafrazowanie,
 aktywne słuchanie i rozumienie,
 konfrontowanie rozmówcy,
 podsumowywanie.

Możemy również korzystać z technik kreatyw-
nych w celu szybszego dotarcia do ukrytych 
kwestii. W torbie superwizora najczęściej znaj-
dziemy czyste kartki papieru, kredki, materiał 
projekcyjny, drewniane zabawki oraz zesta-
wy zdjęć. Zazwyczaj prosimy uczestników 
o  przedstawienie sprawy przy użyciu tych 
materiałów a następnie zadajemy pytania na 
podstawie wyników.

Sposobem Michaela Carrola na sięgnięcie 
głębiej do refleksji jest przejście przez czte-
ry poziomy refleksji. Opisuje on te poziomy 
w następujący sposób:

 Pierwszy poziom to postawa bezreflek-
syjna. Ciężko jest zejść głębiej i  dostrzec 
szerszą perspektywę.

 Typowe stwierdzenie: Klient jest oporny; 
to on jest problemem. 

 Drugi poziom pozwala nabrać dystansu 
do sytuacji i  stanąć na pozycji obserwa-

tora. Pojawiają się uczucia i  empatia dla 
sytuacji i perspektywy drugiej osoby.

 Typowe stwierdzenie: Rozumiem dlaczego 
tak robi, ale to nie usprawiedliwia jego 
zachowania. 

 Trzeci poziom niesie ze sobą zrozumie-
nie, że obie strony są odpowiedzialne za 
daną relację i  że obie wnoszą do danej 
relacji swoje własne historie. Ten poziom 
pozwala na bardziej usystematyzowane 
spojrzenie na dane doświadczenie.

 Typowe stwierdzenia: Porozmawiajmy 
o  tym. Jak mogę spojrzeć na to z  innej 
perspektywy? 

 Poziom czwarty to oderwanie się od wła-
snej osoby (ang. self-transcendence), co 
oznacza, że dana osoba zaczyna patrzeć 
na siebie i  na to, jak kształtuje sytuacje, 
w których się znajduje. 

 Typowe stwierdzenie: Jaki jest mój wkład 
w daną sytuację?

W trakcie superwizji wykorzystywane są 
wszystkie metody opisane powyżej, co po-
zwala na coraz głębsze zanurzenie pracow-
nika w refleksji.

Interwizja – superwizja koleżeńska

Interwizja to superwizja wśród kolegów i ko-
leżanek z  pracy. To sytuacja, w  której grupa 
współpracowników postanawia wesprzeć się 
wzajemnie w nauce. Ten sposób uczenia się 
ma swoje wady i  zalety. Przyjrzyjmy się naj-
pierw zaletom:

 uczestnicy przyjmują zarówno rolę super-
wizora, jak i uczestnika superwizji, dlatego 
mogą ćwiczyć swoje umiejętności wystę-
powania w obu tych rolach;



40

1

Profesjonalne w
sparcie dla doradców

 zaw
odow

ych – kto troszczy się o tych, którzy troszczą się o innych | W
ystąpienia konferencyjne

 współpracownicy mogą okazywać dużo 
empatii, ponieważ spotykają się z podob-
nymi problemami; 

 uczestnicy muszą nauczyć się skutecznie 
komunikować, inaczej grupa nie będzie 
mogła sprawnie funkcjonować; 

 uczymy się z  doświadczeń innych osób, 
uczymy się w trakcie interakcji w ramach 
grupy interwizyjnej.

Pułapki, jakich dana grupa musi unikać, są 
następujące:

 potrzebna jest jasna, silna struktura, aby 
zapobiec konkurencji między uczestnika-
mi; 

 należy ustalić równowagę między zada-
niami a  poziomem społecznym grupy 
(zgodnie z opisem Biona).

W celu uniknięcia problemów na samym po-
czątku procesu interwizji należy ustalić jasną 
strukturę grupy i poczynić kluczowe ustalenia.
Podsumowując, obowiązki superwizora są 
następujące:

Głównym obowiązkiem superwizora jest 
stworzenie warunków sprzyjających kreatyw-
nemu uczeniu się. Warunki te obejmują me-
tody, działania oraz pozytywne środowisko 
grupy, w którym uczestnicy mogą czuć się na 
tyle bezpiecznie, aby otworzyć się na naukę.

ANSE – Association of National 
Organizations for Supervision 
in Europe

Superwizorzy z całej Europy od dawna zrze-
szają się w  różnych organizacjach zawodo-
wych. W 1997 r. powstało Stowarzyszenie Kra-
jowych Organizacji Superwizorów w Europie 

(ANSE), które połączyło organizacje krajowe 
w  jedną sieć. ANSE tak opisuje własną dzia-
łalność (www.anse.eu):

Od roku 1975, w miarę kształtowania się su-
perwizji jako profesjonalnego narzędzia po-
radnictwa zorientowanego na proces, w kilku 
krajach europejskich zaczęto tworzyć krajowe 
stowarzyszenia superwizorów.

W dniu 21 listopada 1997 r. krajowe organiza-
cje zawodowe superwizorów z Austrii (ÖVS), 
Niemiec (DGSv), Węgier (MSZT) i  Szwajcarii 
(BSO) założyły ANSE, europejską organizację 
patronacką, z  siedzibą w Wiedniu, której ce-
lem było zaspokojenie potrzeby współpracy 
i wymiany doświadczeń między superwizora-
mi na poziomie europejskim.

ANSE reprezentuje obecnie ponad 8 000 wy-
kwalifikowanych superwizorów i  trenerów 
w zakresie poradnictwa z 22 krajów europej-
skich oraz ponad 80 instytucji szkoleniowych.
ANSE to Stowarzyszenie Krajowych Organiza-
cji Superwizorów w Europie.

ANSE strzeże interesów zawodowych na po-
ziomie międzynarodowym.

ANSE utrzymuje ciągły kontakt z organizacja-
mi superwizorów i trenerów na całym świecie.

Celem ANSE jest
Promowanie:

 wymiany informacji między organizacjami 
krajowymi a instytutami szkoleniowymi;

 wymiany doświadczeń między ekspertami 
z zakresu poradnictwa;

 rozpowszechniania superwizji i coachingu;
 zapewniania jakości superwizji i coachin-

gu (norm).
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Wspieranie:
 tworzenia narodowych organizacji super-

wizorów i trenerów; 
 rozwijania własnej kultury superwizji i co-

achingu; 
 inicjatyw szkoleniowych w  krajach euro-

pejskich;
 koordynacji badań nad rozwojem nowych 

teorii i metodologii w zakresie superwizji 
i coachingu.

ANSE promuje naukę o  różnorodności kul-
turowej i zachęca do podejmowania współ-
pracy.

Stowarzyszenie w Słowenii powstało w 1997 r. 
Od 1999  r. jest pełnoprawnym członkiem 
ANSE.
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Na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego 
wieku w  Słowacji, czy też Czechosłowackiej 
Republice Socjalistycznej, jak była w  owych 
czasach nazywana, zaczęła powstawać sieć 
usług poradnictwa psychologicznego. Usługi 
te udzielane były w ośrodkach poradnictwa 
małżeńskiego i przedmałżeńskiego, które ist-
niały w każdym mieście powiatowym w kraju. 
Po aksamitnej rewolucji w 1989 r. ośrodki te 
zostały scentralizowane i przemianowane na 
ośrodki poradnictwa psychologicznego dla 
osób indywidualnych, par i  rodzin. Następ-
nie w  2005  r. sieć tę zmieniono i  włączono 
do sieci słowackich urzędów pracy, spraw 
społecznych i  rodziny. Od samego początku 
superwizja wchodziła w zakres usług porad-
nictwa psychologicznego z  uwagi na fakt, 
że wykonywanie tego typu pracy nie było 
możliwe bez wsparcia ze strony bardziej do-
świadczonego i zaufanego współpracownika.

Sieć ośrodków poradnictwa psychologiczne-
go z zakresu spraw społecznych i rodzinnych 
składa się obecnie z 55 ośrodków doradczych, 
znajdujących się na całym terytorium Słowa-
cji, w których zatrudnionych jest 95 doradców 
(z czego 85 to psychologowie). Superwizja 
i kształcenie ustawiczne realizowane są przez 
Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych 
i Rodziny – agencję rządową z siedzibą w sto-
licy kraju, Bratysławie. Sześciu doświadczo-
nych doradców jest odpowiedzialnych za pla-
nowanie, organizowanie i często również za 
realizowanie różnych podyplomowych szko-
leń edukacyjnych czy superwizji dla swoich 
współpracowników. W  zależności od liczby 
nowo zatrudnionych pracowników, organi-
zujemy kursy wprowadzające w  wymiarze 
100 godzin przez 2 lata, 2-3 dniowe seminaria 

na różne, istotne zagadnienia oraz 10 razy do 
roku, w każdym z ośmiu krajów Słowacji, regu-
larne, jednodniowe sesje na temat superwizji, 
kwestii organizacyjnych i bieżących tematów. 
Centralny Urząd organizuje również szkolenia 
z zakresu superwizji dla doświadczonych su-
perwizorów, którzy należą do sieci. Pierwsze 
tego typu szkolenie zrealizowano w  1995 r., 
drugie trwało dwa i  pół roku (2006-2008). 
Obydwa szkolenia obejmowały 100 godzin 
zajęć. Obecnie dysponujemy również listą wy-
szkolonych superwizorów, akredytowanych 
przez Ministerstwo Edukacji, działających na 
całym terytorium Słowacji. Lista, składająca się 
z ok. 20 nazwisk, jest dostępna dla wszystkich 
doradców należących do naszej sieci.

Superwizja dla doradców

Superwizja dla doradców organizowana jest 
zarówno w  formie indywidualnej, jak i  gru-
powej. Superwizja jest zalecana i  dostępna 
dla każdego, kto wyrazi chęć wzięcia w niej 
udziału i przeprowadzana jest na podstawie 
indywidualnych ustaleń z superwizorami. Po-
nadto każdy doradca zapraszany jest na regu-
larne, jednodniowe, grupowe sesje edukacyj-
ne, które są formą superwizji w grupie. Sesje 
te organizowane są raz na miesiąc, oprócz 
lipca i sierpnia.

Jedną z metod superwizji, którą ostatnio oso-
biście zastosowałem, jest rozwijanie dobrych 
praktyk poprzez refleksję na samym sobą 
w  relacjach z  klientem. Metoda ta zakłada 
rozwijanie zdolności utożsamiania się z róż-
nymi typami klientów i wymaga otwartości, 
nie tylko na wszystkie wymiary doświadczeń 

1.5 Superwizja w ramach słowackiej sieci ośrodków 
doradczych

 Ivan Valkovič, Centralny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Bratysława
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klienta, ale również na wszystkie wymia-
ry doświadczeń terapeuty. Wyzwaniem dla 
doradcy jest bycie otwartym na wszystkich 
klientów i utożsamianie się z nimi. Szkolenie 
początkowe przygotowuje doradcę na to 
wyzwanie. Po szkoleniu, rozwijanie zdolności 
budowania głębokich relacji z każdym klien-
tem stanowi część ciągłego planu rozwoju 
terapeuty.

Plan rozwoju

Superwizja może odegrać ważną rolę w pro-
cesie rozwoju, nie tylko dlatego, że daje moż-
liwość przedyskutowania kwestii zawodowych 
i praktycznych, ale również dlatego, że stwarza 
przestrzeń, w której terapeuta może otrzymać 
wsparcie dla własnego rozwoju i w której waż-
ne jest jego człowieczeństwo. Plan rozwoju 
(Lambers, 2009) zakłada: 

 bycie gotowym do ćwiczeń 
 pogłębianie doświadczenia człowieczeń-

stwa
 poszerzanie sfery siebie, która jest dostęp-

na w trakcie spotkania terapeutycznego, 
bycie otwartym na wszystkie wymiary 
nas samych i  uznanie naszego człowie-
czeństwa jako źródła możliwego kontaktu 
z klientem 

 wysiłek fizyczny 
 równowaga między pracą a tym co poza 

nią 
 odżywianie
 poszukiwanie wyzwań 
 pracowanie nad „słabymi” obszarami 
 doświadczanie i badanie różnorodności 
 rozwijanie wyobraźni 
 poszerzanie doświadczeń życiowych 
 mierzenie się ze strachem, uprzedzeniami
 poznawanie doświadczeń innych ludzi

Poszerzanie sfery siebie, która jest dostępna 
w trakcie spotkania terapeutycznego, dotyczy 
rozwoju osobistego/zawodowego, czyli:

 bycia otwartym na wszystkie wymiary 
nas samych i  uznanie naszego człowie-
czeństwa jako źródła możliwego kontaktu 
z klientem,

 wnoszenia różnych wymiarów siebie do 
relacji powstałej w ramach poradnictwa,

 rozumienia i artykułowania teorii,
 rozwijania samoakceptacji,
 akceptacji i doświadczania naszego czło-

wieczeństwa.

W związku z powyższym każdy doradca musi 
odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 Nad czym muszę popracować, abym 
mógł/mogła pogłębić relacje z  każdym 
klientem?

 Jakie są moje cele rozwoju jako doradcy?
 Jakie są moje cele rozwoju jako superwi-

zora?
 Jak mogę je osiągnąć?
 Jak mogę usprawiedliwić fakt, że jeszcze 

ich nie osiągnąłem/-am?
 Jak mam zacząć?

Jedną z  metod dotarcia do tych obszarów 
siebie i  zbliżenia się do właściwej odpowie-
dzi jest stworzenie mapy dotychczasowego 
rozwoju osobistego, która uwzględniałaby 
również plany na przyszłość. Każdy uczest-
nik superwizji może poświęcić 20 minut na 
stworzenie na kartce papieru własnej mapy. 
Następnie, przez 30 minut, uczestnicy dzielą 
się swoimi przemyśleniami z drugą osobą (15 
minut na osobę). Po skończonej pracy w pa-
rach grupa stara się podsumować i, w  spo-
sób możliwie najbardziej uogólniony, opisać 
doświadczenie osób biorących udział w  su-
perwizji oraz naukę, jaką wyciągnęły z  tego 

1.5 Superwizja w ramach słowackiej sieci ośrodków 
doradczych
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ćwiczenia. Z doświadczenia wiem, że najbar-
dziej interesujące są przytaczane usprawiedli-
wienia. Uczestnicy często twierdzą, że nie byli 
wcześniej świadomi faktu, że uciekają się do 
tego rodzaju wymówek, ale osobiście myślę, 
że po prostu nigdy nie mieli okazji wypowie-
dzieć ich na głos w obecności innych osób.
Metoda ta nie musi być ukierunkowana ko-
niecznie na kwestie zawodowe i potencjalne 
trudności w pracy doradcy z klientem. Osobi-
ście lubię ją dlatego, że pozwala porozmawiać 
na bardziej osobiste tematy, a z doświadcze-
nia wiem, że superwizja często ( jeżeli nie 
zawsze) skupia się na osobowości uczestnika 
superwizji. W  rezultacie dość często rozma-
wiamy o  życiu osobistym lub przynajmniej 
o niektórych jego elementach w trakcie na-
szych sesji. Jest to często bardzo satysfakcjo-
nujące i pomocne nie tylko dla uczestników 
superwizji, ale również dla ich klientów.
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Wstęp

Stan zdrowia, w  tym niepełnosprawność 
czynnościowa, może mieć wpływ na samo-
wystarczalność, mobilność, postrzeganie 
zmysłowe, komunikację, aktywność fizycz-
ną i  umysłową. Może on również stworzyć 
szereg barier, które w  znacznym stopniu 
utrudniają odbycie studiów uniwersyteckich, 
integrację społeczno-edukacyjną, a następ-
nie, społeczno-zawodową, osób niepełno-
sprawnych.

Filozofia wspierania niepełnosprawnych stu-
dentów stanowi odzwierciedlenie trendu, 
który można scharakteryzować jako „odej-
ście od opieki do bezpośredniego wsparcia 
i wzmacniania pozycji”, to jest, od tak zwanej 
często bezproduktywnej zależności i bierno-
ści do rozwiązywania tych problemów, które 
rzeczywiście leżą poza możliwościami inter-
wencji poszczególnych niepełnosprawnych 
studentów oraz wspierania ich samostano-
wienia i mocy sprawczej. W efekcie studenci 
będą w  stanie określić obszar wymagający 
pomocy i  stopniowo nauczą się radzić so-
bie z  problemami najlepiej, jak to możliwe. 
W   trakcie trwania tego procesu, pełen em-
patii i  erudycji doradca akademicki, może 
zapewnić efektywne wsparcie i poradnictwo.

Edukacja wiąże się ściśle z  zatrudnieniem 
i  pozycją społeczną, natomiast dobra praca 
a  także przyzwoite, biorąc pod uwagę uwa-
runkowania, standardy życia, należą do funda-
mentalnych parametrów zdrowia osobistego, 
lub do składników psychospołecznych jako-
ści życia każdej jednostki we współczesnym, 
postmodernistycznym społeczeństwie.

Wybór wykształcenia 
na poziomie uniwersyteckim 
powinien być podyktowany 
talentem, wykształceniem, 
umiejętnościami i wolą studenta 

Powinien on mieć miejsce niezależnie od nie-
korzystnego stanu zdrowia studenta czy ogra-
niczeń czynnościowych, lub zaburzeń. W tym 
kontekście praca ze studentami nie jest na-
stawiona na diagnozę niepełnosprawności, 
a ukierunkowana na ograniczenia wynikające 
z  ich stanu zdrowia, utrudniające odbycie 
studiów uniwersyteckich, tj. na umiejętności 
radzenia sobie z czynnościami występującymi 
w toku studiów uniwersyteckich i związanymi 
z uzyskaniem dyplomu.

Należy pamiętać, że niepełnosprawny student 
może napotkać kilkakrotnie większe trudno-

1.6 Komentarz na temat doskonalenia standardów 
zawodowych w zakresie kompetencji doradców 
zawodowych pracujących ze studentami 
niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych

 Libor Novosad, Politechnika w Libercu, 
 Akademicki ośrodek doradztwa i pomocy 

 Kateřina Hádková, Uniwersytet Karola w Pradze, 
 Wydział Edukacji, Departament Edukacji Specjalnej
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ści w  podjęciu studiów uniwersyteckich, ze 
względu na prawdopodobieństwo kumulacji 
niesprzyjających okoliczności.

Przykładem może być choćby sam wybór 
wyższej uczelni, jeżeli przesądza tu nie tylko 
wykształcenie i  zainteresowanie określoną 
dziedziną wiedzy, ale także gotowość uni-
wersytetu do wyjścia naprzeciw specyficznym 
potrzebom studenta. Sam fakt, że niepełno-
sprawni studenci nie mają gwarancji swobod-
nego wyboru uniwersytetu, porównywalnej 
z osobami pełnosprawnymi, może następnie 
okazać się przyczyną niewystarczającej mo-
tywacji w  trakcie studiów i  kwestionowania 
treści programowych, a  także sceptycznej 
postawy wobec następującego po nich za-
trudnienia, w trakcie egzaminów wstępnych 
i przyjęcia na studia (forma, procedura i kryte-
ria oceny) oraz samego procesu studiowania 
(bariery fizyczne i interpersonalne, utrudniony 
dostęp do materiałów, brak satysfakcjonują-
cych z punktu widzenia studenta sposobów 
komunikacji, itd.).

Powyższe fakty mogą również doprowadzić 
do rezygnacji ze studiów oraz do uzyskania 
dyplomu w dziedzinie, do której student ma 
ambiwalentny stosunek, a co za tym idzie, 
którą się nie interesuje. Zminimalizowanie 
takich trudności należy do fundamentalnych 
zadań doradców uniwersyteckich i  facylita-
torów.

Poradnictwo na poziomie 
uniwersyteckim obejmuje 
między innymi:

 informację i poradnictwo w zakresie stu-
diów, 

 poradnictwo pedagogiczne/edukacyjne, 
 poradnictwo psychologiczne,
 wsparcie w zakresie poradnictwa dla stu-

dentów z  niepełnosprawnością i  o  spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych – 
przeważnie wyspecjalizowane w zakresie 
poszczególnych rodzajów niepełnospraw-
ności (fizycznej, sensorycznej, komunika-
cyjnej), w tym w specyficznych zaburze-
niach uczenia się (dysleksja, dysgrafia, itd.), 

 poradnictwo zawodowe i  w zakresie ka-
riery,

 konsultacje prawno-społeczne,
 ew. poradnictwo religijne/duchowe.

Świadczenie usług w zakresie poradnictwa na 
uniwersytetach w Republice Czeskiej regulu-
je Ustawa o uniwersytetach (1998 r.). Rozwój 
i wspieranie kompetencji doradców ma miej-
sce w ramach aktywności Stowarzyszenia Do-
radców Uniwersyteckich (www.asociacevsp.cz).

Czym jest edukacja integracyjna?

Edukacja integracyjna stwarza warunki i pro-
cesy sprzyjające wspólnej edukacji studen-
tów pełno- i  niepełnosprawnych. Oznacza 
ona funkcjonalny zestaw rozwiązań syste-
mowych umożliwiających edukację studen-
tów z niepełnosprawnością lub o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w głównym nurcie 
systemu studiów uniwersyteckich oraz ich ak-
tywne, maksymalnie nieograniczone uczest-
nictwo w życiu akademickim.

Edukacja integracyjna na poziomie uniwersy-
teckim opiera się na uznaniu faktu, że zasad-
niczym elementem studiowania, a co za tym 
idzie, dalszej kariery naukowej są umiejętno-
ści, wiedza, kwalifikacje, motywacja, a  także 
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specjalistyczna wiedza i umiejętności w okre-
ślonej dziedzinie. Odnosi się to, podobnie jak 
dostęp do podstawowych praw człowieka 
i obywatela, do wszystkich bez wyjątku kan-
dydatów na studia i  studentów. W  związku 
z  powyższym niepełnosprawność i  jej kon-
sekwencje nie mogą odgrywać żadnej roli 
w tym zakresie. Jednak zasadnicze znaczenie 
w procesie budowania i zapewniania środo-
wiska dostępnej (tj. integracyjnej) edukacji 
ma owocne eliminowanie ograniczeń edu-
kacyjnych związanych z niepełnosprawnością, 
a co za tym idzie, pełen zakres i  spójność 
narzędzi kompensujących różne formy nie-
pełnosprawności.

Jakie są oczekiwania 
odnośnie wiedzy i uprawnień 
doradców zawodowych 
w stosunku do studentów 
z niepełnosprawnościami 
i specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi?

 otwartość, szacunek i brak uprzedzeń,
 rozumienie określonych potrzeb i  spo-

sobów zachowania studentów z  ogra-
niczeniami ruchowymi, orientacyjnymi 
i komunikacyjnymi, 

 postrzeganie studentów jako jednostek, 
nie jako „niepełnosprawnych”, świado-
mość, że studenci z niepełnosprawnościa-
mi, podobnie jak inni studenci, zarządzają 
własnym życiem i studiami i są odpowie-
dzialni za wywiązywanie się z  obowiąz-
ków naukowych i studenckich, 

 wspieranie studentów w  radzeniu sobie 
w trudnych sytuacjach, praca nad moty-
wacją studenta i ułatwienie rozwoju jego 
samowystarczalności, 

 pomoc studentom w określaniu ich moż-
liwości i potrzeb, tj., co student może za-
łatwić sam, a co wymaga kompensacji za 
pomocą alternatywnych lub zmodyfiko-
wanych ścieżek edukacyjnych i  trybów 
egzaminowania,

 wspieranie realizacji działań eliminujących 
wpływ niepełnosprawności na studia,

 promowanie harmonii wzajemnych ocze-
kiwań i  rzetelności umiejętności studen-
tów i szkoły,

 świadczenie usług mediacyjnych wysokiej 
jakości, współpraca z nauczycielami aka-
demickimi oraz pozostałym personelem, 
możliwość służenia informacją na temat 
„co, kiedy, dlaczego i  jak” w konkretnych 
sytuacjach.

Czy wszyscy doradcy 
posiadają niezbędną wiedzę 
i umiejętności?

Oto kilka sposobów na pomoc doradcom 
zawodowym w  uzyskaniu i  rozwinięciu nie-
zbędnych kompetencji:

 konsultacje indywidualne dla doradców 
bez szkolenia zawodowego i doświadcze-
nia w pracy ze studentami niepełnospraw-
nymi,

 działania bezpośrednio związane z progra-
mem uczenia się przez całe życie dorad-
ców zawodowych, praktyczne kursy lub 
kursy samokształcenia i szkolenia, 

 różne formy pracy pod nadzorem, grupy 
typu Balint-style, zastosowanie treningu 
typu VHT (Video Home Training) lub VIG 
(Video Interaction Guidance); 

 autorefleksja dotycząca charakteru, postę-
pów i efektywności pracy ze studentami 
niepełnosprawnymi,
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 analiza sugestii, które pojawiły się na se-
sjach grupowych wykładowców, dorad-
ców zawodowych i studentów z niepełno-
sprawnością lub o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych.

Na przykład w Republice Czeskiej, praski Uni-
wersytet Karola oraz Uniwersytet w Ostrawie 
zapewniają szkolenia dla nauczycieli aka-
demickich, których celem jest zwiększanie 
świadomości i optymalizacja postaw wobec 
studentów niepełnosprawnych.  Na większo-
ści czeskich uniwersytetów istnieją obszerne 
wytyczne lub normy dotyczące wspierania 
studentów z  niepełnosprawnościami lub 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Stan rzeczy w Republice Czeskiej 
i paradygmat niezbędnych 
kompetencji doradców 
zawodowych

Wsparcie studentów o  specjalnych potrze-
bach w  Republice Czeskiej nie odbywa się 
w  ramach jednolitego systemu. Większość 
czeskich uniwersytetów zapewnia wsparcie 
dla studentów o  specjalnych potrzebach 
w  toku ich studiów, w  postaci biur usług 
doradczych oraz centrów konsultacyjnych 
i facylitacyjnych zakładanych na poszczegól-
nych uniwersytetach i w innych instytucjach 
szkolnictwa wyższego.

Uniwersytet Karola w  Pradze prowadzi biu-
ro dla studentów o specjalnych potrzebach, 
obsługujące cały uniwersytet, prowadzące 
działalność koordynującą, doradczą, infor-
macyjną, rejestracyjną i koncepcyjną, a także 
świadczące pomoc metodologiczną w  ob-
szarze dotyczącym potrzeb kandydatów na 

studia i studentów o specjalnych potrzebach. 
Na poziomie indywidualnych wydziałów Uni-
wersytetu Karola wprowadzono system tzw. 
osób kontaktowych. Każdy wydział ma pra-
wo powołać wyspecjalizowane biuro ds. na-
uczania i  poradnictwa, by odpowiedzieć na 
potrzeby kandydatów na studia i studentów, 
także studentów o  specjalnych potrzebach. 
W  dniu 1 października 2008  r. na podsta-
wie zarządzenia rektora Uniwersytetu Karola 
nr  25/2008 opracowano wiążący dla całego 
uniwersytetu dokument pt. „Minimalne stan-
dardy wsparcia dla studentów i kandydatów 
o  specjalnych potrzebach obowiązujące na 
Uniwersytecie Karola.” Dokument powstał, by 
zapewnić obiektywne kryteria definiowania 
potrzeb oraz standardy wsparcia dla kandyda-
tów i studentów o specjalnych potrzebach na 
wszystkich wydziałach Uniwersytetu Karola. 
Dokument stanowi również odpowiedź na 
ogólnoeuropejskie wysiłki w  zakresie stan-
daryzacji wsparcia dla kandydatów na studia 
i studentów o specjalnych potrzebach studiu-
jących na europejskich uniwersytetach (lista 
minimalnych standardów dla uniwersytetów 
będących członkami UNICA – Sieci Europej-
skich Uniwersytetów Stołecznych).

Politechnika w Liberec (TUL) powołała w roku 
akademickim 1992/1993 akademickie biu-
ro doradców i centrum wsparcia, jako ogól-
nouniwersyteckie biuro doradców i  cen-
trum wsparcia dla studentów w  trudnych 
warunkach życiowych i  doświadczających 
trudności w  studiowaniu. Jego celem jest 
również świadczenie poradnictwa pedago-
giczno-psychologicznego oraz specjalistycz-
nych usług pedagogicznych, zawodowych, 
społecznych i prawnych dla studentów, wy-
kładowców oraz innych zainteresowanych 
spoza uczelni. Integralną częścią działalności 
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biura jest mediacja rozwiązań kompensacyj-
nych w stosunku do niepełnosprawności stu-
dentów oraz zapewnianie wsparcia w nauce 
oraz usług wsparcia technicznego (digitali-
zacja tekstu, tworzenie zestawu materiałów 
z wykładów na nośnikach CD, wypożyczanie 
sprzętu kompensacyjnego oraz narzędzi loko-
mocyjnych, etc.). W toku pracy biura, głównie 
dzięki udziałowi w projekcie rozwoju czeskie-
go Ministerstwa Edukacji usunięto niemal 
wszystkie bariery komunikacyjne na terenie 
uczelni oraz kampusu. Wyposażenie centrum 
wsparcia jest stale modernizowane (specjalne 
SW, narzędzia dla słabo widzących, dyktafony, 
itd.). Biuro stara się świadczyć komplekso-
we usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
przede wszystkim pracując zarówno z ucznia-
mi szkół średnich przygotowującymi się do 
odbycia studiów wyższych, jak i z absolwen-
tami uczelni, potrzebującymi wsparcia w zna-
lezieniu optymalnego zatrudnienia. 

„Ze względu na rosnącą liczbę dzieci i  stu-
dentów z niepełnosprawnościami, którzy byli 
kształceni w systemie kształcenia zintegrowa-
nego w  zwykłych szkołach podstawowych 
i średnich, i którzy już osiągnęli wiek studen-
tów, liczba kandydatów na studia i  studen-
tów uniwersytetów [należących do tej grupy 
– przyp. tłum.] rośnie. Zatem rośnie również 
zapotrzebowanie na rozwiązania systemo-
we w zakresie celów związanych z edukacją 
osób niepełnosprawnych i zainteresowanych 
wykształceniem trzeciego stopnia. W świetle 
egzekwowania prawa do dostępu do eduka-
cji uniwersyteckiej istotne jest, by zapewnić 
systemowe, zorientowane na cel warunki do 
podjęcia przez te osoby studiów...” (*). Za-
gadnienie stabilizacji integrującej edukacji 
należy do priorytetów grupy zawodowej ds. 
edukacji w  ramach komitetu rządowego ds. 

osób niepełnosprawnych oraz Rady uniwersy-
tetów, tak, by rzeczywista dostępność, w sze-
rokim tego słowa znaczeniu, stała się jednym 
z głównych kryteriów oceny każdego czeskie-
go uniwersytetu. To oczywiście tworzy nowe, 
jakościowo wyższe wymagania w  zakresie 
konkurencyjności doradców i  facylitatorów 
poradnictwa uniwersyteckiego. 

Wymóg specjalistycznej wiedzy i  umiejęt-
ności wobec doradców uniwersyteckich 
będzie omówiony w  szczegółach na przy-
kładzie studentów z  upośledzeniem słuchu, 
których wspieranie jest szczególnie wyma-
gające – między innymi w  świetle specyfiki 
komunikacji między doradcą zawodowym 
a  tą grupą studentów. Studenci z  wadami 
słuchu są w  stanie zarządzać studiami wyż-
szymi z  pewną pomocą udzieloną w  odpo-
wiedzi na ich specyficzne potrzeby, głównie 
w zakresie sposobów komunikacji, różniących 
się ze względu na ograniczoną percepcję 
słuchową i  produkcję mowy. Należy jednak 
zauważyć, że osoby niedosłyszące stanowią 
bardzo niejednorodną grupę studentów na-
wet w kontekście sposobów porozumiewania 
się z resztą społeczeństwa. 

Studenci, których wada słuchu oscyluje 
w  granicach od niewielkiej do umiarkowa-
nie ciężkiej (literatura przedmiotu definiuje 
umiarkowanie ciężką wadę słuchu jako gra-
nicę umiejętności słyszenia niezbędną do 
produkcji mowy (Hruby, 1999, Krahulcova, 
2002), skutecznie kompensują defekt słuchu 
przy pomocy wyspecjalizowanych narzędzi 
technicznych (indywidualne zestawy nagła-
śniające, systemy FM) lub dzięki implantom 
słuchowym. Są oni przyzwyczajeni do śro-
dowiska osób słyszących i  komunikacji ust-
nej. Będą zatem potrzebować innego wspar-
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cia, niż studenci o ciężkim i bardzo ciężkim 
uszkodzeniu słuchu, lub całkowicie niesłyszą-
cy, w których to przypadkach mamy do czy-
nienia z  kompletnym brakiem komunikacji 
słuchowej. Tacy studenci są przyzwyczajeni 
do komunikacji w systemie komunikacji mi-
gowej/miganej.

Studenci z  wadami słuchu, studenci z  im-
plantem Cochlear lub ci, którzy stracili słuch 
po wykształceniu umiejętności mówienia 
mogą ukończyć uniwersytet bez problemów 
po niezbędnym dostosowaniu warunków 
nauki, pod warunkiem istnienia pewnych 
standardów, pilności i tolerancji oraz uzyska-
nia wsparcia otoczenia. Właśnie tu potrzeb-
na jest interwencja doradców zawodowych 
oraz ich znajomość zasad komunikacji z  tą 
grupą studentów oraz powiadomienie ich 
kolegów i  wykładowców o  specyfice ko-
munikacji.

Studenci ci, oprócz kompensacji defektu słu-
chu za pomocą narzędzi technicznych, mogą 
czytać aktywną mowę z ruchu warg (postrze-
gają mowę „na żywo” przy pomocy zmysłu 
wzroku). Podczas komunikacji z  nimi waż-
ne jest, by stworzyć optymalne warunki do 
dobrej widoczności mówcy, z  którego warg 
czytają, zatem istotne jest nawiązanie tzw. 
kontaktu wizualnego. Innym, równie istotnym 
czynnikiem jest oświetlenie pomieszczenia 
oraz odległość pomiędzy mówcą i  osobą, 
która czyta z  ruchu jego warg, a  także od-
powiednie tempo mówienia. Czytanie z  ru-
chu warg jest bardzo wymagające dla ludzi 
z wadą słuchu, ze względu na wyczerpującą 
koncentrację uwagi i  wymóg zrozumienia 
treści. Osoby z  wadą słuchu twierdzą, że są 
w  stanie czytać z  ruchu warg jednorazowo 
najwyżej przez 20-30 minut.

Uniwersyteccy doradcy zawodowi powinni 
również poinformować wykładowców o na-
stępujących możliwościach wsparcia, wycho-
dzących naprzeciw oczekiwaniom studen-
tów z  wadami słuchu. W  kontekście lepszej 
orientacji w  treści wykładu liczy się przede 
wszystkim streszczenie wykładu oraz prezen-
tacja przynajmniej części materiału w formie 
np. slajdów, zestawienia danych (klarowność 
danych wzrokowych ma kluczowe znaczenie 
w przypadku ograniczonego słuchu). Czyta-
nie z ruchu warg uniemożliwia sporządzanie 
notatek z  wykładu, zatem studenci z  ogra-
niczeniem słuchu potrzebują handoutów, 
kserokopii lub odręcznych notatek z  wykła-
dów. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku 
zapisywania treści lektur jest przydzielenie 
osobistego asystenta, tak zwanego „proto-
kolanta” – najczęściej innego studenta, do 
którego charakteru pisma i  stylu notowania 
student z  wadą słuchu jest przyzwyczajony. 
Lepszym rozwiązaniem jest notowanie treści 
wykładu na laptopie.

Jeżeli chodzi o egzaminy należy rozważyć, czy 
możliwość egzaminu pisemnego nie stanowi 
lepszego rozwiązania tak dla studenta, jak dla 
egzaminatora. W przypadku testu pisemnego 
należy przedłużyć limit czasu dla studentów 
niedosłyszących, gdyż muszą oni myśleć za-
równo o  dokładności treściowej odpowie-
dzi, jak i  o znaczeniu słów i  zdań zawartych 
w pytaniach. Egzaminatorzy powinni również 
zaakceptować w  ich przypadku błędne gra-
matycznie sformułowania.

Studenci niesłyszący lub z  poważną wadą 
słuchu mają diametralnie inne potrzeby. Stu-
dia uniwersyteckie, prowadzone w  kodzie 
komunikacyjnym innym niż ich rodzimy język 
migowy/migany, którego uczyli się w  szko-
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łach podstawowych i  średnich dla uczniów 
niesłyszących i niedosłyszących, są szczegól-
nie trudne. Wiele problemów wynika z niezro-
zumienia pewnych sytuacji oraz niedokładnej, 
wypaczonej interpretacji informacji wyjścio-
wych, które są podawane w  innym kodzie 
językowym, nie zaś z braku inteligencji. 

To właśnie takie sytuacje są najbardziej wyma-
gające dla doradców zawodowych. Optymal-
ny scenariusz w przypadku uniwersyteckiego 
doradcy zawodowego polega na umiejętno-
ści komunikowania się z  takimi studentami 
w  czeskim języku migowym. W  Republice 
Czeskiej kilka organizacji dla osób z  upośle-
dzeniem słuchu oraz szkół i uczelni wyższych 
oferuje kursy języka migowego. Inne możliwe 
rozwiązanie to skorzystanie w razie potrzeby 
z usług tłumacza języka migowego. Niektóre 
ośrodki doradztwa zatrudniają również takich 
tłumaczy na umowę o pracę lub na zlecenie.

Język migowy to podstawowy język do ko-
munikacji dla ludzi z poważnym upośledze-
niem słuchu lub dla osób głuchych. Jest to 
naturalny i  kompletny system komunikacji 
posiadający własny zasób słownictwa i  gra-
matykę i obejmujący określone środki wizu-
alne i  ruchowe (kształty wyrażane za pomo-
cą rąk, pozycji i  ruchów rąk, mimiki, pozycji 
głowy i  górnych części ciała) wykonywane 
w  przestrzeni trójwymiarowej (w granicach 
do łokci wyciągniętych rąk, czubka głowy 
i pasa). Nie ma on formy pisanej. W Republice 
Czeskiej ludziom niesłyszącym przysługuje 
prawo do edukacji prowadzonej w języku mi-
gowym zgodnie z ustawą nr 155/1998 z dnia 
11.06.1998  r. o  języku migowym, o  nowe-
lizacji innych ustaw i  o aktualizacji ustawy 
o systemach komunikacyjnych dla osób nie-
słyszących oraz osób niesłyszących i  niewi-

domych na podstawie ustawy nr  423/2008 
z  dnia 20.10.2008  r. Ważne jest, by studenci 
ci otrzymywali informacje w akceptowalnym 
kodzie komunikacyjnym w trakcie wykładów 
i  seminariów, tak by mogli się zorientować 
w prezentowanym materiale i zawęzić proble-
my związane z niezrozumieniem odręcznych 
i skserowanych notatek z wykładów od innych 
studentów. Przepływ informacji między dwo-
ma kodami komunikacyjnymi zapewniają tłu-
macze języka migowego. Tłumaczenie ustne 
to wyjątkowy sposób przekładania znaczenia 
komunikatów z języka źródłowego do doce-
lowego. W przekładzie takim z jednego języ-
ka na drugi trzeba przestrzegać rozróżnienia 
obu języków i różnic między kulturami osób 
z upośledzeniem słuchu i bez niego. Ważne 
jest, by właściwie przetłumaczyć sposób eks-
presji, nie zmieniając przy tym znaczenia lub 
treści komunikatu.

Tłumaczenie ustne nie może być w  żaden 
sposób uważane za traktowanie ulgowe lub 
uprzywilejowane, lecz wyłącznie za pośredni-
czenie w kodzie komunikacyjnym, który jest 
naturalny i  typowy dla osób niesłyszących, 
podczas gdy mowa jest im obca. Studentów 
z upośledzeniem słuchu nie wolno w żadnym 
razie dyskryminować. Wręcz przeciwnie, nale-
ży zapewnić im możliwość zdobywania wy-
kształcenia w języku, który rozumieją. Ważne 
jest, by tłumaczenia wykładów, seminariów, 
konsultacji, egzaminów, prezentacji wygła-
szanych przez studentów z  upośledzeniem 
słuchu, wypowiedzi innych studentów, itp. 
były odpowiedniej jakości. Tłumacze powinni 
potrafić odnaleźć się w danej dziedzinie na-
ukowej oraz z wyprzedzeniem przygotować 
się do każdego wykładu i  seminarium, co 
z  pewnością pociąga za sobą konieczność, 
by wykładowcy byli pomocni i  udostępniali 
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swoje materiały przedmiotowym tłumaczom. 
W  takim przypadku uniwersyteccy doradcy 
zawodowi z reguły oferują ogromną pomoc 
jako pośrednicy między tłumaczami a  wy-
kładowcami.

Każdego tłumacza obowiązuje tak zwany ko-
deks etyczny tłumacza. Kodeks etyczny okre-
śla swobody działania i  obowiązki tłumaczy 
języka migowego w pracy i w związku z pracą 
tłumaczy został stworzony w  celu zagwa-
rantowania osobom niesłyszącym prawa do 
pełnej komunikacji.

Nawet w  trakcie procesu komunikacji re-
alizowanego przy udziale tłumacza języka 
migowego niezbędne jest, by trzymać się 
pewnych zasad komunikacji z niesłyszącymi 
studentami, których przestrzegać powinni nie 
tylko doradcy zawodowi, ale również inni ko-
ledzy, którzy powinni otrzymać odpowiednie 
instrukcje, co wchodzi w zakres kompetencji 
doradców zawodowych.

Osoba niesłysząca ma prawo do korzysta-
nia z  usług tłumacza, jak już wspomniano 
powyżej, ale wpierw musi złożyć wniosek 
o  przydzielenie tłumacza. Niesłyszący stu-
denci mają również prawo wyboru swoje-
go tłumacza. Tłumaczenia ustne mogą być 
świadczone za pomocą czeskiego języka 
migowego, czeskiego języka miganego, 
czeskiego języka mówionego lub pisanego 
zgodnie z  indywidualnymi preferencjami 
komunikacyjnymi niesłyszącego studenta. 
Ważne jest, by osoba mówiąca zawsze pro-
wadziła konwersację bezpośrednio z  nie-
słyszącym studentem i  tym samym utrzy-
mywała kontakt wizualny z  niesłyszącym 
studentem a  nie z  tłumaczem. Ważne jest 
również, by komunikować się w czasie rze-

czywistym, a nie mówić do tłumacza, ocze-
kując, że niesłyszący student później otrzyma 
wyjaśnienie od tłumacza. Niesłyszący stu-
dent musi wyraźnie widzieć zarówno mów-
cę, jak i tłumacza. W trakcie konwersacji, wy-
jaśnień lub wykładów mówca nie powinien 
wykonywać innych czynności, chodzić ani 
się odwracać. Na koniec konwersacji wypada 
zapytać, czy niesłyszący student potrzebuje 
dodatkowych wyjaśnień. Nawet w  trakcie 
procesu tłumaczenia niesłyszący student nie 
może robić notatek z wykładu. Dlatego też 
nawet w takich przypadkach wskazane jest 
korzystanie z  pomocy osobistego asysten-
ta, tzw. „rejestratora”, który w  danej chwili 
spisuje wykłady głównie poprzez rejestrację 
treści na laptopie. Jeśli chodzi o  robienie 
notatek ręcznie na papierze, czasem mogą 
występować problemy z odczytaniem czyje-
goś charakteru pisma. W Republice Czeskiej 
asystenci są rekrutowani wśród studentów, 
ale na przykład w Austrii wspomniani „reje-
stratorzy” werbowani są spośród studentów 
z innych dziedzin naukowych w celu zapew-
nienia obiektywności zapisów, na które nie 
mają wpływu ich subiektywne osądy przed-
stawianego materiału.

Wniosek – nabywanie określonych 
kompetencji nie jest czynnością 
jednorazową

Analogicznie do innych umiejętności zwią-
zanych z doradztwem określone kompeten-
cje wymagają dalszego rozwoju i  aktualiza-
cji w celu dopasowania do różnych sytuacji, 
zdolności i potrzeb klientów. Warunkiem dla 
wrażliwego, obiektywnego i  adekwatnego 
do okoliczności podejścia jest podjęcie próby 
respektowania specyficznych cech niepełno-
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sprawności studenta oraz chęć zrozumienia 
problemów studenta, jak również chęć po-
szukiwania potencjalnych rozwiązań.

Wspólny cel naszej pracy w  odniesieniu do 
niepełnosprawnych studentów uniwersytec-
kich i tych ze szczególnymi potrzebami polega 
na umożliwieniu im za pomocą zoptymalizo-
wanych form wsparcia, warunków i  okolicz-
ności związanych z ich studiami i działaniami 
społecznymi przezwyciężenia niekorzystnych 
konsekwencji ich niepełnosprawności oraz 
zmniejszenia przeszkód utrudniających im 
odbycie „normalnych” studiów.

Tematy omawiane podczas warsztatu:
Czy uniwersytet jest przygotowany na edu-
kację integracyjną niepełnosprawnych stu-
dentów?

 Tak – Jakie środki zostały podjęte?
 Nie – Dlaczego?
 W razie potrzeby – Od czego to zależy?

Czy w  praktyce spotykasz się z  niepełno-
sprawnymi studentami?

 Tak – Co o nich sądzisz? 
 Dotychczas nie – Czy czuł(a)byś się nie-

pewnie?

Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że potrze-
by niepełnosprawnych studentów są uzasad-
nione i że ich realizacja nie pociąga za sobą 
nieuzasadnionego ulgowego lub uprzywi-
lejowanego traktowania, lecz dotyczy ade-
kwatnych form kompensacji z powodu kon-
sekwencji określonej niepełnosprawności, co 
tym samym odzwierciedla jej wpływ i ograni-
czenia funkcjonalne?

 Tak – Dlaczego?
 Nie – Dlaczego?
 Z zastrzeżeniami – Jakimi?

Czy miałeś/miałaś jakieś ciekawe doświadcze-
nia w zakresie współpracy z niepełnospraw-
nymi studentami, którymi chciał(a)byś się po-
dzielić lub które chciał(a)byś omówić z innymi 
uczestnikami warsztatów?

Podsumowanie warsztatu pod nazwą „Uwagi 
dotyczące troski o  kompetencje doradców 
pracujących z niepełnosprawnymi studenta-
mi i studentami o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych” (wykład i zapis mgr pedago-
giki Barbory Čalkovskiej, Ośrodek Doradztwa 
dla Osób Niepełnosprawnych, Czeska Poli-
technika w Pradze):

W warsztacie wzięli udział uczestnicy z  Au-
strii, Słowacji, Republiki Czeskiej i  Niemiec. 
Po wstępnym sprawozdaniu przedstawionym 
przez dr Novosada nastąpiła wymiana poglą-
dów i  doświadczeń uczestników w  związku 
z tematem możliwości w przypadku studiów 
na uczelniach wyższych odbywanych przez 
niepełnosprawnych studentów lub studen-
tów ze szczególnymi potrzebami.

Biorąc pod uwagę fakt, iż jedynie 2 uczest-
ników seminarium miało wcześniejsze do-
świadczenia w  pracy z  niepełnosprawnymi 
studentami lub studentami o  szczególnych 
potrzebach edukacyjnych na uczelniach wyż-
szych, dla większości uczestników przedsta-
wione sprawozdanie stanowiło pierwszą tego 
typu informację na temat zapewniania spe-
cjalnej opieki dla takich studentów.

Bieg dyskusji pokazał, że każde państwo mia-
ło własny, określony w  inny sposób system 
wsparcia dla niepełnosprawnych studentów 
uniwersyteckich. Niektórzy uczestnicy byli 
zaskoczeni, że studenci z dysleksją w Repu-
blice Czeskiej mogą uczęszczać na zajęcia na 
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uczelniach wyższych i że mają zapewnioną 
specjalistyczną opiekę. Według informacji 
dostarczonych przez uczestników z  Austrii 
uczelnie wyższe w  Austrii nie oferują takiej 
opieki. Odwrotnie niż na Słowacji, gdzie 
przepisy stanowią, że każda krajowa uczel-
nia wyższa jest zobowiązana do wyznaczenia 
koordynatora odpowiedzialnego za wsparcie 
dla niepełnosprawnych studentów. Wszyscy 
uczestnicy byli zgodni m.in. w następujących 
sprawach:

 potrzeby standaryzacji i kompatybilności 
wsparcia dla niepełnosprawnych studen-
tów w UE,

 konieczności odbycia specjalistycznego 
szkolenia dla doradców zawodowych pra-
cujących z tego typu klientami,

 działań prawnych prowadzących do 
nieszkodliwej i  równej pozycji niepełno-
sprawnych studentów w środowisku aka-
demickim.
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łecznych – Slunečnice 2009”; str. 95-97. 
VŠB-TUO: Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-
2117-7./

14. Opatření rektora č. 25/2008 dne 1.10.2008. 
Minimální standardy podpory poskytova-
né studentům a  uchazečům o  studium 
se speciálními potřebami na Univerzitě 
Karlově. /Postanowienie nr 25/2008 z dnia 
01.10.2008  r. przyjęte przez rektora uni-
wersytetu. Minimalne standardy dotyczą-
ce wsparcia dla studentów i kandydatów 
ze specjalnymi potrzebami na Uniwersy-
tecie Karola./

15. Zákon o  znakové řeči č.155/1998 Sb. ze 
dne 21.5.1998. (on line www.sagit.cz)         
/ustawa nr 155/1998 z dnia 21.05.1998 r. 
o języku migowym./

16. Zákon o komunikačních systémech nesly-
šících a hluchoslepých osob č. 423/2008 
Sb. ze dne 20.10.2008. (on line www.sagit.
cz) /ustawa nr 423/2008 z dnia 20.10.2008 
o  systemach komunikacyjnych dla osób  
niesłyszących oraz osób niesłyszących 
i niewidomych./
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rovných příležitostí pro osoby se zdravot-
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z  Krajowym Planem tworzenia równych 
szans dla niepełnosprawnych w  latach 
2010-2014./
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Prawdziwym wyzwaniem dla zachowania ety-
ki w pracy jest fakt, iż praktycy z pewnością 
w swej karierze spotkają się z sytuacjami, gdy 
stają przed konfliktem zobowiązań. W takich 
sytuacjach kusi, by odstąpić od wszelkich 
rozważań etycznych aby uniknąć poczucia, 
że natrafiło się na nierozwiązywalny konflikt 
etyczny. Etyka ma na celu zapewnienie wspar-
cia w  takich sytuacjach poprzez zwrócenie 
uwagi na szereg czynników etycznych, które 
należy wziąć pod uwagę oraz na alternatyw-
ne sposoby rozstrzygania kwestii etycznych, 
które mogą okazać się niezwykle przydatne. 
Żadne rozstrzygnięcie etycznie nie złagodzi 
całkowicie trudności dokonywania profesjo-
nalnej oceny w  warunkach charakteryzują-
cych się nieustanną zmiennością oraz obar-
czonych dużą dozą niepewności. Poprzez 
przyjęcie zasad etyki, członkowie Krajowego 
Stowarzyszenia Doradców zobowiązują się do 
podjęcia wyzwania jakim jest dążenie do dzia-
łania zgodnie z  etyką, nawet wówczas, gdy 
wymaga to podejmowania trudnych decyzji 
i odważnego działania.

Przedstawimy tutaj kilka podstawowych kwe-
stii dotyczących znaczenia pojęć: etyka i dy-
lematy etyczne. Ponadto, przedstawimy kilka 
interesujących wyników prowadzonych na 
Słowacji od początku tysiąclecia badań na 
temat dylematów etycznych wśród dorad-
ców w ośrodkach poradnictwa edukacyjnego 
i psychologicznego. I w końcu, podejmiemy 
próbę określenia czym w rzeczywistości jest 
tożsamość zawodowa oraz zidentyfikowania 
wartości doradcy szkolnego.

 Etyka:
– Zestaw zasad właściwego postępowa-

nia.
– Teoria lub system wartości moralnych: 

„Etyka służby to walka z  pragnieniem 
posiadania”  (Gregg Easterbrook).

 Etyka (stosowana w formie pojedynczej): 
– Nauka o  ogólnej naturze moralności 

oraz o konkretnych wyborach moral-
nych podejmowanych przez człowie-
ka; filozofia moralności.

 Etyka: 
– Zasady lub normy kierujące postę-

powaniem człowieka lub członków 
określonej grupy zawodowej (etyka 
medyczna, etyka doradców, itp.).

Pojęcie – dylemat etyczny – może również 
nieść ze sobą wiele znaczeń:

 Złożona sytuacja, w  której często zacho-
dzi wyraźny konflikt pomiędzy nakazami 
moralnymi – sytuacja, gdy postąpiwszy 
zgodnie z jednym z takich nakazów czło-
wiek działa niezgodnie z innym nakazem 
(en.wikipedia.org/wiki/Ethical_dilemma).

 Sytuacja, w  której człowiek staje przed 
wyborem pomiędzy dwoma możliwo-
ściami, z  których obie można uznać za 
„etyczne” (słuszne lub moralnie właściwe 
wybory), ale właściwość jednej wyklucza 
drugą z tych możliwości.

Wartości poradnictwa

Fundamentalne zasady poradnictwa obejmu-
ją zobowiązanie do: 

 Respektowania praw człowieka i jego god-
ności. 

1.7 Etyka i dylematy etyczne w pracy doradcy szkolnego
 Dagmar Kopčanová, Instytut Badawczy Psychologii Dziecięcej i Patopsychologii,
 Bratysława, Słowacja
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 Zapewnienia uczciwości relacji pomiędzy 
doradcami a klientami. 

 Stałego rozwoju wiedzy zawodowej i  jej 
zastosowań praktycznych. 

 Łagodzenia cierpienia i niepowodzeń oso-
bistych.

 Wspierania poczucia własnej wartości 
u osoby (osób), z którymi pracuje.

 Zwiększania skuteczności osobistej.
 Poprawy jakości związków między ludźmi.
 Szanowania różnorodności kultur i  ludz-

kich doświadczeń.
 Dążenia do sprawiedliwego i adekwatne-

go świadczenia poradnictwa.

Niektóre przykłady najczęstszych 
dylematów etycznych wśród 
psychologów świadczących 
poradnictwo: (Kopcanova, D. 2001)

1. Czy kontaktować się z  rodzicami klienta, 
który jest niepełnoletni 

2. Różne dylematy związane z narkotykami, 
kradzieżą, zastraszaniem, etc. 

3. Uprzedzenia doradcy związane z  płcią, 
rasą, przekonaniami politycznymi, itp. 

4. Szkoła, pracownicy szkolnictwa 
5. Zaniedbanie dzieci przez rodziców 
6. Molestowanie seksualne dzieci przez ro-

dziców 
7. Niezgoda rodziców na propozycje psy-

chologa 
8. Molestowanie seksualne innych 

9. Sekrety rodzinne
10. Opieka nad dziećmi 
11. Przeniesienia do innych szkół 
12. Nieprofesjonalna ingerencja ze strony in-

nego doradcy 
13. Inne (takie jak odmowa współpracy, itp.). 

Kilka przykładów dylematów etycznych (wy-
powiedzi):

 Klient poprosił mnie o  nie wspominanie 
o dokonanej kradzieży w sklepie jego ro-
dzicom.

 Wiem, że mój klient zaczął eksperymen-
tować z  narkotykami, lecz czuję się zbyt 
zażenowany aby skontaktować się z jego 
rodzicami.

 Zajmowałem się przypadkiem nadużywa-
nia narkotyków (młody człowiek przyszedł 
do mnie sam aby opowiedzieć o  pro-
blemie) ale ostro sprzeciwił się mojemu 
kontaktowaniu się z  jego rodzicami lub 
lekarzem.

 Klient nalegał bym nie podejmował żad-
nych działań związanych z  jego naduży-
waniem narkotyków, ponieważ bał się 
dilera (który groził, że go zabije), jego uza-
sadniony strach mi się udzielił. 

 Uczennica szkoły progimnazjalnej zwie-
rzyła mi się, że była molestowana przez 
rodzinę i nie chciała, żeby ktokolwiek się 
dowiedział. Po długiej rozmowie zgodziła 
się na rozpoczęcie terapii rodzinnej.

Przyczyny większości problemów etycznych:
 Szeroka gama/niewystarczająca liczba 

usług.
 Niewystarczające kwalifikacje doradcy.
 Zbyt ograniczona ocena pracy doradcy.
 Interwencja doradcy, która nie została 

w pełni uznana przez klienta lub inne oso-
by zaangażowane w rozwiązaną sprawę.
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 Ograniczenia interakcji społecznych po-
między klientem, a członkami rodziny.

 Opinie rodziców na temat interwencji 
doradcy.

 Różnie nieporozumienia wynikające z bra-
ku komunikacji.

A zatem jak radzić sobie z  dylematami 
etycznymi? Jednym ze sposobów jest po-
stępować zgodnie z amerykańskim mode-
lem „STEPS” (ang. Solutions to Ethical Pro-
blems in Schools – Rozwiązania Problemów 
Etycznych w  Szkołach) wprowadzonym 
przez Stone, C. (2005), który dostosowuje 
i rozszerza siedem kroków, o których mowa 
w modelu określonym w „Podręczniku Do-
radcy o  Etycznym Podejmowaniu Decyzji” 
opracowanym przez Amerykańskie Stowa-
rzyszenie Doradztwa (American Counselling 
Association – ACA) oraz rozszerza zastoso-
wania koncepcyjne i  konceptualne w  taki 
sposób, by dostosować je do specyficz-
nych warunków świadczenia poradnictwa 
w szkołach. Jest to model, na który składa 
się dziewięć kroków, uwzględniający wpływ 
emocjonalny problemu, chronologiczną 
i  rozwojową właściwość rozwiązania oraz 
okoliczności i prawa rodziców: 

 Zdefiniuj problem emocjonalnie i intelek-
tualnie.

 Zastosuj kodeks etyczny ASCA i ASA oraz 
prawo.

 Uwzględnij poziom chronologiczny i roz-
wojowy.

 Uwzględnij okoliczności, prawa rodziców 
i prawa osób nieletnich.

 Zastosuj zasady moralne.
 Określ potencjalne ścieżki działania i  ich 

konsekwencje.
 Oceń wybraną ścieżkę działania.

 Przeprowadź konsultacje.
 Wprowadź określoną ścieżkę działania 

w życie.

Zdefiniuj problem emocjonalnie 
i intelektualnie
W jaki sposób emocje (pierwsza reakcja) po-
zwoliły ci zdefiniować problem? Co mówi 
twoje serce – co powinno się zdarzyć w tym 
określonym przypadku? Zanotuj tę pierwszą 
reakcję na później.

W jaki sposób intelektualnie – bez emocji 
– obiektywnie – zidentyfikowałeś problem? 
Jakie są fakty? Oddziel pogłoski, lecz pamię-
taj, że plotki często zawierają ziarno prawdy.
To ważne by zarejestrować i  zapamiętać 
pierwszą swoją reakcję na problem. Ta na-
tychmiastowa reakcja oraz pomysły na temat 
tego, w jaki sposób wspierać klienta pomogą 
w  znalezieniu odpowiedniego rozwiązania, 
które będzie najlepsze dla ucznia. Doradcy 
szkolni bardzo uważają by nie zadziałać zgod-
nie z pierwszą reakcją emocjonalną zanim nie 
rozważą innych etycznych etapów procesu 
podejmowania decyzji. Ponieważ zależy nam 
na uczniach, nie chcemy negować czy odrzu-
cać od siebie naszych reakcji emocjonalnych 
zupełnie, lecz staramy się je raczej wykorzysty-
wać jako przewodnik – obok zdrowej oceny 
intelektualnej opartej na racjonalnych i  roz-
sądnych przesłankach.

Oddziel fakty, insynuacje, plotki, pogłoski 
i hipotezy. Jednakże w warunkach szkolnych 
nie możemy całkowicie oddzielić pogłosek 
i plotek, ponieważ pozwalają one doradcom 
szkolnym w odkryciu prawdy na temat sytu-
acji, w jakiej znaleźli się ich uczniowie.
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Zastosuj kodeks etyczny ASCA i ASA 
oraz prawo
Zapytaj sam siebie czy kodeks etyczny lub 
prawo podpowiadają właściwe rozwiąza-
nie zidentyfikowanego problemu. Dylematy 
etyczne są często złożone i często nie udaje 
się znaleźć prostego, nieskomplikowanego 
i  szybkiego rozwiązania w  nakazach kodek-
sów etycznych czy przepisach prawa.

Uwzględnij poziom chronologiczny 
i rozwojowy
Jaki wpływ ma poziom rozwoju ucznia na 
dylemat etyczny i jak należy podejść do tego 
wpływu? Wiek dziecka jest ważny, tak jak i to 
czy potrafi ono podejmować decyzje w opar-
ciu o  analizę sytuacji. Doradcy szkolni stale 
muszą sobie przypominać, że im młodsze 
dziecko i im mniej dojrzałe, tym większa jest 
odpowiedzialność doradcy wobec jego rodzi-
ców/opiekunów.

Uwzględnij okoliczności, prawa rodziców 
i prawa osób nieletnich
Konieczne jest rozważenie praw rodziców 
i  opiekunów, ponieważ to oni stanowią prze-
wodników w życiu ich dziecka, w szczególno-
ści w przypadku decyzji dotyczących wartości. 
Oczywiste i bezpośrednie niebezpieczeństwo 
może przybierać wiele form, a niebezpieczeń-
stwo to nie jest tak oczywiste jak wywijanie 
nożem, jeśli mówi się o nieletnich w warun-
kach szkolnych. Prawo rodziców do uzyskania 
informacji i zaangażowania się w sytuacji, gdy 
ich dziecku grozi niebezpieczeństwo należy 
honorować.

Konieczne jest rozważenie wszelkich dylema-
tów etycznych w kontekście warunków szkol-
nych. Doradcy szkolni nie mogą prowadzić 
działalności bez podejmowania ryzyka, istnie-

je jednak możliwość zredukowania tego ryzy-
ka i zapewnienia wsparcia uczniom poprzez 
stosowanie etycznego rozumowania. STEPS 
pomaga doradcom w rozważeniu niuansów 
dylematów etycznych stanowiących część 
pracy w środowisku ukierunkowanym na roz-
wój akademicki, w którym obecność naszych 
nieletnich klientów jest obowiązkowa; środo-
wisko szkolne to znacząco inny kontekst niż 
środowisko, w  jakim odbywa się doradztwo 
w agencji, społeczności, warunkach prywat-
nych czy w szpitalu, gdzie naszymi klientami 
są osoby dorosłe. Mimo, iż model przedsta-
wiony jest sekwencyjnie, stosowanie go w sy-
tuacji konieczności podjęcia decyzji etycznej 
niemal zawsze wymagać będzie stosowania 
go w sposób niesekwencyjny.

Innym modelem, z jakiego można skorzystać, 
jest model zaproponowany przez Tima Bonda 
(2000, 2009) w „Standardach i  Etyce Porad-
nictwa w Działaniu” (Standards and Ethics for 
Counsel ling in Action). Jego najnowsza książka 
to bardzo znany podręcznik w  sprawie naj-
ważniejszych odpowiedzialności, z  których 
zarówno osoby szkolone, jak i doradcy muszą 
sobie zdawać sprawę zanim rozpoczną pracę 
z  klientami. Bond opisuje wartości i  zasady 
etyczne stanowiące integralną część poradnic-
twa oraz zwraca uwagę na fakt, iż doradca jest 
w samym centrum skupienia się tych odpo-
wiedzialności: wobec klienta, wobec samego 
siebie jako doradcy oraz wobec szerszej spo-
łeczności. W pełni zredagowana i zaktualizo-
wana, druga edycja tej książki rozważa kwestie 
mające fundamentalne znaczenie w procesie 
poradnictwa. Bond omawia szeroką gamę pro-
blemów etycznych i oferuje porady dotyczące 
rozwiązywania tych problemów. Podjęte przez 
niego tematy obejmują: poufność, prawne 
aspekty poradnictwa, pracę z klientami w sta-
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nach samobójczych, nieprawdziwe lub odzy-
skane wspomnienia, prowadzenie rejestrów 
oraz znaczenie odpowiedniej superwizji.

Osobisty system wartości 
moralnych

Osobisty system wartości moralnych doradcy 
ma niezwykle istotne znaczenie dla klientów. 
Wiele cech osobistych uważanych za istotne 
dla świadczenia usług klientom zawiera ele-
ment moralny lub etyczny, uważane są zatem 
za wartości lub pozytywne cechy osobowo-
ściowe. Nie należy określać, że wszyscy do-
radcy posiadają te cechy, ponieważ te cechy 
osobowe muszą być głęboko zakorzenione 
u  danej osoby i  rozwijane poprzez osobi-
ste zaangażowanie, bardziej niż jakikolwiek 
obowiązek czy wymóg nałożone przez ze-
wnętrzne organy. Cechy osobowe, do których 
doradcy i psychoterapeuci powinni dążyć to:

 Empatia: umiejętność wyrażania zrozu-
mienia doświadczeń drugiej osoby z  jej 
punktu widzenia.

 Szczerość: osobiste zobowiązanie do za-
chowania zgodności pomiędzy tym co 
jest deklarowane, a tym co jest robione.

 Uczciwość: zobowiązanie do postępo-
wania moralnie w  relacjach z  innymi, 
mówienie wprost co się myśli, szczerość 
i integralność.

 Elastyczność: zdolność pracy z  klientem 
i jego obawami bez odczuwania osobistej 
urazy.

 Szacunek: wyrażanie odpowiedniego sza-
cunku dla innych i  ich zrozumienie sa-
mych siebie.

 Pokora: umiejętność odpowiedniej oceny 
i akceptacji własnych mocnych i  słabych 
stron.

 Kompetencja: skuteczne zastosowanie 
koniecznych umiejętności i  wiedzy, aby 
wykonać to co musi być wykonane.

 Sprawiedliwość: spójne stosowanie odpo-
wiednich kryteriów w procesie podejmo-
wania decyzji i działań w oparciu o infor-
macje i wiedzę.

 Mądrość: posiadanie rozsądku i wykorzy-
stywanie go w praktyce. 

 Odwaga: zdolność działania niezależnie 
od strachu, ryzyka czy niepewności.

Tożsamość zawodowa doradcy 
szkolnego

Podobnie jak proces rozwoju w  innych za-
wodach, badania w  połączeniu z  doświad-
czeniem w dziedzinie poradnictwa prowadzą 
do rozwoju technologicznego i  zwiększania 
wiedzy. W  ten sposób doradcy szkolni mu-
szą kontynuować rozwój zawodowy w  celu 
zwiększania swej skuteczności jako aktywni 
zawodowo profesjonalni doradcy. Doradcy 
szkolni, podobnie jak inni przedstawiciele 
tego zawodu, pracują w  środowisku, które 
nieustannie ulega zmianom.

Określenie tożsamości zawodowej, zachowa-
nie etyki w postępowaniu i praca nad pozo-
stawaniem na bieżąco to najważniejsze ele-
menty pracy doradcy szkolnego. Biorąc pod 
uwagę te wymogi, koniecznym i praktycznym 
pytaniem, jakie należy sobie zadać jest to jak 
świeżo upieczony doradca ma się dalej uczyć? 
Stowarzyszenia zawodowe mają na celu in-
formować aktywnych zawodowo doradców 
szkolnych o  obecnie prowadzonych bada-
niach i  kwestiach, jakie dotyczą środowiska 
edukacyjnego oraz psychologii stosowanej 
poprzez profesjonalne działania i nieodpłatne 
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publikacje (np. magazyny branżowe). Stano-
wią również sposób na stworzenie i utrzyma-
nie komunikacji w skali krajowej i za granicą, 
wymianę pomysłów i  zapewnienie wzajem-
nego wsparcia, promowanie etycznych i sku-
tecznych praktyk w tej dziedzinie oraz wspie-
ranie rozwoju zawodowego. Stowarzyszenia 
zawodowe mają również wpływ na prawa 
federalne, prawa poszczególnych jednostek 
administracyjnych i  prawa lokalne, polityki 
i praktyki.

Prezentacja na krajowych lub regionalnych 
konferencjach to interesująca sposobność 
wymiany doświadczeń i informowania innych 
doradców o nowych odkryciach w badaniach, 
interwencjach i/lub programach w  tej dzie-
dzinie. Poprzez udział w  takich działaniach, 
aktywni zawodowo doradcy umacniają fun-
damentalne podstawy swej działalności jako 
doradcy szkolni, jak i rozwijają swą tożsamość 
zawodową w oczach kolegów po fachu.
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stytucie Badawczym Psychologii Dziecięcej 
i  Patopsychologii. Niedawno pracowała nad 
projektem mającym na celu ułatwienie two-
rzenia ośrodków wsparcia dla dzieci oraz in-
nych obiektów, w których świadczy się usługi 
poradnictwa w słowackim systemie kształce-
nia, jak i pełniła rolę kierownika projektu ds. 
standaryzacji określonych technik psychodia-
gnostycznych stosowanych w ewaluacji i oce-
nie małych dzieci (SON R 2-1/2-7). Obecnie 
prowadzona przez nią działalność zawodowa 
skupia się na jakości kształcenia, psycholo-
gicznych i  edukacyjnych aspektach rozwo-
ju kognitywnego oraz integracji społecznej 
uczniów Romskich w szkołach powszechnych. 
Jako szefowa Sekcji Edukacji Słowackiej Komi-
sji UNESCO organizowała międzynarodowe 
konferencje w sprawie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych dla społecznie nieuprzywile-
jowanych dzieci, wspierane przez Program 
Uczestnictwa UNESCO.
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Podsumowanie warsztatów przeprowadzony 
w czasie konferencji Cross Border Seminar 2010 
w Bratysławie daje pewien obraz wstępnych 
i  zaawansowanych szkoleń dla nauczycieli, 
którzy pełnią również rolę szkolnych doradców 
w zakresie kariery zawodowej (Berufsorientie-
rungslehrer/innen) oraz doradców szkolnych 
(Schulerberater/innen) w szkołach pogimna-
zjalnych, wykorzystując jako przykład federalną 
prowincję Styria w Austrii. Przedstawiamy także 
zarys austriackiego projektu net-1 „KL: IBO”, sku-
piającego się na narzędziu zwanym „Portfolio 
silnych stron” lub „Portfolio talentów”. 

Głównymi tematami warsztatów były:
 Stworzenie profili zawodowych dla szkol-

nych doradców w zakresie kariery zawo-
dowej; 

 Badanie zapotrzebowania na szkolenia 
wstępne i doskonalenie zawodowe; 

 Omówienie bieżących tematów i  przed-
sięwzięć, które zakończyły się sukcesem;

 Łączenie konieczności tworzenia sieci 
współpracy oraz znajdowania partnerów 
do współpracy w poradnictwie w zakresie 
kariery zawodowej;

 Porównanie strategii krajowych.

Zasadniczo poradnictwo w  zakresie kariery 
zawodowej w  szkołach austriackich opiera 
się na trzystopniowym modelu:

 Lekcje na temat kształcenia zawodowe-
go realizowane przez nauczycieli odpo-
wiedzialnych za poradnictwo w  zakresie 
kariery zawodowej.2 W  tym scenariuszu 

2 Lekcje te oparte są na programie „Curriculum fur den 

nauczyciele pracują z całą klasą ucząc.
 Doradztwo indywidualne świadczone jest 

przez doradców szkolnych, którzy poświę-
cają czas i uwagę uczniom i jeśli zachodzi 
taka potrzeba także ich rodzicom.

 Oba te elementy uzupełniane są przez szkol-
ne służby psychologiczne, które świadczą 
pomoc specjalistyczną. Służby te wspierane 
są przez wychowawców oraz wiele innych 
osób i podmiotów spoza środowiska szkol-
nego.

W całej Austrii jest 150 psychologów szkol-
nych – nie wszyscy pracują w pełnym wymia-
rze godzin – oraz 2370 doradców szkolnych 
(typowo jeden w każdej szkole).

Jaki zakres odpowiedzialności 
posiada każdy z tym systemów?

Szkolny doradca w zakresie kariery zawodo-
wej pracuje z wszystkimi uczniami w  jednej 
klasie. Zazwyczaj udziela jednej lekcji tygo-
dniowo grupie trzynasto- i czternastolatków 
(w  siódmej lub ósmej klasie). Proponuje 
uczniom także dni projektów lub lekcje blo-
kowe, jeśli uzna to za dobry pomysł.

Szczegółowe tematy obejmują: rozwój oso-
bowości, świat ludzi pracujących, informacje 

Lehrgang fur Berufsorientierung”, który można uzyskać 
na życzenie od autora niniejszej publikacji (sabine.
fritz@phst.at). Istnieje kilka kursów szkoleniowych: Kurs 
dla doradców szkolnych, Kurs dla szkolnych doradców 
w zakresie kariery zawodowej oraz Kurs dla koordyna-
torów kariery zawodowej.

1.8 Szkolenie i doskonalenie zawodowe doradców 
szkolnych w dziedzinie Sek I i SEK II, przykład 
federalnej prowincji Styria w Austrii

 Sabine Fritz
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o  zawodach/szkołach (np. opisy zawodów, 
wymagane umiejętności w określonych pro-
fesjach, itp.).

Doradcy współpracują z ekspertami ds. zawo-
dów, starają się by uczniowie wcześnie zbierali 
doświadczenie zawodowe i staże.

Wstępne szkolenia dla doradców szkolnych 
w zakresie kariery zawodowej trwają 4-6 se-
mestrów (12-20 ECTS) i organizowane są na 
uniwersytetach specjalizujących się w  usta-
wicznej edukacji nauczycieli.

Doszkalanie i aktualizacja wiedzy organizowa-
ne są także przez uniwersytety pedagogiczne. 
Seminaria, warsztaty, itp. organizowane są 
z zasady kilka razy w roku.

Wstępne szkolenia obejmują: teorie rozwoju 
kariery zawodowej, uczenie/metody porad-
nictwa zawodowego, informacje na temat 
świata ludzi pracujących oraz rynku pracy, 
szkolenie w zakresie kompetencji, współpracę 
z ekspertami, metody planowania kariery za-
wodowej z wykorzystaniem komputerowych 
narzędzi planowania, szkolenia w czasie pracy, 
wczesne doświadczenia zawodowe, testowa-
nie kariery, aplikacje, współpracę z rodzicami 
(szczegółowe informacje dostępne w progra-
mie szkolenia, nasza oferta opiera się właśnie 
na tym programie).

„Szkolenie zaawansowane” dla nauczycieli 
poradnictwa w  zakresie kariery zawodowej 
obejmuje naukę na temat nowych rozwiązań 
w  nauczaniu, nowych technik komputero-
wych, zarządzanie różnorodnością kulturową/
płcią, role ekspertów w zakresie świata ludzi 
pracujących, przejście ze środowiska szkolne-
go do środowiska pracy, projekty w zakresie 

„wczesnych doświadczeń zawodowych” reali-
zowanych np. przez Styryjskie Stowarzysze-
nie Edukacji i Gospodarki (STVG) (świat ludzi 
pracujących i  rynek pracy, praca z  portfolio, 
takie jak portfolio talentów, portfolio aplikacji, 
ocena zawodowa, itp.).

Doradcy szkolni proponują doradztwo 
osobiste i poradnictwo kariery
Pracują indywidualnie z uczniami i ich rodzi-
cami oraz omawiają możliwości i umiejętności 
uczniów z współpracownikami. Nie prowadzą 
lekcji, ale mają stałe godziny przyjęć.

Doradzają na temat indywidualnego plano-
wania kariery i  trudności w uczeniu się oraz 
problemów behawioralnych i  problemów 
z tym związanych.

Tworzą sieci współpracy z partnerami (izbami 
pracy, izbami gospodarczymi, urzędami pracy, 
jak i wieloma innymi instytucjami).

Organizują wczesne doświadczenia zawo-
dowe i targi edukacji i pracy, gdzie studenci 
zbierają informacje.

Wstępne szkolenie dla doradców szkolnych 
składa się z 4-5 semestrów (min. 12 ECTS) na 
uniwersytetach pedagogicznych specjalizu-
jących się w ciągłym doszkalaniu nauczycieli.

Dalsze szkolenia i  aktualizacja wiedzy orga-
nizowana jest przez zespół organizacyjny na 
poziomie regionalnym (1-3 razy w  roku) we 
współpracy z uniwersytetami pedagogiczny-
mi i służbami psychologii szkolnej.

Służby psychologii szkolnej wspierają nauczy-
cieli w sytuacji, gdy pojawiają się szczególne 
pytania/problemy w  czasie ich pracy oraz 
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oferują współpracę w  planowaniu dalszych 
szkoleń na poziomie regionalnym.

Wstępne szkolenia doradców szkolnych doty-
czą teorii rozwoju kariery zawodowej i technik 
poradnictwa w dziedzinie zarządzania karierą 
zawodową, jak również sposobów na radzenie 
sobie z trudnym zachowaniem lub problema-
mi z uczeniem się. Doradcy szkolni otrzymują 
informacje na temat indywidualnych możli-
wości kariery, metod zarządzania karierą za-
wodową, świata ludzi pracujących, wymogów 
rynku pracy, teorii na temat rozwoju umiejęt-
ności zarządzania karierą zawodową oraz spo-
łecznych uwarunkowań uczenia się. Pozyskują 
nowe materiały, nowe metody, umiejętności 
w zakresie public relations i uczą się na temat 
oceny testów zawodowych, komputerowych 
narzędzi planowania kariery, jak i  uzyskują 
informacje na temat kariery/szkół.

Uczestnicy szkoleń uczą się znajdować part-
nerów w poradnictwie w zakresie kariery za-
wodowej (w tym w  urzędach pracy, izbach 
pracy, izbach gospodarczych, organizacjach 
pozarządowych, wśród rodziców oraz poten-
cjalnych pracodawców, którzy chcą uczestni-
czyć w programie wczesnego doświadczenia 
zawodowego) oraz uczeni są jak przeprowa-
dzać analizę przypadku i nadzór.

Szkolenia zaawansowane dla doradców szkol-
nych obejmują takie tematy, jak: poradnic-
two i couching zawodowy i osobisty rozwój 
zawodowy nauczycieli (zajmując się takimi 
tematami, jak wypalenie zawodowe, praca ze-
społowa i społeczne uwarunkowania uczenia 
się), szkolenie w  czasie pracy, ubieganie się 
o pracę, współpraca z partnerami w dziedzi-
nie poradnictwa zawodowego (uniwersytety, 
szkoły wyższe, przedsiębiorstwa i potencjalni 

pracodawcy), współpraca z partnerami i po-
dejmowanie kwestii behawioralnych. Szcze-
gółowe tematy obejmują: środowisko ludzi 
pracujących i  rynek pracy, bezrobocie, inter-
wencje w  zakresie superwizji w  sytuacjach 
kryzysowych, interwizja i unikanie wypalenia 
zawodowego.

Zupełnie nowym podejściem do 
orientacji zawodowej i kariery oraz 
planowania życia przez uczniów jest 
model wypracowany w ramach projektu 
net-1 pn. „KL: IBO”
W tym projekcie (do udziału zaangażowano 
12 szkół w Austrii przy wsparciu Ministerstwa 
Edukacji) orientacja zawodowa uznawana 
jest za wyzwanie dla całego systemu. Anga-
żuje nauczycieli w szkołach objętych progra-
mem w budowę pomostu pomiędzy szkołą 
a światem ludzi pracujących poprzez uświa-
damianie trzech podstawowych elementów 
projektu w czasie prowadzonych lekcji: praca 
nad portfolio, konferencje na temat orientacji 
zawodowej (uczniowie/rodzice/nauczyciele) 
oraz spersonalizowany system nauki.

W pilotażowych szkołach uczniów wspiera 
się w poszukiwaniu i rozwijaniu ich mocnych 
stron i  talentów. Zachęcamy ich do zbiera-
nia dowodów umiejętności i zainteresowań, 
w  tym wszelkich certyfikatów, jakie otrzy-
mali oraz dokumentów zarówno ze szkoły, 
jak i  spoza niej, które potem przedstawiane 
są w  portfolio mocnych stron lub portfolio 
talentów (nasze rozumienie pojęcia portfolio 
talentów oparte jest na modelu wspoma-
gania uczniów w  szkole – SEM http://www.
gifted.uconn.edu/).

W ramach naszego projektu wynik określamy 
jako portfolio mocnych stron, ponieważ jeste-
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śmy przekonani, że każdy człowiek ma jakieś 
mocne strony. Nie skupiamy się na tzw. „du-
żych potencjałach”, szczególnie utalentowa-
nych uczniach w określonej dziedzinie. Każdy 
uczeń ma prawo rozwijać się i prezentować 
osobiste silne strony, niezależnie od tego, czy 
są one kognitywne, fizyczne czy praktyczne 
(manualne).

Portfolio jest narzędziem wykorzystywanym 
do systematycznego zbierania i  zapisu in-
formacji na temat umiejętności i  zaintere-
sowań. Uczniowie rozwijają je niezależnie, 
a  nauczyciele pełnią rolę doradców/facyli-
tatorów w procesie dokonywania przeglądu 
tego portfolio.

Sami uczniowie decydują jakie elementy 
chcą w  nim umieścić. Dowody potwierdza-
jące umiejętności mogą koncentrować się na 
rękodziełach, sporcie, historii, matematyce/lo-
gice, językach, naukach fizycznych, kompute-
rach, przedsiębiorczości, koncertach muzycz-
nych, kompozycjach muzycznych, ocenach 
szkolnych i ocenach produktów. Można także 
umieszczać dyplomy, dokumenty zawierają-
ce informacje zwrotne w  ramach interakcji 
z  innymi, próbki zakończonych projektów 
i  inne obserwacje i  oceny dotyczące wyni-
ków w nauce.

Możliwe jest także uwzględnienie preferencji 
dotyczących środowiska uczenia się, sposo-
bu myślenia oraz odniesienia do wczesnych 
doświadczeń na rynku pracy (np. opieka nad 
dziećmi).

Jak już wspomnieliśmy, wybór pozycji jakie 
należy umieścić w portfolio dokonywany jest 
przez samych uczniów. W procesie budowa-
nia portfolio uczniowie nabierają istotnych 

umiejętności takich, jak dokonywanie refleksji 
i oceny.

Uczniowie powinni zastanowić się nad swo-
imi zainteresowaniami i umiejętnościami, któ-
re potem są potwierdzane przez dokumenty 
zebrane w portfolio. Refleksja ta powinna zo-
stać dokonana na piśmie. Przy dokonywaniu 
refleksji pomocne są odpowiednie pytania, 
takie jak: 

 Jakie umiejętności wykazałeś podczas wy-
konywania określonej pracy? 

 Czy było łatwo? 
 Czy to było trudne zadanie? 
 W jaki sposób poradziłeś sobie z trudno-

ściami? 

Portfolio są regularnie przeglądane przez ko-
legów, nauczycieli i  rodziców, w  czasie tzw. 
konferencji w sprawie portfolio.

Na zakończenie projektu – po czterech latach 
gimnazjum – uczniowie przygotowują portfo-
lio aplikacyjne na podstawie portfolio silnych 
stron, które opracowali w szkole.

W oparciu o tę pracę dokonaną w szkole na-
szym głównym celem jest zachęcenie ucznia 
do dokonania wyboru jego pierwszej pracy 
lub studiów na podstawie świadomości wła-
snych kompetencji. Osoby takie nauczyły się 
nie poddawać w czasie kryzysów gospodar-
czych, lecz z dużą dozą pewności siebie do-
konać refleksji osobistych możliwości rozwoju 
i iść dalej swoją wybraną drogą życiową.
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Zanim przedstawię system poradnictwa za-
wodowego i  możliwości superwizji w  szko-
łach, konieczne jest przedstawienie zarysu 
systemu szkolnictwa w Austrii. Jest to system 
charakteryzujący się wieloma możliwymi dro-

1.9 Sytuacje stresujące w poradnictwie edukacyjnym 
– jak radzą sobie z nimi doradcy, jaką pomoc 
otrzymują i jakie działania należy podjąć

 Heidi Hudabiunigg

gami i  możliwościami wyboru, ma jednak 
także kilka luk.

Prezentacja graficzna austriackiego 
systemu edukacji

Austriacki system edukacji

Edukacja specjalna / kształcenie na rzecz włączenia społecznego
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uczelni pedagogicznych
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Poradnictwo zawodowe 
w austriackim systemie edukacji

Zasadniczo poradnictwo w  zakresie kariery 
zawodowej w  szkołach austriackich opiera 
się na trzystopniowym modelu: lekcje na te-
mat kariery zawodowej (Berufsorientierungs-
stunden) prowadzone są przez doradców 
szkolnych w zakresie kariery zawodowej (Be-
rufsorientierungslehrer), doradztwo zapew-
niają doradcy szkolni (Schüler- und Bildungs-
berater), którzy poświęcają czas i  doradzają 
uczniom indywidualnie. Te dwa typy dorad-
ców są uzupełniane przez szkolne służby psy-
chologiczne (Schulpsychologie-Bildungsbe-
ratung), które oferują pomoc specjalistyczną.

Poradnictwo uważa się za proces ciągły, który 
ma za zadanie pomagać młodzieży w  wy-
kształceniu świadomości swych umiejętności, 
zainteresowań i możliwości, a co za tym idzie 
pozwolić na podejmowanie świadomych 
decyzji dotyczących edukacji i  zatrudnie-
nia. Celem jest zapewnienie, że każdy uczeń 
zdobędzie kompleksową wiedzę na temat 
możliwości kształcenia i pracy, zrozumie war-
tość uczenia się przez całe życie oraz edukacji 
i zdobędzie umiejętności, które pomogą mu 
w dokonywaniu decyzji na temat kariery.3

3  Anne Froberg: „Career Management Skills – The Goal of Educa-
tion and of Guidance in the School System in Denmark” [„Umie-
jętności w zakresie zarządzania karierą zawodową: Cel edukacji 
i  doradztwa w  systemie szkolnictwa w  Danii”]. Przedmowa 
wygłoszona w czasie konferencji Euroguidance „Förderung von 
Career Management Skills”, Wiedeń, 11 listopada 2009 r.

Problemy i konflikty w systemie 
poradnictwa

Poradnictwo wiąże się często z problemami, 
które powstają w  czasie przejścia, a  zatem 
stanowią niełatwe zadanie dla nauczycieli 
doradzających uczniom w kwestiach kariery 
zawodowej.

W pierwszej kolejności postaram się wyjaśnić 
powiązania pomiędzy doradztwem a określo-
nymi grupami docelowymi: 

Szkoła podstawowa (Volksschule)
Dziesięcioletnie dzieci kończące szkołę pod-
stawową i  przechodzące do szkoły ponad-
podstawowej mają możliwość wyboru jednej 
z  dwóch rodzajów szkoły (ogólnokształcąca 
szkoła średnia – Hauptschule (HS) i ogólno-
kształcąca szkoła średnia o  profilu akade-
mickim – Allgemeinbildende höhere Schule 
(AHS)).

Warunki przyjmowania do szkoły średniej 
o  profilu akademickim obejmują wysokie 
oceny z języka niemieckiego, czytania i mate-
matyki (nie gorsze niż dobry i bardzo dobry).

Nie przewiduje się interwencji doradców 
szkolnych w zakresie doradztwa zawodowe-
go na tym etapie. Decyzje podejmowane są 
przez nauczycieli i rodziców, często w oparciu 
o dyskusje pomiędzy nauczycielami (według 
ich opinii) i  rodzicami. Wsparcie zapewniają 
szkolne służby psychologiczne.

Ogólnokształcąca szkoła średnia 
(Hauptschule)
Czternastolatki po zakończeniu szkoły mu-
szą przejść albo do pracy albo do średnich 
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szkół zawodowych, albo też do szkoły średniej 
o profilu akademickim II stopnia. Istnieją spe-
cjalne warunki (wysokie oceny) umożliwiające 
uczęszczanie do średnich szkół zawodowych 
lub akademickiej szkoły średniej. Po zakoń-
czeniu pierwszego roku nauki zakończona 
zostaje obowiązkowa nauka, podobnie jak 
w alternatywnej ścieżce nauki – przed-zawo-
dowy rok w szkole politechnicznej (PTS). Czę-
sto podejmuje się decyzję o kontynuowaniu 
nauki zamiast PTS, nawet pośród osób, które 
pragną rozpocząć pracę po zakończeniu okre-
su obowiązkowej nauki.

Szkolni doradcy w  zakresie kariery zawodo-
wej i doradcy szkolni: osoby pełniące te role 
są jednocześnie nauczycielami w  szkołach, 
a niektórzy uczniowie i/lub rodzice są nieza-
dowoleni z tej podwójnej roli.

Szkoła średnia o profilu akademickim 
I stopnia (AHS-Unterstufe)
Czternastolatki mogą zdecydować o  rozpo-
częciu nauki w  szkołach technicznych i  za-
wodowych (VET) lub szkole średniej o  pro-
filu akademickim II stopnia (ORG wyższego 
stopnia, klasy 9-12). Około połowa wybiera tę 
drogę zamiast kontynuować edukację w  tej 
samej placówce prowadzącej szkołę średnią 
o profilu akademickim II stopnia.

Obowiązki doradców szkolnych na tym etapie 
obejmują poinformowanie uczniów o  moż-
liwościach, jakie przed nimi stoją po zakoń-
czeniu nauki na poziomie I stopnia, jednak 
ponieważ są jednocześnie nauczycielami 
w  tej samej placówce – często tego nie ro-
bią. Szkoły nie chcą bowiem stracić zbyt wielu 
uczniów. Uczniowie (i rodzice) o tym wiedzą 
i dlatego często decydują by nie nawiązywać 
kontaktu z doradcą szkolnym wówczas, gdy 

doradztwo byłoby potrzebne. Zamiast tego 
poszukują porady gdzie indziej.

Szkoły techniczne i zawodowe (VET) 
i szkoły średnie o profilu akademickim 
(II stopnia; BHS; AHS-Oberstufe, klasy 9-13)
Siedemnastolatkowie lub dziewiętnastolatko-
wie, którzy postanawiają kontynuować naukę 
kierowani są do doradców szkolnych.

Jakie sytuacje w zakresie 
doradztwa postrzegane są jako 
szczególnie stresujące?

 Konflikt interesów u osób, które mają za 
zadanie pełnić rolę zarówno nauczycieli, 
jak i doradców.

 Doradcy zastanawiają się jak mają poma-
gać i doradzać uczniom, którzy są w  ich 
klasie, jak i ich rodzicom.

 Doradcy stają przed koniecznością stawie-
nia czoła innym nauczycielom i dyrekto-
rom szkół, którzy nie chcą stracić uczniów. 
Problem ten występuje przede wszystkim 
w szkołach średnich o profilu akademic-
kim I stopnia. Rola doradców szkolnych 
określana jest często przez oczekiwania 
administratorów, rodziców i nauczycieli.

 Następujące czynniki wpływają na działal-
ność doradców:
–  Tło społeczne (biedne rodziny)
–  Szczególne potrzeby
–  Problemy zdrowotne i psychiczne (de-

presja, anoreksja, itp.)
–  Nadużywanie narkotyków
–  Zagadnienia imigracyjne
–  Mobbing i przemoc
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Superwizja

Doradcy szkolni
Nie prowadzi się superwizji doradców 
szkolnych, zamiast tego stosuje się interwi-
zję. W  czasie sesji interwizyjnych możliwe 
jest omówienie na forum grupy doradców 
szkolnych przykładów konkretnych przypad-
ków w  szkołach (takich jak mobbing wśród 
uczniów, nadużywanie narkotyków, problemy 
uczniów w uczeniu się, itp.). Jedynie w szcze-
gólnych przypadkach, np. w sytuacjach kryzy-
sowych, szkolna służba psychologiczna oferu-
je superwizję dla doradców.

Superwizja nie jest w  zasadzie oferowana 
przez instytucje. Doradcy szkolni mogą doko-
nać wyboru, by skorzystać z usług szkolnych 
służb psychologicznych, jednakże jedynie 
2-5% doradców w Styrii to robi. Nie wiemy, 
czy wahają się by skorzystać z  oferty służb 
psychologicznych, czy też nie mają w ogóle 
pojęcia o  istnieniu takiej możliwości. Innym 
powodem może być fakt, iż w Austrii jest 
około 150 psychologów szkolnych, którzy 
zazwyczaj nie pracują w  pełnym wymiarze 
godzin w  porównaniu z  liczbą 2370 dorad-
ców szkolnych – po jednym w każdej szkole, 
poza szkołami, w  których występuje wyjąt-
kowo duża liczba uczniów. Doradcy szkol-
ni mogą również przystąpić do specjalnych 
prywatnych stowarzyszeń, takich jak ośrodek 
konsultacji nauczycieli (choć tylko pierwsza 
sesja jest nieodpłatna). Zasadniczo jednak na-
uczyciele, jak i osoby doradzające w sprawie 
kariery zawodowej, pracują sami nie opo-
wiadając nikomu o problemach, z jakimi się 
borykają.

Publiczne służby zatrudnienia (AMS)
Dla porównania, superwizja i  coaching ofe-
rowane są doradcom nieodpłatnie przez 
publiczne służby zatrudnienia. Istnieje także 
możliwość udziału w  coachingu grupowym 
i w specjalnych kursach oraz stażach (Hospita-
tionen). To dobre przykłady tego, jak profesjo-
nalna opieka nad doradcami realizowana jest 
w celu zapobiegania wypaleniu i zapewnieniu 
skutecznej pomocy.

Stowarzyszenie prywatne/SAB
Ze względu na ograniczenia budżetowe, su-
perwizja nie jest oferowana. Jednakże istnieje 
wielkie zapotrzebowanie, dlatego też doradcy 
pomagają sobie wzajemnie poprzez staże 
i  rekomendacje w  szczególnie stresujących 
sytuacjach doradczych, które mogą okazać 
się niezwykle wyczerpujące.

Gdzie szukać rozwiązań?

 Superwizja jest konieczna, potrzebna każ-
demu doradcy szkolnemu, świadczona 
regularnie i nieodpłatnie. 

 Istnieje konieczność zbadania modeli fi-
nansowania w  instytucjach prywatnych 
(co może przynieść więcej pieniędzy!).

 Konieczne jest wprowadzenie zmian w za-
kresie świadomości i  odpowiedzialności, 
np.:
– Zrozumienie nie dyskredytuje, nie wy-

klucza wołania o pomoc.
– Uświadomienie sobie, że szukanie po-

mocy psychologicznej nie oznacza, iż 
istnieje jakiś problem psychologiczny, 
czy choroba psychiczna.

– Upewnienie się, że administracja szkół 
zagwarantuje większe wsparcie dla 
doradców szkolnych.
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Życiorys Heidi Hudabiunigg

Pracowałam jako nauczyciel niemieckiego 
i historii w ogólnokształcącej szkole średniej 
w  Leibnitz i  Graz, jak również pełniłam rolę 
szkolnego doradcy w zakresie kariery zawo-
dowej od roku 1977. Przewodniczyłam sto-
warzyszeniu doradców szkolnych odpowie-
dzialnych za poradnictwo w zakresie kariery 
zawodowej w  szkołach średnich w  Styrii od 
1980 do 1990 roku. W latach 1989-1996 pra-
cowałam jako asystent Przewodniczącego 
Kuratorium Oświaty w  Styrii. W  tym czasie 
utworzono w  Styrii pierwszy BIZ (ośrodek 
doradztwa zawodowego) w  ramach AMS 
(publiczne służby zatrudnienia). Założyłam 
tam służbę doradztwa zawodowego, przezna-
czoną głównie dla rodziców i dzieci w wieku 
10-14 lat (finansowaną przez AMS), zwaną 
SAB (Schul- und Ausbildungsberatung). W roku 
1995 program ten zamknięto, założyłam więc 
prywatne stowarzyszenie doradztwa zawodo-
wego (SAB). Grupą docelową były (i nadal są) 
dzieci w wieku 10-19 lat oraz ich rodzice, jak 
również absolwenci szkół i  studenci, którzy 
pragną zmienić kierunek studiów.

W latach 1995-2005 przewodniczyłam pracy 
SAB, które kontynuuje działalność do dziś. 
Obok tych działań prowadzę spotkania z ro-
dzicami w  szkołach i  wygłaszam wykłady 

w czasie regionalnych targów dla absolwen-
tów szkół średnich (BEST) w całej Austrii z ra-
mienia Federalnego Ministerstwa Edukacji.

W Kuratorium Oświaty Styrii odpowiadam 
za zagadnienia związane z  UE i  doradztwo 
w zakresie kariery zawodowej.
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Cel warsztatu

Celem warsztatu było zarysowanie wspól-
nych zagadnień w  ramach krajowych forów 
poradnictwa zawodowego państw Europy 
Środkowej. Do udziału w  warsztacie zapro-
szono następujących siedem państw Europy 
Środkowej: Węgry, Austrię, Słowację, Republi-
kę Czeską, Polskę, Niemcy i Słowenię. Kraje ak-
tywnie uczestniczące w warsztacie to: Węgry, 
Austria i Republika Czeska.

Węgry

Warsztat koordynowany był przez Tibora Bor-
sa Borbély-Pecze, który przedstawił pierwsze 
wyniki TÄMOP 2.2.2. oraz rolę/strukturę wę-
gierskiej Rady ds. całożyciowego poradnictwa 
zawodowego. 

Główne cele zrealizowane do chwili obecnej to: 
 zebranie informacji z  różnych podsyste-

mów w dziedzinie poradnictwa zawodo-
wego,

 specjalistyczny nadzór nad rozwojem kra-
jowego systemu poradnictwa przez całe 
życie, 

 stworzenie krajowej sieci przeszkolonych 
doradców zawodowych i  innych specja-
listów w  pokrewnych dziedzinach (np. 
nauczycieli, pracowników socjalnych, itd.), 

 upowszechnianie wyników prac Europej-
skiej  Sieci Całożyciowego Poradnictwa 
Zawodowego (ELGPN),

 analiza węgierskiego systemu kształcenia 
i  pracy w  celu dalszego rozwoju całoży-
ciowego poradnictwa zawodowego,

 wspieranie badań w  dziedzinie całoży-
ciowego poradnictwa zawodowego (np. 
praktyki oparte na faktach, finansowanie, 
przeregulowanie systemu, itp.).

Tibor Bors Borbély-Pecze krótko wspomniał 
o dobrych praktykach w dziedzinie wymiany 
transgranicznej (EURES-T) między słowackimi 
i  węgierskimi rynkami pracy, a  także o  au-
striacko-węgierskiej współpracy zawiązanej 
dzięki inicjatywom federacji węgierskich 
związków zawodowych (MSZOSZ) skierowa-
nym do austriackiej federacji związków zawo-
dowych (OGB).

Austria

Gerhard Krötzl (Ministerstwo Edukacji i  Kul-
tury) wypowiedział się na temat austriac-
kiej strategii w dziedzinie poradnictwa przez 
całe życie i  jej obecnych celów. Opisał rolę, 
jaką odegrał jego kraj we wdrażaniu strategii 
w zakresie uczenia się przez całe życie, tak że 
koncepcja uczenia się przez całe życie stała 
się częścią programu działań rządu krajowe-
go. Krajowy komitet sterujący reprezentujący 
pracowników socjalnych, edukacyjnych i ds. 
zatrudnienia został utworzony w  celu ko-
ordynowania tego procesu i  ustanowienia 
krajowej strategii w zakresie uczenia się przez 
całe życie (LLL), zajmując się na początku 
ustaleniem wspólnego rozumienia niektó-
rych pojęć i  terminologii. Strategia LLL wy-
wodzi swoje korzenie z austriackiej strategii 
uczenia się przez całe życie (LLL jest jedną 
z 5 wytycznych).

1.10 Warsztat: Europejska Sieć Całożyciowego 
Poradnictwa Zawodowego (ELGPN) 

 i krajowe fora poradnictwa zawodowego
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5 wytycznych austriackiej strategii LLL:
 wprowadzenie formowania podstawo-

wych umiejętności służących planowa-
niu kształcenia, ścieżki kariery i  życia we 
wszystkich programach nauczania.

 koncentracja na optymalizacji procesu 
i jego wsparciu. 

 profesjonalizacja doradców i trenerów.
 gwarantowanie jakości i  ocena uregulo-

wań, procesów i struktur. 
 zwiększanie dostępu – tworzenie uregu-

lowań dla nowych grup docelowych.

Gerhard Krötzl podkreślił, że austriacka stra-
tegia LLL od początku była próbą realizacji 
unijnych wytycznych dot. umiejętności zawo-
dowych. Członkowie austriackiej grupy robo-
czej ds. LLL (nie rady) to delegaci Ministerstwa 
Edukacji, Ministerstwa Gospodarki i  Spraw 
Społecznych, austriackich służb zatrudnienia 
(AMS), partnerskich organizacji społecznych 
i Euroguidance Austria.

Niektóre z ich celów i planów na przyszłość to:
 wdrożenie wielowymiarowych modeli 

wspierających kształtowanie umiejętności 
zarządzania karierą w szkołach,

 dalsze kroki w kierunku wyższych standar-
dów zawodowych dla osób zajmujących 
się zawodowo poradnictwem, 

 zwiększenie koordynacji na szczeblach 
regionalnym i lokalnym, 

 wzmocnienie podstaw merytorycznych 
dla strategii LLL w Austrii.

Republika Czeska

Informacje przedstawiła Tereza Listová (Mo-
EYS, NGF) i Silvie Pychová (EG, ELGPN). Realiza-
cja strategii w zakresie poradnictwa przez całe 

życie (LLG) w Republice Czeskiej jest raczej na 
początkowym etapie. Jednym z  najważniej-
szych celów strategicznych jest zwiększenie 
dostępności poradnictwa zawodowego (defi-
niowanego jako przekazywanie informacji na 
temat potencjalnych możliwości zatrudnienia 
i związanych z nimi kierunków kształcenia) dla 
wszystkich uczniów, studentów i  absolwen-
tów szkół średnich. Program ten obejmuje tak-
że szkolnictwo wyższe i stara się motywować 
pozarządowe instytucje udzielające porad do 
poszerzenia zakresu swoich usług.

W styczniu 2009  r. międzyresortowa grupa 
robocza (Ministerstwo Edukacji, Młodzieży 
i Sportu oraz Ministerstwo Pracy i Spraw Spo-
łecznych) została ustanowiona w celu realiza-
cji Strategii LLG.

Krajowe Forum Poradnictwa, ustanowione 
w 2007 r., funkcjonuje jako organ koordynu-
jący w dziedzinie poradnictwa zawodowego. 
Główne zadania członków to monitorowanie, 
badanie i  analiza aktualnego stanu porad-
nictwa przez całe życie w Republice Czeskiej 
i  zagwarantowanie jego jakości. Jako że nie 
ma specjalnych kursów dostępnych dla osób 
świadczących usługi poradnictwa zawodo-
wego, głównym celem Forum jest określenie 
wymogów w  zakresie kwalifikacji zawodo-
wych tych osób.

Z poprzednich doświadczeń/ankiet wynika, 
że profile wykształcenia osób zajmujących 
się zawodowo poradnictwem są bardzo 
zróżnicowane. Istnieje wiarygodny przegląd 
usług oferowanych przez sektor państwowy. 
Jednak by działania pozarządowych i  pry-
watnych dostawców usług poradnictwa za-
wodowego były bardziej przejrzyste, czeskie 
Centrum Euroguidance ustanowiło w 2009 r. 
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krajową nagrodę w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego. Kryteria dla przyznania kra-
jowej nagrody w  dziedzinie poradnictwa 
zawodowego za 2010 r. są zgodne z celami 
ustalonymi dla poradnictwa przez całe ży-
cie i  opieki merytorycznej nad doradcami 
zawodowymi.

Wymieniono dwa główne projekty w dziedzi-
nie LLG: UNIV2 to ramy systemowe w dziedzi-
nie kształcenia osób dorosłych ustalone na 
poziomie krajowym, a także KONCEPT, który 
identyfikuje potrzeby klientów korzystają-
cych z usług poradnictwa i nową koncepcję 
systemu informacji i poradnictwa w zakresie 
kształcenia ustawicznego.

Wspólne wnioski 
dla dalszej współpracy

W podsumowaniu Tibor Bors Borbely-Pecze 
przedstawił kilka propozycji dla dalszej współ-
pracy transgranicznej:

 prowadzenie wspólnych badań w  celu 
opracowania praktyk opartych na faktach

 kontynuowanie procesu identyfikacji 
osób świadczących usługi poradnictwa 
zawodowego, tak by instytucje publicz-
ne i  prywatne w  tym sektorze działały 
w sposób bardziej przejrzysty i przyjazny 
dla użytkownika, oraz

 ... utrzymanie poradnictwa zawodowego 
jako osobnego zawodu

 opracowanie wspólnego sposobu działa-
nia i stosowanie go we wszystkich sekto-
rach poradnictwa zawodowego
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Koncepcja konferencji „Cross Border Seminar” 
pojawiła się w 2005 roku jako inicjatywa Cen-
trów Euroguidance trzech sąsiadujących ze sobą 
państw – Austrii, Czech i Słowacji. Jej głównymi 
celami była nie tylko integracja Centrów Euro-
guidance i  ich współpraca w  ramach wspól-
nej działalności, lecz również organizowanie 
spotkań i tworzenie sieci kontaktów doradców 
i podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie 
polityk w dziedzinie poradnictwa oraz działają-
cych w państwach objętych taką współpracą. 
Aby jak najpełniej zapoznać uczestników kon-
ferencji z wybranymi tematami, w planowa-
niu i przygotowywaniu programu brały udział 
wszystkie Centra. Dzięki temu, podczas konfe-
rencji mogli wystąpić rozmaici krajowi eksperci 
oraz udało się zaprezentować tendencje i za-
gadnienia obecne w danym czasie we wszyst-
kich krajach. W latach 2005-2008 w ramach tej 
współpracy zorganizowano trzy konferencje 
„Cross Border Seminar” dotyczące następują-
cych tematów: „Metody psychologiczne w po-
radnictwie zawodowym” w 2005 roku, „Przejście 
ze szkół ponadpodstawowych do świata pracy” 
w 2006 roku oraz „Poradnictwo zawodowe w in-
stytucjach szkolnictwa wyższego” w 2007 roku. 
W 2009 roku trzy kolejne kraje – Niemcy, Węgry 
i Słowenia – zaangażowały się w przygotowania 
i organizację konferencji „Cross Border Semi-
nar” na temat: „Poradnictwo w zakresie kariery 
bez barier”. Rozszerzenie współpracy okazało 
się istotną zmianą, która umożliwiła organiza-
cję nowych interesujących warsztatów, wykła-
dów i dyskusji. Dlatego też kontynuowaliśmy tę 
współpracę przy organizacji konferencji „Cross 
Border Seminar” w 2010 roku, wraz z nowym 
krajem, który dołączył do naszej inicjatywy – 
Polską. W ten sposób konferencja „Cross Bor-
der Seminar” stała się wydarzeniem, w którym 
uczestniczy większość państw Europy Środ-
kowej. Uczestnicy konferencji czerpią korzyści 

z wymiany informacji, doświadczenia i dobrych 
praktyk. Wymiana ta oparta jest na wzajemnym 
zrozumieniu, ponieważ sytuacja w państwach 
biorących udział w  inicjatywie jest zasadniczo 
porównywalna, ze względu na wspólne pod-
stawy rozwoju poradnictwa zawodowego i po-
dobny rozwój społeczno-historyczny.

Tradycyjnie także w tym roku seminarium po-
łączyło nie tylko różne kraje, ale było także 
okazją do wspólnych spotkań polityków, de-
cydentów z ministerstw, ekspertów z instytucji 
badawczych i uczelni wyższych, jak również 
doradców zawodowych i innych specjalistów. 
Treść seminarium była zatem jak zwykle zróż-
nicowana, a równolegle prowadzone warsztaty 
i dyskusje zajmowały większość czasu. W tym 
roku do programu konferencji dodano specjal-
ny warsztat w bezpośredni sposób podejmują-
cy kwestie związane z polityką. Przedstawiciele 
krajowych forów poradnictwa zawodowego 
oraz Europejskiej Sieci Całożyciowego Porad-
nictwa Zawodowego (ang. European Lifelong 
Guidance Policy Network – ELGPN) przedstawili 
bieżące osiągnięcia w swoich krajach oraz pro-
ponowane wspólne cele dalszej współpracy 
transgranicznej w zakresie badań i profesjona-
lizacji poradnictwa zawodowego. 

Konferencja „Cross Border Seminar” 2010 była 
poświęcona profesjonalnemu wsparciu dla 
doradców, z  podtytułem „Kto troszczy się 
o  tych, którzy troszczą się o  innych?”. Profe-
sjonalne wsparcie osób, które codziennie mie-
rzą się z problemami i potrzebami innych (jak 
doradcy zawodowi, doradcy szkolni, psycho-
lodzy, itp.) często jest zaniedbywane i trakto-
wane jako drugorzędny aspekt poradnictwa. 
Tymczasem to właśnie personel jest rdzeniem 
wszystkich tych usług. Ponadto, bez szczegól-
nej uwagi poświęconej szkoleniom, edukacji 

2.1 Przedmowa Centrum Euroguidance   
w Republice Słowackiej
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i  osobistym potrzebom doradców nie jest 
możliwa profesjonalizacja poradnictwa. 

Skoncentrowaliśmy się również na określeniu 
obecnej sytuacji w tym obszarze we wszyst-
kich zaangażowanych krajach.

Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badań 
przeprowadzonych przez zaangażowane Cen-
tra Euroguidance. Każde Centrum Eurogu-
idance przygotowało krótkie badanie na te-
mat czterech głównych zagadnień: superwizji, 
doskonalenia zawodowego, odpowiednich 
warunków pracy i  środków interwencji. Na-
leży wspomnieć, że badania odzwierciedlały 
poglądy ich autorów (Centrów Euroguidance 
lub zaangażowanych specjalistów) i  nie są 
dokumentami urzędowymi prezentującymi 
stanowiska krajów.

Profesjonalne wsparcie 
dla doradców

Na potrzeby badania zebraliśmy informacje 
na temat formalnego stanu profesjonalnego 
wsparcia dla doradców w  7 krajach euro-
pejskich – Austrii, Czechach, Niemczech, na 
Węgrzech, w Polsce, na Słowacji i w Słowenii.

Superwizja dla doradców

Czy superwizja w  instytucjach, które oferują 
doradztwo jest obowiązkowa? Jakie formy 
przybiera? Jak często występuje? Czy istnieją 
różnice między sektorem pracy i edukacji? Kto 
może zapewnić superwizję dla doradców? 
Czy liczba superwizorów jest wystarczająca? 
Czy interwizja jest metodą wykorzystywaną 
w ośrodkach doradztwa?

Doskonalenie zawodowe

Jakie są przepisy dotyczące doskonalenia za-
wodowego doradców? Jak zachęca się dorad-
ców do angażowania się w kształcenie usta-
wiczne (kursy w czasie pracy, zasiłki finansowe 
od pracodawcy, itp.)? Czy możliwości uczenia 
się są wystarczające? Czy istnieją możliwości 
mobilności edukacyjnej dla doradców?

Odpowiednie warunki pracy

Jakie działania są podejmowane w  celu za-
pewnienia doradcom odpowiednich warun-
ków w miejscu pracy? Jakie inicjatywy są re-
alizowane w następujących dziedzinach:

– godzenia życia rodzinnego i zawodo-
wego, 

– czasu pracy, obciążenia pracą i tempa 
pracy (godziny pracy, urlopy, bilanso-
wanie bezpośredniej pracy z klientami 
i pracy administracyjnej),

– stanowiska pracy,
– bezpieczeństwa i ochrony,
– świadczeń pracowniczych,
– innych.

Środki interwencji

Jakie działania są podejmowane w  celu ra-
dzenia sobie ze stresem i problemami zwią-
zanymi z pracą? Jakie programy i szkolenia na 
takie tematy jak wypalenie zawodowe, stres, 
itp. są dostępne dla doradców? Czy usługi 
dostarczające pomocy w  tych obszarach są 
łatwo dostępne dla doradców?
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Doradztwo w szkołach

W zasadzie poradnictwo zawodowe w  au-
striackich szkołach organizowane jest na 
trzech poziomach:

 Lekcje na temat wyboru ścieżki kariery 
(Berufsorientierungsstunden) są prowadzo-
ne przez nauczycieli odpowiedzialnych 
za poradnictwo zawodowe, „szkolnych 
doradców w zakresie kariery zawodowej” 
(Berufsorientierungslehrer) realizujących 
program nauczania;

 „Nauczyciele kariery pracują ze wszystkimi 
uczniami w jednej sali. Zwykle prowadzą 
jedną lekcję w tygodniu dla 13 i 14-latków 
w klasach 7 i 8. Mogą również zaplanować 
dni projektowe lub prowadzić blok lekcji, 
jeśli uważają, że to dobry pomysł.” (Fritz S., 
2010)

 Indywidualne porady są udzielane przez 
doradców szkolnych (opiekunów) (Schu-
ler- Und Bildungsberater) (indywidualne 
podejście do studentów i ewentualnie do 
ich rodziców);

 „Doradcy szkolni udzielają porad osobi-
stych i zawodowych. Pracują indywidual-
nie z uczniami i ich rodzicami i omawiają 
możliwości uczniów z kolegami. Nie pro-
wadzą lekcji, ale spotykają się z uczniami 
w czasie dyżurów (...).” (Fritz S., 2010)

 Funkcje te uzupełnia Szkolna Poradnia Psy-
chologiczna (Schulpsychologie-Bildungs-
beratung), która oferuje specjalistyczną 
pomoc.

 „Szkolna Poradnia Psychologiczna udziela 
wsparcia nauczycielom, gdy konkretne py-
tania/problemy pojawiają się w ich pracy 
i oferuje pomoc w planowaniu dokształ-
cania na poziomie regionalnym.” (Fritz S., 
2010)

Uzupełnieniem powyższych jest praca wyko-
nywana przez nauczycieli w klasie oraz wiele 
innych osób i instytucji poza szkołą.

W 2003  r. w  Austrii było 150 psychologów 
szkolnych (nie wszyscy pracowali w pełnym 
wymiarze czasu i  byli zatrudnieni na stałe), 
w porównaniu do 2370 doradców szkolnych.1

Poradnictwo zawodowe 
w ramach austriackich 
publicznych służb zatrudnienia 
(Arbeitsmarktservice, AMS)

W ramach Ustawy o  publicznych służbach 
zatrudnienia z dnia 1 lipca 1994 r. Urząd Ad-
ministracji Rynku Pracy (AMV) został wyod-
rębniony z  Federalnego Ministerstwa Pracy, 
Zdrowia i Spraw Socjalnych, a nowe publiczne 
służby zatrudnienia (AMS) zostały powołane 
jako agencja usługowa będąca podmiotem 
prawa publicznego.2

Austriackie publiczne służby zatrudnienia ofe-
rują swoje usługi za pośrednictwem około 
110 lokalnych biur, z wykorzystaniem wspólne-
go, zintegrowanego trójstopniowego modelu.

Pierwszy poziom jest znany jako obszar sa-
moobsługi i  jest dostępny dla wszystkich: 
zatrudnionych, osób poszukujących pracy 
i osób niebędących na rynku pracy. Na tym 
poziomie dostępne są podstawowe infor-
macje oraz informacje o wolnych miejscach 
pracy, a  wszystkie oferty pracy są dostępne 
on-line. Na następnym poziomie – w obsza-
rze usług – dla osób poszukujących pracy 

1 http://www.schulpsychologie.at/oecd/Country-Note_en.pdf, 2004
2 http://www.ams.at/english/14595.html 

2.2 Austria
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dostępne są usługi w  zakresie poradnictwa 
indywidualnego, udzielania informacji, po-
średnictwa pracy i  poradnictwa dla bezro-
botnych. Trzeci poziom usług jest znany jako 
obszar poradnictwa. Polega on na bardziej 
intensywnym udzielaniu porad dla osób ze 
szczególnie trudnymi problemami na rynku 
pracy. Niektóre specjalne grupy docelowe 
– np. kobiety wracające do pracy po urlopie 
wychowawczym, osoby niepełnosprawne 
i  starsze osoby poszukujące pracy – są au-
tomatycznie odsyłane do obszaru poradnic-
twa. Pozostali są tam odsyłani, jeśli po trzech 
miesiącach w obszarze usług nadal pozostają 
bez pracy. W każdym momencie około 25-
30% osób poszukujących pracy znajduje się 
w obszarze poradnictwa.3

Superwizja dla doradców

Superwizja nie jest oferowana dla doradców 
szkolnych, zamiast niej realizowana jest in-
terwizja. Podczas sesji interwizji przykładowe 
problemy w szkołach (takie jak: znęcanie się 
nad uczniami, narkomania, problemy z nauką, 
itd.) mogą być omawiane w grupie doradców 
szkolnych. Tylko w szczególnych przypadkach, 
np. w sytuacjach kryzysowych, oferowana jest 
superwizja szkolnej poradni psychologicznej.

Podczas szkolenia wstępnego doradcy szkolni 
uczestniczą w  seminariach uzupełniających 
szkolenia praktyczne (Praxisreflexionsseminare), 
które trwają 4 i pół dnia.4

Obok dodatkowego szkolenia i rozwoju orga-
nizacyjnego, superwizja jest jednym ze spo-

3 http://www.schulpsychologie.at/oecd/Country-Note_en.pdf
4 http//www.schulpsychologie.at/schuelerber/qualifizierung/

sobów zwiększenia skuteczności Szkolnej Po-
radni Psychologicznej.5

W ramach publicznych służb zatrudnienia (AMS) 
superwizja i coaching są oferowane doradcom 
bezpłatnie. Doradcy mogą również brać udział 
w coachingu grupowym i specjalnych kursach, 
a także w praktykach zawodowych.

Doskonalenie zawodowe

Szkoły
 Szkolenie wstępne dla szkolnych dorad-

ców w  zakresie kariery zawodowej trwa 
4-6 semestrów (12-20 ECTS) na uczelniach 
wyższych specjalizujących się w kształce-
niu ustawicznym nauczycieli. Doskona-
lenie zawodowe i  aktualizacja wiedzy są 
także organizowane przez uczelnie ofe-
rujące kształcenie nauczycieli. Seminaria, 
warsztaty, itp. są zazwyczaj prowadzone 
kilka razy w roku.6

 Szkolenie wstępne dla doradców szkol-
nych trwa 4-5 semestrów (min. 12 ECTS) 
na uczelniach wyższych w formie ciągłego 
doskonalenia nauczycieli. Doskonalenie 
zawodowe i aktualizowanie wiedzy orga-
nizowane są przez zespół koordynujący na 
szczeblu regionalnym (1-3 razy w roku) we 
współpracy z uniwersytetami i szkolnymi 
poradniami psychologicznymi.

 Pracownicy Szkolnej Poradni Psycholo-
gicznej muszą być absolwentami psycho-
logii (http://www.schulpsychologie.at/
uploads/media/aufgaben_struktur.pdf ).

5 http://www.schulpsychologie.at/uploads/media/aufgaben_
struktur.pdf Struktura i zadania Szkolnych Poradni Psycholo-
gicznych

6 http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/sbb_lehrgang.pdf
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Publiczne służby zatrudnienia
Przed przystąpieniem do pracy nowi pracow-
nicy publicznych służb zatrudnienia uczestni-
czą w wewnętrznym szkoleniu podstawowym 
(Grundausbildung), które ma konstrukcję mo-
dułową i  jest prowadzone w  dwóch miej-
scach (w miejscu pracy oraz w centrali w Linz, 
w Górnej Austrii). Nowy program nauczania, 
składający się z  40 tygodni szkoleniowych 
(maksimum 23 tygodnie w  jednostce cen-
tralnej, 288 godzin szkoleń z  technik infor-
macyjno-komunikacyjnych (ICT) i  minimum 
17 tygodni szkoleń praktycznych w jednostce 
lokalnej), jest realizowany od 2007 roku.7

To podstawowe szkolenie wewnętrzne jest 
uzupełniane przez dodatkowe szkolenia każ-
dego roku.

Odpowiednie warunki pracy

Doradcy szkolni mogą korzystać z opcji dal-
szego rozwijania wiedzy i umiejętności dydak-
tycznych, które są dostępne dla wszystkich 
nauczycieli i oferowane przez wyższe uczelnie 
pedagogiczne.

W ramach corocznych dodatkowych progra-
mów szkoleń, mogą oni zwrócić się o dalsze 
(grupowe) szkolenia na tematy, takie jak uni-
kanie wypalenia zawodowego.

7  http://www.abif.at/deutsch/news/events2007/bildungsmas-
snahmen/ Ernst_Winter_22-06-07.pdf

Środki interwencji

Nauczyciele, a zwłaszcza nauczyciele kariery 
mogą skorzystać z  usług Szkolnych Poradni 
Psychologicznych.

Odesłania

Fritz, S. (2010). Szkolenie i doskonalenie zawo-
dowe doradców szkolnych w dziedzinie Sek I 
i  SEK II, przykład federalnej prowincji Styria 
w  Austrii. Profesjonalne wsparcie dla dorad-
ców zawodowych – kto troszczy się o  tych, 
którzy troszczą się o  innych, Materiały kon-
ferencyjne, Seminarium Cross Border 2010.
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Niniejsze sprawozdanie zawiera krótki prze-
gląd aktualnego poziomu profesjonalnego 
wsparcia dla czeskich doradców zawodowych 
i  specjalistów z  sektorów edukacji i  pracy. 
W  celu określenia aktualnego stanu rzeczy, 
najpierw zidentyfikowaliśmy i  zbadaliśmy 
odpowiednie źródła informacji. Badanie na 
temat kształcenia doradców zawodowych8 
opublikowane w 2004 r. jest jedynym studium 
na ten temat, jakie pojawiło się w ostatnich 
latach. Dla celów niniejszego sprawozdania 
trzeba było zweryfikować i zaktualizować wy-
niki tego badania. Niniejsze sprawozdanie, 
oparte na wynikach odpowiednich badań, 
zostało opracowane na podstawie szeregu 
pytań z zakresu kluczowych zagadnień i pre-
zentuje odpowiedzi na te pytania. Ustalenia 
zawarte w niniejszej pracy zostały sprawdzo-
ne przez dwóch wybitnych doradców, do-
radcę edukacyjnego i doradcę zawodowego.

Sektory edukacji i zatrudnienia w Czechach zi-
dentyfikowały obowiązki w zakresie świadcze-
nia usług poradnictwa, a  system doradztwa 
rozwija się w  dwóch „strumieniach”, których 
funkcje i skuteczność są dalekie od optymal-
nych. Sposób, w  jaki te dwa sektory działają 
razem jest również problematyczny.

Sektor edukacji koncentruje się na dzieciach 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, podczas 
gdy sektor pracy skupia się na osobach aktyw-
nych zawodowo i młodzieży kończącej etap 
obowiązkowej nauki i podejmującej decyzję, 
czy kontynuować naukę czy wejść na rynek 
pracy. Jednakże istniejące usługi poradnictwa 

8 L. Hlouskova a  kol. Vzdelavani poradcu v Ćeske republice: 
vyzkumna zprava. 1. vyd. Praha: Narodni vzdelavaci fond – 
Narodni informaćni stredisko pro poradenstvi, 2004. 118 s. 
ISBN 80-86728-15-3.

zawodowego nie są zbyt skuteczne w  do-
starczaniu konkretnych informacji dostoso-
wanych do potrzeb konkretnego klienta lub 
w  przedstawianiu rozwiązań dla szerszych 
kwestii związanych z rozwojem kariery klienta 
i nie zaspokajają potrzeb wszystkich istnieją-
cych grup docelowych.

Superwizja dla doradców

Superwizja nie jest wyraźnie objęta jakimkol-
wiek wiążącym dokumentem legislacyjnym. 
W związku z tym superwizja nie jest obowiąz-
kowa i nie jest systematyczną częścią kształce-
nia i szkolenia doradców zawodowych.

W sektorze edukacji ośrodki pedagogiczne 
oferują kursy sprawowania superwizji w ogra-
niczonym zakresie, a  superwizja jest jeszcze 
bardziej ograniczonym tematem w ośrodkach 
poradnictwa edukacyjnego i  psychologicz-
nego.

Mimo to superwizja ma miejsce, jednak 
rzadko, i  najczęściej jako część większych 
projektów, takich jak „Doszkalanie pracow-
ników szkół i  placówek szkolnych w  regio-
nie Zlin” (projekt nr CZ.1.07/1.3.09/01.0028 
współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny). Głównym elementem tego pro-
jektu jest zapewnienie superwizji dla kadry 
nauczycielskiej, w  tym doradców eduka-
cyjnych w  Centrum Poradnictwa Zawodo-
wego w Valasske Mezirici. Kolejny projekt 
(nr  CZ.04.1.03/3.2.15.1./0149) zarządzany 
przez Akademickie Centrum Poradnictwa 
i Superwizji na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych na Uniwersytecie Masaryka w  Brnie 
(www.acps.cz) również dotyczy superwizji, 
a także innych funkcji centrum.

2.3 Czechy
 Veronika Nürnbergerová
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Ponieważ superwizja jest bardzo rzadko za-
pewniana doradcom, w konsekwencji brakuje 
informacji na ten temat. Dlatego w  ramach 
tego krótkiego opisu nie jest możliwe przed-
stawienie szczegółowych informacji na temat 
formy i częstotliwości sprawowania superwizji.

Sytuacja w sektorze pracy jest jeszcze bardziej 
niezadowalająca niż w sektorze edukacji. Stan-
dardy kwalifikacji dla doradców zawodowych 
w sektorze pracy – doradców w Centrach In-
formacji i Poradnictwa Zawodowego w urzę-
dach pracy oraz specjalistów pośrednictwa 
pracy i przekwalifikowania zawodowego – nie 
zostały jeszcze ustalone. W związku z tym wy-
mogi w zakresie dalszego szkolenia i wsparcia 
dla doradców zawodowych (w tym superwi-
zji) nie są gwarantowane ani rutynowo za-
pewniane. Usługi poradnictwa zawodowego 
na rynku pracy cierpią na brak struktur praw-
nych i metodycznych oraz brak skutecznego 
systemu dalszego szkolenia.

Superwizja może być sprawowana przez psy-
choterapeutę lub psychologa, zakwalifikowa-
nego do sprawowania superwizji przez Czeski 
Instytut Superwizji.

Doskonalenie zawodowe

W sektorze edukacji istnieje kilka istotnych 
rozporządzeń dotyczących doskonalenia za-
wodowego dla nauczycieli. Rozporządzenie 
nr 317/2005 Ministerstwa Edukacji, Młodzieży 
i  Sportu omawia szkolenia w  miejscu pracy 
dla personelu edukacyjnego, utworzenie Ko-
misji Akredytacyjnej i program ścieżki kariery 
dla kadry nauczycielskiej. Rozporządzenie nr 
412/2006 jest poprawioną wersją rozporzą-
dzenia nr 317/2005.

Rozporządzenie Rządu Czesk iego nr 
1004/2005 z  17 sierpnia 2005  r. stworzyło 
program nauczania dla doradców edukacyj-
nych, tak by mogli oni świadczyć usługi dla 
uczniów niepełnosprawnych. Warunki kwa-
lifikacji dla doradców edukacyjnych, specja-
listów szkolnych z  zakresu profilaktyki, psy-
chologów szkolnych i nauczycieli w szkołach 
specjalnych, zostały określone w  ustawie nr 
263/2004 w sprawie personelu pedagogicz-
nego.

Warunkiem wykonywania specjalistycznej 
metodycznej działalności doradcy edukacyj-
nego są kwalifikacje zawodowe w  zakresie 
nauczania dla danego typu szkoły lub etapu 
nauki oraz ukończenie programu studiów dla 
doradców edukacyjnych, organizowanego 
przez uczelnie w  ramach programu kształ-
cenia ustawicznego, składającego się z  co 
najmniej 250 godzin zajęć. Zadania doradcy 
edukacyjnego zostały określone szczegóło-
wo w rozporządzeniu nr 72/2005 w sprawie 
świadczenia usług poradnictwa zawodowe-
go w  szkołach i  placówkach poradnictwa 
szkolnego.

W sektorze pracy nie ma żadnego wiążącego 
dokumentu legislacyjnego regulującego dal-
sze szkolenie doradców zawodowych.

Doradcy edukacyjni należą do wyższej kate-
gorii wynagrodzeń niż inni nauczyciele. Jest 
to fakt, który może służyć zmotywowaniu 
większej liczby nauczycieli do rozważenia dal-
szego szkolenia.

W sektorze pracy nie ma podobnej zachęty 
dla doradców zawodowych, aby kształcili się 
ustawicznie.
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W sektorze edukacji baza danych akredyto-
wanych programów służących doskonaleniu 
zawodowemu kadr pedagogicznych (http://
www.uiv.cz/danek/150/1786) wymienia 4 se-
minaria, 3 kursy, 1 rundę wykładów i  semi-
nariów oraz 1 program studiów specjalnie 
dla doradców edukacyjnych. Program stu-
diów (http://www.phil.muni.cz/wupv/home/
News/informace-pro-zajemce-o-kvalifikacni-
tudium-vychovneho-poradenstvi) jest ofero-
wany przez Instytut Nauk Edukacyjnych na 
Wydziale Nauk Humanistycznych na Uniwer-
sytecie Masaryka w Brnie.

Narodowy Instytut Edukacji Technicznej i Za-
wodowej (www.nuov.cz) prowadzi program 
szkoleń on-line – eKariera – dla doradców 
edukacyjnych i  zawodowych. Kurs został 
opracowany w  ramach projektu VIPKariera 
(http://ekariera.nuov.cz), współfinansowane-
go przez Europejski Fundusz Społeczny.

Baza danych akredytacji Ministerstwa Eduka-
cji, Młodzieży i Sportu (http://www.msmt.cz/
vzdelavani/databaze), która oferuje dane na 
temat akredytowanych programów przekwa-
lifikowania wymienia jeden kurs dla doradców 
zawodowych prowadzony przez MARLIN, s.r.o. 
w Uherske Hradiste.

Dodatkowe szkolenia doradców zawodowych 
są prowadzone przez trzy rodzaje podmiotów 
świadczących usługi szkoleniowe:

 placówki oświatowe, które w  znacznym 
stopniu uczestniczą w  zapewnianiu dal-
szych szkoleń, 

 poradnie pedagogiczne i psychologiczne, 
które uczestniczą jedynie w  niewielkim 
stopniu w zapewnianiu dalszych szkoleń,

 Instytut Poradnictwa Edukacyjnego i Psy-
chologicznego (http://www.ippp.cz), który 

jest głównym źródłem dalszych szkoleń 
doradców zawodowych, ale który nie 
wymienia żadnych informacji na temat 
możliwości szkolenia na swojej stronie 
internetowej.

Czeskie Centrum Euroguidance organizuje 
lub zapewnia udział doradców zawodowych 
z sektorów edukacji i pracy w  różnych krajo-
wych i międzynarodowych sesjach szkolenio-
wych. Na przykład, obecnie Centrum oferuje 
e-kursy w  dziedzinie poradnictwa zawodo-
wego (http://www.euroguidance.cz/cz/akce/
distancni-kurz-karieroveho-poradenstvi.html).

W sektorze pracy doskonalenie zawodowe 
organizuje Administracja Służb Zatrudnie-
nia, zwykle w formie seminariów dla dorad-
ców zawodowych. Szkolenia odbywają się 
od 1994 roku w trzech ośrodkach kształcenia 
w Ołomuńcu, Pardubicach i w Pisku. Wstępne 
i  zaawansowane szkolenia prowadzone są 
zdalnie lub osobiście, lub jako kursy on-line. 
Ośrodki kształcenia organizują kursy na nastę-
pujące tematy: umiejętności komunikacyjne 
we współpracy z klientem urzędu pracy, po-
moc klientowi w  kryzysowej sytuacji, syn-
drom wypalenia zawodowego, podejmo-
wanie odpowiednich działań w  sytuacjach 
trudnych, przygotowanie indywidualnych 
planów działania, doradztwo grupowe dla 
klubów pracy, praca z grupami, podstawowe 
szkolenia społeczno-psychologiczne dla do-
radców, podstawowe i zaawansowane szko-
lenie z  zakresu komputerowej diagnostyki 
zawodowej COMDI B dla doradców i specja-
listów pośrednictwa pracy.

Obecna struktura kwalifikacji doradców za-
wodowych w  urzędach pracy znacznie się 
różni w zależności od urzędu w odniesieniu 
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do poziomu wykształcenia doradców i dzie-
dziny wykształcenia. W tej chwili nadal nie 
ma wiążących standardów kwalifikacji dla 
doradców zawodowych w  sektorze pracy. 
Istnieją tylko ustalone kryteria kwalifikacji na 
stanowisko doradcy zawodowego i  pośred-
nika pracy w służbach zatrudnienia; kryteria, 
które odzwierciedlają obecny stan rzeczy, lecz 
nie ustanawiają żadnych wyższych standar-
dów. W 2006 r. Ministerstwo Pracy i Spraw So-
cjalnych zaoferowało zamówienie publiczne 
dla konsorcjum, w  skład którego wchodziły 
KPMG CR, Gradua-CEGOS i OKsystem, s.r.o., na 
opracowanie i wprowadzenie systemu porad-
nictwa i informacji on-line, w tym programu 
szkoleń dla doradców zawodowych. System 
informacji i poradnictwa został oficjalnie zain-
augurowany w lipcu 2008 roku. Jednak jego 
program szkolenia, o  nazwie Akademia Do-
radców (Akademie poradcu), nie został jesz-
cze wprowadzony w życie.

Od 2000 r. corocznie organizowano europejski 
projekt mobilności dla doradców zawodo-
wych o nazwie Academia. Jest to obustron-
ny, zazwyczaj tygodniowy program wymiany 
dla doradców zawodowych. Wymiana jest 
organizowana dla doradców edukacyjnych 
(sektor edukacji) oraz doradców zawodowych 
(sektor pracy). 

Odpowiednie warunki pracy

Nie ma obecnie specjalnych środków, które 
przyczyniają się do poprawy warunków pra-
cy doradców zawodowych w miejscu pracy. 
Doradcy podlegają Kodeksowi pracy, tak jak 
każdy inny pracownik. Doradcy edukacyjni 
w szkołach to przede wszystkim nauczyciele, 
zatem korzystają z takich samych warunków 

pracy (w tym harmonogramu pracy, podziału 
pracy, godzin pracy, stanowiska pracy, świad-
czeń pracowniczych), jak inne kadry peda-
gogiczne.

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony są ważne, 
ponieważ doradcy pracują z poufnymi dany-
mi na temat uczniów i  muszą przestrzegać 
ustawy nr 101/2000 w  sprawie ochrony da-
nych osobowych.

Doradca edukacyjny jest nauczycielem mia-
nowanym na to stanowisko przez dyrektora 
szkoły. Jego bezpośrednie obowiązki w zakre-
sie nauczania są ograniczone zgodnie z roz-
porządzeniem rządu, które reguluje zakres 
bezpośredniego nauczania, działalność edu-
kacyjną i edukację specjalną oraz działalność 
pedagogiczno-psychologiczną kadry nauczy-
cielskiej. Zakres nauczania bezpośredniego 
jest ograniczany proporcjonalnie do liczby 
uczniów, którym oferuje się usługi doradcze. 
Ograniczenie obejmuje od 1 do 5 lekcji w ty-
godniu dla nauczyciela, który spełnia funkcję 
doradcy edukacyjnego:

 w szkołach podstawowych i średnich 
– do 150 uczniów – 1 godzina tygodnio-

wo, 
– do 250 uczniów – 2 godziny tygodnio-

wo, 
– do 550 uczniów – 3 godziny tygodnio-

wo, 
– do 800 uczniów – 4 godziny tygodnio-

wo, 
– ponad 800 uczniów – 5 godzin tygo-

dniowo
 w szkołach specjalnych z maksymalnie

– 7 klasami – 1 godzina tygodniowo, 
– do 12 klas – 2 godziny tygodniowo,
– ponad 12 klas – 3 godziny tygodniowo
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Doradcy zawodowi w urzędach pracy są pra-
cownikami państwowymi i mają takie same 
warunki zatrudnienia, jak inni pracownicy 
państwowi.

W zasadzie doradcy zawodowi nie są objęci 
żadnymi szczególnymi środkami, które przyczy-
niają się do poprawy warunków ich pracy, które 
nie różnią się znacznie od warunków w miejscu 
pracy innych kadr pedagogicznych lub stałego 
personelu administracji państwowej.

Środki interwencji

Ograniczona liczba ośrodków pedagogicznych 
i psychologicznych oferuje kursy koncentrujące 
się na różnego rodzaju ryzykach związanych 
z poradnictwem zawodowym, takich jak syn-
drom wypalenia lub stres w miejscu pracy.

Sporadycznie oferowane są kursy dla dorad-
ców koncentrujące się na potrzebach zawodu 
doradcy, na osobowości doradcy oraz moż-
liwym ryzyku psychologicznym związanym 
z tym zawodem. Na przykład, Centrum Infor-
macji i Poradnictwa na Uniwersytecie Karola 
w  Pradze oferuje kurs dla doradców zawo-
dowych uczelni pod tytułem „Osobowość 
doradcy i  jego rozwój” (http://ipchcuni.cz/
poradenstvi/13.htm). 

Instytut Poradnictwa Edukacyjnego i Psycho-
logicznego (http://www.ippp.cz) prowadzi 
anonimowy telefon zaufania, przeznaczony 
w szczególności dla kadry nauczycielskiej (w 
tym doradców edukacyjnych). Pomaga rów-
nież uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu 
trudnych sytuacji powstałych w  środowisku 
szkolnym. Pomoc można uzyskać od 8 rano 
do 4 po południu każdego dnia roboczego 
pod numerem + 420 841 220 220 (opłata za 
połączenie według stawki operatora).

W sektorze pracy Ośrodki Kształcenia Służb 
Zatrudnienia organizują kursy na temat syn-
dromu wypalenia zawodowego. Nie ma in-
formacji na temat dostępności pomocy dla 
doradców w przypadku szczególnej potrzeby 
lub w sytuacji nadzwyczajnej.
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Niniejsze sprawozdanie stanowi przegląd pro-
fesjonalnego wsparcia dla doradców w  Fe-
deralnej Agencji Zatrudnienia w Niemczech. 
Uwaga: Monopol Federalnej Agencji Zatrud-
nienia w zakresie poradnictwa zawodowego 
skończył się w 1998 roku. Niemniej Federalna 
Agencja Zatrudnienia jest najważniejszą insty-
tucją zajmującą się poradnictwem zawodo-
wym w  ramach niemieckiego systemu po-
radnictwa, gdyż dociera do wszystkich grup 
wiekowych.

Superwizja

W 2000 r. na mocy rozporządzenia (Runder-
lass 66/200), zarówno superwizja, jak i szko-
lenia zostały wprowadzone jako narzędzia 
poradnictwa w  Federalnej Agencji Zatrud-
nienia. Jednakże projekt rozwoju kadr zmienił 
się od czasu jego wprowadzenia 10 lat temu. 
W 2008 r. postanowieniem agencji rozporzą-
dzenie to zostało odwołane. Superwizja jest 
obecnie oferowana tylko trenerom. Współ-
pracownicy, tacy jak doradcy mający kontakt 
z klientami, są wspierani w ramach „praktycz-
nych porad”. Jest to element rozwoju perso-
nelu zaprojektowany, aby pomóc w  radze-
niu sobie z  wymaganiami życia osobistego 
i  zawodowego oraz ze stresem związanym 
z poradnictwem.

Zasada „praktycznych porad”
Praktyczne porady obejmują zagadnienia 
i problemy, które mogą powstać w codzien-
nej pracy doradcy. Są one udzielane w gru-
pach. Koncentrują się na pracy z klientami i re-
fleksji nad własnymi działaniami i  reakcjami. 
Proces obejmuje szukanie nowych sposobów 
radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi 
i stresem spowodowanym pracą doradcy.

Uczestnicy
 patrzą na problemy z  różnych punktów 

widzenia, w celu znalezienia nowych roz-
wiązań;

 zatrzymują się i dokonują reorientacji, aby 
spojrzeć na swoje działania bez presji wy-
konania;

 szukają własnej ścieżki zamiast tylko otrzy-
mywać wskazówki od kolegów; 

 rozwijają własne umiejętności zawodowe, 
metodyczne i społeczne;

 opracowują sposoby czerpania większej 
przyjemności z  pracy i  zmniejszenia fru-
stracji.

 
Ramy czasowe

 Sesje praktycznych porad odbywają się 
raz w  miesiącu, w  czasie godzin pracy 
i  trwają od 2,5 do 3 godzin. Planuje się 
przeprowadzenie 8 spotkań.

Trenerzy
 Sesje praktycznych porad są prowadzone 

przez przeszkolonych współpracowników. 
Szkolenie trwa rok. Warunek: doświadcze-
nie w zakresie poradnictwa zawodowego 
i  ukończenie szkolenia kwalifikacyjnego 
lub zawodowego w dziedzinie poradnic-
twa.

2.4 Niemcy
 Clarissa Cordroch
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Doskonalenie zawodowe

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące 
doskonalenia zawodowego doradców.

Odpowiednie warunki pracy

Federalna Agencja Zatrudnienia zamiast spe-
cjalnego programu przeznaczonego tylko dla 
doradców, wprowadziła wewnętrzny program 
zarządzania ochroną zdrowia dla wszystkich 
pracowników. Jego cele zostały opracowane 
w odpowiedzi na umowę ramową:

 motywacja do dalszej pracy i zadowolenie 
z pracy;

 zapewnienie warunków pracy, które są 
korzystne dla zdrowia współpracowników;

 dostarczanie informacji na temat zdrowia, 
w tym przyczyn i skutków będących czę-
ścią kultury organizacyjnej;

 opracowanie korzystnego dla zdrowia sto-
sunku do pracy i działań całej organizacji;

 utrzymanie optymalnej wydajności i moż-
liwości pracy wszystkich pracowników;

 poprawa skuteczności personelu kierow-
niczego;

 wypromowanie Federalnej Agencji Za-
trudnienia jako atrakcyjnego i konkuren-
cyjnego pracodawcy oferującego pożąda-
ne programy w zakresie promocji zdrowia;

 budowa sieci wymiany najlepszych prak-
tyk i optymalizacja współpracy.
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ELGPN – Węgry

Niniejsze badania zawierają informacje na 
temat formalnego stanu profesjonalnego 
wsparcia dla doradców na Węgrzech. Skon-
centrowaliśmy się w  szczególności na regu-
lacjach prawnych i określiliśmy zasady mające 
zastosowanie do różnych aspektów profesjo-
nalnego wsparcia, uwzględniając przy tym 
dostępne źródła danych oraz strony interne-
towe związane z tematem.

Superwizja dla doradców

Jeden z  elementów centralnego programu 
rozwoju węgierskiego systemu poradnictwa 
przez całe życie (TÁMOP 2.2.2) w Programie 
Operacyjnym Odnowy Społecznej na Wę-
grzech zapewnia superwizję dla 50 dorad-
ców zawodowych w  ramach poradnictwa 
przez całe życie w trakcie realizacji programu. 
W  ramach tego programu członkowie sieci 
doradców w każdym regionie są objęci super-
wizjami w ramach grup od 5 do 9 osób. Wraz 
z  superwizją grup doradcy ci otrzymują co-
miesięczne przeglądy z zarządzania sprawami.

Superwizorami są psychologowie i profesjo-
nalnie wyszkoleni doradcy, w większości po-
siadający również kwalifikacje superwizorów.

Dokształcanie

Kształcenie początkowe
Wymogi kwalifikujące dla osób świadczących 
usługi w  zakresie poradnictwa zawodowe-
go są regulowane wyłącznie w  przypadku 
nauczycieli zajmujących się planowaniem 

kariery zawodowej, zatrudnionych w sektorze 
szkolnictwa publicznego oraz świadczących 
usługi wspierane przez organizacje pracy.

Zgodnie z ustawą LXXIX z 1993 r. o szkolnic-
twie publicznym nauczyciele oferujący do-
radztwo w zakresie planowania kariery zawo-
dowej w  placówkach kształcenia i  szkolenia 
zawodowego muszą mieć albo odpowiednie 
kwalifikacje nauczycielskie, albo odpowiedni 
stopień naukowy szkoły wyższej i kwalifikacje. 
W odniesieniu do szkolenia początkowego 
dla osób zajmujących się poradnictwem od 
roku 1992 można uzyskać niezależny sto-
pień na poziomie licencjata, a psychologowie 
mogą ubiegać się o dwuipółletnie szkolenie 
w dziedzinie poradnictwa zawodowego. Od 
1999  r. możliwe jest doradztwo szkolne dla 
nauczycieli jako specjalny dwuletni kurs. W 
tej dziedzinie przeszkolono około 1500 osób, 
ale nie ma dostępnych rzetelnych danych 
na temat odsetka osób, które nie wykonują 
pracy w tej dziedzinie po ukończeniu szkole-
nia lub ją porzuciły. Proces boloński zasadni-
czo zmienił system szkoleń dla doradców. W 
ostatnich trzech latach tytuł licencjata w dzie-
dzinie andragogiki ze specjalizacją w kierunku 
poradnictwa zawodowego był oferowany na 
19 uczelniach, natomiast w 4 uniwersytetach 
oferowano tytuł magistra w dziedzinie: zaso-
by ludzkie – poradnictwo w zakresie kariery 
zawodowej. W ramach nowego systemu pod-
czas stażu przygotowawczego nauczyciele 
będą musieli również studiować doradztwo 
zawodowe. Obecnie przeciętny doradca za-
wodowy to instruktor zawodowy.

Opracowanie i  zapewnienie możliwości do-
kształcania dla nauczycieli w zakresie doradz-
twa zawodowego w  szkołach zawodowych 
stanowiło integralny element projektu ukie-

2.5 Węgry
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runkowania zawodowego w ramach Progra-
mu Rozwoju Szkół Zawodowych (Szakiskolai 
Fejlesztési Program, zob. sekcję 1.10).

Osoby świadczące usługi wspierane przez 
organizacje pracy muszą mieć kwalifikacje 
(przeważnie stopnie naukowe i  kwalifikacje 
wyższych uczelni) określone w rozporządze-
niu nr 30/2000 (IX.15) Ministra Gospodarki 
zgodnie z charakterem usług i w niektórych 
przypadkach również doświadczenie zawo-
dowe. Zgodnie z  tymi kwalifikacjami należy 
udzielać informacji i doradztwa zawodowego. 
Wykaz kwalifikacji obejmuje różne zawody, 
od nauczyciela do doradców zawodowych 
i  szkolnych. Rozporządzenie to było zbyt 
obszerne, by mogło w  sposób odpowiedni 
określić wymogi dotyczące kwalifikacji dla po-
szczególnych usług, uwzględniając niską licz-
bę nowo wyszkolonych osób na Węgrzech.

Przepisy dotyczące akredytowanych pro-
gramów szkoleń dla dorosłych i  organizacji 
w  tym zakresie przewidują świadczenie in-
nych usług związanych z kształceniem osób 
dorosłych, przy czym usługi w  zakresie po-
radnictwa to właśnie jeden z rodzajów takich 
usług. Niemniej jednak przepis ten nie określa 
wymogów w odniesieniu do kwalifikacji dla 
osób świadczących takie usługi w  ramach 
akredytowanych organizacji i nie ma też nad-
zoru nad świadczonymi usługami.

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe nie jest obowiąz-
kowe dla doradców zawodowych. Możliwo-
ści doskonalenia zawodowego dla dorad-
ców oferowane są w postaci różnych kursów 
i  warsztatów dokształcających, konferencji 

i  międzynarodowych wizyt studyjnych (np. 
w ramach Programu Leonardo da Vinci).

Specjalistyczne programy dokształcające ofe-
rowane obecnie doradcom przez uczelnie 
wyższe obejmują:

 kształcenie nauczycieli planowania zawo-
dowego (program specjalizacji podyplo-
mowej),

 doradztwo w zakresie kształcenia i kariery 
zawodowej (program specjalizacji pody-
plomowej),

 psychologia doradztwa (program specja-
lizacji podyplomowej),

 doradztwo dla studentów (program spe-
cjalizacji podyplomowej),

 doradztwo w zakresie włączenia społeczne-
go (program specjalizacji podyplomowej),

 kształcenie konsultantów w zakresie pla-
nowania zawodowego (szkolenie w  po-
staci kursu).

Odpowiednie warunki pracy

Zgodnie z działaniem 2.2.2 TÁMOP w zakresie 
poradnictwa przez całe życie czas pracy do-
radców jest tak zorganizowany, by zapewnić 
równowagę między pracą, okresami świad-
czenia doradztwa a życiem rodzinnym. W ra-
mach tego programu doradcy są rozmieszcze-
ni w całym kraju i mają zapewnione dobrze 
wyposażone biura.

Zasoby finansowe na cele 
interwencji

W ramach programu TÁMOP 2.2.2 udzielane 
jest wsparcie na rozwój w dziedzinie informa-
tyki i metodyki. W dziedzinie informatyki pro-
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gram ma na celu wdrożenie nowej strony in-
ternetowej na temat krajowego poradnictwa 
ukierunkowanego na młodzież, osoby dorosłe 
i  osoby/ekspertów, oferującej zintegrowane, 
aktualne i przyjazne dla użytkownika informa-
cje związane z kształceniem i rynkiem pracy. 
Strona internetowa będzie również zawierać 
odnośnik dla osób zajmujących się poradnic-
twem zawodowym do strony z informacjami 
i narzędziami związanymi z projektem, który 
ma cztery podstawowe funkcje:

 tworzenie sieci społecznych: w celu usta-
nowienia i  utrzymania w  społeczności 
kontaktu osób zawodowo zajmujących się 
poradnictwem (np. ekspertów z  danych 
obszarów) oraz w  celu zapewnienia im 
możliwości wymiany informacji na temat 
aspektów ich praktyk,

 magazyn informacji: wiadomości, dzia-
łania, tematy i  czasopisma dotyczące 
poradnictwa przez całe życie, przecho-
wywanie dokumentów, przechowywanie 
odnośników do stron związanych z porad-
nictwem, forum zawodowe, punkt groma-
dzenia kwestionariuszy off-line,

 funkcje specjalne: przechowywanie dzien-
ników spraw dotyczących doradztwa on-
line, anonimowe przetwarzanie danych 
statystycznych na temat stanu faktyczne-
go, narzędzia umożliwiające analizę kwe-
stionariuszy off-line,

 funkcje administracyjne.

Strona ta będzie również pomocna przy usta-
nawianiu ściśle powiązanej sieci dla osób dzia-
łających w tej dziedzinie. Szkolenie w zakre-
sie budowania zespołu dla doradców będzie 
użyteczne dla osób zajmujących się stresem. 
Programy te zachęcają członków tej branży 
do lepszego poznawania się nawzajem, do 
wymiany doświadczeń oraz zwiększania wy-
dajności zespołu.

Proaktywne starania w relacjach międzyludz-
kich w ramach uprawnień zawodowych ko-
ordynatorów do wspierania doradców mogą 
zapobiec wypaleniu zawodowemu doradców.
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Podstawowym aktem prawnym, z  którego 
wynika konieczność organizacji i  wspierania 
poradnictwa zawodowego przez władze pu-
bliczne w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospo-
litej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483). 

Poradnictwo zawodowe w  Polsce realizo-
wane jest w  ramach instytucji usytuowa-
nych w  resortach edukacji, pracy, obrony 
narodowej oraz w  sektorze niepublicznym. 
Za realizację poradnictwa zawodowego dla 
dzieci i młodzieży uczącej się odpowiedzial-
ne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej 
(MEN). Poradnictwo zawodowe w  resorcie 
edukacji realizowane jest przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne oraz przez 
szkoły począwszy od poziomu gimnazjum. 
Za realizację poradnictwa zawodowego dla 
dorosłych oraz dla młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym odpowiedzialne 
jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
(MPiPS). Poradnictwo zawodowe w  resor-
cie pracy świadczone jest przez powiatowe 
urzędy pracy, centra informacji i planowania 
kariery zawodowej funkcjonujące w  struk-
turze wojewódzkich urzędów pracy, Ochot-
nicze Hufce Pracy, a  także agencje zatrud-
nienia działające w  obszarze poradnictwa 
zawodowego. 

W sektorze niepublicznym w  Polsce funk-
cjonują agencje poradnictwa zawodowego 
oraz organizacje pozarządowe i  stowarzy-
szenia, które w  swoich programach działa-
nia mają poradnictwo zawodowe. W wielu 
instytucjach edukacyjnych, np. takich jak 
Centra Kształcenia Ustawicznego oraz Zakła-
dy Doskonalenia Zawodowego zatrudnieni 
są doradcy zawodowi, którzy pomagają oso-
bom uczącym się w doborze odpowiednich 

kursów. Doradcy zawodowi działają także 
w  Akademickich Biurach Kariery zarówno 
w  publicznych, jak i  niepublicznych uczel-
niach wyższych. 

Poszczególne resorty wydają akty prawne 
regulujące usługi w zakresie poradnictwa za-
wodowego w podległych im instytucjach. 

Następujące akty prawne regulują kwestie 
poradnictwa zawodowego w  resorcie edu-
kacji:

 Ustawa z  7 września 1991r. o  syste-
mie oświaty ( j.t. Dz.U. z  2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 wraz z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 
z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z 7 stycznia 2003 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogiczne w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej i  Sportu z  11 grudnia 2002  r. 
w  sprawie szczegółowych zasad działa-
nia publicznych poradni psychologicz-
no-pedagogicznych, w  tym publicznych 
poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 5, poz. 46).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z  dnia 12 marca 2009 r. w  spra-
wie szczegółowych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wy-
kształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli, (Dz.U. z  2009 
Nr 50, poz. 400).

Akty prawne regulujące kwestie poradnictwa 

2.6 Polska
 Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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zawodowego w  resorcie pracy oraz instytu-
cjach rynku pracy:

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i  instytucjach rynku 
pracy (j.t. Dz.U. z  2008 r. Nr 69, poz. 415 
z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki 
Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w spra-
wie standardów usług rynku pracy (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 47, poz. 314).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki 
Społecznej z dnia 2 marca 2007 r w spra-
wie szczegółowych warunków prowadze-
nia przez publiczne służby zatrudnienia 
usług rynku pracy (Dz.U. z  2007 r. Nr 47, 
poz. 315).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 20 października 2004 r. w spra-
wie trybu nadawania licencji zawodowych 
pośrednika pracy i doradcy zawodowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2393).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pra-
cy z  dnia 30 grudnia 2004 r. w  sprawie 
szczegółowych zadań i organizacji Ochot-
niczych Hufców Pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, 
poz. 41).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Poli-
tyki Społecznej z  dnia 14 października 
2008  r. w  sprawie stażu adaptacyjnego 
i testu umiejętności w toku postępowa-
nia o uznanie kwalifikacji do wykonywa-
nia zawodu pośrednika pracy i  doradcy 
zawodowego (Dz.U. z  2008 r. Nr 185, 
poz. 1148).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pra-
cy z dnia 13 października 2006 r. w spra-
wie dodatku do wynagrodzenia dla pra-
cowników publicznych służb zatrudnienia 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 186, poz. 1373).

Superwizja dla doradców 

W Polsce zarówno w  resorcie edukacji jak 
i  pracy nie ma regulacji prawnych dotyczą-
cych superwizji oraz interwizji dla doradców 
zawodowych. 

Resort edukacji
Uczestnictwo doradców zawodowych zatrud-
nionych w poradniach psychologiczno-peda-
gogicznych oraz w szkołach w superwizji jest 
dobrowolne. Jednak problematyka superwizji 
jest obecna w pracach tego resortu. W roku 
2008 w ramach programu „Bezpieczna i przy-
jazna szkoła” realizowano zadanie „Budowa 
i rozwój systemu superwizji i coachingu w po-
radnictwie psychologiczno-pedagogicznym”. 
Celem tego zadania był rozwój superwizji 
i  coachingu dla pracowników poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, nauczycieli 
oraz pedagogów i  psychologów szkolnych. 
Przewidziano także działania dotyczące stan-
daryzacji superwizji i coachingu oraz opraco-
wania materiałów szkoleniowych.

Planowane jest włączenie superwizji w system 
awansu zawodowego nauczycieli oraz wpro-
wadzenie obowiązku superwizji dla psychote-
rapeutów oraz osób prowadzących terapię in-
dywidualną i grupową. Planowane jest również 
wprowadzenie certyfikacji dla superwizorów.

Należy również zwrócić uwagę na inicjatywy 
oddolne doradców zawodowych polegają-
ce na tworzeniu grup wsparcia, które mają 
charakter interwizji oraz powstawanie niefor-
malnych struktur sieciowych. Brak jest szcze-
gółowych danych dotyczących stosowania 
interwizji jako metody w usługach w zakresie 
poradnictwa. Zdarzają się inicjatywy oddolne 
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doradców, np. są tworzone grupy wsparcia 
lub nieformalne struktury sieciowe. Swoistą 
formą interwizji są dyskusje prowadzone 
na forach internetowych, np. na platformie 
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Za-
wodowej i  Ustawicznej lub na niezależnych 
portalach internetowych.

Resort pracy
Jak już wspomniano w  resorcie pracy rów-
nież nie ma regulacji dotyczących superwizji 
doradców zawodowych w  urzędach pracy. 
Nadzór nad pracą doradców zawodowych 
w  urzędach pracy sprawują przełożeni. Je-
dynie osoby podejmujące pracę w urzędach 
pracy na stanowisku doradcy zawodowe-
go-stażysty mają prawnie zagwarantowane 
wsparcie merytoryczne, gdyż wykonują za-
dania pod nadzorem doradcy zawodowego 
posiadającego licencję zawodową lub przeło-
żonego. Doradcy zawodowi w resorcie pracy 
mają również do dyspozycji forum interneto-
we działające w ramach programu kompute-
rowego Doradca 2000, na którym mogą się 
dzielić swoimi doświadczeniami.

W resorcie pracy zawód doradcy zawodowego 
w publicznych służbach zatrudnienia jest za-
wodem regulowanym co oznacza, że jego wy-
konywanie regulowane jest przepisami prawa.

Uprawnienia do wykonywania w  Polsce za-
wodu doradcy zawodowego w publicznych 
służbach zatrudnienia (powiatowych urzę-
dach pracy i centrach informacji i planowania 
kariery zawodowej) regulują przepisy ustawy 
o  promocji zatrudnienia i  instytucjach ryn-
ku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (j.t. Dz.U. 
z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Ustawa 
ta określa podstawy funkcjonowania tej gru-
py zawodowej, warunki wykonywania zawo-

du doradcy, wymagania dotyczące poziomu 
wykształcenia i  kwalifikacji oraz posiadania 
niezbędnego stażu pracy. Zgodnie z tą usta-
wą doradcy zatrudnieni w urzędach pracy są 
zobligowani do posiadania licencji zawodo-
wej. Licencje zawodowe są nadawane przez 
wojewodów, którzy prowadzą rejestry licencji 
na poziomie województwa. System licen-
cjonowania został wprowadzony w  2004 r. 
i obejmuje trzy stopnie licencji: 

 Licencję zawodową doradcy zawodowe-
go (tzw. podstawową), może otrzymać 
osoba, która wykonywała zadania w zakre-
sie poradnictwa zawodowego przez okres, 
co najmniej 12 miesięcy w  publicznych 
służbach zatrudnienia.

 Licencję zawodową doradcy zawodowe-
go I stopnia, może otrzymać osoba, jeżeli 
posiada, co najmniej 24-miesięczny staż 
pracy na stanowisku doradcy zawodowe-
go w  publicznych służbach zatrudnienia 
i  ukończone studia magisterskie lub co 
najmniej 12-miesięczny staż pracy na sta-
nowisku doradcy zawodowego w publicz-
nych służbach zatrudnienia, ukończone 
studia magisterskie z zakresu psychologii 
lub poradnictwa zawodowego.

 Licencję zawodową doradcy zawodowe-
go II stopnia, może otrzymać osoba, która 
posiada 36 miesięcy stażu pracy na stano-
wisku doradcy zawodowego I stopnia oraz 
ukończyła studia podyplomowe z zakresu 
poradnictwa zawodowego. 

Wprowadzenie licencji było związane z  po-
trzebą stymulowania doradców zawodowych 
pracujących w  urzędach pracy do rozwoju 
zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. 
Ponadto, doradcy zawodowemu może być 
przyznany dodatek do wynagrodzenia w za-
leżności od stopnia posiadanej licencji. 
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Należy zwrócić uwagę na specyfikę wykony-
wania pracy przez doradców zawodowych 
w urzędach pracy wynikającą z obowiązują-
cych regulacji w zakresie standardów i warun-
ków realizacji usług rynku pracy. Standardy te 
nakładają na doradców m.in. obowiązek współ-
pracowania z  innymi specjalistami w ramach 
powiatowego urzędu pracy, tj. pośrednikami 
pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego 
i liderami klubu pracy. Odmienna pod wzglę-
dem organizacyjnym jest sytuacja doradców 
zawodowych pracujących w  centrach infor-
macji i planowania kariery zawodowej woje-
wódzkich urzędów pracy. Centra te zazwyczaj 
zatrudniają kilku doradców, większość z nich 
posiada profesjonalne kompetencje oraz duże 
doświadczenie zawodowe, dlatego w tych ze-
społach stosowane są formy wspólnego oma-
wiania tzw. „trudnych przypadków”. 

Jak wynika z dostępnych danych, m.in. ankiet 
ewaluacyjnych wypełnianych przez doradców 
zawodowych po zakończeniu szkoleń organi-
zowanych przez zespół Euroguidance Polska, 
doradcy w resorcie pracy wyrażają potrzebę 
doskonalenia zawodowego m.in. w  zakresie 
superwizji, szczególnie takimi szkoleniami 
zainteresowani są początkujący doradcy.

Na rynku szkoleń w Polsce dostępne są szko-
lenia w  zakresie superwizji, które są organi-
zowane przez firmy komercyjne oraz orga-
nizacje pozarządowe. Nie ma danych, które 
pozwoliłyby oszacować liczbę dostępnych 
certyfikowanych superwizorów posiadających 
odpowiednie przygotowanie do wykonywa-
nia superwizji dla doradców zawodowych. 
W Polsce najliczniejsza grupa certyfikowa-
nych superwizorów jest szkolona na potrzeby 
psychoterapii. Mimo iż w Polsce kilkadziesiąt 
szkół wyższych prowadzi kształcenie w zakre-

sie poradnictwa zawodowego, jedynie w pro-
gramie studiów podyplomowych w zakresie 
doradztwa zawodowego na Uniwersytecie 
w Szczecinie znajdują się warsztaty dotyczące 
superwizji dla doradców zawodowych.

Doskonalenie zawodowe 

Resort edukacji 
Pracujący nauczyciele-doradcy zawodowi 
mogą podnosić swoje kwalifikacje na stu-
diach magisterskich uzupełniających (najczę-
ściej w systemie studiów niestacjonarnych).

Nauczyciele dokształcający lub doskonalący 
się są najczęściej nauczycielami czynnymi, 
zatem studia lub doskonalenie odbywają bez 
przerywania pracy, korzystają oni natomiast 
z przysługujących im urlopów szkoleniowych. 

Do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
motywuje nauczycieli-doradców możliwość 
uzyskania kolejnych stopni awansu zawodo-
wego nauczyciela zgodnie z  Rozporządze-
niem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w spra-
wie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
przez nauczycieli.

Oferta szkoleniowa skierowana do doradców 
z  sektora edukacji obejmuje różnorodne te-
maty i formy doskonalenia zawodowego. Do-
radcy mają możliwość korzystania z zarówno 
bezpłatnych form doskonalenia organizowa-
nych przez centralną placówkę doskonale-
nia nauczycieli - Krajowy Ośrodek Wspierania 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz ośrod-
ki regionalne, jak i płatnych form doskonale-
nia, prowadzonych przez firmy szkoleniowe 
(np. uzyskanie licencji na prowadzenie dia-
gnozy według wybranej metody, studia po-
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dyplomowe). Bezpłatne lub częściowo płatne 
szkolenia (np. studia podyplomowe, kursy 
trenerskie/coachingowe) są organizowane 
również w  ramach programów finansowa-
nych ze środków UE. 

Różne formy doskonalenia dostępne są w do-
godnych terminach na terenie całego kraju, 
zarówno w dni robocze jak w weekendy. Po-
nadto dostępne są też formy doskonalenia 
on-line. Doradcy mają więc możliwość wy-
boru czasu i miejsca szkolenia.

W ostatnich latach zrealizowano w Polsce kil-
ka projektów finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach których ofe-
rowane były specjalistyczne szkolenia podno-
szące kwalifikacje doradców zawodowych oraz 
studia podyplomowe przygotowujące nauczy-
cieli do pełnienia roli doradcy zawodowego. 

Resort pracy
Za realizację zadań związanych z organizacją 
i finansowaniem szkoleń kadry urzędów pracy, 
w tym doradców zawodowych, odpowiedzial-
ne są samorządy województwa i powiatu. Tak 
jak zostało wcześniej wspomniane, wprowa-
dzenie licencji dla doradców zawodowych 
pracujących w urzędach pracy miało na celu 
zaktywizowanie tej grupy pracowników pu-
blicznych służb zatrudnienia do stałego rozwo-
ju posiadanych kompetencji oraz podnoszenia 
kwalifikacji. Dodatkową zachętę do ciągłej edu-
kacji dla doradców zawodowych w publicz-
nych służbach zatrudnienia stanowią również 
przepisy o dodatkach do wynagrodzenia, które 
uzależniają poziom wynagrodzenia od faktu 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

W zakresie kształcenia i doskonalenia swojego 
warsztatu pracy doradcy zawodowi urzędów 

pracy mogą korzystać z następujących moż-
liwości:

 Studiów na poziomie licencjatu, magi-
sterskich oraz podyplomowych prowa-
dzonych przez szkoły wyższe. Obecnie 
kilkadziesiąt szkół wyższych w  Polsce 
oferuje studia w  zakresie poradnictwa 
zawodowego. Najczęściej w programach 
szkół wyższych poradnictwo zawodowe 
związane jest z psychologią, pedagogiką 
lub socjologią oraz marketingiem i  za-
rządzaniem. Wiele szkół wyższych ofe-
ruje bezpłatne studia podyplomowe dla 
doradców zawodowych wykorzystując 
możliwości dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej, jakie stwarza Europejski 
Fundusz Społeczny.

 Szkoleń organizowanych przez Departa-
ment Rynku Pracy MPiPS w ramach środków 
pochodzących z Funduszu Pracy oraz w ra-
mach zadań projektu Eurodoradztwo Polska.

 Szkoleń organizowanych przez wojewódzkie 
urzędy pracy, które organizują szkolenia dla 
kadry doradców zawodowych ze środków 
pochodzących z Funduszu Pracy. Szkolenia 
te są organizowane w oparciu o rozeznanie 
potrzeb doradców urzędów pracy.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w  placów-
kach Ochotniczych Hufców Pracy mogą ko-
rzystać ze szkoleń organizowanych przez Ko-
mendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. 

Wszyscy doradcy zawodowi mogą korzystać 
z licznych szkoleń dostępnych na rynku, które 
są oferowane zarówno przez instytucje pu-
bliczne jak i niepubliczne.

Ponadto wszyscy doradcy zawodowi w Polsce 
mogą doskonalić swoją wiedzę zawodową 
dzięki dostępowi do serii Zeszytów informacyj-
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no-metodycznych doradcy zawodowego, ak-
tualnie liczącej 45 zeszytów, dostępnej zarów-
no w wersji papierowej jak i komputerowej na 
portalu publicznych służb zatrudnienia, pod-
stronie projektu Eurodoradztwo Polska www.
praca.gov.pl/eurodoradztwo/publikacje.html.

Problematyka tych publikacji obejmuje za-
równo kwestie metodyczne, np. dotyczące 
rozmowy doradczej, problemów komunikacji, 
rozwiązywania sytuacji trudnych z  wykorzy-
staniem negocjacji, postępowania z  długo-
trwale bezrobotnymi osobami oporującymi 
jak również problematykę związaną z jakością 
w poradnictwie zawodowym, poradnictwem 
dla osób niepełnosprawnych, pomocą dla pra-
codawców w doborze kandydatów do pracy, 
etc. Jak wynika z sondaży prowadzonych przez 
Departament Rynku Pracy doradcy zawodowi 
są grupą pracowników urzędów pracy, która 
często korzysta z dostępnych szkoleń.

Odpowiednie warunki pracy 

W naszym kraju nie ma instytucjonalnych 
rozwiązań w zakresie tzw. ,,well-being at work” 
w  środowisku zawodowym doradców za-
wodowych. W Polsce prawa pracownicze, 
w tym prawa doradców zawodowych, regu-
luje i chroni Kodeks pracy. 

Resort edukacji
Obowiązujące regulacje prawne stwarzają 
podstawy do zatrudnienia doradców zawo-
dowych w  szkołach i  placówkach oświato-
wo-wychowawczych oraz określają zasady 
funkcjonowania instytucji zaangażowanych 
w świadczenie usług z  zakresu poradnictwa 
zawodowego w resorcie edukacji. Jednak nie 
zobowiązują jednoznacznie organów prowa-

dzących szkoły do zatrudniania doradców 
zawodowych. Dlatego też w  szkołach obo-
wiązek przygotowania uczniów do wyboru 
zawodu i kierunku kształcenia niejednokrotnie 
realizują pedagodzy, psychologowie, bądź 
nauczyciele. 

Działania w  ramach projektu „Bezpieczna 
i  Przyjazna Szkoła” mające na celu wprowa-
dzenie superwizji i  coachingu do pracy na-
uczycieli-doradców zawodowych umożliwią 
im kontrolę nad zachowaniem równowagi 
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. 

W resorcie edukacji Karta Nauczyciela daje 
możliwość nauczycielom-doradcom uzyska-
nia dodatku motywacyjnego oraz nagród 
okresowych za znaczące osiągnięcia w  pra-
cy zawodowej. Zgodnie z Kartą Nauczyciela 
nauczyciel-doradca zawodowy podczas peł-
nienia obowiązków zawodowych korzysta 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych na zasadach określonych w ko-
deksie karnym. Zgodnie z ww. dokumentem 
dyrektor szkoły ma obowiązek z urzędu wy-
stępować w obronie nauczyciela-doradcy. 

Resort pracy
Doradcy zawodowi w  urzędach pracy mają 
status pracowników samorządowych. Szcze-
gółowe regulacje dotyczące tych pracowni-
ków zawiera ustawa z dnia 22 marca 1990 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1218). Wprowadzone w  2007 r. 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z w sprawie standardów usług rynku 
pracy reguluje m.in. wiele kwestii dotyczących 
optymalizacji organizacji pracy doradców za-
wodowych poprzez szczegółowe omówienie 
postępowania przy udzielaniu porad indywi-
dualnych i grupowych. 
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Z kolei regulacje zawarte w  rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych warunków prowa-
dzenia przez publiczne służby zatrudnienia 
usług rynku pracy, również z 2007 r., gwarantują 
doradcom zawodowym właściwe wyposażenie 
miejsca pracy w sprzęt umożliwiający świad-
czenie poradnictwa zawodowego i  informacji 
zawodowej, dostęp do narzędzi i metod po-
radnictwa zawodowego oraz odpowiednie wa-
runki, które zapewniają poufność w świadczeniu 
usług. Wspomniane wyżej regulacje dotyczące 
zdobywania licencji zawodowych sprzyjają roz-
wojowi profesjonalnemu doradców oraz otrzy-
mywaniu dodatków do wynagrodzenia. Tak 
więc istniejące regulacje zabezpieczają głównie 
rozwój profesjonalny doradców, zapewniają 
dodatki do wynagrodzenia oraz gwarantują 
materialne warunki realizacji usług.

Środki interwencji 

W Polsce nie ma instytucjonalnych rozwiązań 
w zakresie wspierania doradców zawodowych 
resortu edukacji i pracy, którzy doświadczają 
syndromu wypalenia zawodowego. Doradcy 
zawodowi mający tego typu problemy mogą 
korzystać z ogólnodostępnej służby zdrowia, 
w  ramach której działają poradnie zdrowia 
psychicznego. Dostęp do tego typu poradni 
jest jednak ograniczony i nie zawsze posiadają 
one odpowiednich specjalistów. 

Resort edukacji
Warto jednak zauważyć, że w niektórych po-
radniach psychologiczno-pedagogicznych 
zatrudniających doradców zawodowych dzia-
łają niesformalizowane grupy samokształce-
niowe i  grupy wsparcia psychologicznego, 
co przeciwdziała wypaleniu zawodowemu 
i jednocześnie służy rozwojowi zawodowemu. 

W resorcie edukacji doradcy zawodowi 
mogą skorzystać z  bezpłatnych porad psy-
chologicznych oraz szkoleń organizowanych 
dla pracowników szkoły. Mogą oni również 
uczestniczyć w  spotkaniach grup wsparcia 
organizowanych przez organizacje pozarzą-
dowe oraz związki zawodowe. Dostępne są 
prywatne odpłatne praktyki psychologiczne. 
Szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, 
pracy z trudnym klientem, radzenia sobie ze 
stresem są organizowane w ramach szkoleń 
wewnętrznych w  szkole lub w  Ośrodkach 
Doskonalenia Nauczycieli. Dostępne są także 
płatne szkolenia z tego zakresu.

Resort pracy
W ramach szkoleń wewnętrznych organi-
zowanych przez urzędy pracy, prowadzone 
są szkolenia m.in. z zakresu przeciwdziałania 
wypaleniu zawodowemu, pracy z  trudnym 
klientem, radzenia sobie ze stresem, rozwią-
zywania konfliktów w zespole. Decyzja o zor-
ganizowaniu tego typu szkolenia należy do 
dyrektora urzędu pracy, który na podstawie 
rozpoznanych potrzeb może zlecić zorgani-
zowanie określonego typu szkolenia dla swo-
ich pracowników – doradców zawodowych. 
Doradcy zawodowi z  urzędów pracy mogą 
uczestniczyć w dostępnych na rynku szkole-
niowym płatnych szkoleniach z tego zakresu.
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Superwizja dla doradców

W sektorze pracy w ramach służb zatrudnienia 
obowiązująca struktura organizacyjna została 
ustanowiona na mocy ustawy nr  453/2003 
o  instytucjach służb publicznych w  dziedzi-
nie spraw społecznych, rodziny i  służb za-
trudnienia. Działania, takie jak superwizja lub 
interwizja nie zostały uwzględnione ani w tej 
ustawie, ani w obowiązkowych przepisach do-
tyczących służb zatrudnienia. Niemniej niektó-
re działania związane z procesem udzielania 
pomocy nowym pracownikom służby cywilnej 
w adaptacji do ich nowych stanowisk można 
w uproszczeniu uznać za działania o charakte-
rze superwizji. Zgodnie z wewnętrznymi prze-
pisami, które weszły w życie w dniu 1 lutego 
2009 r. zasada ta dotyczy wyłącznie osób pra-
cujących dla Centralnego Urzędu Pracy, Spraw 
Społecznych i Rodziny (należy nadmienić, że 
pracownicy Centralnego Urzędu nie pracu-
ją bezpośrednio z  interesantami, gdyż nale-
ży to do obowiązków urzędu pracy). Proces 
adaptacji obejmuje działania uzupełniające 
mające na celu pomoc dla nowych pracowni-
ków w szybszym opanowywaniu elementów 
pracy i umożliwianiu im rozpoznania zakresu 
ich pracy, ułatwiając im tym samym powią-
zanie w sposób ogólny pracowników z insty-
tucją. Uczestnikami w  procesie adaptacji są: 
nowy pracownik (osoba rozpoczynająca pracę 
w  służbie cywilnej), nadzorcy procesu ada-
ptacji (osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
procesem adaptacji, zazwyczaj bezpośredni 
przełożony nowego pracownika), gwarant 
adaptacji (osoba odpowiedzialna za niektóre 
aspekty procesu adaptacji zawodowej, która 
współpracuje z nadzorcami procesu adaptacji 
przy opracowywaniu poszczególnych planów 
adaptacji).

W ośrodkach doradczych zorganizowanych 
przez sekcję ds. społecznych i rodziny (biura 
doradztwa i  usług psychologicznych (RPPS) 
zakładane przez biura pracy) superwizja sta-
nowi obowiązkowy element szkoleń podczas 
dwóch pierwszych lat pracy. Superwizja jest 
przeprowadzana albo indywidualnie, albo 
w grupach. Sesje indywidualne są dostępne 
tak często, jak jest to konieczne, a  szkolenia 
grupowe są oferowane raz na miesiąc. Su-
perwizja jest oferowana przez osoby, które 
ukończyły akredytowane kursy szkoleniowe 
dla superwizorów. Szkolenia takie oferowały 
biura doradztwa i  usług psychologicznych 
(RPPS UPSVaR) w  latach 2006-2008 i  wyma-
gały kursu obejmującego 100 godzin zajęć.

W sektorze edukacji superwizja podlega prze-
pisom określonym w  ustawie nr 317/2009 
o  pracownikach i  specjalistach pedagogicz-
nych, która weszła w  życie w  zeszłym roku. 
Doradztwo zawodowe w szkołach jest prze-
prowadzane przez kadrę pedagogiczną (na-
uczycieli w roli doradców edukacyjnych) oraz 
specjalistów (głównie psychologów w ośrod-
kach edukacji oraz doradztwa psychologicz-
nego i zapobiegania (CPPPaP)). Istnieje szereg 
różnych obowiązujących przepisów związa-
nych z  tymi służbami. Zgodnie z  prawem 
superwizor i  superwizja mają zastosowanie 
do specjalistów. Specjaliści, którzy zakończyli 
szkolenie adaptacyjne, tj. ci, którzy zdobyli 
kompetencje zawodowe niezbędne do wyko-
nywania obowiązków niezależnego specjalisty, 
mogą zostać superwizorami. Superwizor „koor-
dynuje i profesjonalnie nadzoruje poszczegól-
ne działania zawodowe zgodnie z art. 4 oraz 
uczestniczy w bieżących szkoleniach i zdoby-
waniu innych kompetencji zawodowych przez 
specjalistów szkolnych” (ustawa nr 317/2009 

2.7 Słowacja
 Sektor pracy, spraw społecznych i rodziny: Štefan Grajcár, Ivan Valkovič 
 Sektor edukacji: Alžbeta Dianovská, Viera Hybenová
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o  pracownikach i  specjalistach pedagogicz-
nych). Zanim ta ustawa weszła w życie, super-
wizja była przeprowadzana przez doradców 
– nowi pracownicy pracowali przez pewien 
czas pod nadzorem ze strony wyznaczonych 
specjalistów z  większym doświadczeniem. 
Superwizja miała formę praktycznego szkole-
nia dotyczącego niektórych sytuacji i działań, 
konsultacji, analiz przypadków, grup Balinta 
dotyczących określonego problemu lub klien-
ta, itp. W niektórych ośrodkach superwizja była 
regularnie dostępna, podczas gdy w  innych 
tylko w przypadkach, w których uznano to za 
niezbędne, a w jeszcze innych w ogóle jej nie 
było. W przypadku niektórych rodzajów po-
dejścia do klienta przeprowadzano interwizję.

Są również dodatkowe aspekty doradztwa 
edukacyjnego, które wchodzą w  jego zakres. 
Doradca edukacyjny na Słowacji to nauczy-
ciel, który może, ale nie musi ukończyć spe-
cjalistycznego szkolenia i dokształcania w tym 
zakresie. Jest on mianowany na to stanowisko 
przez dyrektora szkoły. Superwizja jako taka nie 
wchodzi w zakres szkolenia doradcy. Komplek-
sową superwizję powinny oferować okręgowe 
ośrodki edukacji oraz doradztwa psycholo-
gicznego i zapobiegania (CPPPaP) za pośred-
nictwem osoby zajmującej się doradztwem 
edukacyjnym. W niektórych z  tych ośrodków 
osoba taka pracuje na pełen etat, w  innych 
w niepełnym wymiarze godzin, a w niektórych 
w ogóle nie ma osoby świadczącej komplek-
sową superwizję dla doradców edukacyjnych. 
Niemniej w przypadku gdy osoby te pracują na 
niepełny etat, superwizja nie jest wystarczająca, 
by zapewnić integralność systemu doradztwa. 
Interwizja – proces wzajemnej wymiany opinii 
na temat problemów praktycznych – to popu-
larna metoda wykorzystywana przez doradców 
edukacyjnych podczas spotkań. Obecne pra-

wodawstwo w zakresie edukacji nie klasyfikuje 
osób pracujących w CPPPaP jako specjalistów 
ani jako kadrę pedagogiczną. W praktyce ozna-
cza to, że osoby zajmujące się doradztwem 
edukacyjnym, będące jednocześnie nauczy-
cielami, są traktowane w zakładach doradczych 
jak pracownicy bez kwalifikacji, a decyzję na 
temat tego, czy ich rola w danym ośrodku jest 
odpowiednia, czy też nie, podejmuje dyrektor 
instytucji/szkoły. Są też inne problemy w dzie-
dzinie doradztwa edukacyjnego na Słowacji, 
które wynikają z  braku jasnych wytycznych, 
mianowicie wysoki wskaźnik rotacji doradców 
edukacyjnych oraz wynikający z tego brak do-
świadczonych i profesjonalnych ekspertów.

Doskonalenie zawodowe

Edukację doradców i specjalistów pracujących 
w  służbach zatrudnienia regulowały jedynie 
wewnętrzne przepisy, które weszły w  życie 
w lutym 2007 r. i dotyczyły rozwoju kwalifika-
cji pracowników służby cywilnej. Wewnętrzne 
przepisy określają te kwalifikacje bardziej szcze-
gółowo, zgodnie z art. 77 ustawy nr 312/2001 
o  służbie cywilnej. W dniu 1  października 
2009 r. weszła w życie nowa ustawa o służbie 
cywilnej (ustawa nr 400/2009). Wyszczególnio-
ne są w niej konkretne aspekty dotyczące wa-
runków edukacji urzędników służby cywilnej. 
Edukacja jest określona jako wspieranie szer-
szego wymiaru zrozumienia oraz podnosze-
nie kwalifikacji pracowników służby cywilnej. 
W ustawie tej ustanowiono prawo pracownika 
do wykorzystania co najmniej 5 dni roboczych 
rocznie na cele podnoszenia swoich kwalifi-
kacji. Przewiduje też ona, że urząd, w którym 
pracownik służby cywilnej jest zatrudniony, 
pokrywa koszty jego doszkalania. Nie ustano-
wiono jeszcze ani w pełni nie wdrożono we-
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wnętrznych przepisów dotyczących edukacji 
urzędników publicznych Centralnego Urzędu.

Istnieje przepis wewnętrzny dotyczący szko-
lenia nowych specjalistów dla biur doradztwa 
i usług psychologicznych (RPPS), który regu-
luje dokształcanie w  szczególności w  ciągu 
dwóch pierwszych lat zatrudnienia w  sieci 
ośrodków doradczych. Przebieg określonych 
w tym przepisie studiów obejmuje program 
edukacyjny zorganizowany dla nowych spe-
cjalistów. Wszystkim pracownikom oferowane 
są jednodniowe seminaria metodologiczne 
i konsultacyjne organizowane regularnie raz 
w  miesiącu oraz kilka jednodniowych semi-
nariów o  różnej tematyce (praca z  klienta-
mi, którzy są w  trakcie rozwodu, terapia dla 
par, dzieci z  zaburzeniami zachowania, itp.). 
Pracodawca ma również wspierać chęć dal-
szego kształcenia się ze strony pracownika, 
w  szczególności poprzez oferowanie szero-
kiego wachlarza wydarzeń i  sesji szkolenio-
wych. Pracodawcy mają również umożliwiać 
pracownikom udział w większości wydarzeń 
i sesji szkoleniowych podczas ich normalnego 
czasu pracy. W niektórych przypadkach praco-
dawca pokrywa również koszty podróży zwią-
zane z udziałem w działaniach edukacyjnych. 
Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do 
udzielania wsparcia finansowego na rzecz sys-
tematycznego, długookresowego kształcenia, 
na przykład w  postaci czesnego za dłuższe 
szkolenia psychoterapeutyczne. Pracownicy 
muszą pokrywać koszty samodzielnie. Dorad-
cy mają do dyspozycji szeroki zakres możliwo-
ści edukacyjnych i programów szkoleniowych. 
Poświęcenie się profesji doradcy wymaga 
chęci uczenia się przez całe życie, przy czym 
dobrego doradcę motywuje jego własna po-
trzeba rozwoju zawodowego. Urzędy pracy 
zorganizowały ostatnio kilka działań szkole-

niowych i  seminariów finansowanych przez 
EFS. W niektórych przypadkach doradcy są 
zmuszani do uczestnictwa w  takich sesjach 
szkoleniowych, nawet jeśli nie są odpowied-
nie dla ich aktualnych potrzeb zawodowych, 
lub w  powtarzających się szkoleniach, które 
już ukończyli (określona możliwość udziału 
w  szkoleniu może na przykład najbardziej 
odpowiadać osobie, która nigdy nie kształci-
ła się w danej dziedzinie, np. podstawowych 
umiejętnościach komunikacyjnych, mimo iż 
istnieje możliwość, że osoba, która ma już 
duże doświadczenie w danej dziedzinie, może 
potrzebować takiego szkolenia).

W sektorze edukacyjnym, ww. ustawa 
nr  317/2009 o  pracownikach i  specjalistach 
pedagogicznych obowiązuje od 2009 r. i regu-
luje również kształcenie ustawiczne doradców. 
Jest kilka rodzajów kształcenia ustawicznego. 
Zgodnie z prawem specjaliści i kadra pedago-
giczna ma prawo do 5 dni roboczych do wy-
korzystania na udział w kursach i programach 
w zakresie kształcenia ustawicznego. W usta-
wie określone są również warunki rozwoju 
i  realizacji programów w zakresie kształcenia 
ustawicznego. Doradcy otrzymują premie za 
udział w akredytowanych programach i w kon-
sekwencji ich pensje mogą wzrosnąć o okre-
ślony odsetek. Programy edukacyjne dopiero 
co zaczęły otrzymywać akredytacje i obecnie 
nie ma dostępnych informacji na temat pro-
gramów poświęconych doradcom w zakresie 
poradnictwa dotyczącego kariery zawodowej.

Przed 2009  r. psychologowie zajmujący się 
doradztwem w  edukacji (CPPPaP) kształcili 
się bazując na własnej motywacji, wymo-
gach pracy, specjalizacji i  zasobach finan-
sowych. Edukacja taka nie była scentralizo-
wana, a dane statystyczne jej dotyczące nie 
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podlegały ewaluacji pod względem finanso-
wym. W większości przypadków dokształcanie 
wynikało z  osobistej motywacji poszczegól-
nych doradców. Wiele działań szkoleniowych, 
w  których doradcy brali udział, było ofero-
wanych w weekendy. Dalszą motywację dla 
niektórych doradców zapewniali pracodawcy, 
którzy pokrywali koszty (częściowo lub w ca-
łości) w  przypadku osób, które uczęszczały 
na dodatkowe sesje szkoleniowe. Biorąc pod 
uwagę rozmiar budżetu państwowego, moż-
liwości edukacyjne w  przeszłości wydawały 
się raczej ograniczone pod względem ilości 
i mniej zróżnicowane. Doradcy mieli pewien 
zakres możliwości edukacyjnych, jednak nie 
zawsze odpowiadały one poszczególnym 
potrzebom występującym w  ich dziedzinie 
i praktyce. Tym samym doradcy poszukiwali 
możliwości edukacyjnych w innych sektorach, 
takich jak na przykład opieka zdrowotna i so-
cjalna oraz instytucje non-profit.

Nauczyciele-doradcy zawodowi mogą otrzy-
mać premie za kontynuację kształcenia, nawet 
jeśli ukończyli inne akredytowane programy, 
np. kierunek, na którym zdobyli dyplom. Dy-
rektorzy szkół zezwalają doradcom na do-
kształcanie według własnego uznania, gdyż 
nie istnieją obecnie żadne prawne wymogi 
dotyczące zezwalania doradcom w szkołach 
na podjęcie takiego dokształcania. Jest duże 
prawdopodobieństwo, że w  przyszłości do-
radcy edukacyjni będą podejmować specja-
listyczne studia w  swojej dziedzinie, uczest-
nicząc w 200 godzinach szkoleń na początku 
swojej kariery zawodowej. Obecnie do 23% 
doradców edukacyjnych nie odbyło żadnego 
specjalistycznego szkolenia ani nie zaczęło 
studiów w  tym zakresie nawet w  najmniej-
szym stopniu. 10% doradców edukacyjnych 
ukończyło szkolenia w  wymiarze 10 godzin 

w ciągu 6-15 lat wykonywania zawodu. Staty-
styki te pokazują, jak istotne jest opracowanie 
spójnego i  kompleksowego programu dla 
doradców edukacyjnych oraz ustanowienie 
obowiązku ukończenia takiego programu.

Odpowiednie warunki pracy

W odniesieniu do warunków pracy, tak samo 
jak to ma miejsce w  przypadku superwizji 
i  dokształcania, nie istnieją konkretne dzia-
łania, które przyczyniałyby się do tworzenia 
odpowiednich warunków pracy w  miejscu 
zatrudnienia. Wszystkie dające się określić 
działania dotyczące odpowiednich warun-
ków w  miejscu pracy nie są nastawione na 
potrzeby doradców, lecz dotyczą wszystkich 
pracowników. Charakter i  zakres tych inicja-
tyw zależy bezpośrednio od zasobów finan-
sowych. Nie istnieje ani konkretny program 
na rzecz doskonalenia warunków w miejscu 
pracy dla doradców, ani ogólne inicjatywy 
skupiające się na doradcach lub specjalistach 
w służbach zatrudnienia.

W dziedzinie spraw społecznych i  rodziny 
(RPPS) decyzja o skutecznym zrównoważeniu 
swoich obowiązków w  odniesieniu do cza-
su pracy należy do poszczególnych dorad-
ców. Pracodawcy na ogół nie uciekają się do 
tworzenia harmonogramów zajęć dla dorad-
ców. Zasadniczo doradcy sami się umawiają 
na spotkania z  klientami i przynajmniej czę-
ściowo mogą samodzielnie ustalać, ile spo-
tkań i z jakimi klientami odbędą danego dnia. 
W ten sposób mogą regulować nakład pracy. 
Niemniej jednak obciążenia pracą administra-
cyjną również są bardzo wymagające. Między 
różnymi miejscami pracy występują znaczące 
różnice. W wielu przypadkach zasoby fizyczne 
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danego miejsca pracy są dość problematyczne 
– zazwyczaj jest tylko jeden pokój do doradz-
twa indywidualnego oraz poczekalnia współ-
dzielona z  innymi wydziałami. W większości 
przypadków miejsce pracy jest zorganizowane 
w sposób zapewniający prywatność niezbędną 
do celów spotkania z klientem. Niemniej wiele 
ośrodków doradczych jest już przestarzałych 
i  są wykorzystywane na potrzeby doradców 
i klientów w najlepszym razie prowizorycznie. 
W większości przypadków warunki w miejscu 
pracy nie spełniają standardów niezbędnych 
do pracy doradczej z klientami. Działania ma-
jące na celu ochronę doradców przed poten-
cjalną agresją ze strony klientów, takie jak obec-
ność ochrony lub systemu ostrzegawczego, na 
ogół nie występują, wystawiając doradców na 
niebezpieczeństwo i tworząc niezadowalające 
środowisko pracy. W niektórych przypadkach 
jedynym środkiem zabezpieczającym jest po-
kój z 2 wyjściami. Nie jesteśmy w stanie do-
starczyć statystyk dotyczących liczby przypad-
ków agresywnego zachowania przejawianego 
przez klientów, jednak prawdopodobieństwo 
takiego zachowania daje podstawy do obaw. 
Kilka dni temu w Prievidzy klient roztrzaskał 
kijem baseballowym wyposażenie w kilku biu-
rach, w wyniku czego kilka kobiet pracujących 
jako doradcy ze strachu schowało się w  za-
mkniętym pokoju.

W sektorze edukacji sytuacja jest bardzo po-
dobna, gdyż warunki pracy są zazwyczaj re-
gulowane Kodeksem Pracy, który nie określa 
konkretnych działań w przypadku doradców. 
Wyposażenie wymagane dla CPPPaPs określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Republiki 
Słowackiej nr 325/2008. Zgodnie z tym rozpo-
rządzeniem ośrodki doradcze muszą być wy-
posażone w urządzenia kopiujące i sprzęt ICT, 
połączenie internetowe oraz inne niesprecy-

zowane urządzenia uznawane za niezbędne. 
Pokoje powinny być pozbawione przegród 
i mieć wyposażenie do specjalistycznych dzia-
łań indywidualnych i grupowych z dziećmi.

Warunki pracy doradców edukacyjnych usta-
lają administratorzy szkół. Jedynie 62% do-
radców edukacyjnych dysponuje własnymi 
biurami doradczymi, do 30% doradców edu-
kacyjnych nie ma komputera, tylko 49% ma 
możliwość korzystania z dodatkowych świad-
czeń, a prawo nie przewiduje specjalistyczne-
go wsparcia. Niedobór pracowników w tym 
zakresie w dużym stopniu odpowiada za wy-
soki współczynnik rotacji personelu. Obcią-
żenie doradców edukacyjnych pracą wynosi 
od 1 do 4 godzin tygodniowo, w zależności 
od liczby uczniów w  danej szkole. Każdego 
tygodnia 43% doradców edukacyjnych pra-
cuje po godzinach bez jakiejkolwiek rekom-
pensaty finansowej lub możliwości odebrania 
w zamian za przepracowane nadgodziny dnia 
wolnego. Problemy dotykające doradców 
edukacyjnych, zakres ich działań zawodowych 
oraz warunki ich pracy w  szkołach nie były 
poruszane od dłuższego czasu. Żadna z ww. 
ustaw nie zawiera przepisów dotyczących 
konkretnie ich pracy.

Jeśli chodzi o świadczenia dodatkowe, usta-
wa ustala podstawy do prawnego roszczenia 
o  odzyskanie kosztów związanych z  lecze-
niem lub rehabilitacją w  zależności od dłu-
gości stażu doradcy. W ustawie specjalistom 
i  pracownikom pedagogicznym przyznano 
również status osób chronionych w  celu 
zapewnienia im wyższego statusu ochrony, 
który jest ustalony głównie za pomocą wy-
sokiego wymiaru kary w przypadku ataku ze 
strony potencjalnych sprawców wykroczenia.
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Zasoby finansowe na cele 
interwencji

W ustawie nie uwzględniono kwestii inter-
wencji. Doradcy zainteresowani rozwiązaniem 
problemów związanych z ich wynikami zawo-
dowymi oraz ze stresem wynikającym z  ich 
pracy, w  tym z  wypaleniem zawodowym, 
zazwyczaj rozwiązują je samodzielnie w  za-
leżności od dostępności potencjalnie pomoc-
nych usług (ustawa odnosi się głównie do 
faktycznej dostępności usług – niezależnie od 
tego czy takie usługi są w ogóle dostępne, jak 
również ich dostępności cenowej, aspektów, 
które często ograniczają możliwości dostępne 
dla i wykorzystywane przez doradców).

W sektorze spraw społecznych i  rodziny ist-
nieje możliwość superwizji, w przypadku gdy 
jest to konieczne, jak również różne rodzaje 
seminariów i  sesji szkoleniowych w  ramach 
wewnętrznego dokształcania dotyczącego 
tematów obejmujących wypalenie zawodo-
we i zaburzenia postresowe. Takie seminaria 
i  sesje szkoleniowe były również oferowane 
w  ramach krajowych projektów edukacyj-
nych finansowanych z EFS i uwzględniały one 
tematy, takie jak odpowiednie warunki pra-
cy i  zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 
Programy takie nie są jednak przeprowadzane 
systematycznie od 2005 r. Przeciwnie, obecnie 
doradcy mają świadczyć takie usługi na rzecz 
innych pracowników urzędów.

Sytuacja w sektorze edukacji jest bardzo po-
dobna. Do dziś nie ma programów, praktyk, 
bądź działań koncentrujących się na konkret-
nych potrzebach i obawach doradców. Nie-
mniej ustawa stanowi, że „dyrektorzy szkół 
muszą przynajmniej raz w roku zapewnić ka-
drze pedagogicznej i specjalistom możliwość 

prewencyjnego doradztwa psychologicz-
nego i  umożliwić im udział w  szkoleniach 
mających na celu zapobieganie agresji, sa-
mozrozumienie i rozwiązywanie konfliktów”. 
Doradcy edukacyjni w  szkołach zwracają 
uwagę na problemy dotyczące podstawo-
wych warunków pracy i wymogów skutecz-
nego wykonywania ich zawodu, które nie 
zostały jeszcze spełnione. Często nie mają 
oni wystarczająco dużo czasu, by się zająć 
tym wszystkim, czego się od nich wyma-
ga w pracy i nie ma jasno określonego wy-
nagrodzenia za ich specjalistyczną wiedzę. 
Rozwiązanie problemu stresu związanego 
z czasem i poczucie bezradności u doradców 
w  obliczu systemu, który w  chwili obecnej 
nie spełnia ich potrzeb, stanowiłoby ważny 
punkt wyjściowy dla poprawy ich obecnej 
sytuacji i  zmniejszenia frustracji. Podjęcie 
tych kwestii może również służyć obniże-
niu wysokiego wskaźnika rotacji personelu 
w  tym zawodzie. Zamiast polegać w  pra-
wodawstwie na poszczególnych środkach 
skupiających się na szerszych zagadnieniach 
od dawna potrzebne jest systematyczne po-
dejście gwarantujące rozwiązanie poszcze-
gólnych problemów w  zakresie doradztwa 
edukacyjnego.
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Superwizja w Słowenii 
– geneza w skrócie

Superwizja w  Słowenii stanowi rodzaj do-
radztwa zawodowego, które za pomocą 
opanowania samoanalizy w  kontekście 
wykonywania własnego zawodu zapewnia 
wyższą jakość pracy zawodowej i stymulu-
je rozwój zawodowy i  osobisty doradców 
w różnym otoczeniu, w przypadku których 
bliski kontakt z  innymi osobami stanowi 
ważny element pracy. Superwizja to okre-
ślona metoda wsparcia uczenia się, która 
stanowi punkt wyjściowy dla autorefleksji 
zawodowej.

Superwizję w Słowenii wprowadzono w la-
tach 60-tych i  70-tych w  dziedzinie psy-
choterapii (terapii psychoanalitycznej) oraz 
opieki domowej. W psychoterapii superwizja 
stanowi istotny aspekt szkoleń, jak również 
ciągły proces przez cały czas trwania wła-
snej kariery. Bardzo szybko superwizorzy 
w  opiece domowej zaczęli w  swojej pracy 
uwzględniać teorie kultury organizacyjnej. W 
latach 80-tych i 90-tych grupa osób zajmują-
cych się zawodowo różnymi formami opieki 
uczestniczyła w kursach dotyczących kształ-
cenia podyplomowego w zakresie superwi-
zji w Holandii. W 1998 r. rozpoczęto pierwszy 
program podyplomowy w  zakresie super-
wizji na Wydziale Edukacji. W  tym samym 
roku utworzono Stowarzyszenie Superwizji, 
które następnie zostało pełnym członkiem 

Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Su-
perwizorów w  Europie (Association of Na-
tional Supervision Organisations in Europe 
– ANSE). Stowarzyszenie Superwizorów ma 
na celu wymianę informacji i doświadczeń, 
organizację spotkań ekspertów i  dokształ-
canie (konsultacje, seminaria i konferencje), 
egzekwowanie standardów zawodowych, 
egzekwowanie standardów międzynaro-
dowych w  programach szkoleniowych, jak 
również rozwój grup interwizyjnych i super-
wizyjnych. W celu przeprowadzenia procesu 
superwizji ustanowiono następujące kryteria 
dla superwizorów (w zgodności z minimal-
nymi standardami formalnymi dla edukacji 
superwizorów w  ANSE): ukończenie wery-
fikowanego programu w zakresie superwi-
zji na Wydziale Edukacji, kursu w  zakresie 
superwizji lub innych określonych szkoleń 
(ukończony program studiów drugiego 
stopnia lub nauk społecznych, praktyczne 
doświadczenie jako superwizor i osoba pod-
dawana superwizji).

Superwizorem zostają zatem osoby z  róż-
nych szkół terapeutycznych (psychoanali-
tycznych, analizy transakcyjnej, psychoterapii 
Gestalt, terapii rodzinnej, teorii kontroli, itp.), 
z  różnych programów i  kursów szkolenio-
wych organizowanych przez Izbę Społeczną 
Słowenii, jak również z programu podyplo-
mowego na Wydziale Edukacji. Superwizorzy 
ze szkół terapeutycznych przestrzegają zasad 
określonej terapii, którą praktykują. Nauka 
na Wydziale Edukacji obejmuje edukacyjny 

2.8 Słowenia
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i  rozwojowy model superwizji w  oparciu 
o uczenie eksperymentalne (John Kolb), teo-
rie komunikacyjne, podejście humanistyczne 
(Rogers) oraz sterowanie dynamiką grupy.

Superwizja zazwyczaj odbywa się w  ma-
łych grupach od 6 do 8 osób. Możliwa 
jest również superwizja indywidualna, ale 
ze względu na wysokie koszty oferowana 
jest rzadziej. Grupy interwizyjne czasem są 
kontynuowane po formalnym zakończeniu 
procesu superwizji: uczestnicy grupy super-
wizyjnej mogą kontynuować współpracę 
bez udziału superwizora. Rola lidera grupy 
przechodzi z osoby na osobę. Jeden z ce-
lów polega na niesieniu pomocy osobom 
zawodowo zajmującym się doradztwem 
przy refleksji na temat ich pracy. Cele indy-
widualne są ustalane na początku procesu. 
W trakcie tego procesu należy przepro-
wadzić około 15 sesji trwających od 2 do 
3 godzin z  przerwami od 2 do 3 tygodni 
między tymi sesjami. W praktyce zasady 
są dostosowywane do możliwości finan-
sowych i  organizacyjnych. Między sesjami 
uczestnicy zapisują refleksje na swój temat 
i na temat procesu superwizji.

Doradcy w sektorze edukacji i pracy stosu-
ją superwizję okazjonalnie, głównie w  za-
leżności od preferencji zarządu. Z  drugiej 
strony stosowanie superwizji pod wzglę-
dem społecznym jest uregulowane praw-
nie, dlatego też superwizja często wy-
stępuje w  ośrodkach pracy społecznej, 
organizacjach pozarządowych, ośrodkach 
opieki domowej, itp. Superwizję zaczęto 
również powszechnie stosować w  organi-
zacjach non-profit, w większości w postaci 
coachingu. Od roku 2004 superwizja w uję-
ciu społecznym jest regulowana przez Izbę 

Społeczną Słowenii, która oferuje również 
kursy szkoleniowe dla przyszłych superwi-
zorów i od 1995  r. przeprowadza superwi-
zję w ramach uprawnień publicznych. Izba 
Społeczna Słowenii jest odpowiedzialna za 
planowanie, wdrażanie i  monitorowanie 
superwizji pracy zawodowej w  dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego (http://www. 
soczbor-sl.si). Ważnym dokumentem w tym 
zakresie jest rozporządzenie w sprawie pla-
nowania, monitorowania i wdrażania pracy 
zawodowej w  dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego (Dziennik Urzędowy Republiki 
Słowenii 113/04).

Superwizja dla doradców

Superwizja dla doradców zawodowych 
w  służbach zatrudnienia Słowenii nie jest 
obowiązkowa, przede wszystkim z powodu 
braku czasu. W przeszłości podjęto próbę 
wdrożenia superwizji w służbach zatrudnie-
nia Słowenii, gdy grupa doradców zdecydo-
wała się na studia podyplomowe w zakresie 
superwizji w celu rozpoczęcia małych grup 
superwizyjnych (do 8 doradców) w różnych 
regionalnych urzędach zatrudnienia. Jest 
3 przeszkolonych superwizorów (na około 
350 doradców), a  superwizję w  przeszłości 
przeprowadzano w ramach trzygodzinnych, 
comiesięcznych sesji. Ostatnio po założe-
niu Ośrodka Edukacji w  kontekście służb 
zatrudnienia Słowenii superwizja zostanie 
prawdopodobnie wprowadzona ponownie, 
ponieważ ze strony doradców występuje na 
nią wyjątkowe zapotrzebowanie.

Jako metodę stosuje się również interwi-
zję, gdy doradcy zawodowi spotykają się 
w celach zawodowych, by przedyskutować 
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szczególne przypadki. Doradcy zawodowi 
w  służbach zatrudnienia Słowenii podczas 
zarządzania sprawami trudnych klientów 
(bezrobotnych) pracują w  zespołach: ze-
społy ekspertów składają się z  doradców 
w  zakresie zatrudnienia, doradców zawo-
dowych, doradców w  zakresie rehabilita-
cji i  korespondenta. Podczas współpracy 
w  zarządzaniu szczególnymi przypadkami 
osoby z  różnych dziedzin wnoszą również 
swoje spojrzenie. Doradcy zawodowi są 
również chętnie przyjmowani do zespołów 
ekspertów, obejmujących doradców szkol-
nych, nauczycieli i lekarzy, przy zarządzaniu 
przypadkami różnych uczniów szkół pod-
stawowych w  ramach corocznych testów 
zdolności przeprowadzanych przez służby 
zatrudnienia Słowenii dla uczniów 8  klasy 
w szkołach podstawowych.

Superwizja dla doradców uczniów w  szko-
łach nie jest obowiązkowa. Doradcy uczniów 
w szkołach mają dyplomy z dziedziny peda-
gogiki, psychologii, pracy społecznej, defek-
tologii i  pedagogiki społecznej. Z własnej 
inicjatywy doradcy uczniów mogą przystą-
pić do grupy superwizyjnej lub wziąć udział 
w procesie edukacyjnym, aby zostać super-
wizorem. Metoda obowiązująca w Słowenii 
to edukacyjny i rozwojowy model superwizji, 
który zmodyfikowała dr  Sonja Žorga. Naj-
częściej stosowany jest edukacyjny model 
superwizji (trzygodzinne spotkania 2  razy 
w miesiącu w serii 15 spotkań w ciągu roku 
szkolnego), natomiast grupy superwizyjne 
składają się maksymalnie z  7  uczestników. 
Inne modele superwizji rzadziej występują 
w  środowisku szkolnym. Na przykład tera-
peutyczne modele superwizji są częściej sto-
sowane w szkołach dla dzieci o szczególnych 
potrzebach oraz w  instytucjach dla nielet-

nich. Superwizor powinien mieć dyplom 
ukończenia studiów na kierunku superwizji. 
Obecnie nie ma wystarczającej liczby usłu-
godawców w zakresie superwizji z powodu 
braku wykwalifikowanych superwizorów. 
Oprócz braku superwizorów wprowadzenie 
superwizji jest kosztowne i szkoły często nie 
mają na to środków.

W środowisku szkolnym jest również kilka 
grup interwizyjnych zorganizowanych jedy-
nie na szczeblu lokalnym z  inicjatywy do-
radców z  różnych dziedzin, którzy ze sobą 
współpracują, ale takie inicjatywy zależą od 
tego, w  jaki sposób współpracują ze sobą 
doradcy w  danej instytucji lub regionie. 
Superwizję w  Słowenii określają 2  kluczo-
we dokumenty: Wytyczne programowe, 
doradztwo w przedszkolach; Wytyczne pro-
gramowe, doradztwo w  szkołach podsta-
wowych i Wytyczne programowe, doradz-
two w  szkołach średnich. Dokumenty te 
stanowią, że doradcy szkolni mają prawo 
i obowiązek uczestniczenia w programach 
uczenia się przez całe życie i  szkoleniach, 
jak również uczestniczenia w superwizji, in-
terwizji i podobnych grupach. Według stan-
dardów ustanowionych w tych wytycznych 
doradca szkolny musi uczestniczyć w takich 
działaniach przez co najmniej 2  godziny 
miesięcznie. Poza tym Instytut Edukacji Na-
rodowej oferuje superwizję w  swoim Ka-
talogu Kształcenia Ustawicznego dla Eks-
pertów, ale możliwość ta sama w sobie nie 
jest wystarczająco kompleksowa, by objąć 
wszystkie potrzeby.

Superwizja dla doradców w  ośrodkach po-
radnictwa edukacyjnego dla dorosłych nie 
jest obowiązkowa. W przeszłości w  zakresie 
superwizji przeszkolono 2 generacje dorad-
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ców, jednak szkolenia te przerwano z powodu 
braku środków. Niemniej szkolenia w  zakre-
sie superwizji rozpoczną się w 2011 r. dzięki 
wykorzystaniu funduszy służb zatrudnienia 
Słowenii.

Doskonalenie zawodowe

Doradcy zawodowi w służbach zatrudnienia 
Słowenii przestrzegają Kodeksu Wytycznych 
Etycznych Służb Zatrudnienia Słowenii oraz 
Zawodowego Kodeksu Etycznego Psycho-
logów, gdyż doradcy zawodowi są prze-
ważnie psychologami. Doradcy w zakresie 
zatrudnienia mogą mieć różne wykształ-
cenie. W przeszłości istniał systematyczny 
program dokształcania, ale obecnie kształ-
cenie opiera się na własnej, wewnętrznej 
motywacji do uczestniczenia w  kursach 
w trakcie godzin pracy. Po założeniu Ośrod-
ka Edukacyjnego w  służbach zatrudnienia 
Słowenii zorganizowanych zostanie kilka 
warsztatów, jednak obecnie doradcy zawo-
dowi także uczestniczą w  różnych sesjach 
i warsztatach szkoleniowych (Komunikacja 
i rozmowy doradcze, Trudni klienci i tematy 
określone w  następnych punktach). Nie-
które zewnętrzne szkolenia dostępne są 
również w  terapii Glassera, programowa-
niu neurolingwistycznym, psychoterapii, 
analizie transakcyjnej oraz terapii poznaw-
czo-behawioralnej, itp., mimo iż takie kursy 
są ograniczone z powodu braku funduszy. 
Wszystkie sesje szkoleniowe są oferowane 
doradcom nieodpłatnie w  trakcie godzin 
pracy. Zdanie egzaminu na eksperta jest 
wymagane w przypadku wszystkich dorad-
ców w służbach zatrudnienia Słowenii, ale 
egzamin nie obejmuje konkretnych umie-
jętności dla doradców zawodowych.

Doradcy zawodowi mają kilka możliwości 
kształcenia ustawicznego, które są organi-
zowane przez Centrum Euroguidance Sło-
wenia, takie jak Akademia, seminarium Cross 
Border i inne okazjonalne zagraniczne semi-
naria i konferencje (w przeszłości dostępne 
były również projekty Leonardo da Vinci lub 
Phare). W ramach projektu Akademia organi-
zowanego przez organizację Centrum Euro-
guidance Słowenia w tym roku po raz pierw-
szy oferowane będą praktyczne szkolenia dla 
doradców zawodowych z  sektora edukacji 
i pracy (http://www.academia-europe.eu).

Doradcy szkolni mogą brać udział w  semi-
nariach przez 3 dni w  ciągu roku szkolne-
go i  mają prawo do nieobecności do 5 dni 
w  celu odbycia szkoleń oraz do refundacji 
części kosztów (kwota jest ustalana przez 
dyrektora i  różni się w  zależności od szko-
ły). Doradcy szkolni mogą również korzy-
stać z  dokształcania w  ramach programów 
doskonalenia zawodowego dla nauczycie-
li oferowanych corocznie i  wyszczególnio-
nych w  Katalogu Kształcenia Ustawicznego 
dla Ekspertów. Mogą również uczestniczyć 
w  grupach studyjnych organizowanych 
przez Instytut Edukacji Narodowej oraz po-
dyplomowych studiach na szkołach wyż-
szych. Zazwyczaj motywacja dla doradców 
do uczestniczenia w  uczeniu się przez całe 
życie wynika z codziennego stresu w pracy. 
Doradcy szkolni mają wystarczająco dużo 
możliwości kształcenia, jak również mobilno-
ści w uczeniu się, ale uczestnictwo w nich jest 
ograniczone z  powodu konieczności obec-
ności w  miejscu pracy. Niektórzy doradcy 
szkolni potwierdzają również, że zdecydo-
wanie brakuje systematycznego podejścia 
do kształcenia ustawicznego.
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Doradcy w ośrodkach poradnictwa w przy-
padku kształcenia dla dorosłych mają dy-
plomy nauk społecznych (wymogi dotyczą-
ce wykształcenia określa ustawa o edukacji 
osób dorosłych) i ukończyli specjalne szko-
lenia przygotowujące do pracy w  ośrod-
kach poradnictwa oferowane przez Słoweń-
ski Instytut Edukacji dla Dorosłych. Ośrodki 
te oferują wystarczająco dużo możliwości 
kształcenia, w  tym przynajmniej 4 jedno-
dniowe sesje szkoleniowe w trakcie godzin 
pracy oraz dodatkowe, zewnętrzne możli-
wości kształcenia, które łącznie zapewniają 
około 90 godzin kształcenia rocznie. Istnieją 
również możliwości kształcenia ustawiczne-
go w  ramach uczenia się przez całe życie, 
ale niestety doradcy niezbyt chętnie w nich 
uczestniczą.

Odpowiednie warunki pracy

Doradcy zawodowi w służbach zatrudnienia 
Słowenii pracują 40 godzin tygodniowo, do-
stają dni wolne w każde święto państwowe 
i  korzystają ze świadczeń pracowniczych. 
Prawie każdy doradca zawodowy ma wła-
sne biuro, aby zapewnić prywatność przy 
świadczeniu doradztwa. Służby zatrudnienia 
Słowenii zezwalają na zatrudnienie w  nie-
pełnym wymiarze godzin, a  pracownicy 
odnoszą korzyści płacowe za pracę z klien-
tami.

Doradcy szkolni również pracują 40 godzin 
tygodniowo, otrzymują dni wolne w święta 
jako nauczyciele i  zazwyczaj mają własne 
biura, ale nie ma zapisanych standardów 
mających na celu egzekwowanie tych usta-
leń. Przysługują im te same świadczenia 
dotyczące miejsca pracy, bezpieczeństwa 
i ochrony oraz świadczenia pracownicze, jak 
nauczycielom.

Doradcy w ośrodkach poradnictwa w zakre-
sie edukacji dla dorosłych otrzymują stałe 
specjalistyczne wsparcie i  mają możliwości 
dokształcania się w celu zdobywania obszer-
niejszej wiedzy specjalistycznej i osiągnięcia 
biegłości, a  w  konsekwencji poczucia po-
prawy warunków pracy. Doradcy pracują 
40 godzin tygodniowo, okazjonalnie zdarza-
ją się nadgodziny, tak więc wymagana jest 
elastyczność.

Zasoby finansowe na cele 
interwencji

Ośrodek Edukacyjny w służbach zatrudnienia 
Słowenii organizuje warsztaty dla doradców 
zawodowych służb zatrudnienia Słowenii na 
tematy, takie jak komunikacja, rozmowy do-
radcze, praca z  grupami, radzenie sobie ze 
stresem, motywacja, realizacja procesu do-
radztwa według Amundsona, asertywność 
i szkolenie społeczne.
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W przypadku doradców szkolnych nie ma 
wytycznych na piśmie nakazujących udziele-
nie im pomocy w radzeniu sobie ze stresem 
i problemami związanymi z pracą. Oferowane 
są określone seminaria na temat wypalenia 
zawodowego, zaburzeń postresowych i  in-
nych tematów, jednak wiele zależy od danej 
szkoły oraz od tego, czy dany doradca szkolny 
dysponuje wymaganym czasem i  środkami 
finansowymi na ukończenie takich studiów. 
Służby oferujące pomoc w takich sytuacjach 
nie są łatwo dostępne dla doradców; do-
radcy szkolni polegają raczej na własnych 
strategiach radzenia sobie ze stresem, które 
opracowali dla siebie.

Nie ma szczególnych działań dotyczących 
programów związanych z  pracą, jednak do-
radcy w  ośrodkach poradnictwa w  zakresie 
kształcenia osób dorosłych mogą brać udział 
w  szkoleniach, które uważają za ważne dla 
swojej pracy w okresie przyznanym na kształ-
cenie w godzinach pracy.
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Idea of Cross Border seminars came into exist-
ence in 2005 as an initiative of Euroguidance 
Centres of three neighbouring countries – 
Austria, Czech Republic, and Slovakia. Main 
objectives were not only joining Euroguid-
ance Centres and their cooperation in com-
mon activity, but also meetings and network-
ing of practitioners and policy makers from 
the field of guidance from cooperating coun-
tries. To provide participants of the seminar 
with the broadest possible perspective on 
chosen topics all centres were involved in 
programme planning and preparation. This 
way, seminar could get together national 
experts and offer presentations of trends and 
topics actual in all countries. In years 2005-
2008 three Cross Border seminars were realized 
within this cooperation with following topics: 
Psychological methods in career and vocation-
al guidance in 2005, Transition from second-
ary schools to the world of work in 2006, and 
Guidance in institutions of higher education 
in 2007. In 2009 three other countries – Ger-
many, Hungary and Slovenia – were involved 
in preparation and organization of Cross Border 
seminar with the title Career guidance with-
out barriers. This broadening of cooperation 
proved to be meaningful as more interesting 
workshops, speeches and discussions could 
take place. Therefore we continued in this co-
operation also for Cross Border Seminar 2010 
and another new country – Poland – joined 
this initiative, too. Cross Border seminar be-
came this way an event involving majority of 
Central European countries. Participants could 
profit from information, experience and good 
practice exchange that was based on mutual 
understanding as the situation in the partici-
pating countries is quite comparable due to 
common grounds in guidance and somewhat 
similar social-historic development.

Cross Border Seminar 2010 was dedicated to 
professional care for counsellors with subtitle 
Who Cares For Those Who Care. Professional 
care for those who daily deal with problems 
and needs of others (such as guidance practi-
tioners, school counsellors, psychologists, etc.) 
is often neglected as it is seen as secondary to 
field of guidance. However, personnel are the 
core essence of all these services. Also profes-
sionalization of guidance counselling is not 
possible without paying particular attention 
to training, education and personal needs of 
practitioners. Some of these points were em-
phasized by keynote speakers Š. Grajcár (Cen-
tral Office of Labour, Social Affairs and Family) 
and Š. Vendel (University of Prešov in Prešov). 
Also nine workshops offered during the semi-
nar dealt with these topics. Stressful situations 
in career guidance and coping with them 
were discussed in two workshops (A. Kalbar-
czyk – PL, H. Hudabiunigg – AT). B. Gogala (SL) 
and I. Valkovič (SK) presented supervision in 
national contexts. Training opportunities and 
support of competencies for career guidance 
counsellors in different areas were themes in 
workshops led by A. Slowik (PL), S. Fritz (AT) 
and L. Novosad with B. Čalkovská (CZ). One 
workshop was dedicated to ethics and ethical 
dilemmas (D. Kopčanová – SK). This year the 
seminar was enriched by special workshop 
targeting directly policy issues. Representa-
tives of National Guidance forums and ELGPN 
presented actual developments in their coun-
tries and proposed common goals for further 
cross-border cooperation regarding research 
and professionalization of guidance counsel-
ling. Interactive ways of work, discussion, and 
exemplifications guaranteed practical orien-
tation of the seminar what was appreciated 
above all by practitioners.

3.1 Foreword
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As we believe interesting information and 
outcomes of the seminar should be further 
spread among guidance practitioners and 
other experts we decided to collect contri-
butions from workshop leaders and keynote 
speaker. We hope you will find inspiration and 
new stimuli in these texts.
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Mission

Vocational guidance and career counselling is 
a specialization within the profession of coun-
selling, one that fosters career development 
and work adjustment of individuals at each 
life stage. Guidance counsellors assist indi-
viduals to make suitable and viable choices.

Assistance with life-planning is a function that 
belongs to professional counselling from its 
very beginnings. The progenitor of profes-
sional counselling, the Guidance Movement 
really came out of the conviction of many 
guidance pioneers that human beings, par-
ticularly young people, desperately needed 
help in planning of their entry into compli-
cated, confusing world of work.

Thus vocational and educational planning ac-
tivities are virtually at the core of professional 
counselling’s legacy from the past. However, 
in the recent years it has seemed that many 
counsellors strangely turned away from voca-
tional/educational counselling and life plan-
ning as from activities that are somehow un-
worthy of their time and attention. Nothing 
could be further from truth. Vocational life is 
a wellspring of some of the most pernicious 
problems and at the same time one of the 
most fulfilling satisfactions that contemporary 
life can afford.

For individuals, who fail to cope adequately 
with the demands of vocational life and to 
achieve minimal success and satisfaction 
from work, it becomes almost impossible 
to achieve adequate levels of self-esteem, 
autonomy, or independence. A chronic fail-
ure in coping adequately with one`s voca-

tional life almost certainly leads to increased 
criminality. Anxiety and depression are both 
triggered and exacerbated by experience 
of stress, frustration, and failure in the work 
place. Many of the major developmental cri-
ses that people experience in the course of 
their lives are centred around challenges and 
discontinuities that affect their vocational role. 
Any attempts to provide professional help to 
an adolescent or an adult which ignore his 
or her vocational life are almost bound to be 
partial and superficial.

The rapid changes that are now occurring 
in the organization of work and the arrange-
ment of occupations as well as the increasing 
globalization of the workforce reaffirm historic 
mission of career counselling’s in helping indi-
viduals to adapt to societal expectations and 
personal transitions in their work lives.

Career counsellors are employed in settings 
as varied as schools, universities, companies, 
advisories, community agencies, and govern-
ment offices. They provide career services 
through the life cycle, including vocational 
guidance, work adjustment, career educa-
tion, job placement, occupational informa-
tion, academic advising, position coaching, 
employee assistance, retirement planning, 
vocational rehabilitation, and organizational 
consultation.

In one of the texts devoted to career counsel-
ling, in the book “Applying Career develop-
ment theory to Counselling”, its author R. Sharf 
emphasizes importance of career counselling 
with the apposite words: “Knowledge that sev-
eral hours spent with counselling can change 
the outcome of an individual`s life is an exciting 
challenge for a career counsellor. There are many 

3.2 Career guidance and counselling: Status Quo
Štefan Vendel, University of Prešov in Prešov
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types of counselling, such as personal and crisis, 
as well as psychotherapy, but only a  few coun-
selling situations are apt to have as potentially 
far-reaching effect as career counselling”.

Training in career development 
and career counselling

Probably nothing can be more important than 
providing of an adequate training to future 
career counsellors in order to meet the chal-
lenges.

The study “Relation of Type and Amount of 
Training to Career Counselling Self-Efficacy” 
conducted in 2004 in Italy examined the re-
lation of self-efficacy to length and type of 
training in a sample of Italian career counsel-
lors. Findings indicated that amount of career 
counselling training was positively related to 
counsellors’ self-efficacy regarding their abili-
ties to conceptualize vocational problems, 
deal with career indecision concerns, and 
provide educational counselling. In addition, 
counsellors who had participated in an in-
service training course that was focused on 
social cognitive/learning theories reported 
stronger self-efficacy regarding their skills in 
vocational problem conceptualization and 
educational counselling than did those who 
received more eclectic training.

Some analytics regard the current state in ca-
reer counselling in which the training is provid-
ed by counselling departments as significant 
weakness. There is a widespread perception 
that career counselling has been marginalized 
because of disinterest among both faculty and 
students. Educators in the field of counselling 
seem indifferent to career counselling.

A startling example of this indifference occurs 
in a text called “The Handbook of Counselling” 
(Locke, Myers, & Herr, 2001), in which “career 
counselling” is absent from all 44 chapter titles 
and scarce in the index. The specialization 
that originated the modern field of counsel-
ling by differentiating itself from social work 
is now marginalized.

Of course, part of the indifference among ed-
ucators in the field of counselling may re-flect 
the interests of their students who shun ca-
reer counselling courses as they concentrate 
on family therapy, community counselling, 
mental health counselling, and substance 
abuse counselling. It is unfortunate, given the 
contemporary need for counsellors to help 
individuals adapt to dramatic changes in the 
economy and occupational structure.

Despite this societal need – and probably 
because of disinterested faculty and uninter-
ested students – many education programs 
for counsellors offer only one course in career 
counselling, and often that course is taught 
by an adjunct instructor or new assistant pro-
fessor. Only a small number of programs offer 
a second course or an advanced practicum in 
career counselling. The programs that do offer 
a second career course find it difficult to iden-
tify a  suitable textbook. Thus, Euroguidance 
Network should develop training materials to 
improve courses and publish more materials 
for advanced courses.

Emphasizing training standards and compe-
tencies is an important part of this work. Such 
action is particularly important in light of the 
emergence of “substitute practitioners” . Given 
the societal need for career services, coupled 
with the disinterest of the counselling profes-
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sion at large, career coaches are flourishing, 
and Internet sites offering career help are 
proliferating. Some analytics lament over the 
“deprofessionalization” that goes with the 
“anyone can do it” mentality of coaches and 
designers of Web sites. Partly in response to 
this situation some counsellors call for the 
profession to help the public differentiate be-
tween professional career counsellors, career 
development facilitators, and career coaches.

In summary, counsellors respond positively 
to their training programs. Both faculty and 
training programs that reflect support for 
vocational psychology appear to be the most 
effective in engaging counsellors in career 
counselling activities. It is, therefore, not sur-
prising that after participating in a  counsel-
ling training program counsellors report more 
positive feelings about career counselling and 
more positive comments about their selfef-
ficacy as career counsellors.

Supervision

Together with the training there is a  need 
for supervision for counsellors working with 
clients. Everyone has its own individual flaws 
and blocks and career counsellors should 
receive appropriate supervision to ensure 
that these do not adversely affect their work. 
Together with continuing learning oppor-
tunities (perhaps through training and at-
tending professional meetings), supervision 
is important for the career counsellor’s devel-
opment. Career counselling is a demanding 
occupation and counsellors need to look after 
themselves between, during and after ses-
sions with clients. Good support from fellows 
is necessary to improve methods, share areas 

of common interests, pool knowledge, and to 
reduce isolation. In addition, supervision plays 
a supportive role for the counsellor.

Constant self-monitoring and examination 
of the career counsellor’s own work, which 
may usefully draw on feedback from clients 
is also important. Practicing counsellors can 
audio tape counselling sessions and receive 
supervision from more experienced fellows. 
The more experienced counsellors are able 
to role model for the less experienced ones. 
The practicing counsellors can also receive 
frequent feedback from their colleagues as 
they share case presentations in seminars 
whereby the practicing counsellors can profit 
from the cumulative expertise of all those 
involved in the praxis.

Competencies needed by 
counsellors

Primary areas (Competencies that guidance/
career counsellors should possess in order to 
assist clients with their career development 
needs) covered in major texts for a beginning 
courses in career counselling are:

  Career development theories
  Career assessment
  Career information resources
  Career development programming
  Field experiences
  Career interviewing /Career counselling 

competencies

Practitioners encounter a  diverse group of 
clients. Together with the primarily under-
graduate population seen in the educational 
counselling centres, most of the clients in 
the work offices are middle-aged. Because 
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of this, client demographics cut across age, 
race, gender, and levels of socio-economic 
status. Since guidance counsellors will likely 
be working with diverse clients in the future, 
their experience with such clients can be 
critical for training goals. Let me to say some 
words concerning these and other points.

Theories: The application of career 
development theories to practice

Many of the analytics who examined the cur-
rent status and imminent future of the career 
counselling profession identified its founda-
tional theories as a major strength.

Practitioners more readily accept some theo-
ries because they offer practical guidance. 
Osborn and Baggerly (Journal of Career De-
velopment, 2004) looked at school counsel-
lors to determine their preferred career coun-
selling and testing activities. In their work, 
the school counsellors who were studied 
mostly preferred to use trait-factor theory, 
which in this study included Holland’s theory. 
Person-environment correspondence theory 
and cognitive information processing theory 
were also preferences. However, this study in-
dicated that school counsellors spent limited 
time doing career development work.

In the study of Chris Brown from 2002, par-
ticipants – CC practitioners – responded to 
the question: “What if any career counselling 
theory/theories do you use?”. 55% identified 2 to 
3 theories that informed their work. Most noted 
were Holland, Super, Social Learning/Cognitive 
theories. Holland’s RIASEC theory is the most 
popular, perhaps due to the number of ap-
plicable tools, such as the Self-Directed Search.

Practitioners indicated that they applied ca-
reer theory to practice by (a) using assess-
ment instruments, and (b) conceptualizing 
client issues from the basic theoretical tenets.

In addition, it has been suggested that 
practitioners likely applied career theory 
to practice by relating the theories to dis-
tinct career services (e.g., guidance, place-
ment, education, counselling, etc.). In other 
words, career practitioners who provided 
vocational guidance used trait-and-factor 
theory to (a) interpret interest and ability as-
sessments, (b) provide information regarding 
educational and vocational interests and (c) 
encourage career exploration, and suggest 
person/job fit options. For clients who were 
in need of career education services, devel-
opmental counselling models were used 
to orient the client to developmental tasks. 
Practitioners who provided placement serv-
ices utilized Social Learning Theory to help 
clients secure employment in their chosen 
field by, for example, (a) reducing job search 
anxiety, (b) countering mistaken beliefs, and 
(c) increasing assertiveness.

The provision of career counselling from a the-
oretical framework is strongly recommended. 
Career development theories have definitely 
advanced and enriched the strategies and 
methods for helping people to deal with ca-
reer concerns. In addition, research on career 
counselling and career testing is essential to 
ensure effective implementation of a career 
development program. Adherence to a coun-
selling theory was indicated to be a  major 
characteristic associated with effective school 
counsellors. However, some practicing coun-
sellors do not appear to value career theory or 
research, and regard theory as “not applicable”.
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Indeed, the analytics deplore the ineffective 
communication between practitioners and 
researchers. Extensive data pertaining to ca-
reer development are continuously accumu-
lated yet not used because career counsellors 
and vocational psychologists work in separate 
spheres. Career development researchers al-
ready produced an impressive amount of 
content. Now the time may be to focus on 
helping career counsellors to use that content 
in their practices.

The analytics recommend that in the next 
decade the career counselling profession 
should (a) expand the purview of its theories 
beyond the traditional focus on the voca-
tional behaviour of white, middle-class men 
and should incorporate greater awareness of 
and sensitivity to race, sex, and culture; (b) 
concentrate more attention on adult transi-
tions to supplement its emphasis on adoles-
cent decision making; (c) promote a holistic 
view of life roles and emphasize “life structure 
counselling”; (d) integrate career develop-
ment theories to make them more coher-
ent and comprehensive; and (e) address the 
turbulence in the work world and soothe the 
anguish and ills experienced by workers.

Our experience suggest a  strong need for 
training that provides counsellors with up-
dates on career theories and current ap-
proaches that demonstrate practical appli-
cations of theories. “The Career Development 
Quarterly” has moved in this direction by 
asking the authors of the annual literature 
reviews to address one important question: 
How can the research published last year be 
useful to counsellors?

Progress in this direction surely will be fa-
cilitated by “Career Convergence”, the excit-
ing Web publication debuted by NCDA in 
February 2003. This electronic magazine pro-
vides a  practical online resource for career 
counsellors in the form of “how to” and “best 
practices” articles, informational tips, and Web 
links. There is promise that this “practitioner-
to-practitioner” forum will lead to collabora-
tive reflection and research on the process 
of career counselling. This research on proc-
ess would be best conducted by teams of 
practitioners and researchers working col-
laboratively.

Assessments

A common activity associated with career 
counselling is career testing. The Career Coun-
selling practise tends to make far greater use 
of assessments than does the personal coun-
selling. Assessments can enhance counsellors’ 
work; the use of assessments can often pro-
vide important insights into client´s concerns; 
and assessments can often play an important 
role in guiding and shaping counsellors work 
with their clients.

Practicing counsellors should learn to admin-
ister and interpret a  wide range of assess-
ment tools measuring: vocational interests, 
occupational values, career maturity, career 
identity, career decision making, and career 
self-efficacy. The most frequently used are the 
Strong Interest Inventory, the Self-Directed 
Search, the Career Transitions Inventory, My 
Vocational Situation, the Career Decision-
Making Difficulties Questionnaire, the Myers-
Briggs Type Indicator, Sigi-Plusand and so 
on. The counsellors also make use of qualita-
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tive assessments such as the Career Geno-
gram. Vocational assessment enables career 
counsellors to understand clients’ vocational 
behaviour in a  relatively objective way and 
improves the process of career intervention.

Regardless of level, most school counsellors 
report spending very little time on career 
testing. Approximately three-fourths of mid-
dle and high school counsellors participating 
in a published study reported spending very 
little time on career testing, an activity which 
is critical for accurate completion of students’ 
educational and career plans, as well as for 
providing valuable information for both the 
college and non-college bound student.

School counsellors need to have opportuni-
ties and support to provide career counselling 
and testing. Career testing data guide mid-
dle and high school counsellors in program 
development and evaluation. Therefore, it is 
crucial for school counsellors to gain support 
of administrators and policy makers in areas 
such as time for testing, specific training and 
help to provide appropriate career tests. Addi-
tional training may enhance the perceptions 
of counsellors who prefer not to spend the 
time devoted to career counselling by testing.

Frank Schmidt and John Hunter (1981) esti-
mated that the use of cognitive ability tests 
in employees´ hiring can produce large la-
bour cost savings, ranging from $18 million 
per year for small employers such as police 
department to $16 billion per year for large 
employers such as federal government.

Technology

Vocational assessment is enhanced by the use 
of technology. More specifically, the advance-
ment in computer-assisted techniques greatly 
enriches career assessment and intervention. 
Counsellors are relieved from the tedious task 
of data entry and analysis, and therefore can 
dedicate more time to facilitating clients’ 
awareness of themselves by explaining the 
assessment results. The wide use of the Inter-
net makes it possible to share and distribute 
information in a much more efficient way.

Another achievement of technology is the 
development and improvement of compu-
ter- based career planning systems. They pro-
vide an important support tool for the career 
counsellors.

Today, systems of career assessment and ca-
reer information are multiple and massive, 
and the Internet is the usual starting and 
end point for accessing them. In the busi-
ness area, electronic résumés and electronic 
interviews have become common. Online 
counselling has found its niche, and its us-
ers are increasing in number. Testing on the 
Internet has been readily available and has 
increased in popularity since a greater variety 
of tests, translated into many languages, have 
been offered online.

Information technology and the wide use 
of the Internet is the major threat for the 
provision of career services and the training 
of career practitioners, but at the same time, 
information technology provides an exciting 
opportunity for a  new application of career 
counselling and advances in the profession. 
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Because of the information and communica-
tion technology, enormous amounts of infor-
mation become available to the public. The 
occupational information that has tradition-
ally been available in career centres is now 
accessible from home with a few keystrokes 
on the computer keyboard.

In a  recent perusal of the Internet, I found 
interest inventories, assistance in developing 
a resume, occupational information, and sites 
that provide career counselling. I believe that 
the changes in technology offer many oppor-
tunities and possibilities for providing career 
counselling by using new and non-traditional 
methods. The amount and characteristics of 
career-related resources available to individu-
als expand daily. As an example, a technology 
that allows clients to access online short and 
engaging videos depicting the typical work 
activities of individuals in various occupations 
is available. In my experience, many clients 
would find this type of occupational infor-
mation more appealing than reading brief 
occupational descriptions. Similarly, online 
testing becomes much more appealing than 
boring pencil-and-paper testing.

Although technology may make career serv-
ices more easily accessible for many people, 
it may also increase the possibility that in-
dividuals can be harmed. In the past, most 
career assessments were not readily available 
to individuals, and career counsellors had the 
responsibility for evaluating the psychomet-
ric characteristics of an instrument before 
giving it to a client. Now clients have access 
to many career assessments that may look 
legitimate but that, in actuality, have poor 
psychometric properties. Hence, individuals 
may be making career decisions that are 

based on invalid instruments. There can also 
be financial costs because some of these 
sites appear to charge hefty fees for what 
may be negligible services.

Career assessment provided via Internet is 
just one example of interventions that can 
be problematic because they do exclude the 
help of a  counsellor. In some high schools, 
career development activities consist sole-
ly of computer-assisted career guidance 
programs. Whiston et al. (2003) found that 
counsellor-free interventions were not as 
effective as were other interventions that 
involved a  counsellor (e.g., individual coun-
selling, workshops, group counselling). They 
also found that individuals who used a career 
computer system supplemented by counsel-
ling had better outcomes than individuals 
who just used a computer system.

Some analytics regard the proliferation of 
counsellor-free interventions, both through 
the Internet and in other settings, as threat to 
the career counselling field and a disservice 
to clients. Unless career counsellors are more 
active in informing others on the efficacy of 
career counselling, administrators and organi-
zational decision makers may see counsellor-
free services as a less expensive alternative to 
career counselling.

In essence, computer technologies signifi-
cantly change the methods of delivering 
career services and provide an alternative 
path of offering career services. What is the 
role of counsellors then? Are they really ob-
solete? How can counsellors take advantage 
of advanced technologies to enhance career 
counselling services?
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Technology should become career coun-
sellors’ best assistant, not their competitor. 
Computers will accomplish much of the 
tedious and labour-intensive work, such as 
record keeping, the management of assess-
ment data, and searching for information. 
Discussion and consultation regarding cases 
can be done using multimedia technologies. 
I envision that technology will enhance ca-
reer counsellors’ performance by being an 
extension to what they are doing but not 
replacing their jobs. Computer technologies 
cannot substitute the counsellor’s role in 
facilitating self-awareness, self-exploration, 
and the construction of an individual’s ca-
reer path.

Career counsellors, being relieved from rou-
tine work by computers, can really use what 
they are trained for: helping people to make 
meaning of their life (with work as a part of 
life) and to develop coping skills to adjust 
well to their environment. Career counsellors 
do not just match people with work but also 
help people find their sense of self in relation 
to work and life.

Career Information

Other services, in addition to assessments, is 
production and analysis the Labour Market In-
formation. Among the most important kinds 
of information pertain: Where information 
about schools and vocations can be found:

  Description of occupations
  Work conditions
  Required education, knowledge, abilities 

and skills
  Entry and average income in the occupa-

tion

  What is the future outlook of the occupa-
tion clients are interested in

  Where further information about an oc-
cupation can be obtained

  What are the possibilities of finding a job 
in region where a client lives

Demands for such information grow as the 
possibilities of education and work fulfillment 
get more diverse.

In conjunction with information counsellors 
need a  psychologically based classification 
system of occupations. The change in oc-
cupational structure and labour demands 
makes it difficult for career counsellors to 
rely solely on the conventional classification 
system of job clusters. Many new occupations 
require workers to combine traits in a differ-
ent way than traditionally before, possess 
more adaptive skills, and have the ability to 
learn quickly to adjust to new environments. 
The new occupational classification system 
that will replace the International Standard 
Classification of Occupations currently used 
in EU countries and incorporate the changes 
that are occurring in the world of work is yet 
to be developed and refined.

Holistic Model of career 
counselling

A wide range of presented clients´ problems 
should be encountered by career counsellors. 
Career issues such as dealing with transitions, 
career indecision, underemployment, or un-
employment are often compounded by other 
life circumstances. Clients who have career 
concerns are also frequently dealing with 
concurrent issues of poverty, abusive home 
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situations, depression, anxiety, ageism, and so 
on. Some clients are influenced by situational 
factors such as divorce, the global crisis, or 
the downsizing of companies. Out of career 
counselling clients is usually about 60 percent 
women. Many of these women are dealing 
with gender issues related to career choice 
and job satisfaction.

Recent discussions in the career literature 
have emphasized the importance of not 
separating career and personal counselling. 
Incorporating both career and personal issues 
is sometimes labelled as a Holistic Model.

An important aspect of the counselling work 
for many of counsellors, as they try to engage 
the holistic model, is to realize that there are 
often more psychologically related issues to 
attend to than they first realize. Under the 
guise of conventional career related concerns 
career clients often present more complex 
personal issues. A request for assistance with 
a resume or help with a job search may mask 
more profound developmental impasses, af-
fective disorders, or other psychological con-
cerns.

Dealing with the complexity of the holistic 
model, is often one of the biggest challenges 
for practitioners. For some it is a novel notion, 
one that is contradictory to their understand-
ing of career counselling. Some career coun-
selling practitioners may not be qualified to 
attend to the personal issues of their career 
clients due to the nature of their training.

Other counsellors appear to intellectually un-
derstand the holistic model; they find them-
selves, however, continuing to dichotomize 
career and personal issues in practice. This 

process often manifests in comments that 
suggest that they would feel reluctant to 
work with clients as “psychologically” in the 
career centre as they would in the counsel-
ling centre. At times the distinction is clinically 
appropriate, but more often, it appears to 
represent an internalized, false dichotomiza-
tion of career and personal issues.

Furthermore, it is not unusual for practicing 
counsellors, particularly the more advanced 
counsellors, to initially experience the com-
plexity of the career counselling as a  threat 
to their sense of self-efficacy as counsellors. 
Often these advanced practitioners have 
developed solid therapeutic skills with the 
clients that they have seen in the counsel-
ling centres. Many of these practitioners then 
enter the praxis of vocational guidance think-
ing that it will be easier and less demanding 
than their work in the counselling centres. 
Counsellors often describe their experience 
here, initially, as “personal counselling plus all 
these add ones” and are surprised to find it 
comparatively more difficult. Indeed, career 
counselling is often more complex and harder 
to do than personal counselling.

The philosophy of the Career Guidance and 
Counselling today should be a  holistic one; 
particularly with regards to our approach to 
client concerns. That is, the training model 
of guidance counsellor should not compart-
mentalize clients concerns into dichotomized 
categories such as “career concerns” and “per-
sonal-social” concerns. I believe that career 
issues must be understood within overall per-
sonality context. As a  result, the vocational 
guidance and career counselling should be 
comprehended as a part of counselling psy-
chology.
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More unity and collaboration

Career counsellors work in schools, vocational 
guidance institutions, centres of psychologi-
cal services, employment offices, assessment 
centres, in private praxis and other institu-
tions. This fragmentation of career services 
has isolated counsellors from each other. 
Career counsellors could begin to address 
this fragmentation by organizing a  career 
summit meeting. In my vision for the future, 
not only would researchers and practitioners 
collaborate, but there would be more unity 
and alliance among professionals involved 
in career counselling. In my opinion, there is 
little contact among the vocational psycholo-
gists, career counsellors, and school counsel-
lors whose responsibilities also include ca-
reer development. In many instances, these 
groups are quite insular and tend to attend 
different conferences and draw from differ-
ent professional publications. Thus, advance-
ments in one area are not known in other 
areas, and individuals receive less than opti-
mum career counselling and assistance. This 
fragmentation also hinders the advancements 
that could occur if there was more unity. For 
example, only a  very few Euros from grants 
have been directed toward providing career 
counselling to needy individuals.

I believe that further advancement could be 
made if there was more unity among the 
professionals interested in career counselling 
and if these professionals would exchange in-
formation and work together with the shared 
goal of advancing career counselling. In fact, 
maybe it is time to have more meetings like 
this organized by Euroguidance Centres, 
the meetings where individuals from a vari-

ety of disciplines come together because of 
a shared belief that career counselling is not 
only a mean for addressing individual quality 
of life issues but also for addressing social is-
sues and problems.

Weaknesses of Career Counselling

One overriding weakness that was identified 
by multiple analyses was the minimal training 
offered by education programs for students 
who wish to specialize in career counselling. 
Many times the people who teach the ca-
reer counselling courses do not have an ap-
preciation and love and passion for career 
counselling. It is perceived as not as attractive 
as personal counselling. Many of those who 
do have a passion for career counselling are 
unable to teach the course in an interesting, 
thought-provoking, and engaging way. Fur-
thermore, counsellors-in-training have gener-
ally considered such courses as routine and 
boring. It is regrettable that some education 
programs cannot offer one faculty member 
who can teach a  strong career counselling 
course. That`s why Euroguidance Network 
should begin publish the books to support 
improvement in career counselling courses.

A somewhat related threat concerns individu-
als who are insufficiently prepared to provide 
career services. The popularity of job coaches 
who charge sizeable fees for finding indi-
viduals’ dream jobs represents a direct threat 
to those who are well trained and knowl-
edgeable about effective interventions. The 
popularity of job coaches, however, indicates 
that there are individuals who need career 
counselling; yet, career counselling profes-
sionals have failed to attract those individuals 
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to career counselling venues. I believe that 
career counsellors have done an inadequate 
job in promoting and informing the public 
about the benefits of career counselling.

Underutilization of services 
and inadequate service
Whenever I asked the students in my ca-
reer counselling class how many of them 
had visited the guidance office in their high 
schools or the career development centre 
(or counselling centre) at the university for 
career counselling services, most of them 
answered that they had never done so or 
sometimes had not even known where the 
career development centre was located. 
Those who had received service, all they 
remembered was that they were given some 
types of assessment, and, most often, they 
didn´t remember the results or the meaning 
of them. Underutilization of services and in-
adequate service seems to be another issue 
that needs to be addressed.

Targeting only college students
Career counselling seems to excessively tar-
get college students and to lesser degree 
secondary school students. The centrality of 
career development through the entire life 
span is missing from the current research and 
practice in the field. The early and late stages 
of the life span in relation to career develop-
ment have been poorly understood. Career 
education is integrated more often into cur-
ricula in secondary schools but is very rarely 
included at the elementary school level. The 
needs of older individuals are neglected; in-
formation and resources for providing career 
counselling services to these populations are 
sparse at best.

Strengths of Career Counselling
A chief strength of career counselling is its 
relatively long history. The beginnings of the 
organized practice of vocational guidance 
in the United States date to the early 1900s. 
Because of this history, there is a large body 
of data, knowledge, theory, and skills, which 
provide the underpinnings for the effective 
practice of career counselling. This long his-
tory also led to the availability of many career 
development theories. These theories and 
their derivatives inform the practice of career 
development.

A second strength of the career counselling 
profession is a  very practical one – you can 
make money! People who specialize in ca-
reer counselling can earn a  lucrative salary. 
In fact, the independent practice of career 
counselling is one of the few applied psy-
chology fields in which individuals can make 
substantial amounts of money. Yet because of 
that, the profession of career counselling can 
attract charlatans and foster greed in people. 
It is the bane of the career counselling that 
it sometimes attracts this unsavoury element. 
Not that there is anything wrong with making 
money working at something one loves, but 
whenever there is an opportunity for financial 
gain, a greedy, selfish group of people who 
prefer their own profit to clients´ benefits will 
also occur.

The third strength that analytics noted was 
that members of the counselling profession 
had produced excellent materials to use with 
clients in implementing career development 
models and counselling methods. There are 
many valid interest inventories, ability tests, 
value surveys, and developmental indices 
as well as some effective computer-system 
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interventions. These tools have been so use-
ful that, on the whole, the career counselling 
profession may have come to rely excessively 
on test interpretation as its central intervention.

Although test interpretation is a core activity, 
purchasing tests has become too expensive. 
A weakness that is particularly frustrating is 
that counsellors have insufficient funds to 
purchase these expensive tests and systems. 
Profit-seeking corporations now own and 
market the major career inventories and tests. 
Many counsellors would like to use these 
popular tools with their clients, but they can-
not afford to purchase the “products” from 
commercial enterprises. Early in the last cen-
tury, concerned psychologists, led by James 
McKeen Cattell, formed the Psychological 
Corporation to distribute tests because they 
feared the possibility of corporate entrepre-
neurs profiting excessively from the work of 
scholars and researchers. It would be a worthy 
project for Euroguidance Network to develop 
a  set of psychometric tools for career inter-
ventions and distribute them free of charge 
over the Internet. The exciting possibility is 
to go even further to develop Web-based 
career centres, one for counsellors and one 
for clients. This type of decision-support sys-
tem, delivered directly to counsellors in their 
offices by the Web, could allow counsellors 
to access tests, materials, evidence-based 
protocols, and other information quickly 
and conveniently. Perhaps counsellors could 
use such knowledge-delivery systems and 
use computer programs to do the person-
environment matching so fundamental to 
vocational guidance and to spend more time 
with holistic life planning. This suggestion 
extends Holland’s (1971) innovative idea of 
using a  counsellor-free, self-directed search 

for educational and vocational guidance to 
relieve counsellors so they can perform more 
complicated work with their clients.

Another strength of career counselling is that 
it is inherently positive. It focuses on a person’s 
strengths and how to use those strengths ap-
propriately. A “new” movement in psychology 
has named itself “positive psychology”. It is no 
more than what career counsellors have been 
doing every day for more than 100 years.

Yet another strength is that individuals who 
are having career problems are willing to seek 
out career counsellors. Although there con-
tinues to be a  substantial shame and guilt 
attached to such mental health issues as 
depression or personality disorders, there is 
a relatively little shame in not having all the 
skills to make an effective career decision. 
Career counselling has not been tainted with 
the mental illness, medical model approach 
to counselling.

Opportunities for Career Counselling
Because career counselling can touch every 
aspect of a person’s life and because career 
counselling has not been tainted with the 
social stigma of mental illness, there is rarely 
a dearth of clients. Practitioners discover that 
their clients´ base is only constrained by their 
marketing skills, because the potential audi-
ence for such services is limitless. Further-
more, any time there is a  social transition, 
there are even more clients. If helping people 
is what motivates a  career counsellor, then 
there is an important opportunity during 
times of social transitions to really help peo-
ple who are suffering. Career counsellors can 
quite quickly make a very positive difference 
in people’s lives.



128

3

Cross Border Sem
inar “Professional Care for Counsellors – W

ho Cares for Those W
ho Care” | Conference contributions

Because career counsellors have generally 
focused their practice and research on the 
dominant culture in a country, there are im-
portant challenges to significantly expand 
the base of career counselling by provid-
ing research on the career development of 
individuals who were generally not offered 
career counselling services. These groups in-
clude members of nondominant domestic 
cultures in the EU, such as individuals in lower 
economic categories; gypsies, non-European 
ethnic groups, individuals who are differently 
disabled and so on.

Implications for the Future: A Strategic 
Plan to Enhance Career Counselling
To continue its good work in the next dec-
ade, the career counselling profession must 
intensify efforts to serve the diverse clients in 
new settings, translate theory and research 
into knowledge about the career counsel-
ling process that can be used in practice, 
construct new tools that exploit the potential 
of informational technology, increase and 
improve the training offered to guidance 
counsellor, infuse information and values into 
public policy debates, and assist counsellors 
worldwide who seek to internationalize the 
profession of career counselling. In this regard, 
I offer for consideration the following objec-
tives and sample strategies.

To improve the training of career counsellors, 
Euroguidance Network should continue to 
publish materials and foster the development 
of materials to aid in teaching interesting and 
engaging career counselling classes. There are 
many ways how to learn, and career counsel-
ling materials need to be presented in lively 
ways that engage students in the learning 
process. Such materials might include expe-

riential activities, cases, videos, lesson plans, 
and syllabi; all these are important to provide 
opportunities for an active learning that is 
very important for adult learners, a group that 
includes many counsellors-in-training.

To broaden the focus beyond career deci-
sion making, Euroguidance Network should 
organize special conferences on the other 
aspects of career counselling (not career de-
cision making), such as maintaining a  job, 
different stages in the career development in 
a person’s life, the latest ways of progressing 
in a career, and the career counsellor’s actions 
and duties after clients have made their career 
decisions. Selected papers from such confer-
ences should be published.

To improve the basic and advanced skills of 
career counsellor practitioners, Euroguidance  
Network should focus at least one of its inter-
national conferences on the “best practices” 
in career counselling and then turn the pro-
ceedings of that conference into a  usable 
textbook on what works in career counselling 
and why it works. The Euroguidance Net-
work conferences should strive to have both 
beginning practice and advanced practice 
workshops, along with a strong multicultur-
al emphasis infused into all presentations. 
Euroguidance Network should offer awards 
for best practices in career counselling and 
widely publicize that competition. Euroguid-
ance Network should actively seek to mar-
ket career development more effectively to 
external constituencies such as legislators, 
school counsellors, parents, and corporate, 
educational, governmental, and nongovern-
mental agencies. It should also actively work 
with counsellor educators who teach career 
counselling classes to infuse marketing skills 
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into those courses. These skills should not 
be simply private practice marketing skills, 
but they should also include how to market 
the idea of career development and planning 
into the societal institutions in which career 
counsellors have membership or that affect 
their lives. Euroguidance Network have to 
expand efforts to market the effectiveness of 
career counselling to the public – develop 
audio and video public service announce-
ments that inform people about the good 
that career counselling can do in their lives. 
Individuals who know about career counsel-
ling want to avail themselves of the service. 
It carries no stigma in the public eye. The 
public may become even more interested in 
career services as employees are increasingly 
expected to manage their own careers.

To extend career counselling into unders-
erved groups in the EU countries and other 
nations, Euroguidance Network must conduct 
a career development project for underserved 
groups (e.g. gypsy, youth). It should also in-
stitute annual awards for “contributions to 
multicultural career counselling” and for “con-
tributions to international development of 
career counselling”.

Foster the international growth 
of the profession
One opportunity that is too important to 
miss is to make a significant contribution to 
the internationalization of the career counsel-
ling profession. In response to the globaliza-
tion of the economy and the emergence of 
world workers, countries across the globe 
are instituting career services and university 
training programs to prepare career counsel-
lors to develop and deliver these services. No 
longer should the career counselling profes-

sion originated in USA “export” its models 
and methods to international colleagues who 
translate them for use in their own countries. 
Now, career counsellors in numerous coun-
tries should design and develop indigenous 
models, methods, and materials that suit their 
culture and express their preferred ways of 
helping others. Euroguidance Network can 
do more to assist in the “globalocalization” 
of career counselling, which means adapt-
ing general knowledge about work, workers, 
and careers to the local language and caring 
practices of each country.

Scientist-practitioner approach 
to the field
It is also important for guidance counsel-
lors to be involved in career counselling re-
search. The research has to investigate ele-
ments critically to the process and outcome 
of career counselling. By doing the research 
guidance counsellors are able to contribute 
to the growing body of knowledge in our 
field. Possibility of doing research, particularly 
when counsellors see the studies that they 
have helped collect data for, published in 
significant professional journals is exciting. 
Including research as part of the praxis is an 
important part, as the current trended model 
of guidance is the scientist-practitioner ap-
proach to the field.

The cost-benefits of career counselling
Also, in my vision of the tasks to be accom-
plished is the collection of data that will allow 
career counsellors to show the cost-benefits 
of career counselling. In these days of increas-
ing accountability and the movement toward 
empirically supported treatment or interven-
tions, researchers must not only show that 
career counselling is effective, but also that 
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it is cost effective. Although it is difficult to 
determine the economic benefits of career 
counselling, researchers need to investigate 
the cost of career counselling and compare 
it with variables such as welfare and unem-
ployment costs, college student retention/
recruitment costs, and differential health care 
costs. The need for this type of research is 
critical and more efforts should be invested 
in these types of studies.

If we look on the value of career counselling 
from this point of view, the price of work 
which at current average earnings levels 
a  worker employed for 40 years produces, 
is in countries of The Visegrád Group – the 
Czech Republic, Hungary, Poland and Slova-
kia – more than 700.000 € and in other EU 
countries even much more. About investing 
such a  sum of money the board of expert 
consults a number of days. Attention to stu-
dent completing his/her education is devoted 
in vast majority of cases only form the side 
of his/her parents. Career counsellors have 
therefore great deal of responsibility not only 
for the future of their clients but indirectly for 
effectiveness of economy, because resources 
of tomorrow are in today`s schools.

In the global community in which we now 
live, it seems essential that counsellors in the 
EU countries learn what is happening else-
where. This kind of knowing will help us with 
our own multicultural and diversity issues 
and make us conversant with the growing 
world community of career counselling pro-
fessionals.
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3.2 When providing help is tiring: how to cope with stress 
and prevent burnout syndrome working with the 
unemployed and those looking for work 1

Agnieszka Kalbarczyk

1 This title was inspired by Jörg Fengler’s book "For therapists, 
physicians and nurses, teachers, advocates, priests…" – Helfen 
macht müde (1996)

Most people have an intuitive idea of what 
burnout is. In contemporary psychology we 
find terms and phenomena related to burn-
out syndrome as well as older designations 
like job stress, job depression or job strain 
(conditions that depend on how demand-
ing a  job is, the degree of control it allows 
a worker, and the social support available in 
the workplace).

The term “burnout” was first introduced into 
professional discourse in 1974 by American 
psychiatrist Dr. Herbert J. Freudenberger, who 
described the condition in his article “Staff 
Burnout Syndrome in Alternative Institutions” 
and defined it as a “breakdown of the psycho-
logical defenses (that) workers use to adapt and 
cope with intense job-related stress”. Freuden-
berger developed his concept of burnout 
in a book he co-authored with G. Richelson, 
"Burnout: How to Beat the High Cost of 
Achievement", published in 1980. There he 
identified the following components of burn-
out: loss of meaning in one’s life; inability to 
get along with family, friends and co-workers; 
disillusionment with marriage or career; and 
being tired and frustrated while needing in-
creased energy to maintain the established 
pace of one’s profession or personal life.

In the ten years after the term was introduced 
by Freudenberger, almost 50 different defini-
tions of burnout existed in social sciences. The 

various definitions were the results of different 
approaches. Only a few of them were tested 
by research using tools consistent with the 
definition and the general assumptions of the 
approach. Other definitions of burnout were 
determined by “self-help” models which relied 
on self-administered diagnosis and therefore 
are not always reliable. Unfortunately in most 
cases we have no way to determine if the 
process of defining burnout included recog-
nized psychometric parameters like reliability 
(a measure of the stability of the tool itself ) 
and validity (which definitively shows that the 
tool measures what it is intended to measure). 
Fortunately, professional tools to measure 
burnout symptoms and to identify its main 
causes are continually being developed.

Most definitions differentiated active from 
passive burnout, active burnout resulting 
from institutional aspects, external events and 
too many demands and passive burnout from 
the internalization of such external factors 
which results from too little resilience (caused 
by aspects of one’s personality, a lack of per-
spective about oneself, and one’s beliefs).

The general nature of burnout was described 
as follows: a  condition which is established 
gradually and as part of a  process through 
different stages (from 3 to 12). If burnout syn-
drome continues for a  sufficiently extended 
period of time, it can become chronic. If cer-
tain negative coping strategies are adopted, 
burnout syndrome can intensify and deepen. 
Burnout can appear cyclical: the first aspect of 
the cycle is perceiving one’s job as stressful, 
the next, applying destructive coping strate-
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gies, and then stabilizing or even deepening 
burnout becomes the final phase of the cycle 
as well as the impetus for the repetition of 
these stages yet again.

Burnout symptoms differ depending on an 
individual’s physiological reactions and vari-
ous personal resources – cognitive, social, 
and material – as well as his or her stage in 
the burnout cycle. Different symptoms of 
burnout occur in different professions, de-
pending on the specific nature of the job 
(for example burnout among medical staff 
can express itself by individuals in the profes-
sion becoming insincere, lying about patients’ 
chances of recovery, and relying on black 
humour, especially in connection with dy-
ing). But even given specific manifestations of 
burnout in particular professions, we can enu-
merate some general burnout symptoms on 
the psycho-physiological level, like negative 
emotions (feelings of frustration, anxiety, an-
ger, depression, and dissatisfaction which be-
come catalysts for chronic emotional fatigue), 
psychosomatic or physical health problems 
(chronic fatigue, increased vulnerability to ill-
ness such as colds, headaches, and backaches; 
frequent or prolonged illnesses or problems 
sleeping that lead eventually to insomnia).

Burnout can cause interpersonal problems 
like increasing difficulty communicating with 
co-workers, friends and family members; 
family stress – less time spent together and 
a  tendency to withdraw and neglect other 
relationships – is a  very likely outcome for 
so-called “helping” professionals.

Declining job performance in terms of quanti-
ty of work completed as well as the quality of 
the work itself is also a possible consequence 

of burnout, though rating performance is 
more a subjective than objective determina-
tion. Subjective feelings of meaninglessness 
in those who at the beginning of their careers 
were very enthusiastic and dedicated but 
see their enthusiasm replaced by cynicism is 
another common problem. 

The style one adopts to cope with the above 
mentioned problems is of the first impor-
tance. Substance abuse is a  common re-
sponse to burnout: the use of more alcohol 
and drugs, unhealthy eating (more or less 
than before), drinking more coffee and (for 
smokers) smoking more cigarettes. Instead of 
providing help and offering relief, developing 
or deepening bad habits diminishes one’s 
physical resilience.

Another destructive mode of coping with 
burnout involves reacting emotionally to 
stressful situations in extreme or exaggerated 
ways that are not appropriate to the situa-
tion (i.e. strong reactions to minor problems 
and reactions that are misplaced). A likely 
outcome of overly emotional responses due 
to burnout is a  tendency to create physical 
distance from others by withdrawing from 
or even breaking meaningful and important 
relationships and friendships, to withdraw 
from pleasurable activities because of tired-
ness and lack of motivation, as well as to work 
more but less effectively and less success-
fully. Instead of providing helpful solutions 
to the problem of burnout, these types of 
destructive coping diminish one’s psychologi-
cal resilience.

Corresponding to the individual level of burn-
out, we find a number of positive proposals 
that can help to reduce burnout syndrome. 
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All of them are based on taking care of 
oneself: participating in enjoyable activities 
that were important to the individual in the 
past, exercising even when the motivation 
for physical exertion is low; finding ways to 
relieve stress by relaxing and allowing one 
to rest and get the proper amount of sleep; 
practicing proven personal methods of im-
proving one’s mood.

Burnout in commonly thought of as an indi-
vidual problem. “The conventional wisdom is 
that burnout is primarily a problem of the indi-
vidual. That is, people burn out because of flaws 
in their characters, behavior, or productivity. Ac-
cording to this perspective, people are the prob-
lem, and the solution is to change them or get 
rid of them …” (Maslach, Leiter 1997). Maslach 
and Leiter underscore the organizational roots 
of the condition and conceptualize burnout 
as a process which involves key relationships 
between personal, social, and contextual vari-
ables. A conceptual model of the burnout 
process by Christina Maslach, presented for the 
first time in a 1976 article in "Human Behavior", 
has become the most popular one although 
it does not fit the standard way of thinking 
about this phenomenon. In her book "The 
Truth About Burnout", co-authored with Leiter 
in 1997, Maslach describes what burnout looks 
like: “Workers are conceding their time. They are 
working longer hours. They are taking work home, 
often continuing after-hours on computer equip-
ment they have purchased themselves. They are 
devoting more time to tasks that are not person-
ally rewarding, that is, that are not enjoyable 
and psychologically do not further their careers”. 
So as a consequence “three things happen: you 
become chronically exhausted; you become cyni-
cal and detached from your work; and you feel 
increasingly ineffective on the job”.

In other words, the burnout process begins 
in response to demands, pressure and an 
amount of work that exceeds one’s capac-
ity and moves next through the individual 
worker’s ineffective attempts to manage the 
first symptoms of burnout symptoms because 
one’s ability to cope is not sufficient for the 
amount of stress one experiences. In the end, 
one’s clients suffer as well, because the burnt 
out professional is no longer able to give his 
or her best to the people he or she serves.

Maslach formulates the concept of burnout 
as a  psychological syndrome with three di-
mensions: emotional exhaustion – caused by 
emotional overload; a  sense of low personal 
achievement – the feeling of low competence, 
a  lack of success at work, and depersonaliza-
tion expressed in negative attitudes toward 
and reaction to recipients of one’s service that 
become cause for concern in various ways 
depending on the particular profession.

The Burnout Inventory, created by Maslach 
and Susan E. Jackson but known as the 
Maslach Burnout Inventory (MBI), is the most 
popular tool for assessing professional burn-
out in human service, education, business, 
and government professions. According to 
its theoretical basis, it contains three general 
scales: a scale of emotional exhaustion (which 
assesses feelings of emotional exhaustion 
caused by one’s work), a  scale of personal 
accomplishment (which assesses feelings of 
competence and achievement in one’s work), 
and a  scale of depersonalization (which as-
sesses the level of unfeeling and impersonal 
responses toward recipients of one’s service, 
care treatment, or instruction).
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In the context of vocational counselling we 
can ask why the so-called “helping profes-
sions” are especially vulnerable to job burn-
out: do those who suffer burnout in these 
fields constitute a particular kind of person or 
do these professions by their very nature lend 
themselves to burnout? Maslach and Leiter 
suggest through their theories and research 
that both the individuals in these fields and 
the fields themselves contribute to a higher 
incidence of burnout.

If Maslach and Leiter are correct about profes-
sionals in these fields constituting a particular 
type of person, then it is necessary to focus 
on the individual risk factors they face. Some 
primary personality predispositions can be 
factors in the risk of burnout (i.e. type A per-
sonalities). Similarly, personal drives such as 
the need to be outstanding in one’s field or 
well-liked by everyone may contribute to the 
likelihood of experiencing burnout.

Aspects of a  counsellor’s self-image may 
make him vulnerable to burnout according to
Maslach and Letier:

How often do you think: "I should always be 
able to manage or I am indispensable, a per-
son with a mission?".

Do you find your job so important that you 
have to do this or everything will fall apart or 
you must finish jobs perfectly? And do you be-
lieve that nobody can perform your task better 
than you? That you should do everything by 
yourself? If so, you are a strong candidate for 
burnout.

Some fundamental attitudes the counsellor 
holds concerning the job and his clients can 

lead to burnout syndrome, such as being ex-
traordinarily enthusiastic, optimistic, devoted 
and at the same time unrealistic.

We find this kind of attitude readily among 
vocational counsellors. Such attitudes or ex-
pectations frequently attend their relation-
ships with unemployed clients. For example, 
they understand help as reaching concrete 
results that are “objectively good” for their 
clients. This definition of helping is often 
the result of a  counsellor projecting his or 
her value system onto the client. Frequently 
a counsellor fails to respect the client as an 
independent person with free will and at-
tempts in his own inner consciousness to 
take responsibility for the client. One of the 
oldest proposed methods to assist burned 
out counsellors in the helping professions 
is to encourage them to develop “detached 
concern”, a  kind of neutral thoughtfulness: 
preserving emotional distance but offering 
active behavioral involvement.

Unfortunately the personal beliefs of em-
ployees suffering from burnout syndrome are 
often reinforced by the institutions for which 
they work through a  system of rewards, in-
centives and expectations. Counsellors are of-
ten encouraged to maintain their central way 
of understanding their roles and continue to 
understand their position in their profession 
in the following negative ways: "I am not al-
lowed to neglect somebody asking for help 
or I feel personally responsible for my clients’ 
progress because the success of my clients’ 
careers depends on my efforts".

Unemployed clients’ attitudes towards the 
relationship they have with their counsellors 
are another important factor contributing to 
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burnout. There are clients who do not under-
stand that to succeed in their careers they 
must take decisive action on their own and 
take the requisite time necessary to realize 
their career goals. Such clients demand to 
be helped directly and immediately although 
real and concrete progress requires time as 
well as their very active participation.

It’s useful, particular institutional causes for 
burnout aside, to offer advice for counselors 
that they can implement immediately and 
use as often as possible:

  Try to be aware of your own expectations 
and assumptions.

  Appreciate your coworkers’ competence: 
use their knowledge and experience.

  Do not hesitate to ask for help: be more 
willing to ask for help and share ideas with 
others.

  Recognize priorities and delegate tasks.
  Don’t take another’s stress on as your own 

burden (your boss’ or clients’ problems).
  Notice the positive side of your job and 

take pride in the smaller successes you 
achieve.

  Learn to set limits and learn to say NO – 
negotiate a new/ temporary job schedule.

  Recognize when you need professional 
help to cope with your stress.

It can be very helpful for individuals to change 
the way they think about themselves and 
their roles at work. If you’re part of a helping 
profession and you understand help as a vir-
tue, then why not extend that understanding 
to yourself so that you can let others help 
you? If you sometimes forget that you are 
a fully dimensional human being rather than 
a perfect professional, consider how you care 
for and perform maintenance on even me-

chanical tools at home and work. You may 
tend to think of yourself as an instrument 
meant to help others but you are also a hu-
man being. Doesn’t it make sense to care for 
yourself much more carefully and respon-
sively than you care for mere material tools?

However important changing perspectives 
and caring for one’s self is, focusing only on 
personal responsibility at the expense of con-
sidering organizational roles and responsibili-
ties plays a crucial role in producing individual 
burnout syndrome: “burnout is not a problem 
of the people themselves but of the social en-
vironment in which people work...” (Maslach, 
Leiter 1997).

Beyond the personal considerations and 
recommendations we’ve been discussing, 
it’s essential to consider burnout as an or-
ganizational problem. We must identify and 
consider institutional risk factors. If “burnout 
in individual workers says more about the con-
ditions of their job than it does about them, 
[then] contrary to popular opinion, it’s not the 
individual but the organization that needs to 
change …” (Maslach, Leiter 1997). Therefore 
we must ask the obvious question: what is 
so special about a vocational counsellor’s job 
and what makes the person who performs 
that job so susceptible to burnout?

People with problems of various kinds, such 
as the unemployed seeking a  job, are typi-
cally the clients of vocational counsellors. 
Counsellors are in frequent or even perma-
nent contact with the negative emotions and 
behavior (aggressive, depressive, etc.) of their 
clients. Moreover, counsellors are in consist-
ent contact with clients who themselves are 
burnt out because of unemployment.
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Offering help and assistance is a basic aspect 
of counselling. Counsellors must be aware 
and responsive to clients as they are because 
being in close contact with a client is a central 
element of a  counsellor’s job. Counsellors 
are expected through verbal and non-verbal 
expression to use their bodies in an “appro-
priate way” to meet a client’s needs. On the 
other the clients’ goal of being employed is 
frequently not reached and this can be ex-
tremely frustrating for the counsellor.

Maslach and Leiter (1997) explain burnout as 
the result of a  relationship between the job 
and a  person – the product of a  mismatch: 
“Burnout is the index of the misalignment be-
tween what people are and what they have to 
do”. Given that misalignment is a central indi-
cator of burnout, it’s useful to consider from 
the earliest stages the potential difficulties 
someone choosing to become a  counsel-
lor might encounter. Even before they be-
gin their careers, candidates for a  career in 
counselling might appear ripe for burnout 
once we indicate a number of professional/
personal ‘misalignments’: candidates who are 
poorly educated, too optimistic about the ef-
fectiveness of a counsellor’s job, unprepared 
for and uninformed about the real conditions 
of a job and its potential difficulties. Even be-
fore conducting a single counselling session, 
an aspirant for such a  job might already be 
identified as a likely candidate for burnout.

Therefore, last but certainly not least, it’s es-
sential to focus on the organizational level 
of a  counsellor’s job. As Maslach and Leiter 
claim in their "The Truth About Burnout" 
(1997), “Contrary to popular opinion, it’s not 
the individual but the organization that needs 
to change ...”. 

To estimate the problem of employee-institu-
tion mismatching in their "Banishing Burnout: 
Six Strategies for Improving Your Relationship 
with Work", Leiter and Maslach propose taking 
the "My Relationship with Work Test" (Leiter, 
Maslach 2005) that evaluates:

  Workload: working alone or with others, 
amount of work to be completed, dead-
lines

  Control: authority, decision making, pro-
fessional judgment

  Reward: salary, benefits, perks, recognition 
of achievement

  Community: organizational communica-
tion, employee interaction

  Fairness: diversity, cultural sensitivity, dis-
ciplinary procedures, management’s treat-
ment of staff

  Values: management’s commitment to 
the organization’s values and mission, jus-
tice, honesty

Let’s consider the relationship between “help-
ing professionals” (i.e. social workers, medical 
staff or vocational counsellors) and their job. 
That relationship generally includes some 
“bad job” indicators such as an overloaded 
work schedule, no opportunity to exert in-
dividual control (research has demonstrated 
that lack of control is extremely stressful), 
treatment of workers perceived as unfair or 
unjust, weakness of a  professional commu-
nity and conflict of values in one’s job. Some 
general aspects of “good job” indicators, 
unsurprisingly, are just the opposite: clarity 
concerning goals, demands and instructions, 
feedback on progress and meeting dead-
lines, acknowledgement for job performance 
and especially participation in the setting 
of goals.



137

In conclusion, different proposals for dimin-
ishing job burnout must concern not only 
employees as individuals, but institutions as 
well. Some of the skills required to combat 
burnout need to be learned and the institu-
tion must be responsible for organizing train-
ing courses, helping to develop social and 
positive coping skills, personal methods of 
stress control and building and utilizing social 
support networks. Only institutions can build 
effective networks of professional support. 
And the institutions can adapt the features of 
a given job to better match employee capa-
bilities and allow for more self-management 
instead of exerting external control.

It remains to consider the question of wheth-
er the best way to respond to burnout is 
to develop skills to cope with it or establish 
measures to prevent it. Certain programs 
meant to mitigate against the effects of the 
syndrome were quite successful for partici-
pants who had not experienced the full cycle 
of burnout. Those with more serious symp-
toms of burnout syndrome didn’t respond as 
well to mediation. It is especially difficult to 
reduce and change the feeling of deperson-
alization – a core element of burnout in the 
counsellor’s profession. To conclude, we feel 
it is absolutely necessary to prevent burnout 
before it occurs given the difficulty of treating 
it or even reducing it once counsellors have 
suffered serious symptoms of the syndrome.
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How to define supervision?

Supervision in Slovenia is a method of profes-
sional reflection offering education and sup-
port to practitioners in helping professions, 
including guidance counsellors. It is a proc-
ess-oriented form of counselling, mostly deal-
ing with professional issues in organizational 
contexts. Supervision improves personal and 
professional performance and organizational 
roles of professionals.

Why do guidance counsellors 
need supervision?

Stress in helping professions
Hawkins and Shohet, authors of "Supervision 
in helping professions", state that stress in 

helping professions usually appears when 
a disturbance is stronger than the support in 
a  counsellor’s personal and professional life. 
Figure 1 shows both supportive and distur-
bance  factors (Hawkins, Shohet, 1992: 18).

Some stress is inevitable and can be a posi-
tive element in activating creative energy, but 
when there is no possibility of discharging 
this energy by taking effective action, physi-
cal, mental, behavioural or/and emotional 
stress symptoms can appear. It is important 
to recognize the symptoms and to seek rem-
edies through physical activity, therapy or 
supervision. Our Austrian colleagues propose 
a “burnout prevention wheel” that offers ad-
vice about what kind of help may be useful 
in a given situation. For example, the wheel 
suggests that one search for medical assist-
ance or therapy in cases where a counsellor 

3.4 Supervision supporting guidance counsellors
 Barbara Gogala, Employment service of Slovenia

Figure 1. Facets of stress in helping professions (Hawkins, Shohet, 1992).
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feels empty or depressed, and recommends 
supervision when a counsellor is searching for 
new meaning in his or her work.

Besides the supportive role mentioned above, 
supervision also plays an important role in 
improving the professional and personal skills 
of professionals. Supervision helps the profes-
sional progress from dependent beginner to 
autonomous practitioner, an individual who is 
able to make autonomous decisions as well as 
accept responsibility, adapt to new situations 
and be genuine and emphatic.

To summarize, our model of supervision has 
two main functions:

The supportive function focuses on the 
emotional side of interacting with clients. 
It helps a  professional to get in touch with 
his/her emotions, to become aware of their 
impact on the counselling relationship he/
she is creating with clients. It also serves to 
prevent burnout. As a  support, supervision 
offers a professional worker the chance to:

  be validated and supported both as a per-
son and as a worker;

  ensure that a  worker is not left to bear 
problems, difficulties and projections 
alone;

  have space to explore and express per-
sonal distress that may come up at work;

  plan more effectively and use personal 
and professional resources.

The educational function involves developing 
skills and competence. It gives a professional 
the opportunity to explore and master his/her 
interventions, to be aware of the dynamic of 
a counselling relationship in addition to the 
content of the interventions. As education, su-

pervision offers the worker the possibility to:
  reflect upon the content and process of 

his/her work and to receive feedback;
  develop understanding and skills within 

the job;
  receive information and another perspec-

tive concerning his/her work;
  facilitate the transformation of theoretical 

knowledge into practice.

And finally, the goal, as stated above, is to 
develop a reflective practitioner, one who is 
able to reflect before acting, who is autono-
mous, genuine and emotionally stable, and to 
enable him/her to learn meta-cognition and 
use it in his/her everyday practice.

The developmental and educational model of 
supervision is deliberately not meant to per-
form the controlling function of supervision 
(controlling the quality of service), because 
we believe that kind of control lowers the 
ability of professionals to explore and learn 
from experiences. The quality is included in 
goals stated above.

The developmental 
and educational model

The developmental and educational model 
of supervision is based on the understanding 
of supervision articulated by our colleagues 
from the Netherlands. It has been adapted 
for the Slovenian context. Basic theoretical 
assumptions are:

  experiential learning from John Kolb,
  humanistic approach to counselling – Ro-

gerian approach,
  group dynamic theories,
  theories of communication.
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Reflection on experience follows the Kolb 
theory of experiential learning. This model 
describes a circle, starting with a description 
of the experience: it is important that the 
practitioner describes the experience in as 
detailed a  manner as possible. The supervi-
sor is responsible for following the descrip-
tion with attention, to stimulate the narration 
and to focus on the information “between 
the lines” (tone of speech, things left out, 
changes in behaviour, etc). Sometimes in the 
group session supervisors ask other group 
members to pay focus on different aspects 
of the narration.

The core element of supervision is reflection. 
Reflection involves cognitive and abstract 
processes as well as emotions, intuitions, sen-
sations and bodily experiences. All of these 
elements provide us with information about 
the experience on which we are reflecting. To 
reflect we need to step back and pose hard 
questions like: Why are things done this way? 
How could I do it differently? While focusing 
on thoughts, feelings and behaviour we tend 
to make meaning from experiences. Reflection 
is also defined as the ability to think about the 
past; in the present; for the future. The supervi-
sor is examining the content of the experience, 
as well as the process. It is easier to follow the 
content, to offer different perspectives and to 
be careful not to propose possible solutions 
to the problem, as offering solutions stops 
the process of reflection. The process is usu-
ally possible to recognize through emotions 
and other aspects of the process that emerge 
in situations involving supervision. It is called 
the parallel process. It takes skill for the su-
pervisor to attend to all facets of the situation 
and simultaneously be aware of his/her own 
emotions and bodily sensations.

Giving meaning to the experience is the next 
phase in the progress of the circle. The ex-
perience is being interpreted, connected to 
similar experiences from the past, connected 
to theory, values, placed on an abstract level. 
If the supervision process has been successful 
so far, the practitioner usually gains insight 
into the situation. It is easy to notice an in-
sight when it occurs. Many times it is followed 
by laughter and a palpable change in mood. 
Nevertheless, it is important that the insight 
is verbalized so that it can be remembered.

Transfer into action is the last step in the cir-
cle. This is the proper time to think about pos-
sible solutions, different ways of acting, etc. 
In the supervision situation the worker can 
safely try new ways of acting, based on the 
insight from the previous steps. In the group 
settings, other members of the group can 
help by sharing similar experiences they’ve 
had.

The circle repeats again after a  new experi-
ence.

A humanistic approach is part of everything 
we’ve discussed so far. The supervision proc-
ess is oriented towards a client and includes 
empathy, genuine and unconditional positive 
regard towards him/her.

The process of supervision usually lasts for 
approximately 15 sessions; every session is 
two to three hours long, depending on the 
number of group members. It is inevitable 
that a  group goes through the stages of 
group development, so it is very important 
for the supervisor to have knowledge of and 
skills concerning group dynamics.
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Methods used in supervision

Reflection can be achieved with a  wide va-
riety of methods. Some of them are based 
on dialogue, while others use creative ap-
proaches, like drawing and imagining and 
thus reaching more hidden insights. Some 
of these approaches will be described here. 
Structured reflection offers a  sequence of 
questions that help the practitioner follow the 
steps of the experiential learning circle. The 
questions should be clear, understandable, 
short and supportive.

Level Questions

Descriptions of the experience:
description 
definition of the problem 
avoid valuing and giving solutions

What happened? 
What did you do?

Main factors contributing to the experience 
more detailed description, without the analysis

What were your reactions? 
What were you thinking? 
What did you feel? 
What was important for you? 
What do you think others thought/felt?

Analysis 
summarizing, specific and general conclusions

What does it all mean to you? 
How difficult is this situation for you?
Can you now see all the causes for what happened? 
Has it happened before? 
Do you see any similarities to past experiences? 
Can you draw any conclusions?

Alternative solutions 
finding other solutions – as much as possible

What else could be done? 
What can you do in a similar situation the next time?

Valuing solutions, choosing one What could be the consequence of all suggested solutions? 
Which one would you prefer?

Action plan Describe the plan more precisely 
Possible roleplay

Actions – new experiences

We can use the following counselling inter-
ventions:

  empathic listening with non-verbal signs 
for attention,

  underlying important themes,
  questioning,
  mirroring,
  paraphrasing,
  active listening and active understanding,
  confronting,
  summarizing.

We can also use creative techniques to come 
more quickly to the underlying issues. Paper, 
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coloured pencils, projective material, wooden 
toys, and sets of pictures are usually in the 
supervisor`s bag. We ask the participants to 
represent the case using these materials and 
then we ask questions based on the results.

Four levels of reflection is Michael Carroll`s 
way of going deeper into reflection. He de-
scribes levels of reflection in the following 
way:

  Level one is a non-reflective stance. It’s dif-
ficult to go inside and look at the broader 
picture.

 Typical statement: This client is resistant; 
he is a problem.

  Level two allows some distance from the 
event and begins to offer an observer`s 
point of view. There is an acknowledge-
ment of feelings and some empathy con-
cerning the other person`s perspective 
and context.

 Typical statement: I can understand why 
he does that, but it does not excuse it.

  Level three brings the awareness that both 
parties are responsible for the relationship 
and that both bring their history into the 
relationship. This level offers a more sys-
temic way of looking at experience.

 Typical statements: Let`s talk about that. 
How can I see it from multiple perspec-
tives?

  Level four is the self-transcendent position 
that means I begin to look at me and how 
I set up the situations I am in.

 Typical statement: What are my contribu-
tions to this?

Supervision utilizes all methods described 
above to bring the worker deeper and deeper 
into reflection.

Intervision – peer supervision

Intervision is supervision among colleagues. A 
group of colleagues decides to support each 
other’s learning in a group. There are advan-
tages and disadvantages to this way of learn-
ing. Let`s take a look at both, advantages first:

  members are taking the roles of supervi-
sors and/or supervisees, so they can prac-
tice skills in both roles;

  colleagues can be very emphatic because 
they are facing similar problems;

  they have to learn to communicate effi-
ciently, otherwise the group doesn’t work 
well;

  we learn from other people`s experiences, 
we learn from the interaction of the in-
tervision group;

Traps that an intervision group has to avoid 
include:

  a clear and strong structure is needed to 
avoid competitiveness between members; 

  a good balance between tasks and the so-
cial level (as Bion described) of the group 
has to be established.

To avoid difficulties clear structure and con-
tracts have to be established at the beginning 
of the intervision process.

To summarize, let`s look at the supervisor`s 
responsibilities:

The supervisor’s main responsibility is to cre-
ate positive conditions for learning. That in-
cludes methods, interventions and creating 
a  positive group environment so that the 
members feel safe enough to open them-
selves to learning.
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ANSE – Association of National 
Organizations for Supervision
in Europe

Supervisors all around the Europe have 
formed professional organizations. ANSE was 
found in 1997, joining national organizations 
into a single network. ANSE describes itself in 
the following way (www.anse.eu):

As supervision became an increasingly profes-
sional means of process-oriented consulting, 
national associations for supervision were 
founded in several European countries begin-
ning in 1975.

In 1997 on November 21st the national pro-
fessional organizations for supervision of Aus-
tria (ÖVS), Germany (DGSv), Hungary (MSZT) 
and Switzerland (BSO) established ANSE as 
an European umbrella association based in 
Vienna to meet the need for European coop-
eration and Europe-wide exchange of views 
among professionals.

ANSE now represents more than 8.000 quali-
fied supervisors and coaches in the field of 
consulting in 22 European countries and 
more than 80 training institutions.

ANSE is the association of national Organiza-
tion for Supervision and Coaching in Europe.

ANSE oversees professional interests on the 
international level.

ANSE is in contact with professional organi-
zations for supervision and coaching world-
wide.

ANSE – aims
To promote

  exchange of information between na-
tional organizations and training institutes; 

  exchange of experience between experts 
in counselling;

  dissemination of supervision and coaching;
  quality assurance of supervision and 

coaching (standards).

To support
  founding of national organizations for 

supervision and coaching;
  development of their own culture of su-

pervision and coaching;
  training initiatives in European countries; 
  research and coordination of study initia-

tives in the development of theories and 
methodologies for supervision and coach-
ing.

ANSE promotes learning about cultural diver-
sity and supports cooperation.

The Slovenian association was founded in 
1998 and has been a full member of ANSE
since 1999.
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The network of psychological counselling 
services was established in the late 1960´s 
and early 1970´s in Slovakia, or, as it was des-
ignated then, the Czechoslovak Socialistic 
Republic. These services were known as mari-
tal and premarital counselling centres and 
existed in every district town throughout the 
country. After the Velvet Revolution in 1989, 
they became centralized and renamed Cen-
tres for Psychological Counselling Services for 
Individuals, Couples and Family. This network 
was transformed and annexed to the network 
of Labour Offices, Social Affairs and Family in 
2005. Supervision was part of psychological 
counselling services from the outset as this 
kind of work is not possible without help from 
a more experienced and trusted colleague.

The network of psychological counselling 
centres in the domain of social affairs and 
family consists now of 55 counselling centres 
all over Slovakia and 95 counsellors (87 of 
them psychologists) are employed in these 
counselling offices. Supervision and further 
education is organized by the Central Office 
of Labour, Social Affairs and Family, a  gov-
ernmental agency located in the capital city 
of Bratislava. Six experienced counsellors are 
responsible for planning, organizing and of-
ten also for implementing various kinds of 
postgraduate education and supervision for 
the colleagues noted above. Depending on 
the number of newcomers to the field, we 
organize introductory education (a total of 
100 hours in 4 weeks over 2 years), occasional 
two or three day seminars on various relevant 
topics and regular one day sessions on su-
pervision, organizing issues and short-term 
topic seminars 10 times a  year in each of 8 
counties in Slovakia. The Central Office also 
organizes training in supervision for experi-

enced counsellors who a part of the system. 
The first such training was implemented in 
1995, the second lasted two and a half years 
(2006-2008), and both consisted of 100 hours. 
We currently have a list of trained supervisors, 
also certified by the Department of Education, 
for the entire Slovak republic and this list con-
sisting of approximately 20 names is available 
to all counsellors in our network.

Supervision for counsellors

Supervision for counsellors is provided both 
in individual and group form. Supervision is 
recommended and available for everyone 
on request and according to an agreement 
with one of the aforementioned supervisors 
individually. Furthermore, every counsellor 
is invited to attend a regular one-day group 
education session that offers supervision in 
a group setting. These educational meetings 
are held every month except for July and 
August.

One of the supervision methods I myself re-
cently offered is the development of practice 
through the reflection of SELF in relation to 
clients. This method involves developing the 
ability to relate to a wide variety of clients in 
depth and requires an openness not only to-
ward all aspects and dimensions of the client, 
but also to all aspects of the therapist. The 
challenge for a counsellor is to be able to offer 
openness and depth in relating to any client. 
Initial training can only prepare the counsellor 
for this challenge; after training, development 
of the ability to meet every client in depth is 
part of the ongoing developmental agenda 
of the therapist.

3.5 Supervision in the Slovak counselling centres network
 Ivan Valkovič, Central Office of Labour, Social Affairs and Family, Bratislava
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Developmental agenda

Supervision can play an important role in this 
process of development, not only through 
discussion of professional and practical is-
sues, but also by providing a  place where 
the self-development of the therapist can be 
attended to and where the humanity of the 
therapist is acknowledged. The developmen-
tal agenda (Lambers, E. 2009) involves:

  maintaining fitness to practice
  broadening our experience of humanity
  broadening the self that is available in the 

therapeutic encounter, being open to all
  aspects of ourselves and acknowledging 

our own humanity as a source of connec-
tion with the client

  physical exercise
  balance between rest and work
  nutrition
  challenge seeking
  working on ‘weak’ areas
  experiencing and exploring diversity
  expanding the imagination
  expanding our life experience
  facing fears, prejudice
  finding out about other people’s experi-

ences

Broadening the self that’s available in the 
therapeutic encounter is about personal/pro-
fessional development, that is:

  being open to all aspects of ourselves 
and acknowledging our own humanity 
as a source of connection with the client,

  bringing different dimensions or parts of 
the self to the counselling relationship,

  understanding and articulation of theory,
  developing self acceptance,
  acknowledging and experiencing our hu-

manity.

So, every counsellor needs to ask him/herself 
these questions:

  What do I need to work on in my develop-
ment so that I can offer an encounter at 
relational depth to any client?

  What are my self-development objectives 
as a counsellor?

  What are my self-development objectives 
as a supervisor?

  How might they be obtained?
  What are my excuses for not obtaining 

them?
  Where do I start?

One particular method concerning how to 
reach these areas in oneself and get closer to 
relevant answers involves drawing a map of 
one´s self-development to the present point 
and also projects it into the future. Any par-
ticipant in supervision can utilize 20 minutes 
to work on his/her own map on a  sheet of 
paper. The next step is to share their thoughts 
with another person for 30 minutes (15 min-
utes each). After sharing in dyads, the group 
discussion aims at summarizing and possibly 
generalizing the experience and learning of 
the supervisees. I find especially interesting 
the excuses for not obtaining personal objec-
tives and goals. Supervisees usually report 
that their articulation of these excuses is new, 
however I suspect that it is only new in that 
they have made the excuses public.
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This method is not strictly oriented toward 
professional issues and possible difficulties in 
demanding counselling work with our clients. 
I personally like it simply because it offers an 
opportunity for discussion to enter more per-
sonal area(s), since in my experience supervi-
sion very often (if not always) concerned with 
the personality of the supervisee. And conse-
quently, we also speak quite often about our 
personal lives or at least some areas of our 
personal lives with my supervisees. Doing so 
is very often highly rewarding and helpful not 
only to them, but also to their clients.
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Introduction

Health, respectively functional disability can 
hamper the self-sufficiency, mobility, sen-
sory perception, communication, mental and 
physical performance, and can also create 
a  number of obstacles, which complicate 
to a  great extent the course of university 
studies, the socio-educational as well as the 
subsequent socio-professional integration of 
disabled people.

The philosophy of support for disabled stu-
dents reflects a trend, which can be charac-
terized as one shifting away “from assistance 
to direct support and empowerment”, that 
is from the so called frequently useless de-
pendence and passivity to solving the issues, 
which are really out of the powers of indi-
vidual disabled students, and towards their 
selfdetermining support. This is aimed at ac-
complishing that students be able to specify 
the area requiring help and gradually learn as 
best as possible to cope with their problems. 
In the course of this process an empathetic 
and erudite university counsellor can provide 
efficient support and guidance.

Education is closely related to employment 
and social standing, whereas a  good job as 
well as a reasonable, within the given frame 
of reference usual, standard of living belong 
to the fundamental parameters of personal 

health, respectively to the psychosocial com-
ponents of the quality of life of each person in 
the present-day postmodern society.

Opting for university-level  
education is to be determined  
by the talent, academic  
background, capabilities, 
and will of the student

This is to be done irrespective of the student’s 
disadvantageous state of health or functional 
limitation or disorder. In this respect, working 
with such students is not diagnose/disabili-
ty-oriented, but it targets the impediments 
arising from the student’s health constraints 
and disorders in terms of pursuing university 
studies, i.e. the student’s capabilities of cop-
ing with the activities typical of the course of 
university studies and graduation.

Let’s keep in mind that a  disabled student 
may be several times more disadvantaged as 
regards university studies in case of interplay 
of unfavourable circumstances – for instance: 

  concerning the choice of university when 
the determining factors are not only the 
academic background and interest in 
a particular field of study but also the uni-
versity’s readiness in relation to the spe-
cific needs of the student. The very fact 
that disabled students need not be guar-
anteed comparable complete freedom 

3.6 Comments on the Professional Care for the 
Competence of Guidance Counsellors working with 
students with disabilities and SEN

 Libor Novosad, Technical University of Liberec, 
 Academic Counselling and Supporting Centre

 Kateřina Hádková, Charles University in Prague,
 Faculty of Education, Special Education Dpt.
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upon choosing their preferred university, 
as against students without any disabili-
ties, may subsequently come to light as 
insufficient motivation in the course of 
study and a questionable relation to the 
content of study as well as in subsequent 
employment;

  in the course of entrance exams and ad-
mission (form, procedure and assessment 
criteria) and personal studies (physical and 
interpersonal barriers, difficult access to 
study materials, lack of satisfactory ways 
of communication from the viewpoint of 
the student, etc.).

The afore-state facts might as well lead to 
premature termination of studies or to the 
fact that the student graduates in a field to-
wards which the student has developed an 
ambivalent attitude, and hence the student 
has no real interest in that field. The minimi-
zation of such a disadvantage belongs to the 
fundamental tasks of university counsellors 
and facilitators.

University-level guidance targets  
among others the following:

  information and study guidance,
  pedagogical/educational guidance,
  psychological guidance,
  guidance support for students with health 

disabilities and SEN (Special Educational 
Needs) – usually specialized in individual 
types of disability (physical, sensory, com-
munication), including specific learning 
disorders (dyslexia, dysgraphia, etc.),

  professional and career guidance,
  social and legal consultation,
  eventually religious/spiritual guidance.

The provision of guidance services at universi-
ties in the Czech Republic is incorporated in 
the Law on Universities (1998). The develop-
ment of and support for the competence of 
counsellors has been provided by the actively 
operating Association of University Guidance 
Counsellors (www.asociacevsp.cz).

What is inclusive education?

Inclusive education contains the conditions 
and process of mutual education of students 
without and with disabilities. It implies a func-
tional set of system measures enabling the 
education of students with disabilities or SEN 
in mainstream studies, and their active, as 
unreduced as possible participation in aca-
demic life.

University-level inclusive education is based 
on accepting the fact that the essence for 
studies as well as subsequent academic ca-
reer are the abilities, knowledge qualifications, 
motivation, and possibly special knowledge 
and skills in the selected field of study/pro-
gram. This, just like the accessibility of the 
basic human and civil rights, holds true of 
all academic study applicants and students 
without exception. In this respect health dis-
ability and its consequences cannot play any 
role. Nonetheless, a key role in the process of 
building up and ensuring an accessible edu-
cation (i.e. inclusive) environment is played 
by the fruitful elimination of impediments 
to education related to disabilities, thus the 
extent and coherence of compensating the 
consequences of various types or forms of 
health disabilities.
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What are university guidance  
counsellors expected to know/be  
able to in relation to students  
with disabilities and SEN?

  be open, respecting and unbiased, 
  understand the specific needs and princi-

ples of behaviour of students with func-
tional deficiency in the field of locomo-
tion, orientation and communication,

  perceive the student as individuality, and 
not as “disabled”, realize that students with 
disabilities just like other students manage 
their lives and studies, and are responsible 
for performing their academic and study-
related duties,

  support the student in coping with dif-
ficult situations, work with the student’s 
motivation, and facilitate the develop-
ment of the student’s self-sufficiency, 

  help the student define his/her capabili-
ties and needs, i.e. what the student is 
capable of managing, and what needs to 
be compensated for by means of alterna-
tive or modified way of education and 
examination,

  support the realization of measures elimi-
nating the impact of health disabilities on 
studies,

  promote the harmony of the mutual ex-
pectations and reliability of the student’s 
capabilities and the school,

  provide quality mediation services, collab-
orate with teaching and other academic 
staff, and be able to explain to them the 
“what, when, why and how” aspects of the 
issue at stake.

Do all guidance counsellors 
have the know-how?

Here are some ways and means of helping 
guidance counsellors acquire and develop 
the necessary competence:

  individual consultations for counsellors 
having no professional training and ex-
perience in the field of working with disa-
bled students,

  activities directly aimed at (lifelong) learn-
ing for university guidance counsellors, 

  hands-on or self-test courses and training, 
  various forms of work under supervision, 

Bálint-style groups, application of Video 
Home Training (VHT) or Video Interaction 
Guidance (VIG) methods,

  (auto) reflection of the character, course, 
and efficiency of one’s work with disabled 
students,

  analyses of suggestions stemming from 
the group sessions of teachers, guidance 
counsellors and students with disabilities 
or SEN.

In the Czech Republic, for example, Charles 
University in Prague and Ostrava University 
provide schooling for academic staff aimed at 
improving the awareness and optimization of 
their attitude towards and dealing with disa-
bled students. Most Czech universities have 
elaborated guidelines or norms pertaining 
to the support for students with disabilities 
or SEN.
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The state of affairs 
in the Czech Republic 
and a paradigm of competence 
essential for guidance counsellors

In the meantime the support for students 
with special needs does not have uniform 
rules in the Czech Republic. Most Czech uni-
versities provide support to students with 
special needs in the course of their studies 
by means of consulting service offices, and 
consulting and facilitating centres established 
at individual colleges and universities.

Charles University in Prague runs an Office for 
students with special needs, which serves the 
whole university, and provides coordination, 
consultation, information, registration, and 
conceptual activities as well as methodo-
logical help in an area covering the needs of 
university study applicants and students with 
special needs. At the level of the individual 
schools within Charles University a  system 
of the so called contact persons has been 
introduced. Each school of the university is 
authorized to establish a specialized informa-
tion and counselling office in order to meet 
the needs of university study applicants and 
enrolled students, thus also including stu-
dents with special needs. On 01.10.2008, fol-
lowing Provision No.25/2008 of the President 
of Charles University, a  document entitled 
“Minimal standards of support provided to 
students and university study applicants with 
special needs at Charles University” came into 
force within the framework of the university. 
The document came into existence in or-
der to objectively underpin the needs and 
standardize the support offered to university 
study applicants and students with special 

needs across all schools of Charles University. 
The document is likewise a  response to the 
all-European effort to standardize the sup-
port given to university study applicants and 
students with special needs attending Euro-
pean universities (List of minimal standards 
for UNICA member universities – Network 
of Universities from the Capitals of Europe).

The Technical University of Liberec (TUL) set 
up an Academic counselling office and sup-
port centre back in the 1992/93 academic 
year as a all-university counselling and sup-
port office for students faced with difficult 
life conditions and study problems as well 
as to provide pedagogical and psychologi-
cal, special pedagogical, professional, and 
social and legal counselling for TUL students 
and faculty, and the public at large. Integral 
part of the activities of the office is the me-
diation of solutions compensating for the 
consequences of student disability as well as 
provision of study assistance and technical 
support services (text digitalization, estab-
lishing a CD fund of study materials, lending 
compensatory and locomotive tools, etc.). In 
the course of existence of the counselling 
office, first off thanks to participating in the 
development project of the Czech Ministry 
of Education, almost all architectural barriers 
in the buildings of TUL and on campus have 
been removed. The equipment of the support 
centre has been continuously modernized 
(special SW, tools for visually impaired, dicta-
phones, etc.). The counselling office seeks to 
provide comprehensive activities in favour of 
disabled persons, namely by working both 
with high school students preparing for uni-
versity studies and TUL graduates who need 
assistance in finding optimal employment.
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On the ground that: ”Due to the growing 
number of children and students with disabili-
ties, who were previously integrated in ordinary 
elementary and high schools, and who have 
already reached undergraduate age, the number 
of university study applicants and university 
students has naturally been increasing. Therefore 
the current need for a targeted systemic solution 
to the issue of education of disabled people and 
of those interested in tertiary-level education 
has also arisen. In light of exercising the right to 
access to university education, it is necessary to 
provide goal-directed and systemic conditions 
for their possible studies” (*), the subject matter 
of stabilization of inclusive education comes 
under the priorities of the Professional group 
on education with the government’s Commit-
tee for the disabled and the Council of univer-
sities so that the comprehensively conceived 
and really existing accessibility becomes one 
of the underlying criterions for assessment 
of each Czech university. This, of course, also 
sets new, qualitatively higher requirements 
for the competence of university guidance 
counsellors and facilitators.

The requisite for specific knowledge and skills 
for university guidance counsellors will be 
dealt with in more detail by presenting the 
example of students with hearing impairment 
whose support is among the very demanding 
ones – among others in light of the peculiari-
ties in communication between a guidance 
counsellor and such a student and vice versa. 
Students with hearing impairment are able 
to manage university studies with certain 
help given their individual needs, which first 
off differ in the way they communicate due 
to limited hearing perception and speech 
production. However, it is important to state 
beforehand that people with hearing impair-

ment constitute a very heterogeneous group 
of students even in terms of the way of com-
munication with the majority of society.

A group of students whose hearing impair-
ment varies from light to medium to mod-
erately severe/related literature indicates 
moderately severe hearing impairment as 
the limit of acceptable hearing capacity for 
acquiring speech (Hrubý, 1999, Krahulcová, 
2002) and successfully compensate for their 
hearing defect with the help of quality tech-
nical aids (individual digital hearing-aids, FM 
systems) or a  Cochlear implant are used to 
being in a hearing environment and to oral 
communication. Hence they will need sup-
port other than that necessitated by students 
with severe to very severe hearing defects 
going into complete deafness where we are 
talking an outright ear channel deficiency. 
Such students are used to communicating 
in a visual motor system.

Hard of hearing students, students with 
a Cochlear implant or those who have gone 
deaf after the completion of speech devel-
opment are able to graduate from university 
without problems following suitable adjust-
ment of the conditions of study, given cer-
tain standards, diligence and tolerance, and 
support from their environment. It is exactly 
here that guidance counsellors come in with 
their knowledge of certain communication 
principles in consideration of this group of 
students, and with the task to also brief their 
colleagues and lecturers on the specifics of 
communication in that respect.

These students, apart from compensating 
for their hearing defect with technical aids, 
are capable of lip-reading live speech (they 
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perceive live speech with the help of their 
eyesight). When communicating with them it 
is very important to create optimal conditions 
for good visibility of the speaker who is being 
lip-read, therefore it is significant to establish 
the so called visual contact. Another not less 
important element is the lighting inside the 
room, and the distance between the speaker 
and the lip reader as well as a reasonable pace 
of speaking. Lip-reading is very demanding 
for people with hearing impairment in terms 
of the exhausting concentration of attention 
and demand factor of content comprehen-
sion. Persons with hearing impairment admit 
being able to handle lip-reading for 20-30 
minutes at the most.

University guidance counsellors should also 
brief lecturing colleagues of the following 
support options meeting the needs of stu-
dents with hearing impairment. In terms of 
better orientation in a  lecture what really 
matters is the synopsis of the lecture, and 
that at least certain portions of the lecture 
be presented by means of e.g. an overhead 
projector, data projector (visual props and 
clearness are pivotal by virtue of the limited 
hearing capacity). Lip-reading does not go 
together with taking notes during lectures; 
therefore students with hearing impairment 
cannot do without handouts, Xerox copies 
or hand-copying of lectures. The best solu-
tion in the case of making record of lectures 
is to have a personal assistant, the so called 
“recorder” in the form of a  fellow student 
whose handwriting and style of taking-down 
notes the student with hearing impairment 
is used to. A better case scenario involves 
taking down notes of lectures with the help 
of a laptop.

In terms of examinations it is necessary to 
consider whether the option of giving the 
exam questions in writing is not a  better 
alternative for both the examiner and the 
examined student. In case of a  written test 
it is necessary to extend the time limit for 
students with hearing impairment as those 
students must think about both the content 
accuracy of their answers and the meaning 
of the words and sentences contained in 
the questions. One should also accept for-
mulations which might not be grammatically 
correct.

Students, who are deaf or having severe hear-
ing impairment, show completely different 
needs. University studies conducted in a com-
munication code different than their native 
sign language, which they have been taught 
at elementary and high schools for students 
with hearing impairment are particularly 
burdensome. Many problems arise from the 
incomprehension of a number of situations, 
and the inaccurate, distorted interpretation 
of input information, which derive from the 
different language code and not from lack 
of intelligence. It is here that the demand-
ing role of guidance counsellors comes in. 
The optimal case scenario is for the univer-
sity guidance counsellor to be able to com-
municate with such students in the Czech 
sign language. A number of organizations 
for people with hearing impairment, schools 
and universities offer sign language courses 
all across the Czech Republic. Another viable 
solution is to resort to the services of a sign 
language interpreter when the need for com-
munication arises. Some counselling centres 
also employ such interpreters or hire them 
on an ad hoc basis.
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Sign language is the fundamental language 
of communication for people with severe 
hearing impairment or those who are deaf. 
It is a natural and fully-fledged communica-
tion system having its own vocabulary and 
grammar, and constituting specific visual and 
motor means (hand-expressed shapes, hand 
position and motions, face-play, positions of 
the head and upper body parts), produced 
in three-dimensional space (roughly deline-
ated by the spread-out elbows, the top of 
the head, and the waist). It has no written 
form. Deaf people in the Czech Republic are 
entitled to education conducted in sign lan-
guage pursuant to Act No. 155/1998 Coll. of 
11.06.1998 on sign language on the amend-
ment of other laws, and on its updating of the 
Act on communication systems for deaf and 
deaf blind people under No. 423/2008 Coll. of 
20.10.2008. It is important for those students 
to be furnished information in an acceptable 
communication code during lectures and 
seminars so that they can orient themselves 
in the material covered and narrow down 
problems related to incomprehension of 
hand-copied or photocopied lectures from 
fellow students. The shift of information be-
tween two communication codes is provided 
by sign language interpreters. Interpreting 
is a  unique conversion of the meaning of 
statements from the initial into the target 
language. Such a language conversion must 
respect both the distinction of the two lan-
guages and the differences in the cultures 
of people with and without hearing impair-
ment. It is important to accurately interpret 
the manner of expression, not to alter the 
meaning or content of the message.

Interpretation can in no way be considered 
relief or preferential treatment, but only me-

diation of the communication code, which 
is natural and usual for deaf people, whereas 
live speech is alien to them. Students with 
hearing impairment may not be discriminat-
ed against in any case. On the contrary, they 
must be given the opportunity to receive 
education in the language they understand. 
It is important that the interpreting of lec-
tures, seminars, consultations, examinations, 
the very presentation given by students with 
hearing impairment, the verbal production 
of fellow students, etc. be of sufficient qual-
ity. Interpreters should be able to find their 
way around a  given academic field, and to 
prepare in advance for each lecture and semi-
nar, which certainly requires that lecturers 
be helpful and make their materials available 
to the respective interpreter. In this case, as 
a  rule, university guidance counsellors are 
a great help as mediators between interpret-
ers and lecturers.

Every interpreter is bound by the so called 
interpreter code of ethics. The code of ethics 
determines the basic discretions and duties 
of sign language interpreters at work, and has 
in connection with the work of interpreters 
been created for the purpose of exercising 
the right of deaf people to fully-fledged com-
munication.

Even in the course of communication real-
ized with the help of a sign language inter-
preter it is necessary to adhere to certain 
principles of communication with a deaf stu-
dent, which must be observed not only by 
guidance counsellors, but also by the other 
colleagues, who should be given sufficient 
instructions, which is in the competence of 
guidance counsellors.
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A deaf person is entitled to having an inter-
preter, as has already been mentioned here 
above, but first off must request to be allotted 
an interpreter. Deaf students are also enti-
tled to choose their interpreter. Interpreting 
can be provided by means of the Czech sign 
language, signs Czech, spoken and written 
Czech in line with the individual commu-
nication preference of a  deaf student. It is 
important that the speaking person always 
conduct a conversation directly with the deaf 
student, and thus to maintain visual contact 
with the deaf student and not with the inter-
preter. It is also important to communicate in 
real time and not to speak to the interpreter 
expecting that the deaf student be given 
explanation by the interpreter at a later point 
in time. A deaf student needs to see clearly 
both the speaker and the interpreter. During 
any conversation, explanation, or lecture the 
speaker is not advised to perform other activi-
ties, come around, or turn over. At the end of 
the conversation it befits to find out whether 
the deaf student needs additional clarifica-
tion. Even in the course of interpreting a deaf 
student cannot make notes of the lectures. 
Therefore even in such cases it is appropri-
ate to make use of personal assistants, the so 
called “recorders”, who presently write down 
lectures by mostly entering their contents in 
a laptop. Sometimes when it comes to writing 
notes down on paper there might be prob-
lems reading one’s individual handwriting. In 
the Czech Republic assistants are recruited 
from among fellow students, but in Austria, 
for instance, such “recorders” are recruited 
from among students from other academic 
fields in order to provide objective records, 
which are not influenced by their subjective 
judgment of the material covered.

Conclusion – acquiring specific 
competence is not a one-off act

Similarly to other counselling skills, specific 
competence needs further development 
and updating so as to match the various 
situations, capabilities, and needs of student 
clients. A prerequisite for a  susceptible, un-
biased, and matching the circumstances ap-
proach is the endeavour to respect the specif-
ics of a student’s disability, and the openness 
to understanding the student’s problem as 
well as the will to seek possible solutions. 
The mutual aim of our work in the area of 
university students with disabilities and spe-
cial needs is to enable them with the help 
of optimized forms of assistance, conditions, 
and circumstances related to their study and 
social activities to overcome the disadvanta-
geous consequences of their disability and 
to reduce the impediments, which obstruct 
them in pursuing “standard” studies.

Topics discussed at the workshop
Is your university ready for inclusive education 
of students with disability?

  Yes – What measures have been imple-
mented?

  No – Why?
  As the case may be – What does it depend 

on? 

Do you practically run across students with 
a disability?

  Yes – How do you feel about that?
  So far not – Would you feel uncertain? 

Do you agree with the statement that the 
needs of students with a disability are legiti-
mate and that their implementation does not 
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involve unsubstantiated relief and preferential 
treatment but is about an adequate form of 
compensation for the consequences of a cer-
tain disability, which thus reflects its impacts 
and functional limits?

  Yes – Why?
  No – Why? 
  Under reservations – What?

Have you had any interesting experience in 
the field of working with disabled students, 
which you would like to share or discuss with 
the other workshop participants?

Summary of the workshop named “Notes 
regarding care for the competence of coun-
sellors working with students with a disabil-
ity and special educational needs” (lectured 
and recorded by Barbora Čalkovská, MEd., 
Handicap counselling centre, Czech Technical 
University in Prague):

The workshop was attended by ten confer-
ence participants from Austria, Slovakia, the 
Czech Republic, and Germany. The introduc-
tory report presented by Dr. Novosad was 
followed by an exchange of views and ex-
periences of the participants regarding the 
topic of the possibilities for university studies 
pursued by students with disabilities or spe-
cial education needs.

In light of the fact that only 2 of the seminar 
participants had had previous work experi-
ence in dealing with university students with 
disabilities or special educational needs, for 
most attendees the report delivered was the 
first information of its kind on the provision 
of special care for such students.

The course of discussion showed that each 
country had their system of support for uni-
versity students with disabilities set in quite 
a different way. Some participants were sur-
prised to hear that students with dyslexia the 
Czech Republic may attend university and 
that they are provided with specialized care. 
Based on the information furnished by the 
Austrian participants, universities in Austria 
do not offer such care. On the contrary, Slovak 
regularization stipulates that each national 
university is obliged to appoint a coordinator 
for the support of students with a disability. 
All participants agreed among others on the 
following:

  need to standardize and make compatible 
the support for students with a disability 
in the EU,

  necessity to have specialized training for 
guidance counselors working with this 
clientele,

  legitimate measures leading to the non-
disadvantageous and equal standing of 
students with a disability within the aca-
demic environment.
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The challenge of working ethically means that 
practitioners will inevitably encounter situa-
tions where there are competing obligations. 
In such situations it is tempting to retreat from 
all ethical analysis in order to escape a sense 
of what may appear to be irresolvable ethical 
tensions. Ethics are intended to provide as-
sistance in such circumstances by directing 
attention to the variety of ethical factors that 
may need to be taken into consideration and 
to alternative ways of approaching ethics that 
may prove more useful. No statement of ethics 
can entirely alleviate the difficulty of making 
professional judgements in circumstances that 
may be constantly changing and rife with un-
certainty. By accepting a statement of ethics, 
members of the relevant National Association 
for Counselling are committing themselves to 
engage the challenge of striving to act ethi-
cally, even when doing so involves making 
difficult decisions or acting courageously.

We will present basic issues concerning the 
meaning of the main concepts (terms) of 
Ethics and Ethical dilemmas. Moreover, we 
will present some interesting results from 
Slovak research from the beginning of the 
new millennium on Ethical Dilemmas among 
counsellors in Centres for educational and 
psychological counselling. Last, but not least, 
we will attempt to underscore the meaning 
of “Professional identity” and the values of 
a school counsellor.

  Ethic: 
–  A set of principles of right conduct.
– A theory or a system of moral values: 

“An ethic of service is at war with 
a craving for gain” (Gregg Easterbrook).

  Ethics (used with a sing. verb): 
– The study of the general nature of 

morals and of the specific moral choic-
es to be made by a person; moral phi-
losophy.

  Ethics (used with a sing. or pl. verb): 
– The rules or standards governing the 

conduct of a person or the members 
of a profession (medical ethics, coun-
sellor ethics, etc.).

An ethical dilemma can have multiple mean-
ings as well:

  a complex situation that often involves an 
apparent conflict between moral impera-
tives in which to obey one would result 
in failing to observe another en.wikipedia.
org/wiki/Ethical_dilemma

  you are caught between making two pos-
sible choices in a  situation where both 
could be considered “ethical” (right or 
moral choices) but the goodness of one 
cancels out the other.

Values of counselling

The fundamental values of counselling in-
clude a commitment to:

  Respecting human rights and dignity
  Ensuring the integrity of practitioner-client 

relationships
  Enhancing the quality of professional 

knowledge and its application
  Alleviating personal distress and suffering 
  Fostering a sense of self that is meaningful 

to the person(s) concerned
  Increasing personal effectiveness

3.7 Ethics and Ethical Dilemmas 
 in the Work of a School Counsellor
 Dagmar Kopčanová, Research Institute for Child Psychology and  Pathopsychology, 

Bratislava, Slovakia
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  Enhancing the quality of relationships 
between people

  Appreciating the variety of human experi-
ence and culture

  Striving for the fair and adequate provision 
of counselling

Some examples of the most frequent 
ethical dilemmas among counseling 
psychologists: (Kopcanova, D. 2001)

1. Whether or not to contact parents of a client 
who’s a minor 

2. Various dilemmas involving drugs, thefts, 
bullying, etc. 

3. A practioner’s biases and prejudices related 
to gender, race, politics, etc. 

4. School, educational workers 
5. The neglect of children by parents 
6. Sexual abuse of children by parents 
7. Parents’ disagreement with a psychologist´s 

proposal 
8. Sexual abuse of others 
9. Family secrets 
10. Child custody 
11. Transfers to other schools 
12. Unprofessional interference of a colleague 
13. Other (like refusal to cooperate, etc.) 

Some examples of ethical dilemmas (state-
ments):

  The client asked me not to discuss his 
theft in the supermarket with his parents.

  I know that my client has begun to ex-
periment with drugs but I feel too embar-
rassed to contact his parents.

  I was dealing with a case of a drug abuse 
(the young man came to discuss this 
problem voluntarily), but he strongly re-
jected my appeal to contact his parents 
or doctor.

  The client insisted on doing nothing to 
address his drug abuse as he was afraid of 
a dealer (who’d threat to kill him), I shared 
his legitimate fear.

  A secondary school girl confided that she 
had been subject to abuse by her family 
and did not want anybody to learn about 
it. After much discussion she agreed to 
begin family therapy.

What causes the most ethical problems:
  a wide variety/insufficient variety of serv-

ices offered
  insufficient qualifications of a counsellor 
  too little evaluation of the work of a coun-

sellor
  counselling intervention that was not fully 

recognised by a  client or other partners 
involved in a resolved case

  the limitations of social interaction be-
tween client and family members

  parents’ views regarding a  counsellor´s 
intervention 

  various misunderstandings due to a  lack 
of communication

So how does one deal with ethical dilem-
mas? One options is to follow the American 
model “STEPS = Solutions to Ethical Problems 
in Schools" introduced by Stone, C. (2005), 
which adapts and extends the seven steps 
of "The Practitioner’s Guide to Ethical Deci-
sion Making" developed by The American 
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Counselling Association (ACA) model and 
extends the conceptual and contextual ap-
plications so they align with the unique as-
pects of counselling in schools. It is a  nine 
step model which considers the emotional 
influences of a  problem, the chronological 
and developmental appropriateness of the 
solution, the setting and rights of parents:

  Define the problem emotionally and intel-
lectually 

  Apply the ASCA and ACA Code of Ethics 
and the law 

  Consider the chronological and develop-
mental levels 

  Consider setting, parental rights, and mi-
nors rights 

  Apply moral principals 
  Determine the potential courses of action 

and their consequences 
  Evaluate the selected course of action 
  Consult 
  Implement the course of action 

Define the Problem Emotionally 
and Intellectually
How do your emotions (your initial reaction) 
define a problem? What does your heart tell 
you should happen in this case? Store this 
initial reaction for later reference.

How does your intellect define the problem 
unemotionally, objectively? What are the 
facts? Separate out the hearsay but remember 
that rumors are often informative.

It is important to acknowledge and honor 
your first reaction to a  problem. This im-
mediate reaction and your ideas on how to 
support a client will help guide you toward 
a correct resolution that will benefit a student. 
School counsellors are careful not to act on 

their emotional reactions without consider-
ing the other ethical decision-making steps. 
Because we care about our students, we don’t 
want to negate or discard emotional reactions 
entirely but rather use them to guide us along 
with a healthy intellectual response based on 
reason and judgment.

Separate out the facts, innuendos, rumors, 
hearsay, and hypotheses. However, in school 
settings we cannot rule out hearsay or ru-
mours as they often allow school counsellors 
to discover the truth about situations involv-
ing their students.

Apply ASCA and ACA Ethical Codes 
and the Law
Ask yourself whether your code of ethics or 
the law offers a possible solution to the prob-
lem. Ethical dilemmas are often complex and 
we do not usually find a simple hard and fast 
solution in the codes or laws.

Consider chronological and 
developmental levels
What is the impact of the student’s devel-
opmental level on the dilemma and how 
will you approach that impact? It matters 
how old a child is and how he or she dem-
onstrates his or her ability to make informed 
decisions. Also, school counsellors continually 
have to remind themselves that the younger 
and more immature the child, the greater 
our responsibility to their parents/guardians.

Consider the setting, parental/guardian 
rights and minors’ rights
You must consider the rights of parents/
guardians as they provide the guiding voice 
in their children’s lives, especially in terms 
of value-laden decisions. Clear or imminent 
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danger can take many forms and that danger 
is not necessarily as obvious as a brandished 
knife when you are talking about a minor in 
a school setting. Parents’ rights to be informed 
and involved when their children are in harm’s 
way must be honored.

You must consider any ethical dilemma in the 
context of the school setting. School coun-
sellors cannot practice risk-free but we can 
reduce our risk and offer out support to stu-
dents by using ethical reasoning. STEPS helps 
school counsellors negotiate the nuances of 
ethical dilemmas that are part of working in an 
environment designed for academic instruc-
tion in which our minor clients’ attendance is 
mandatory; the school environment provides 
a  significantly different context than that of 
an agency, community, private, or hospital 
counselling setting with clients who are adults. 
Although the model is presented sequentially, 
employing the model in the throes of an ethi-
cal decision-making process will almost always 
require you to use it out of sequence.

Another model is offered by Tim Bond (2000, 
2009) in "Standards and Ethics for Counselling 
in Action". His latest book is a highly acclaimed 
guide to the major responsibilities of which 
trainees and counsellors must be aware before 
working with clients. Bond outlines the values 
and ethical principles inherent in counselling 
and points out that the counsellor is at the 
center of a  nexus of responsibilities: to the 
client, to him/herself as a counsellor and to 
the wider community. Now fully revised and 
updated, the second edition of this book ex-
amines issues fundamental to the process of 
counselling. Bond discusses a wide range of 
ethical problems and gives advice for resolv-
ing these dilemmas. Topics covered include: 

confidentiality, legal aspects of counselling, 
working with suicidal clients, false or recovered 
memory, record keeping, and the importance 
of adequate supervision.

Personal moral qualities

The practitioner’s personal moral qualities are 
of the utmost importance to clients. Many of 
the personal qualities considered important to 
providing service to clients have an ethical or 
moral component and are therefore consid-
ered to be virtues or positive personal char-
acteristics. It is inappropriate to stipulate that 
all practitioners possess these qualities, since 
it is a fundamental reality that these personal 
qualities must be deeply rooted in the person 
concerned and developed through personal 
commitment rather than any requirement im-
posed by an external authority. Personal quali-
ties to which counsellors and psychotherapists 
are strongly encouraged to aspire include:

  Empathy: the ability to communicate un-
derstanding of another person’s experi-
ence from that person’s perspective.

  Sincerity: a  personal commitment to 
maintaining consistency between what 
is professed and what is done.

  Integrity: a  commitment to being moral 
in dealings with others, personal straight-
forwardness, honesty and coherence.

  Resilience: the capacity to work with the 
client’s concerns without being personally 
diminished.

  Respect: showing appropriate esteem for 
others and their understanding of them-
selves.

  Humility: the ability to assess accurately 
and acknowledge one’s own strengths 
and weaknesses.
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  Competence: the effective deployment 
of necessary skills and knowledge to do 
what is required.

  Fairness: the consistent application of ap-
propriate criteria to inform decisions and 
actions.

  Wisdom: possession of sound judgement 
that informs practice.

  Courage: the capacity to act in spite of 
known fears, risks and uncertainty.

The professional identity of 
a school counsellor

Similar to the process of growth in other pro-
fessions, research plus experience in the field 
of counselling leads to technological growth 
and increased knowledge. In this manner 
school counsellors need to continue their 
professional development in order to increase 
effectiveness as practicing professionals. 
School counsellors, like others in the field, 
work with systems in constant flux.

Establishing a professional identity, maintain-
ing ethical conduct, and working to keep 
current are critical to the school counsellor’s 
career. Given these requirements, however, 
the necessary and practical question we 
must ask is: “How does the new professional 
continue to learn?” Professional associations 
aim to inform practicing school counsellors 
about current research and issues within the 
field of education and applied psychology 
via their professional activities and their free 
publications (e.g. journals). They also serve 
as a  means to establish and maintain com-
munication nationally and abroad, to share 
ideas and support one another, to promote 
ethical and effective practices in the field, and 

to enhance professional growth. Professional 
associations also impact federal, state and 
local laws, policies and practices.

Presenting at state or national conferences is 
an exciting opportunity to share and inform 
your colleagues of new developments in re-
search, interventions and/or programs in the 
field. By participating in these types of activi-
ties, professionals in the field are strengthen-
ing their own foundations as school counsel-
lor as well as developing their professional 
identities in the eyes of their colleagues.
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This summary of a  workshop conducted at 
the Cross Border Seminar 2010 in Bratislava 
provides insight into the initial and advanced 
training of teachers who are also career coun-
sellors (Berufsorientierungslehrer/innen) and 
student advisors (Schülerberater/innen) in 
secondary education, using as an example 
the federal province of Styria in Austria. We 
also offer a  glimpse into the Austrian net-1 
project “KL: IBO”, focussing on the tool “Port-
folio of Strengths” or talent portfolio. The main 
focuses of the workshop were:

  Creating job profiles for career guidance 
teachers and student advisors; 

  Surveying the need for initial training and 
in-service training; 

  Discussing current topics and successful 
undertakings; 

  Relating the necessity of networking and 
finding cooperative partners in career 
guidance;

  Comparing national strategies. 

In principle, career guidance in Austrian 
schools is organised based on a  three-level 
model:

  Career education lessons are provided by 
teachers responsible for career counsel-
ling.2 In this scenario, teachers work with 
the whole class “teaching”.

  Individual advice is provided by student 
advisors, who give personal attention to 
students and possibly their parents.

2 These lessons are based on the curriculum “Curriculum für den 
Lehrgang für Berufsorientierung", which can be obtained upon 
request from the author of this text (sabine.fritz@phst.at). There 
are three different training courses: Course for student advisors, 
Course for career teachers and Course for career coordinators.

  Both of these are supplemented by 
a school psychology service that can offer 
specialised assistance. The service is sup-
ported by classroom teachers and a wide 
range of other individuals and agencies 
outside of the school context.

There are approximately 150 school psycholo-
gists in Austria – not all are full-time – com-
pared to around 2.370 student advisers (typi-
cally one at each school).

Which different responsibilities are 
attributed to the three systems?

Career teachers work with all pupils in one 
classroom. They usually provide one lesson 
a week to 13- and 14-year-olds (in the 7th and 
8th grades). They can also offer project days, or 
block lessons when it makes sense to them.

Specific topics include: personality develop-
ment, the world of work, career/school infor-
mation (e.g. job descriptions, required abilities 
in various professions, etc.).

They work together with job experts, organis-
ing early work experience and job shadowing. 

Initial training for career guidance teachers 
takes 4-6 semesters (12-20 ECTS) at universi-
ties specializing in the continuous education 
of teachers.

3.8 Training and further training of careers teachers 
 on Sek I and SEK II, example of the federal province 

of Styria, Austria
 Sabine Fritz
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Further training and updating of knowledge 
is also organised by universities of teacher 
education. Seminars, workshops, etc., are gen-
erally offered several times a year.

The contents of initial training courses in-
clude: career development theories, teaching/ 
methods of career counselling, information 
on the world of work and the labour market, 
competence training, working with experts, 
computer-based career planning methods, 
on-the-job training, early work experience, 
career testing, application training, and co-
operation with parents (detailed information 
is available in the curriculum; our offers are 
based on this).

Career guidance teacher “advanced train-
ing” constitutes learning about new devel-
opments in teaching, new computer based 
techniques, gender/diversity management, 
experts in the world of work, transitioning 
from school to work, projects on “early work 
experience” – e.g. by the Styrian Association 
for Education and Economics (STVG) (the 
world of work and the labour market, work-
ing with portfolios, such as talent portfolios, 
application portfolios, job assessments, etc.)

Student advisors offer personal and 
career counselling
They work individually with students and their 
parents, and discuss students’ abilities with 
colleagues. They do not provide lessons, but 
they have office hours.

They advise on individual career planning 
and learning difficulties or behavioural and 
related problems.

They create networks with partners (cham-
bers of labour, chambers of economy, labour 
offices, as well as many other institutions).

They organise early work experiences and ed-
ucation/job fairs, where students can gather 
information.

Initial training for school advisors consists of 
4-5 semesters (min. 12 ECTS) at universities 
of education in the form of ongoing teacher 
training.

Further training and updating of knowledge 
is organised by a  coordinating team at the 
regional level (1-3 times a  year) in coopera-
tion with universities of education and school 
psychology services.

Psychology services support teachers when 
specific questions/problems occur in their job 
and also offer cooperation in planning further 
training at the regional level.

Student advisor “initial training” consists of ca-
reer development theories and counselling 
techniques in the fields of career management, 
as well as learning how to handle challenging 
behaviour or learning difficulties. Student advi-
sors receive information on individual career 
possibilities, career management methods, 
the world of work, requirements of the labour 
market, theories on the development of career 
management skills, and social learning. They 
also gain new materials, new methods, public 
relations skills, and learn about career testing 
assessments, computer-based career planning, 
and career/school information.
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Trainees learn how to find partners in career 
guidance (including labour offices, cham-
bers of labour, chambers of commerce, NGOs, 
parents, and potential early work experience 
employers), and they are taught how to un-
dertake case analysis and supervision.

Student advisor “advanced training” deals with 
counselling and job coaching, the professional 
personal development of teachers (addressing 
issues such as burn out, team work, and social 
learning), on-the-job training, applying for jobs, 
working with partners in career guidance (uni-
versities, colleges, companies, and potential 
employers, for example), cooperation with par-
ents, and managing behavioural issues. Timely 
topics include: the world of work and the la-
bour market, unemployment, intervention in 
the case of crisis supervision, “intervision” and 
the avoidance of “burnout”.

A very new approach to vocational 
orientation and career and life planning 
for students is a national net-1 project 
called “KL: IBO”
In this project, (12 schools in Austria are in-
volved, with the support of the Ministry of 
Education) vocational orientation is regarded 
as a challenge for the whole system. It entails 
teachers in project schools attempting to 
build a bridge between their school and the 
world of work by being aware of the three 
core elements of the project in their lessons: 
portfolio work, conferences on vocational 
orientation (student/parent/teacher confer-
ences) and personalised learning.

In our project/pilot schools, we support stu-
dents in discovering and developing their 
strengths and talents. We encourage them 
to collect proof of their abilities and inter-
ests, including any certificates they have 
received, and documents from in and out-
side the school, which are then presented in 
a portfolio of strengths or talent portfolio (our 
understanding of a  talent portfolio is based 
on the school-wide enrichment model – SEM 
http://www.gifted.uconn.edu/).

In our project, we call the result a  portfolio 
of strengths, because we are convinced that 
each human being has strengths. We do not 
focus on the so-called “high potentials”, the 
extremely talented students in a special field. 
Every single student has the right to develop 
and present personal strengths, no matter 
whether they are cognitive, physical or practi-
cal (hands-on).

The portfolio is a tool used to systematically 
gather and record information about abilities 
and interests. Students develop it autono-
mously, while teachers serve as counsellors/
facilitators in the portfolio review process.

Students alone decide what they want to 
include. Proof of abilities could focus on crafts, 
sports, history, maths/logic, languages, physi-
cal sciences, computers, business, musical 
performances, musical composition, course 
grades, and product evaluations. They can 
also put in degrees, feedback papers from 
interaction with others, samples of completed 
assignments and other performance-based 
observations and assessments.
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They can include learning environment pref-
erences, thinking styles, and references from 
early work experiences (e.g. babysitting).

As mentioned before, the selection of proof/
items to be included in portfolios is undertak-
en by the students themselves. In the process, 
the students pick up important skills such as 
reflecting and evaluating.

Students should reflect upon their individual 
interests and abilities, which are then sup-
ported by evidence in their portfolios. Their 
reflections should be written. Helpful ques-
tions are used to start the process, such as: 

  What abilities do you show through this 
work? 

  What was easy to do? 
  What was difficult? 
  How did you manage the difficulties? 
  and so on. 

Our portfolios are periodically reviewed by 
peers, teachers and parents in what we call 
portfolio conferences.

At the end of the project – after 4 years in 
lower secondary school – the students make 
an application portfolio out of the strengths 
portfolio they have designed.

Based on this work at school, our main goal 
is to encourage each student to choose his/ 
her first job or study based on awareness of 
personal competencies. If there is an eco-
nomic crisis, the person has been trained not 
to give up, but rather to confidently reflect on 
personal potentials and move forward on his 
or her life path.
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Before describing career guidance and super-
vision possibilities in schools, it is important 
to have an overview of the Austrian school 
system. It is a  system with many different 
pathways and bridges, as well as some gaps.

Graphic of the Austrian 
Education System

3.9 Stressful situations in educational guidance – how do 
counsellors deal with them, what help is provided, 
what measures are needed?

 Heidi Hudabiunigg
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Career guidance in the Austrian 
school system

In principle, career guidance in Austrian 
schools is organised based on a  three-level 
model: career education lessons (Berufsori-
entierungsstunden) are provided by careers 
teachers (Berufsorientierungslehrer), advice 
is provided by student advisors (Schüler- und 
Bildungsberater), who give individual atten-
tion to students, and both of these are sup-
plemented by a  school psychology service 
(Schulpsychologie-Bildungsberatung) which 
can offer specialised assistance.

Guidance is regarded as a continuous proc-
ess that should help young people become 
conscious of their abilities, interests and possi-
bilities, thus enabling them to make decisions 
regarding education and employment on 
a qualified basis. The goal is for each student 
to acquire comprehensive knowledge of edu-
cation and working opportunities, understand 
the value of lifelong learning and education 
and gain skills which aid in making career 
choices.3

Problems and conflicts in 
guidance

Guidance is quite often connected to prob-
lems which arise during times of transition 
and thus are difficult for career advising teach-
ers.

3 Anne Froberg: “Career Management Skills – The Goal of Edu-
cation and of Guidance in the School System in Denmark“, 
Key note speech held at the Euroguidance Network Confer-
ence “Förderung von Career Management Skills”, Vienna, 
11 Nov. 2009.

First I will explain the connection between 
advising and different target groups:

Primary school (Volksschule)
Ten-year-old children transitioning to second-
ary school have the possibility of entering two 
different school types (regular secondary school 
= HS, and secondary academic school = AHS).

The conditions for entry into academic sec-
ondary school are high marks in German, 
reading and mathematics (not worse than 
very good and good).

The intervention of career advisory teachers 
is not foreseen at this stage. Decisions are 
made by teachers and parents, often guided 
by discussions between teachers (using their 
judgement) and parents. Support is provided 
by the school psychology service.

Regular secondary school (Hauptschule)
Fourteen-year-old children who are com-
pleting school must make the transition to 
work or VET schools/colleges or secondary 
academic school. There are special conditions 
(high marks) in place for attendance at VET 
colleges or secondary academic schools. With 
completion of the first year of studies, com-
pulsory education is finished, as it is with the 
alternative – a  prevocational year in a  poly-
technical school (PTS). Often the decision is 
made to pursue further education rather than 
PTS, even by those who want to start working 
after compulsory education.

Career guidance teachers and student advi-
sors are already teachers in their respective 
schools, and some students and/or parents 
are displeased with this dual role.
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Secondary academic school lower level 
(AHS-Unterstufe)
Fourteen-year-old children may decide to 
attend VET colleges or secondary academic 
school (upper level ORG, grades 9-12). About 
50% choose to follow this path rather than 
continuing in the secondary academic upper 
level of the same school. 

Student advisors’ duties include informing 
students about all possibilities after the lower 
level, but since they also work as teachers 
at the same school, they often fail to do so. 
It is a  fact that schools do not want to lose 
too many students. Students (and parents) 
know this and therefore often decide against 
contacting the student advisor when guid-
ance is required. They choose instead to seek 
external advice.

VET colleges and secondary academic 
schools (upper level; BHS; AHS-
Oberstufe, grades 9-13)
Seventeen- to 19-year-old students who de-
cide to study in the tertiary level are directed 
to student advisors. These individuals should 
provide guidance regarding pathways after 
high school; however they are generally not 
sufficiently informed about the many pos-
sibilities which have developed in the last 
20 years. 

In Styria SAB, has implemented a  project 
called “Bildungs- und Berufsorientierungspass”
(career guidance passport) to support indi-
vidual educational guidance.

Which counselling situations 
are perceived to be especially 
stressful?

  The conflict of interest which exists for 
people required to be both teachers and 
counsellors.

  Counsellors wonder how to provide ad-
vice and guidance to students who are in 
their own class, as well as to their parents.

  Counsellors are confronted with handling 
colleagues and headmasters who are anx-
ious about losing students. This problem 
exists primarily in secondary academic 
lower levels. The role of school counsellors 
is often determined by the expectations 
of administrators, parents and teachers.

  The following problems impact counsel-
ling work:
– Social background (poor families)
– Special needs
– Health and psychiatric problems (de-

pression, anorexia, etc.) 
– Drug abuse 
– Immigration background
– Mobbing and violence 

Supervision

Student advisors
Supervision is not offered for student advisors; 
instead "intervision" is carried out. In intervi-
sion sessions, exemplary problem cases in 
schools (such as mobbing among students, 
drug abuse, student learning problems, etc.) 
can be discussed within a  student advisor 
peer group. Only in special cases, such as in 
crisis situations, is supervision offered by the 
school psychology service.



174

3

Cross Border Sem
inar “Professional Care for Counsellors – W

ho Cares for Those W
ho Care” | Conference contributions

Actually supervision is not really offered by 
the institutions. School advisors can choose 
to make use of school psychologist services, 
though only between two and five percent 
do so in Styria. We do not know if they hesi-
tate to accept the offer of psychology serv-
ices, or if they are not even aware of the pos-
sibility. Another reason could be this: there 
are approximately 150 school psychologists 
in Austria, usually not working full time, 
compared to around 2.370 student advisors, 
one at each school, except in schools with 
a high student population. School advisors 
can also pursue offers to join special private 
associations, such as the centre for teacher 
consultation (though only the first session is 
free of charge). But typically teachers, as well 
as those advising on career direction, work 
alone without talking about the problems 
they have.

AMS (public employment services)
In contrast to this, supervision and coaching 
is offered to advisors free of charge within 
the realm of public employment services. The 
possibility also exists to take part in group 
coaching and special courses as well as job 
shadowing (Hospitationen). These are good 
examples of how professional care for guid-
ance practitioners is offered in order to avoid 
burnout and provide effective help.

Private association/SAB
Due to budget restrictions, supervision can-
not be offered. But the need is great, and 
advisors help each other through job shad-
owing and follow up reflections in especially 
stressful counselling situations, which can be 
very draining.

Where do solutions lie?

  Supervision is necessary for every school 
advisor, regularly and free of charge; 

  Financing models for supervision in pri-
vate institutions should be examined 
(which could create more money!);

  Changes are needed regarding awareness 
and responsibility, such as:
– Understanding it is not a discredit to 

call for help,
– Realizing that seeking out a psycholo-

gist is not an indication of a psycho-
logical defect or psychiatric disease,

– Seeing that more support is provided 
for school advisors by school admin-
istrations.

Curriculum vitae 
Heidi Hudabiunigg

I have worked as a general high school teach-
er for German and history in Leibnitz and 
Graz as well as in the area of in-school career 
guidance since 1977. I served as head of the 
association for career guidance teachers in 
Styrian high schools from 1980 to 1990. Be-
tween 1989 and 1996, I worked as the assist-
ant to the president of the Styrian Board of 
Education. During this time the first BIZ (cen-
tre for career guidance) of the AMS (Public 
Employment Service) was founded in Styria. 
There I installed a  career guidance service, 
mainly for parents and children aged 10 to 
14 (also financed by the AMS), called SAB 
(Schul- und Ausbildungsberatung). In 1995, 
this programme was stopped, and I  found-
ed a private association for career guidance 
(SAB). The target groups were (and still are) 
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children aged 10 to 19 and their parents, as 
well as high school graduates and university 
students who want to change their field of 
study.

I was the head of SAB, which continues to 
deliver services, from 1995 to 2005. Along 
with these activities, I deliver talks at parents’ 
evenings in schools and during regional fairs 
for high school graduates (BEST) all over Aus-
tria on behalf of the Federal Department of 
Education.

Within the Styrian Board of Education (LSR) 
I  am responsible for EU affairs and career 
guidance.
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Rational of the workshop

The rationale of the workshop was to map 
out common issues within the Central Eu-
ropean countries’ national LLG forums. The 
following seven CE countries were invited 
to the workshop: Hungary, Austria, Slovakia, 
Czech Republic, Poland, Germany, and Slov-
enia. The actively participating countries in 
the workshop were: Hungary, Austria, and 
Czech Republic.

Hungary

The workshop was coordinated by Tibor Bors 
Borbély-Pecze who presented the first results 
of TÁMOP 2.2.2. and the role/structure of the 
Hungarian LLG Council.

The main objectives carried out to date:
  Information gathering from the different 

subsystems in the field of career guidance 
and counselling,

  Professional supervision of the develop-
ment of the national LLG system,

  Developing a national network of trained 
career counsellors and other related pro-
fessionals (i.e. teachers, social workers, 
etc.),

  Dissemination of the results of ELGPN 
work,

  Analyzing the Hungarian educational and 
labour system for the further develop-
ment of LLG,

  Fostering researches in the field of LLG 
(i.e. evidence-based practice, financing, 
reregulation of the system, etc.).

He briefly mentioned good practices for cross-
border exchange (EURES-T) between the Slo-
vak and Hungarian labour markets as well as 
Austrian-Hungarian cooperation thanks to the 
initiatives of MSZOSZ (one federation of Hun-
garian trade unions) towards OGB.

Austria

Gerhard Krötzl (Ministry of Education and 
Culture) spoke about the Austrian LLG strat-
egy and its current aims. He described the 
role the country played in implementing the 
LLL strategy so that LLL became part of the 
national government’s agenda. A national 
steering group representing social, educa-
tional as well as labour sectors was formed in 
order to coordinate the process, and establish 
a national LLL strategy, dealing initially with 
“common wording”, understanding and ter-
minology. The LLL strategy is rooted in the 
Austrian Lifelong Learning Strategy (LLL is 
one of 5 guidelines).

5 Guidelines of the Austrian LLL strategy:
  Implementation of basic skills for edu-

cational, career, and life planning in all 
curricula.

  Focus on process optimization and sup-
port.

  Professionalization of counsellors and 
trainers.

  Quality assurance and evaluation of provi-
sions, processes and structures.

  Widening access – creating provisions for 
new target groups.

3.10  Workshop: ELGPN and National Forums
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Gerhard Krötzl emphasised that Austrian LLL 
strategy has attempted to follow professional 
EU guidelines from the outset. Members of 
the Austrian LLL working group (not a coun-
cil) are delegates from the Ministry of Educa-
tion, Ministry of Economics and Social Affairs, 
Austrian PES (AMS), social partner organisa-
tions, and Euroguidance Austria.

Some of their goals and plans for the future:
  Implementing multi-dimensional models 

for fostering Career Management Skills in 
schools

  Further steps towards higher professional 
standards for guidance workers

  Fostering coordination on regional and 
local levels 

  Strengthen the evidence base for LLL 
Strategy in Austria 

Czech Republic

Presented by Tereza Listová, (MoEYS, NGF) and 
Silvie Pýchová, (EG, ELGPN). Implementation 
of LLG strategy in the Czech Republic is in 
a rather rudimentary phase. One of the most 
important strategic aims is to promote the 
availability of career guidance (defined as 
offering information about potential employ-
ment opportunities and related education) for 
all students and secondary school graduates. 
The program also covers institutions of higher 
learning and tries to motivate nongovern-
mental counselling providers to broaden the 
scope of their services.

In January of 2009 an inter-ministerial (Minis-
try of Education, Youth and Sport and Ministry 
of Labour and Social Affairs) working group 
was established in order to implement LLG 
Strategy.

The National Guidance Forum, established in 
2007, functions as a coordinating body in the 
field of career guidance activities. Members’ 
main tasks are monitoring, researching, and 
analysing the actual state of the LLG in the 
Czech Republic and ensuring the quality of 
the LLG. As there are no special courses avail-
able to career guidance professionals, the Fo-
rum’s central aim is to define the professional 
qualification requirements of practitioners.

Based on previous experiences/surveys, it’s 
clear that the backgrounds of guidance pro-
fessionals are very diverse. There is a reliable 
overview of services offered in the govern-
mental sector. However, in order to make the 
activities of nongovernmental and private 
career guidance providers clearer, the Czech 
Euroguidance Centre organised a  National 
Career Guidance Award in 2009. Criteria for 
the Career Guidance Award for 2010 are in 
accordance with the objectives of LLG and 
professional care for career counsellors.

Two main projects in the field of LLG were 
mentioned: UNIV2 which is a  systematic 
framework in adult education at the na-
tional level, and KONCEPT, which identifies 
the needs of clients who take advantage of 
guidance services and the new concept of 
information and the continuing education 
guidance system.
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Common professional points for 
further cooperation

In closing, Tibor Bors Borbély-Pecze offered 
several proposals to further cross-border co-
operation:

  Carry out joint research in order to de-
velop evidence based practices

  Pursue the identifying process of career 
guidance professionals in order to make 
public as well as private sectors more 
transparent and user-friendly … and

  … keep career guidance/counselling as 
a separate profession 

  Develop a  joint protocol and then bring 
the protocol into all career guidance sec-
tors
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Idea of Cross Border seminars came into exist-
ence in 2005 as an initiative of Euroguidance 
Centres of three neighbouring countries – 
Austria, Czech Republic, and Slovakia. Main 
objectives were not only joining Euroguidance 
Centres and their cooperation in common 
activity, but also meetings and networking 
of practitioners and policy makers from the 
field of guidance from cooperating countries. 
To provide participants of the seminar with 
the broadest possible perspective on chosen 
topics all centres were involved in programme 
planning and preparation. This way, seminar 
could get together national experts and offer 
presentations of trends and topics actual in 
all countries. In years 2005-2008 three Cross 
Border seminars were realized within this co-
operation with following topics: Psychological 
methods in career and vocational guidance 
in 2005, Transition from secondary schools 
to the world of work in 2006, and Guidance 
in institutions of higher education in 2007. In 
2009 three other countries – Germany, Hun-
gary and Slovenia – were involved in prepara-
tion and organization of Cross Border seminar 
with the title Career guidance without barriers. 
This broadening of cooperation proved to be 
meaningful as more interesting workshops, 
speeches and discussions could take place. 
Therefore we continued in this cooperation 
also for Cross Border Seminar 2010 and an-
other new country – Poland – joined this 
initiative, too. Cross Border seminar became 
this way an event involving majority of Cen-
tral European countries. Participants could 
profit from information, experience and good 
practice exchange that was based on mutual 
understanding as the situation in the partici-
pating countries is quite comparable due to 
common grounds in guidance and somewhat 
similar social-historic development.

Traditionally also this year’s seminar intercon-
nected not only different countries but was 
an opportunity for bringing together policy 
makers, decision makers from ministries, ex-
perts from research institutions and universi-
ties as well as guidance counsellors and other 
practitioners. The content of the seminar 
was therefore as usually diverse and parallel 
workshops with discussions occupied most 
of the working time. This year the seminar 
was enriched by special workshop targeting 
directly policy issues. Representatives of Na-
tional Guidance forums and ELGPN presented 
actual developments in their countries and 
proposed common goals for further cross-
border cooperation regarding research and 
professionalization of guidance counselling.

Cross Border Seminar 2010 was dedicated to 
professional care for counsellors with subtitle 
Who Cares For Those Who Care. Professional 
care for those who daily deal with problems 
and needs of others (such as guidance practi-
tioners, school counsellors, psychologists, etc.) 
is often neglected as it is seen as secondary 
to field of guidance. However, personnel are 
the core essence of all these services. Also 
professionalization of guidance counselling 
is not possible without paying particular at-
tention to training, education and personal 
needs of practitioners. We also focused on 
mapping of current situation in this area in 
all involved countries.

4.1 Foreword by Euroguidance Centre Slovak Republic
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This publication offers national surveys pro-
duced by involved Euroguidance Centres. 
Each Euroguidance Centre prepared a short 
survey on four main topics: supervision, fur-
ther training, well-being, and intervention 
resources. It is necessary to say that surveys 
represented views of their authors (Euroguid-
ance Centres and/or involved experts) and are 
not official documents representing countries.

National survey – Professional care 
for counsellors

For this survey we gathered information on 
the formal state of professional care for coun-
sellors in 7 European countries – Austria, the 
Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, 
Slovakia, and Slovenia.

Supervision for counsellors

Is supervision within institutions that offer 
counselling obligatory? What forms does it 
take? How often is it offered? Are there dif-
ferences between the labour and education 
sectors? Who may provide supervision for 
counsellors? Is there a  sufficient supply of 
supervisors? Is “intervision” a method utilized 
in counselling facilities?

Further education

What are the regulations regarding the fur-
ther education of counsellors? How are coun-
sellors encouraged to become involved in 
lifelong learning (courses during work time, 
financial allowances from an employer, etc.)? 
Is there a sufficient number of learning oppor-
tunities? Are there opportunities for learning 
mobility for counsellors?

Well-being at work

What measures are taken to contribute to 
the counsellors’ well-being in the workplace? 
What initiatives operate in different areas:

–  harmonizing family and work life, 
– work time, workload and work pace 

(work hours, holidays, balancing direct 
work with clients and administration),

– work space, 
– security and protection, 
– employee benefits, 
– other.

Intervention resources

What measures are taken to deal with stress 
and work related problems? What pro-
grammes, training courses, and education 
on topics such as burn out, stress disease, 
etc. are available to counsellors? Are services 
providing help in these areas readily available 
to counsellors?
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Guidance in schools

In principle, career guidance in Austrian 
schools is organised on a three-level model:

 Career education lessons (Berufsorien-
tierungsstunden) are provided by teachers 
responsible for career counselling, “career 
teachers” (Berufsorientierungslehrer), pro-
viding curriculum delivery; “Career teach-
ers work with all pupils in one classroom. 
They usually provide one lesson a  week 
to 13 and 14 year olds in the 7th and 8th 
grades. They can also schedule project 
days, or offer block lessons when those 
options make sense to them”. (Fritz S., 
2010)

 Individual advice is provided by student 
advisors (Schüler- und Bildungsberater) 
(individual attention to students and pos-
sibly their parents); “Student advisors of-
fer personal and career counselling. They 
work individually with students and their 
parents, and discuss students’ abilities 
with colleagues. They do not provide les-
sons, but they have office hours”. (Fritz S., 
2010)

 Both of these are supplemented by 
a  School Psychology Service (Schulpsy-
chologie-Bildungsberaung) that can offer 
specialised assistance; “School Psychol-
ogy services support teachers when spe-
cific questions/problems occur as part 
of their job and also offer assistance in 
planning further training at the regional 
level”. (Fritz S., 2010)

These are supplemented by classroom teach-
ers and a wide range of other individuals and 
agencies outside the school.

4.2 Austria

In 2003 there were approximately 150 school 
psychologists in Austria, not all full-time and 
permanent, compared to approximately 2.370 
student advisers.1

Guidance by the Austrian Public 
Employment Service (PES) 
(Arbeitsmarktservice, AMS)

Under the Public Employment Service Act of 
July 1, 1994, the Labour Market Administra-
tion Authority (AMV) was spun off from the 
Federal Ministry of Employment, Health and 
Social Affairs, and the new Public Employ-
ment Service (AMS) was set up as a  service 
agency under public law.2

The Austrian Public Employment Service offers 
its services through some 110 local offices, 
using a common, integrated three-tier model.

The first level is known as the self-service area, 
and is available to all: the employed, job seek-
ers, and those not in the labour market. At 
this level, basic information and job vacancy 
information is available, with all job vacancies 
available on-line. At the next level – the serv-
ice area – personal advice, information, job 
placement and unemployment benefit coun-
selling is available to job seekers. The third 
level of service is known as the counselling 
area. It involves more intensive counselling 
and advice for those with particularly difficult 
labour market problems. Some special target 
groups – for example women returning to 
work after parental leave, disabled persons 
and older job seekers – are automatically 

1 http://www.schulpsychologie.at/oecd/Country-Note_en.pdf, 2004
2 http://www.ams.at/english/14595.html
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referred to the counselling area. Others are 
referred there if they’re still jobless after three 
months in the service area. At any one time 
roughly 25%-30% of job seekers are in the 
counselling area.3

Supervision for counsellors

Supervision is not offered for student advisors; 
instead intervision is carried out. In intervi-
sion sessions, exemplary problem cases in 
schools (such as bullying among students, 
drug abuse, student learning problems, etc.) 
can be discussed within a  student advisor 
peer group. Only in special cases, such as in 
crisis situations, is supervision offered by the 
school psychology service.

During their initial training, student advisors 
are offered reflection seminars to accompany 
their practical training (Praxisreflexionssemin-
are), which cover 4 half days.4

Next to additional training and organisational 
development supervision is one of the means 
to enhance the efficiency of the School Psy-
chology Service.5

Within the realm of Public Employment Serv-
ices (AMS) supervision and coaching is offered 
to advisors free of charge. It is also possible 
for advisors to take part in group coaching 
and special courses as well as job shadowing.

3 http://www.schulpsychologie.at/oecd/Country-Note_en.pdf
4 http://www.schulpsychologie.at/schuelerber/qualifizierung/
5 http://www.schulpsychologie.at/uploads/media/aufgaben_ struk-

tur.pdf on the structure and tasks of the School Psychology Service

Further education

Schools
 Initial training for career teachers takes 

4-6 semesters (12-20 ECTS) at universities 
specializing in the continuing education 
of teachers. Further training and updating 
knowledge is also organised by universi-
ties offering teacher education. Seminars, 
workshops, etc., are generally offered sev-
eral times a year.6

 Initial training for school advisors con-
sists of 4-5 semesters (min. 12 ECTS) at 
universities of education in the form of 
ongoing teacher training. Further training 
and updating of knowledge is organised 
by a  coordinating team at the regional 
level (1-3 times a  year) in cooperation 
with universities of education and school 
psychology services.

 Staff members of the School Psychology 
Service have to be university graduates 
of psychology (http://www.schulpsychol-
ogie.at/uploads/media/aufgaben_struk-
tur.pdf ).

Public Employment Services
Prior to beginning work, new staff members 
of Public Employment Services undertake in-
ternal basic training (Grundausbildung) which 
is modular and occurs in two locations (at the 
workplace and in the central training unit in 
Linz, Upper Austria). A new curriculum has 
been offered since 2007, comprised of 40 
training weeks (max. 23 weeks in the central 

6 http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/sbb_lehrgang.
pdf
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unit, 288 hours ICT training, minimum of 17 
weeks of practical training in the local unit).7

This basic internal training is supplemented 
by additional in-service training each year.

Well-being at work

Student advisors can make use of the avail-
able options to further develop their teach-
ing knowledge and skills that are open to 
all teachers and offered by Universities of 
Education.
Within the framework of annual additional 
training programs, they can request further 
(group) training on topics such as avoidance 
of “burnout”.

7 http://www.abif.at/deutsch/news/events2007/bildungsmassnah-
men/ Ernst_Winter_22-06-07.pdf

Intervention resources

Teachers and especially career teachers can 
take advantage of the services of the School 
Psychology Service.

References

Fritz, S. (2010). Training and further training of 
careers teachers on Sek l and SEK II, example 
of the federal province of Styria, Austria. “Pro-
fessional Care for Counsellors – Who Cares For 
Those Who Care, Conference contributions”, 
Cross Border Seminar 2010.



185

This report offers a  brief overview of the 
current level of professional care for Czech 
guidance counsellors and practitioners in 
the education and labour sectors. In order 
to outline the current state of affairs, we first 
identified and studied relevant sources of 
information. A research study on the educa-
tion of guidance counsellors8 published in 
2004 is the only study of this subject to have 
appeared in recent years. It was necessary to 
verify and update the findings of this study for 
the purposes of this report. Based on research 
gleaned from relevant sources, this report 
follows a sequence of established questions 
that target main points and offers answers to 
those questions informed by research find-
ings. The findings presented in this paper 
were verified by two distinguished counsel-
lors, one an educational counsellor and the 
other a vocational guidance counsellor.

Education and employment sectors in the 
Czech Republic have identified responsi-
bilities for providing guidance services, and 
the counselling system is developing in two 
“streams”, the function and effectiveness of 
which are far from optimal. The way these 
two sectors function together is likewise 
problematic.

The education sector focuses on preschool 
children and school-age children, while the 
labour sector focuses on the economically 
active population and young people con-
cluding their required course of studies and 
deciding whether to continue as students or 

8 L. Hlouškova a kol. Vzdělávání poradců v České republice: výz-
kumná zpráva. 1. vyd. Praha: Národní vzdělávací fond – Národni 
informační středisko pro poradenství, 2004. 118 s. ISBN 80-
86728-15-3.

enter the labour market. However, the career 
guidance and counselling services in place is 
not yet very effective at providing specific in-
formation tailored to the needs of a particular 
client or offering solutions to broader issues 
related to a client’s career development and 
fail to cover the needs of all existing target 
groups.

Supervision for counsellors

Supervision is not explicitly covered by any 
legislative or binding document. Conse-
quently, supervision is not obligatory and is 
not a  systematic part of the education and 
training of guidance counsellors.

In the education sector, pedagogical centres 
offer supervision courses to a  limited extent 
and supervision is an even more limited sub-
ject in educational and psychological coun-
selling centres.

Still, supervision does take place, howev-
er rarely, and most often as part of larger 
projects such as “Further education of em-
ployees of schools and school facilities in Zlín 
region” (project no. CZ.1.07/1.3.09/01.0028 
co-financed by the European Social Fund). 
Providing supervision for educational staff, 
including educational counsellors at the 
Guidance and Consulting Centre in Valašské 
Meziŕíčí, is a  central element of this project. 
Another project (no. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0149) 
administered by the Academic Centre of 
Guidance and Supervision at the Faculty of 
Arts, Masaryk University in Brno (www.acps.cz) 
also provides for supervision, among other 
functions of the center.

4.3 Czech Republic
 Veronika Nürnbergerová
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As supervision for counsellors is very rarely 
provided, consequently there is a significant 
lack of information about it. Therefore, within 
this brief overview, it it is not possible to offer 
detailed information on the form and fre-
quency of supervision.

The situation in the labour sector is even 
more unsatisfactory than in the education 
sector. Qualification standards for guidance 
counsellors in the labour sector – counsellors 
in Information and Career Guidance Cen-
tres in Labour offices and job brokering and 
retraining specialists – have not yet been 
established. Consequently, further training 
requirements and counselling support to 
vocational guidance personnel (including 
supervision) is not guaranteed or routinely 
provided. Guidance and counselling services 
in the labour sector suffer from the lack of 
a  legislative and a methodical structure and 
an efficient system for further training.

Supervision can be provided by a  psycho-
therapist and/or a  psychologist certified for 
supervision by the Czech Institute for Su-
pervision.

There is not currently a  sufficient supply of 
supervision providers even though it seems 
certain promising resources exist which have 
not yet been exploited.

There is the Czech Institute for Supervision 
(http://www.supervize.eu) which provides 
education in supervision and development of 
supervision activities as a tool for professional 
and personal development.

The only information available about the 
use of intervision in support of counselling 

is a project called “What is also going on at 
school” co-financed by the European So-
cial Fund and implemented by the Centre 
of Services for Schools in Uherské Hradiště  
(http://www.zkola.cz/zkedu/blogy/projektyre-
alizovanestrediskemsluzebskolam/ocovesko-
letakejde/15928.aspx).

Further education

In the education sector there are several per-
tinent decrees involving further training for 
educators. Decree no. 317/2005 of the Min-
istry of Education, Youth and Sports discusses 
in-service training of educational staff, the 
formation of an Accreditation Commission 
and a  career scheme for educational staff. 
Decree no. 412/2006 is a  revision of decree 
no. 317/2005.

Czech government decree no. 1004/2005 of 
17.8.2005 created a  learning programme for 
educational counsellors so that they could 
potentially become service providers for 
health disabled pupils. Qualification prereq-
uisites of educational counsellors, school pre-
vention specialists, school psychologists and 
special needs teachers are defined in law no. 
263/2004 on educational staffing.

The prerequisites for performing the special-
ised methodological activity of an educa-
tional counsellor are professional teaching 
qualifications for the relevant type or stage of 
school and the completion of a programme 
of study for educational counsellors organized 
by universities as part of their life-long learn-
ing programme and consisting of at least 250 
hours. The tasks of an educational counsel-
lor are specified in more detail in decree no. 
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72/2005 on providing guidance services at 
schools and school guidance facilities.

In the labour sector, there is no binding or 
legislative document regulating further train-
ing of vocational counsellors.

Educational counsellors occupy a higher sal-
ary category than other teachers, a fact which 
might serve to motivate more educators to 
consider further training.

In the labour sector, there is no similar induce-
ment to encourage vocational counsellors to 
get involved in lifelong learning.

In the education sector, the database of 
accredited programmes for further train-
ing of educational staff (http://www.uiv.cz/
danek/150/1786) lists 4 seminars, 3 courses, 
1 round of lectures and seminars and 1 study 
programme specifically for educational coun-
sellors. The study programme (http://www.
phil.muni.cz/wupv/home/News/informace-
pro-zajemce-o-kvalifikacni-studium-vycho-

vneho-poradenstvi) is offered by the Institute 
of Educational Sciences of the Faculty of Arts 
at the Masaryk University in Brno.

The National Institute of Technical and Voca-
tional Education (http://www.nuov.cz) runs 
an e-learning training programme for edu-
cational and career counsellors called eKa-
riéra. The course was developed as part of 
the VIPKariéra project (http://ekariera.nuov.
cz) co-financed by the European Social Fund.

The accreditation database of the Ministry 
of Education, Youth and Sports (http://www. 
msmt.cz/vzdelavanl/databaze) which offers 
data on accredited retraining programmes 

lists one course for vocational guidance coun-
sellors provided by MARLIN, s.r.o. in Uherské 
Hradiště.

To implement additional training of guid-
ance counsellors, there are three key training 
providers:

 educational centres which significantly 
participate in providing further training,

 educational and psychological counsel-
ling centres which participate only mar-
ginally in providing further training,

 The Institute of educational and psycho-
logical counselling (www.ippp.cz) which 
is a central resource for further training of 
guidance counsellors, but which lists no 
information about training opportunities 
on their website.

The Czech Euroguidance Centre organizes 
and/or arranges the participation of guidance 
counsellors from the education and labour 
sectors in various domestic and international 
training sessions. For example, the Centre 
currently offers a  Distance course in career 
counselling (http://www. euroguidance.cz/cz/
akce/distancni-kurz-karieroveho-poradenstvi.
html).

In the labour sector, the Employment Serv-
ices Administration organizes further train-
ing sessions usually in the form of seminars 
for vocational counsellors. The training ses-
sions have been offered since 1994 in three 
Learning centres in Olomouc, Pardubice, and 
Písek. Introductory and advanced training ses-
sions are offered as in-person, distance, and 
e-learning courses. Learning centres organ-
ize courses such as: communication skills for 
cooperation with a client from a labour office, 
helping a client who is in crisis, burn-out syn-
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drome, taking appropriate action in difficult 
situations, preparing individual action plans, 
group counselling for job clubs, working with 
groups, basic socio-psychological training for 
counsellors, basic and advanced training in 
computer-based occupational diagnostics 
of COMDIB for counsellors and job brokering 
specialists.

The current qualification structure for guid-
ance counsellors at labour offices varies sig-
nificantly from office to office regarding the 
counsellor’s level of education and education 
field. At this time there are still no binding 
qualification standards for guidance counsel-
lors in the labour sector. There are only estab-
lished qualification criteria for the positions of 
vocational counsellor and job brokering spe-
cialist at employment services, criteria which 
reflect the current state of affairs rather than 
setting any higher standards. In 2006, the 
Ministry of Labour and Social Affairs offered 
a public contract to a consortium consisting 
of KPMG CR, Gradua-CEGOS and OKsystem, 
s.r.o. in order to design and launch an on-line 
information and guidance system including 
a training program for vocational counsellors. 
This information and guidance system was 
officially launched in July 2008. However, its 
training program, named Counsellors Acad-
emy (Akademie poradcu), has not yet been 
put into operation.

Since 2000, Academia, a  European mobility 
project for guidance counsellors, has been 
organised annually. It is a  reciprocal, usually 
week-long exchange for guidance practition-
ers. The exchange is being organized for edu-
cational (education sector) and for vocational 
counsellors (labour sector).

Well-being at work

There are no special measures currently in 
place that contribute to counsellors’ well-
being in the workplace. Guidance counsel-
lors are subject to the Labour code like any 
other employee. Educational counsellors at 
schools are primarily teachers; therefore they 
enjoy the same working conditions (incl. work 
schedule, workload, work hours, work space, 
employee benefits) as other educational staff.

Security and protection issues are important 
to consider, since guidance practitioners work 
with confidential data on pupils and their 
students, they have to ensure that they are in 
compliance with law no. 101/2000 concern-
ing personal data protection.

An educational counsellor is a  teacher ap-
pointed to his or her position by the head of 
school. His/her direct teaching responsibili-
ties are reduced according to a government 
decree which regulates the extent of direct 
teaching, educational and special educatio nal 
needs activities and pedagogical-psychologi-
cal activities of educational staff. Direct teach-
ing is reduced in proportion to the number 
of pupils offered counselling services. The 
reduction represents 1 to 5 lessons a  week 
for a  teacher who acts as an educational 
counsellor:

 at elementary and secondary schools with 
– up to 150 pupils – 1 hour a week 
– up to 250 pupils – 2 hours a week 
– up to 550 pupils – 3 hours a week 
– up to 800 – 4 hours a week 
– over 800 – 5 hours a week
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 at special schools with
– up to 7 classes – 1 hour a week 
– up to 12 classes – 2 hours a week 
– over 12 classes – 3 hours a week

Guidance counsellors at labour offices are em-
ployees of the state and they enjoy the same 
working conditions as other state employees.

In principle, guidance counsellors do not en-
joy any special measures that contribute to, 
improve, or significantly vary from the work-
place well-being of other educational staff or 
regular state administration staff.

Intervention resources

A limited number of educational and psycho-
logical counselling centres provide courses 
focused on various risks of guidance and 
counselling work such as burn-out syndrome 
or work stress.

There is an occasional course offered for guid-
ance counsellors focused on the demands of 
the counselling vocation, the counsellor’s per-
sonality and the possible psychological risks 

of the vocation. For example, the Information 
and Guidance Centre of Charles University in 
Prague offers a course for university guidance 
counsellors titled “The Counsellor’s personal-
ity and development” (http://ipc1.cuni.cz/
pomdenstvi/13.htm).

The Institute of Educational and Psychological 
Counselling (http://www.ippp.cz) operates 
an anonymous counselling Helpline to serve 
educational staff in particular (incl. educa-
tional counsellors). It also assists pupils and 
their parents in finding solutions to difficult 
situations arising from the school environ-
ment. The Helpline operates at + 420 841 
220 220 (under regular tariff conditions) from 
8 a.m. to 4 p.m. every work day.

In the labour sector, the Employment Services’ 
Learning Centres organize courses on burn-
out syndrome. There is no information on 
the availability of a service providing help to 
counsellors in case of special need or emer-
gency.
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This report offers an overview of professional 
care within the Federal Agency of Employ-
ment for counsellors in Germany. Note: 
The vocational guidance monopoly of the 
Federal Agency of Employment ended in 
1998. Nevertheless, the Federal Agency of 
Employment remained the most important 
institution for vocational guidance within the 
German guidance system because it reaches 
all age groups.

Supervision

Per circular decree (Runderlass 66/200) both 
supervision and coaching were introduced as 
counselling tools within the Federal Agency of 
Employment in 2000. However, the design for 
staff development has changed since their in-
troduction 10 years ago. By order of the agency 
this decree was cancelled in 2008. Supervision 
is now offered only to trainers. Co-workers 
such as counsellors with client contacts are 
supported via “practice-oriented counselling,” 
an element of staff development designed to 
help them manage personal and professional 
requirements along with the personal strain 
that can arise from consulting work.

Content of “practice-oriented 
counselling”
Practice-oriented counselling deals with 
questions and problems that might arise 
during the day-to-day work of a  counsellor. 
It takes place within a group. The focus is on 
working with clients and reflecting on one’s 
own actions and responses. The process in-
cludes looking for new ways to improve the 
management of professional requirements 
and the personal strain caused by consult-
ing work.

The participants:
 look at problems from different view-

points in order to find new solutions; 
 pause and re-orient themselves in order to 

look at their own actions without pressure 
to perform;

 look to find their own path instead of 
solely gathering tips from colleagues;

 develop their own professional, methodi-
cal and social abilities; 

 develop the means to become more con-
tent and less frustrated at work.

Time Frame:
 Practice-oriented counselling takes place 

once a month during the work schedule 
for 2.5 to 3 hours. 8 meetings are planned.

Trainers:
 Trained co-workers provide praxis-ori-

ented counselling. The training lasts one 
year. Prerequisite: experience in guidance 
counselling and successful completion of 
a qualification or vocational training in the 
field of guidance counselling.

Further Training

There are no specific regulations regarding 
further education for counsellors.

4.4 Germany
 Clarissa Cordroch
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Well-being at work

The Federal Employment Agency has imple-
mented an internal health management pro-
gram for all co-workers rather than one espe-
cially designed for counsellors. The objectives 
were developed in response to a framework 
agreement:

 to further motivation and contentedness 
at work;

 to provide working conditions which are 
beneficial to the co-workers’ health;

 to provide information on the topic of 
health, including the subject of cause and 
effect that is a part of the organisational 
culture;

 to develop a  health-friendly attitude to-
ward work and the operations of the en-
tire organization;

 to maintain optimal performance and 
work capability of all co-workers;

 to develop the effectiveness of the mana-
gerial staff;

 to position the Federal Employment 
Agency as an attractive and competitive 
employer offering desirable programs in 
the field of health promotion;

 to build up a  network for the exchange 
of best practice methods and to optimize 
collaboration.
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ELGPN – Hungary

This survey offers information on the formal 
state of professional care for counsellors in 
Hungary. We have focused especially on le-
gal regulations and recognized rules as they 
apply to varying aspects of professional care 
as well as taking account of available data 
sources and websites germane to our subject.

Supervision for counsellors

One of the elements of the central program 
for the development of the Hungarian LLG 
system (TÁMOP 2.2.2) in the Social Renewal 
Operational Program in Hungary provides 
supervision for 50 LLG counsellors during 
the program period. As part of this program, 
members of the counsellors’ network in each 
region are supervised as part of 5-9 person 
groups. Along with group supervision, these 
counsellors receive monthly case manage-
ment reviews.

Supervisors are all psychologists and profes-
sionally trained counsellors; most have super-
visor qualifications as well.

Further education

Initial training
Requirements for qualifying practitioners who 
provide career guidance/counselling services 
are regulated only in the cases of career plan-
ning teachers employed in the public educa-
tion sector and counsellors providing services 
supported by the labour organisation.

Pursuant to Act LXXIX of 1993 on Public Edu-
cation, teachers providing career planning 
counselling in VET schools must have either 
a relevant teacher qualification or a relevant 
higher education degree and qualification. 
With respect to the initial training of guid-
ance professionals, independent BA level 
degrees have been available since 1992 and 
psychologists may also apply for a  2,5-year-
long training in the field of career guidance. 
School counselling for teachers as a  special 
2-year degree course has been available since 
1999. Approximately 1.500 people have been 
trained in this field but there is no reliable 
data on the percentage of those who do 
not pursue work in this field after training or 
who leave this it. The Bologna process has 
fundamentally changed the training system 
for counsellors. For the past three years a BA 
qualification in the field of andragogy with 
a specialisation in career guidance has been 
available at 19 colleges, and 4 universities of-
fer MA qualifications in the field of HR – career 
guidance. Under the new system, teachers 
will be required to study career counselling 
as well during their pre-service training. Cur-
rently the typical career counsellor is a voca-
tional trainer.

The development and provision of further train-
ing opportunities for teachers of career counsel-
ling in vocational schools was an integral part of 
the career orientation project of the Vocational 
School Development Programme (Szakiskolai 
Fejlesztési Program, see section 3.10).

Practitioners providing services supported 
by the labour organisation are required to 
have the qualifications (mostly higher edu-
cation degrees and qualifications) defined 
in 30/2000 (IX.15) Decree of the Ministry of 

4.5 Hungary
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Economy by the nature of services and in 
some cases work experience as well. These 
qualifications require providing information 
and career counselling. The list of qualifica-
tions contains professionals ranging from 
teachers to career and school counsellors. 
This regulation was too broad to adequately 
define the qualification requirements for 
particular services given the low number of 
newly trained professionals in Hungary.

The regulations concerning accredited adult 
training programmes and organisations pre-
scribe the provision of other services related 
to adult education, with guidance services 
being one such service. However, the provi-
sion does not define the qualification require-
ments of those providing such services within 
the accredited organisations, nor is there su-
pervision of the services provided.

In-service training

In-service training is not compulsory for guid-
ance counsellors. In-service training oppor-
tunities for counsellors are available through 
various courses and further training sessions, 
conferences and international study trips (e.g. 
within the framework of the Leonardo da 
Vinci programme).

Specialised further training programmes cur-
rently offered to counsellors by universities 
include:

 career planning teacher (postgraduate 
specialisation programme),

 learning and career counselling (post-
graduate specialisation programme),

 psychology of counselling (postgraduate 
specialisation programme),

 student counselling (postgraduate spe-
cialisation programme),

 social inclusion counselling (postgraduate 
specialisation programme),

 career planning consultant training 
(course-based training).

Well-being at work

According to measure 2.2.2 of TÁMOP the 
LLG, the working schedule of counsellors is 
organized in order to create a  balance be-
tween work, counselling periods, and family 
life. As part of this program, counsellors are 
distributed across the country and furnished 
with well-equipped offices.

Intervention resources

Programme TÁMOP 2.2.2 supports develop-
ment in the areas of IT and methodology. In 
the area of IT development, the programme 
plans to implement the development of 
a  new national guidance website targeting 
youth, adults, and professionals/experts and 
offering integrated, up-to-date, and user-
friendly information related to education and 
the labour market. The webpage will also 
offer a  link for career guidance professionals 
including all information and tools regarding 
the project which has four main functions:

 Social networking: to establish and keep 
connected the community of guidance 
professionals (e.g. experts from given ar-
eas) and to give them the opportunity to 
share aspects of their practices.

 Information repository: news, activities, 
LLG subjects and journals, document stor-
age, storage of lifelong guidance-related 
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links, professional forum, collection point 
for off-line questionnaires.

 Special functions: online storage of coun-
selling case diaries, anonymous statistical 
treatment of case facts, tools that make it 
possible to analyse off-line questionnaires.

 Administrative functions.

This site will also assist greatly in establishing 
a  closely linked network for professionals in 
the field. Team building training for counsel-
lors will help professionals deal with stress. 
These programmes encourage members in 
the field to get to know one another better, 
to share experiences, and to increase the ef-
ficiency of the team.

Proactive human relations efforts can help 
to prevent counsellor burn-out as part of 
the professional coordinators’ mandate to 
support counsellors.
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The fundamental legal act which mandates 
the organisation and support of career guid-
ance by the Polish government is the Con-
stitution of the Republic of Poland of 2 April 
1997 (Dz.U. of 1997, No. 78, item 483).

Career guidance in Poland is undertaken by 
institutions belonging to the ministries of 
education, labour, national defence as well as 
institutions in the private sector. The Ministry 
of National Education (MNE) is responsible for 
ensuring that children and young learners 
receive career guidance. Beginning in the 
lower grades of secondary school, psychologi-
cal and pedagogical counselling centres and 
schools offer career guidance. The Ministry 
of Labour and Social Policy (MLSP) is respon-
sible for ensuring career guidance for adults 
and youth at risk of social exclusion. Career 
guidance within the labour sector is carried 
out by the poviat labour offices, information 
and career planning centres operating within 
the voivodeship labour offices, the Voluntary 
Labour Corps as well as employment agen-
cies working in the field of career guidance.

In the Polish private sector there are career 
guidance agencies as well as non-govern-
mental organisations and associations which 
include career guidance among their activi-
ties. Many educational institutions, such as 
Continuing Education Centres and Vocational 
Education Centres employ career guidance 
counsellors who help learners choose appro-
priate training courses. Vocational counsellors 
also operate within Academic Career Centres 
found in both public as well as private higher 
education institutions.

Individual ministries issue legal acts that re-
gulate career guidance services offered by 
subordinate institutions.

Legal acts regulating issues concerning career 
guidance within the scope of the govern-
ment department of education: 

 Act of 7 September 1991 on School Edu-
cation (uniform text Dz.U. of 2004, No. 256, 
item 2572, as amended), 

 Act of 26 January 1982 on Teacher’s Char-
ter (Dz.U. of 1997, No. 56, item 357, as 
amended).

 Ordinance of the Minister of National Edu-
cation and Sport of 7 January 2003 on the 
rules for providing and organizing psycho-
logical and educational support in state 
kindergartens, schools and educational 
institutions (Dz.U. of 2003, No. 11, item 
114). 

 Ordinance of the Minister of National Edu-
cation and Sport of 11 December 2002 on 
the detailed rules concerning the opera-
tion of public psychological and educa-
tional centres, including specialist centres 
(Dz.U. of 2003, No. 5, item 46). 

 Ordinance of the Minister of National Edu-
cation of 12 March 2009 on detailed quali-
fications of teachers and specification of 
schools and identification of cases when 
teachers without higher education degree 
or a degree from teacher training centre 
may be employed (Dz.U. of 2009, No 50, 
item 400).

4.6 Poland
 Labour Market Department, Ministry of Labour and Social Policy
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Legal acts regulating issues concerning career 
guidance within the scope of the govern-
ment department of labour and other institu-
tions of the labour market:

 Act of 20 April 2004 on promotion of em-
ployment and labour market institutions 
(uniform text Dz.U. of 2008, No. 69, item 
415, as amended).

 Ordinance of the Minister of Labour and 
Social Policy of 2 March 2007 on standards 
of services in the labour market (Dz.U. of 
2007, No. 47, item 314).

 Ordinance of the Minister of Labour and 
Social Policy of 2 March 2007 on detailed 
rules for providing labour market services 
by public employment services (Dz.U. of 
2007, No. 47, item 315).

 Ordinance of the Minister of Economy and 
Labour of 20 October 2004 on the mode 
of granting professional licences to place-
ment officers and vocational counsellors 
(Dz.U. of 2004, No. 238, item 2393).

 Ordinance of the Minister of Economy and 
Labour of 30 December 2004 on detailed 
tasks and the organization of the Volun-
tary Labour Corps (Dz.U. of 2005, No. 6, 
item 41).

 Ordinance of the Minister of Labour and 
Social Policy of 14 October 2008 on the 
adaptation period and the aptitude test 
throughout the procedure of recognition 
of professional qualifications for pursuing 
placement officer and vocational counsel-
lor positions (Dz.U. of 2008, No. 185, item 
1148).

 Ordinance of the Minister of Economy and 
Labour of 13 October 2006 on additional 
remuneration for workers of the public 
employment services (Dz.U. of 2006, No 
186, item 1373).

Supervision for counsellors

In Poland, there are no legal provisions con-
cerning supervision and intervision for voca-
tional counsellors within the education and 
labour sectors.

Area of education
Participation in supervision of vocational 
counsellors employed in psychological and 
pedagogical counselling centres and in 
schools is voluntary. Nevertheless, the issue 
of supervision is taken into consideration in 
the efforts of the state administration regard-
ing education. In 2008, an initiative entitled 
“Establishment and development of supervi-
sion and coaching in psychological and peda-
gogical counselling” was carried out under 
the programme “Safe and Friendly Schools”. 
The aim of the task was to promote supervi-
sion and coaching among workers of psycho-
logical and pedagogical counselling centres, 
teachers as well as school counsellors and 
psychologists. Activities aimed at standardis-
ing supervision and coaching and preparing 
training materials were also included.

The plan includes provisions for supervision 
throughout a  teacher’s career as well as an 
introduction to the obligations for participat-
ing in the supervision of psychologists and 
persons conducting group and individual 
therapy, is the plan also contains guidelines 
for a project to introduce a certification proc-
ess for supervisors.

We believe these plans should also take into 
account the individual initiatives of vocational 
counsellors who create support groups, simi-
lar in character to those used in intervision, 
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and help to develop informal networks. There 
is no detailed data concerning the use of in-
tervision as a method within the profession of 
counselling services. Counsellors sometimes 
create support groups or informal networks 
on their own intitiative. One form of intervi-
sion which has potential to be useful involves 
discussions on internet forums, e.g. on the 
website of the National Centre for Supporting 
Vocational and Continuing Education or on 
independent websites.

Area of labour
As we have already noted, there are no legal 
provisions in the labour sector concerning 
the supervision of vocational counsellors in 
labour offices. In labour offices superiors su-
pervise the work of vocational counsellors. 
Substantive support is guaranteed by law 
only to those who are employed in labour 
offices as vocational counsellors where interns 
perform their duties under the supervision of 
a  licensed vocational counsellor or superior. 
Furthermore, vocational counsellors have at 
their disposal an internet forum operating 
within the “Counsellor 2000” (Doradca 2000) 
programme, where they can share experi-
ences.

In the labour sector, the profession of voca-
tional counsellor of the public employment 
service is a “regulated” occupation, which 
means that it is regulated by law.

The provisions of the Act of 20 April 2004 on 
the promotion of employment and labour 
market institutions (Dz.U. of 2008, No. 69, item 
415, as amended) regulate the granting of 
licences to practice the profession of a voca-
tional counsellor in the public employment 
service (poviat labour offices as well as infor-

mation and career planning centres). The Act 
determines the basis for the function of this 
professional group, conditions for performing 
the role of a professional counsellor, require-
ments concerning the level of education, 
qualifications, and necessary length of serv-
ice to serve in such a capacity. According to 
the Act, counsellors employed at the labour 
offices are obliged to hold a  professional li-
cence. Licences are granted by the Voivodes 
who operate licence registries at the level of 
the voivodeship (regional government).

The introduction of licences was precipitated 
by the need to motivate the professional de-
velopment and upgrading the skills of voca-
tional counsellors working at labour offices. 
Moreover, a vocational counsellor may receive 
additional remuneration depending on the 
level of his/her licence.

What should be underscored here are the par-
ticular conditions for performing the duties of 
a vocational counsellor at labour offices under 
the legal provisions concerning standards of 
and conditions for performing labour market 
services that are currently in force. According 
to these standards, counsellors are obliged 
to cooperate with other experts employed 
at the poviat labour office, e.g. employment 
agents, professional development specialists 
as well as the leaders of Job Clubs. From the 
organizational point of view, the situation is 
different in the case of vocational counsellors 
employed at information and career planning 
centres at voivodeship labour offices. Such 
centres usually employ several counsellors, 
the majority of whom has professional ex-
pertise and significant experience. Therefore, 
such teams may discuss so-called “difficult 
cases” in a different manner.
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According to available data acquired from, for 
example, evaluation questionnaires filled out 
by vocational counsellors after completing 
training courses organized by Euroguidance 
Poland, counsellors working in the labour ad-
ministration are in need of professional train-
ing in the domain of supervision, for example, 
an area which was of particularly interest to 
beginner counsellors.

The Polish training market offers training 
courses on supervision organized by com-
mercial institutions as well as by non-gov-
ernmental organisations. However, there 
is no data that would allow us to calculate 
the number of certified supervisors with the 
requisite preparation to supervise vocational 
counsellors. In Poland, the greatest number of 
certified supervisors is trained for the field of 
psychotherapy. Although several universities 
in Poland offer courses in vocational counsel-
lor training, only the University of Szczecin 
offers workshops on supervision for counsel-
lors as part of career guidance post-graduate 
studies.

Further education

Area of education
Working teachers – vocational counsellors 
can upgrade their skills by enrolling for sec-
ond cycle Master’s degree studies (most often 
in the extramural system).

Teachers who undertake a course of further 
study to upgrade their skills are usually active 
teachers; therefore they must undertake stud-
ies or training courses without interrupting 
work and benefit from being granted leaves 
for training to which they are entitled.

The motivation for teachers-counsellors to 
upgrade their professional skills include the 
possibility of attaining higher levels of career 
advancement in accordance with the Ordi-
nance of the Minister of National Education 
and Sport of 1 December 2004 on career 
progression levels for teachers.

Training for counsellors in the education 
sector includes diverse subjects and types 
of professional training. Counsellors are eli-
gible to take training courses organised by 
the central teacher training institution – the 
National Centre for Supporting Vocational 
and Continuing Education, those offered at 
regional centres free of charge, as well as 
training courses conducted by training com-
panies that charge tuition (e.g. obtaining a li-
cence for performing diagnosis according to 
a selected method or postgraduate studies). 
Training courses that are entirely or partly 
free of charge (e.g. postgraduate studies or 
coaching courses) are also organized within 
programmes co-financed by the EU.

A variety of training courses are available on 
suitable dates both on working days as well 
as during the weekends all around Poland. 
Furthermore, on-line courses are also avail-
able. Counsellors have choices regarding the 
time and date of training courses.

For the past few years, several projects co-
financed by the European Social Fund have 
been implemented in Poland. They include 
special-focus workshops which allow counsel-
lors to augment their qualifications as well as 
postgraduate studies that prepare teachers 
for the profession of vocational counsellor.
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Area of labour
Voivodeship and poviat self-government are 
responsible for carrying out tasks related to 
the organization and financing of training 
programmes for the staff of labour offices, 
including vocational counsellors. As previ-
ously noted, the aim of introducing licences 
for vocational counsellors working at labour 
offices was to activate this segment of public 
employment service workers and motivate 
them to develop their skills and qualifications. 
The provisions on additional remuneration 
which link the level of remuneration with the 
development of professional skills constitute 
another incentive for vocational counsellors 
in public employment services to continue 
their education.

Regarding education and the development 
of professional skills, vocational counsellors 
at labour offices have the following options:

 Bachelor’s degree, Master’s degree or 
postgraduate studies offered by higher 
education institutions. At present, several 
universities in Poland offer studies in the 
field of career guidance. Within university 
curricula, career guidance is usually linked 
with psychology, pedagogy or sociology 
as well as marketing and management. 
Many higher education institutions of-
fer postgraduate studies for vocational 
counsellors free of charge by making use 
co-financing available from the European 
Social Fund.

 Training courses organised by the Labour 
Market Department of the MLSP, financed 
by resources from the Labour Fund and 
the Euroguidance Poland.

 Training courses offered by voivodeship 
labour offices which organize training 
courses for vocational counsellors with 

the help of resources from the Labour 
Fund. Training courses are prepared on 
the basis of needs assessments carried out 
among counsellors employed at labour 
offices.

All vocational counsellors can benefit from 
numerous training courses available from 
public as well as private institutions.

Moreover, all vocational counsellors in Poland 
can develop their professional knowledge 
thanks to a series of publications “Methodol-
ogy and information books for vocational 
counsellors”, present consisting of 45 books, 
which is available in hard copy as well as 
in electronic form on the website of public 
employment services under the link for the 
Euroguidance Poland: www.praca.gov.pl/eu-
rodoradztwo/publikacje.html.

The above-mentioned publications concern 
both the methodological issues, e.g. the vo-
cational interview, communication problems, 
dealing with difficult situations by means of 
negotiation, working with long-term and 
discouraged unemployed persons, as well 
as issues concerning the quality of career 
guidance, vocational counselling services for 
disabled persons, assisting employers in the 
selection of candidates for a  given job, etc. 
According to surveys carried out by the La-
bour Market Department of the MLSP, voca-
tional counsellors constitute a group of labour 
offices’ employees who often participate in 
available training courses.
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Well-being at work

Area of education
Legal provisions in force grant the basis for 
employing vocational counsellors at schools 
and in care and education centres as well as 
defining rules for the operation of institu-
tions engaged in providing services in the 
field of career guidance in of the education 
sector. They do not, however, oblige institu-
tions managing schools to hire vocational 
counsellors. This is why the responsibility of 
preparing students to choose their career and 
education paths is often carried out by tutors, 
psychologists or teachers.

Activities carried out under the “Safe and 
Friendly Schools” project, aimed at incorporat-
ing supervision and coaching into the work of 
teachers – vocational counsellors, will enable 
them to achieve a  better balance between 
their personal and professional lives.

In the area of education, the Teachers’ Charter 
offers teachers-vocational counsellors the op-
portunity to obtain incentive pay as well as 
periodic rewards for significant achievements 
at work. According to the Teachers’ Charter, 
a  teacher-vocational counsellor is granted 
the protection offered to public officials con-
sistent with the requirements of the Penal 
Code in the course of performing profes-
sional duties. This document stipulates that 
the school’s headmaster is obliged to defend 
ex officio the teacher-vocational counsellor.

Area of labour
Vocational counsellors at labour offices have 
the status of self-government employees. 
Detailed provisions concerning such work-
ers are included in the Act of 22 March 1990 
on self-government employees (Dz.U. of 
2006, No. 170, item 1218). The Ordinance 
of the Minister of Labour and Social Policy 
on the standards of services in the labour 
market, which entered into force in 2007, 
regulates many issues concerning the op-
timization of the orga nisation of vocational 
counsellors’ work by describing in detail 
the procedures concerning individual and 
group counselling.

Furthermore, provisions included in the Or-
dinance on the detailed rules for providing 
labour market services by public employment 
services, which was also adopted in 2007, 
guarantee vocational counsellors appropriate 
equipment for providing career guidance and 
vocational information at the workplace, ac-
cess to tools and methods necessary to offer 
career guidance as well as appropriate condi-
tions for assuring confidentiality while provid-
ing service. The above-mentioned provisions 
concerning the acquisition of professional 
licences contribute to the vocational devel-
opment of counsellors and to their eligibility 
for additional remuneration. Thus, existing 
provisions secure counsellors’ professional 
development along with guaranteeing ad-
ditional remuneration and providing for the 
necessary material requirements to provide 
effective guidance to their clients.
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Intervention resources

In Poland there is no institutional support in 
place to support vocational counsellors in the 
education and labour sectors who experience 
professional burnout syndrome. Vocational 
counsellors who encounter this problem may 
turn to the Medical Service and its mental 
health centres. However, the access to such 
centres is often limited and they sometimes 
lack necessary specialists.

Education sector
It is worth noting that informal, self-develop-
ment groups as well as psychological support 
groups which allow counsellors to counteract 
professional burnout and contribute to their 
professional growth operate in some psycho-
logical and pedagogical centres employing 
vocational counsellors.

In the area of education, vocational counsel-
lors can benefit from psychological coun-
selling free of charge and training courses 
organised for school employees. They may 
also participate in support group meetings 

organised by NGOs and trade unions. Paid 
private psychological services are also avail-
able. Training courses devoted to burnout 
syndrome, working with difficult clients or 
dealing with stress are organised as part of 
internal courses at schools or Teacher Training 
Centres. Paid training courses in this area are 
also available.

Labour sector
Labour offices offer internal training courses 
which focus, among other topics, on counter-
acting burnout syndrome, working with dif-
ficult clients, dealing with stress, and solving 
team. On the basis of needs assessment, the 
director of a  labour office may order a  cer-
tain type of training course to be organised 
for his/her workers – vocational counsellors. 
Vocational counsellors employed at labour 
offices may also participate in paid training 
courses.
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Supervision for counsellors

In the labour sector, within the framework of 
the employment service, the organisational 
structure in force is established by Act No. 
453/2003 Coll. on public service bodies in 
the field of social affairs, family and employ-
ment services. Activities such as “supervision” 
or “intervision” are neither included in this 
Act nor in mandatory employment service 
regulations. However, certain activities relat-
ed to the process of helping new civil serv-
ice employees adapt to their new positions 
may be considered supervisory in simple 
terms. According to an internal regulation 
that came into effect on 1 February 2009, the 
rule pertains only to those working for the 
Central Office of Labour, Social Affairs and 
Family (it’s necessary to mention that Central 
Office employees do not work directly with 
clients; that is the domain of the Labour of-
fice). The adaptation process involves follow-
up activities to help new employees master 
the elements of their jobs more quickly and 
allow them to identify the scope of their 
work along with facilitating their connection 
to their coworkers and the organisation gen-
erally. Participants in the adaptation process 
are: a new employee (an individual starting 
his/her employment in the Civil service), 
adaptation supervisors (persons responsible 
for managing the adaptation process, usually 
the immediate superior of a new employee), 
adaptation guarantor (a person responsible 
for some aspect of the professional adapta-
tion process who cooperates with the ad-
aptation supervisor in drafting an individual 
adaptation plan).

In counselling centres organised by the so-
cial affairs and family section (counselling 
and psychological services offices [RPPS] es-
tablished at labour offices) supervision is an 
obligatory part of training, i.e. during the first 
two years of work. Supervision is carried out 
either individually or in groups. Individual 
sessions are available as often as necessary 
and groups training is offered once a month. 
Supervision can be provided by graduates of 
accredited training courses for supervisors. 
Such training was offered by the counselling 
and psychological services offices of labour 
offices (RPPS UPSVaR) from 2006 to 2008 and 
required a course consisting of 100 hours.

In the education sector supervision is regu-
lated by Act No. 317/2009 Coll. on pedagogi-
cal staff and specialists that was put into force 
last year. Guidance counselling in schools 
is carried out by pedagogical staff (teach-
ers in the role of educational counsellors), 
as well as specialists (mainly psychologists 
in Centres for Education and psychological 
counselling and prevention (CPPPaP)). There 
are a number of various binding regulations 
relating to these services. In accordance with 
the law a supervisor and supervision are in-
troduced for specialists. Specialists who have 
concluded their adaptation training, i.e. those 
who have acquired the professional compe-
tencies necessary for carrying out the duties 
of an independent specialist, can become 
supervisors. The supervisor “coordinates and 
professionally supervises individual professional 
activities according to § 4 and participates in 
on-going training and the acquisition of other 
professional competencies of school specialists”. 
(Act No. 317/2009 Coll. on pedagogical staff 
and specialists). Before this Act came into ef-

4.7 Slovak Republic
 Labour, social affairs and family sector: Štefan Grajcár, Ivan Valkovič 
 Education sector: Alžbeta Dianovská, Viera Hybenová



203

fect, supervision was carried out by counsel-
lors – beginners worked for a certain period 
of time under the supervision of an appointed 
specialist with greater experience. Supervision 
took the form of practical training in certain 
situations and for certain activities, consulta-
tions, case analysis, Balint groups for a given 
problem or client, etc. Supervision was avail-
able on a regular basis in some centres while 
in others it was available only in cases where 
it was deemed necessary and in some places 
there were no supervision at all. For certain 
kinds of approaches to clients intervision was 
carried out.

There are additional aspects of educational 
counselling that come under their purview. 
An educational counsellor in Slovakia is 
a  teacher who may but is not necessarily 
required to complete specialised training and 
further education in the field. He/she is nomi-
nated to the position by a head of school. Su-
pervision as such is not a part of an education 
counsellor’s training. Comprehensive supervi-
sion should be provided by district Centres 
for Education and psychological counselling 
and prevention (CPPPaP) via a  practitioner 
of educational counselling. In some CPPPaPs 
a practitioner works full-time, in others only 
part-time and in some counselling programs 
there is no practitioner in place to provide 
comprehensive supervision of educational 
counsellors. However, in situations where 
practitioners work part-time there is not suf-
ficient supervision to assure the integrity of 
the counselling system. Intervision – the proc-
ess of mutually sharing opinions on practical 
problems – is a common method education 
counsellors employ in meetings. Present edu-
cation legislation does not categorize CPPPaP 
practitioners as specialists or pedagogical 

staff. In practice, this means that educational 
counselling practitioners-teachers are consid-
ered to be unqualified employees in coun-
selling establishments and it is the head of 
institutions/schools who decide whether their 
role in a given counselling centre is appropri-
ate or not. There are other problems in the 
field of educational counselling in Slovakia 
which arise from the lack of clearer guidelines, 
namely the high turn-over rate of educational 
counsellors and the lack of experienced and 
expert professionals resulting from it.

Further education

The education of counsellors and other spe-
cialists working in the employment service 
was regulated solely by an internal regula-
tion that came into effect on February 2007 
and related to the development of qualifica-
tions for civil service employees. This internal 
regulation defines these qualifications in 
greater detail according to § 77 of Act No. 
312/2001 Coll. on civil service. On 1 Novem-
ber 2009 a new Act on civil service (Act No. 
400/2009 Coll.) came into force. It details in 
specific terms aspects of the education of 
civil servants. Education is defined as pro-
moting a  greater depth of understanding 
as well as increasing a civil servant’s qualifi-
cations. The Act establishes the right of an 
employee to spend a minimum of 5 work-
ing days dedicated to increasing his or her 
qualification per year and stipulates that the 
civil servant’s office cover the costs of this 
further education. The internal regulations 
concerning the education of Central Office 
civil servants have not yet been fully estab-
lished or implemented.
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There is an internal regulation concerning 
the training of new specialists for Counsel-
ling and psychological service offices (RPPS) 
and regulates the acquisition of further edu-
cation particularly during the first two years 
of employment in the network of counsel-
ling centres. The course of study defined 
there is a  two-year education programme 
organised for new specialists. All employees 
are provided with one-day methodological 
and consultation seminars, organised regu-
larly once a  month, and several day-long 
seminars on a variety of special topics (work-
ing with clients who are divorcing, couple 
therapy, children with behavioural problems, 
etc.). An employee’s desire for further educa-
tion is also to be supported by an employer, 
especially by offering a wide range of special 
events and training sessions. Employers are 
also to allow employees to participate in 
a majority of events or training sessions dur-
ing their normal work time. In some cases 
an employer will also cover the travel costs 
associated with attending such educational 
activities. However, an employer is not re-
quired to contribute financially to systematic 
long-term education, in the form, for exam-
ple, of tuition for longer psychotherapeutic 
training. Employees must cover such costs 
themselves. A wide range of educational 
opportunities and training programs is avail-
able for counsellors. Committing to the vo-
cation of counselling requires a  desire for 
life-long learning and a  good counsellor is 
motivated by his/her own need for profes-
sional growth. Recently labour offices have 
organised a number of training activities and 
seminars funded by ESF. In some cases coun-
sellors are forced to participate in such train-
ing sessions, even if they are not relevant to 
their actual professional needs or duplicate 

training that they’ve already completed (a 
given training opportunity, for example, 
might be most suitable for someone who 
has never studied that particular subject, 
e.g. basic communication skills, even though 
a  person who has already had extensive 
experience in that area may be nevertheless 
required to attend).

In the education sector the above mentioned 
Act No. 317/2009 on pedagogical staff and 
specialists has been in force since 2009 
and regulates the continuing education of 
counsellors as well. There are several kinds 
of continuing education. By law, specialists 
and pedagogical staff have the right to take 
5 working days to participate in continuing 
education courses and programmes. The Act 
also defines terms for the development and 
implementation of continuing education pro-
grammes. Counsellors are awarded credits 
for attending accredited programmes and 
consequently their salaries can increase by 
a certain percentage. Education programmes 
have just started to receive accreditation and 
at present there is no information available on 
programmes devoted to counsellors in the 
field of career guidance.

Before 2009 counselling psychologists in edu-
cation (CPPPaP) educated themselves based 
on their own motivation, work requirements, 
specialisation and financial resources. Such 
education was not centralised and not statis-
tically evaluated in terms of finance. In most 
cases further study was the result of the per-
sonal motivation of individual counsellors. 
Many training activities counsellors partici-
pated in were offered during the weekend. 
Further motivation for some counsellors was 
provided by employers who covered costs 
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(partially or fully) for those who attended 
additional training sessions. Considering the 
size of the state budget, the educational op-
portunities in the past appeared to be rather 
limited in number and less diverse. There 
were a number of educational opportunities 
for counsellors; however they did not always 
correspond to the particular needs that arose 
in their field and practice. Therefore counsel-
lors searched for educational opportunities 
in other sectors, such as the field of health 
and social care and in non-profit institutions, 
for example.

Teachers-educational counsellors may re-
ceive credits for continuing education even 
if they are graduates of other accredited 
programmes, e.g. the subject in which they 
gained a  qualification. The head of school 
has discretion in allowing educational coun-
sellors to participate in further education, 
as there is no current legal requirement to 
allow educational counsellors at schools to 
undertake further study. In the future, there’s 
a good possibility that educational counsel-
lors will undertake specialised study in their 
field by taking 200 hours of training at the 
beginning of their careers. Currently up to 
23% of educational counsellors have not had 
any specialised training and have not begun 
to study it even to a  minimal degree. 10% 
of educational counsellors have completed 
less than 10 hours of training during their 
6-15 years of practice. These statistics suggest 
how essential it is to develop a cohesive and 
comprehensive programme for educational 
counsellors and make completion of such 
a program obligatory.

Well-being at work

Concerning working conditions, much as it is 
in the case of supervision and further educa-
tion, there are no specific measures in place 
which contribute to counsellors’ well-being 
in the workplace. Any measures concerning 
workplace well-being that can be identified 
are not responsive to the particular needs of 
counsellors but apply to all employees. The 
nature and range of these initiatives depend 
directly on financial resources. There is neither 
a  specific programme for the improvement 
of workplace conditions for counsellors nor 
are there any general initiatives that focus 
on counsellors or specialists in employment 
services.

In the field of social affairs and family (RPPS) 
it is up to individual counsellors to effectively 
balance their responsibilities with their work-
ing time. Employers do not generally resort 
to establishing a timetable for counsellors. As 
a  rule, counsellors make their own appoint-
ments with their clients and can at least par-
tially determine independently how many ap-
pointments to make each day and with what 
type of client to make them. In this way they 
can regulate their workload. However, admin-
istrative workloads are very demanding, too. 
There are also significant differences between 
various workplaces. In many cases the physi-
cal resources of a given workplace are quite 
problematic – there is usually just one room for 
private counselling and a waiting room shared 
with other departments. In most cases the 
workplace is arranged in a manner that allows 
the privacy necessary for meeting with clients. 
Even so, many counselling centres have be-
come outdated and serve the needs of coun-
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sellors and clients provisionally at best. In the 
majority of cases, workplace conditions do not 
meet the standards necessary for counselling 
work with clients. Measures to protect coun-
sellors against the potential aggressiveness of 
their clients such as the presence of a security 
officer or a signal system are not generally in 
place, making a  counsellor vulnerable and 
creating an unsatisfactory work environment. 
In some cases the only protective measure 
is a  room with 2 exits. We can not provide 
statistics concerning the number of cases of 
aggressive behaviour exhibited by clients but 
the potential for such behaviour is a cause for 
concern. A few days ago in Prievidza, a client 
smashed equipment in several offices with 
a baseball bat and a number of women coun-
sellors hid in fear in a locked room.

In the education sector, the situation is much 
the same as most working conditions are 
governed by the Labour Code which estab-
lishes no specific measures for counsellors. The 
equipment required for CPPPaPs is specified by 
a regulation of the Ministry of Education of the 
Slovak Republic, No. 325/2008 Coll. According 
to this regulation counselling centres have to 
be equipped with copying and ICT equipment, 
an internet connection, and other unspecified 
equipment deemed necessary. Rooms should 
be barrier-free and equipped for specialised 
individual and group activities with children.

Work conditions for educational counsellors 
are established by school administrators. Only 
62% of educational counsellors have their 
own counselling office, up to 30% of educa-
tional counsellors are without a PC, only 49% 
have access to additional allowances and 
specialised contributions are not established 
by law. The shortage of personnel in the field 

is largely responsible for a high turn-over rate. 
The workload of an educational counsellor 
is 1 to 4 hours a  week, depending on the 
number of pupils at a  given school. 43% of 
educational counsellors work overtime every 
week, without any financial compensation or 
the possibility of taking a day off in exchange 
for working overtime. Problems that concern 
educational counsellors, the scope of their 
professional activities, and their work condi-
tions at schools have not been addressed for 
a long time; neither of the above mentioned 
Acts contains regulations that pertain specifi-
cally to their work.

Concerning additional benefits, the Act does 
establish grounds for a legal claim to recover 
costs relating to treatment and rehabilitation 
stays, depending on the length of a counsel-
lor’s practice. The Act also assigns specialists 
and pedagogical staff the status of protected 
persons in order to provide them with higher 
security status which is mainly established by 
means of the high degree of penalty in case 
of attack by potential offenders.

Intervention resources

The Act does not consider the issue of in-
tervention. Counsellors interested in solv-
ing problems related to their professional 
performance and stress caused by their jobs, 
including burn out, usually solve them on 
their own dependant upon the availability of 
services that might assist them (the Act refers 
mainly to the actual availability of service – 
whether such services are available at all as 
well as their financial availability, aspects that 
very often limit opportunities available to and 
taken advantage of by counsellors).
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In the social affairs and family sector there 
is the possibility of supervision in cases of 
necessity, as well as various types of seminars 
and training sessions within the framework of 
internal further education on topics including 
burn out and stress disorder. Such seminars 
and training sessions were also provided 
as part of the national education projects 
funded by ESF and included such topics as 
mental well being in the workplace and burn 
out prevention. However, such programmes 
have not been carried out systematically since 
2005. At present, on the contrary, counsel-
lors are expected to provide such services to 
other office employees.

The situation in the education sector is very 
similar. Up to the present time there are no 
programmes, practices or measures focused 
on the specific needs and concerns of coun-
sellors. However, the Act establishes that “the 
headmaster must provide possibilities for pre-
ventive psychological counselling at least once 
a year for pedagogical staff and specialists and 
allow them to take part in training focused on 
aggressiveness prevention, self-un-derstanding 

and conflict resolution”. Educational counsel-
lors at schools draw attention to problems 
concerning basic work conditions and re-
quirements for doing their jobs effecti vely 
that have not yet been met. They frequently 
do not have enough time to do all that is 
required of them at work and there are no 
clear rewards for their expertise. Addressing 
the problem of time-related stress and coun-
sellors’ sense of helplessness in the face of 
a  sys tem that is not presently responsive to 
their needs would be an important starting 
point for improving their current situation 
and alleviating frustration. Addressing these 
issues may also serve to mitigate the high 
turnover rate in the profession as well as well. 
Rather than relying on individual measures in 
legislation focused on broader issues, a  sys-
temic approach to providing a solution to the 
particular problems in the field of educational 
counselling is required and long overdue.
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Supervision in Slovenia – a brief 
history

Supervision in Slovenia is a type of profession-
al counselling which, by means of mastering 
self-analysis in the context of practicing one’s 
own profession, ensures a  higher quality of 
professional work and stimulates the profes-
sional and personal development of counsel-
lors in different settings where close contact 
with people is an important characteristic of 
the work. Supervision is a specific supportive 
method of learning which represents a start-
ing point for professional self-reflection.

Supervision in Slovenia was first introduced 
in the 1960s and 1970s in the psychothera-
peutic field (psychoanalytical therapy) and 
residential care. In psychotherapy, supervision 
is an important aspect of training as well as 
an ongoing process throughout one’s career. 
Residential care supervisors soon started to 
incorporate theories of organisational culture 
in their work. In the 1980s and early 1990s 
a group of professionals from different help-
ing professions attended a  course in post-
graduate education on Supervision in the 
Netherlands. In 1998 the first postgraduate 
supervision program was launched in the 
Faculty of Education. During the same year 
the Association for Supervision was founded 
and accepted as a full member of the ANSE 
(Association of National Supervision Organisa-
tions in Europe). The goals of the Association 
for Supervision are the exchange of informa-

tion and experiences, organization of expert 
meetings and further training (consultations, 
seminars, and conferences), enforcement of 
professional standards, enforcement of inter-
national standards in education programs, as 
well as developing intervision and supervision 
groups. The following criteria was established 
for supervisors to carry out the supervision 
process (in correspondence with the minimal 
formal standards for education of supervi-
sors at ANSE): complete a  verified program 
in supervision at the Faculty of Education, 
supervision course or other relevant train-
ing (completed 2nd degree study program in 
humanities or social science, practical experi-
ence as supervisor and supervisee).

Supervisors therefore come from different 
therapeutic schools (psychoanalytical, trans-
actional analysis, gestalt, family therapy, con-
trol theory, etc.), from the verified program 
and training courses organised by the Social 
Chamber of Slovenia, and the postgraduate 
program at the Faculty of Education. Super-
visors from therapeutic schools follow the 
principles of the particular therapy they prac-
tice. The Faculty of Education teaches the 
“educational and developmental” model of 
supervision, based on experiential learning 
(John Kolb), communication theories, the 
humanistic approach (Rogers) and group 
dynamics.

Supervision usually takes place in small 
groups of 6 to 8 participants. Individual su-
pervision is also possible, but due to higher 
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costs, is offered less frequently. Intervision 
groups sometimes continue after the supervi-
sion process has formally ended: participants 
in the supervision group may continue work-
ing together without the supervisor. The role 
of the group leader is shifting from person to 
person. One of the goals is to help profession-
als to reflect upon their work. Individual goals 
are set at the beginning of the process. It is 
useful to have approximately 15 two to three 
hour-long sessions during this process with 
2 to 3 weeks between sessions. In practice 
the principals are adapted to financial and 
organisational possibilities. Between sessions 
participants write reflections about them-
selves and the supervision process.

Counsellors in the education and labour sec-
tors use supervision occasionally, depending 
mostly on the preferences of the manage-
ment. On the other hand, the use of supervi-
sion in the social arena is legislated, so it is 
very common to have supervision in Centres 
of Social work, NGO-s, residential care facili-
ties, etc. Supervision has also become wide-
spread in for-profit organisations, mostly in 
the form of coaching. Since 2004 supervision 
in the social arena has been regulated by the 
Social Chamber of Slovenia, which also pro-
vides training courses for future supervisors 
and has carried out supervision as a  public 
mandate since 1995. The Social Chamber of 
Slovenia is responsible for the planning, im-
plementation and monitoring of supervision 
of professional work in the field of social secu-
rity (http://www. soczbor-sl.si). An important 
document in this field is the Regulation on 
planning, monitoring and implementation of 
professional work in the field of social security 
(Official Journal of the Republic of Slovenia 
113/04).

Supervision for counsellors

Supervision for guidance counsellors at the 
Employment Service of Slovenia is not obliga-
tory, mainly because of a lack of time. There 
has been an attempt to implement supervi-
sion in the Employment Service of Slovenia 
in the past when a group of counsellors un-
dertook postgraduate study of supervision 
in order to start small supervision groups 
(up to 8 counsellors) in different regional 
employment offices. There are 3 qualified 
supervisors (for approximately 350 counsel-
lors) and supervision was performed in past 
with monthly 3 hour sessions. Recently with 
the establishment of the Education Centre 
in the context of the Employment Service of 
Slovenia supervision will likely be introduced 
again, since there is a  special need among 
counsellors for it.

Intervision is also employed as a  method 
when guidance counsellors meet profes-
sionally to discuss special cases. Guidance 
counsellors at the Employment Service of 
Slovenia work in teams when managing the 
cases of difficult clients (the unemployed); 
teams of experts consist of an employment 
counsellor, a  guidance counsellor, a  reha-
bilitation counsellor and a  correspondent. 
Professionals from different fields also bring 
their perspectives when working together on 
managing particular cases. Guidance counsel-
lors are also invited to join teams of experts 
including school counsellors, school teachers 
and doctors, when managing the cases of 
various students in primary schools as part of 
the Employment service of Slovenia’s yearly 
ability tests for students in the 8th year of 
primary school.
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Supervision for student counsellors in schools 
is not obligatory. Student counsellors in 
schools hold university diplomas in peda-
gogy, psychology, social work, defectology 
or social pedagogy. On their own initiative 
student counsellors can join a  supervision 
group or take part in the educational process 
to become a supervisor. A prevailing method 
of supervision in Slovenia is the educational 
and developmental model of supervision 
which was modified by Sonja Žorga PhD. 
Most frequently, the educative model of su-
pervision (bi-monthly 3-hour meetings for 
a total of 15 meetings during the school year) 
is used and a  supervision group consists of 
a maximum of 7 participants. Other models 
of supervision are less often present in school 
settings. Therapeutic models of supervision, 
for example, are more frequently used in 
schools for children with special needs and 
in juvenile institutions. A supervisor should 
have a degree in supervision. Currently there 
is not a sufficient number of supervision pro-
viders due to a lack of qualified supervisors. In 
addition to the lack of supervisors, instituting 
supervision is expensive and schools often do 
not have the resources pay for it.

There are also several intervision groups in 
school settings, organised only on the lo-
cal level through the initiative of counsellors’ 
from different fields who work together, but 
such initiatives depend on how counsellors 
in a particular institution or region cooperate 
with one another. Supervision in Slovenia is 
defined by 2 key documents: Program guide-
lines, Counselling in Kindergartens; Program 
guidelines, Counselling in Primary Schools 
and Program guidelines, Counselling in Sec-
ondary Schools. These documents stipulate 
that school counsellors have a right and duty 

to participate in lifelong learning and training 
as well as to participate in supervision, intervi-
sion and similar groups. The standard estab-
lished by these guidelines is that a  school 
counsellor must participate in such activities 
for a minimum of 2 hours per month. In ad-
dition The National Education Institute offers 
supervision in its Catalogue of Continuous Ex-
pert Training, but this opportunity alone is not 
comprehensive enough to cover all needs.

Supervision for counsellors in guidance cen-
tres for adult education is not obligatory. In 
the past, 2 generations of counsellors were 
trained in supervision, but the training was 
not continued due to a lack of funding. How-
ever, training in supervision will begin in 2011 
using ESF founds.

Further education

Guidance counsellors at the Employment 
Service of Slovenia observe the Ethical Guide-
lines Code of Employment Service of Slovenia 
and the Professional Ethics Code of Psycholo-
gists, since guidance counsellors are mostly 
psychologists. Employment counsellors may 
have different basic education backgrounds. 
There was in the past a systematic additional 
training program, but now further educa-
tion is based on one’s intrinsic motivation 
to join courses during work hours. After the 
establishment of the Educational Centre at 
the Employment Service of Slovenia several 
workshops will be organised, but currently 
guidance counsellors participate in different 
training sessions and workshops (Communi-
cation and counselling interviews, Difficult 
clients and other subjects specified in the fol-
lowing points). Some external training is also 
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available in reality therapy, neurolinguistic 
programming, psychotherapy, transactional 
analysis, and behaviour-cognitive therapy, etc, 
though such courses are limited due to lack 
of funding. All training sessions are offered 
during work hours and free for counsellors. 
Passing an expert exam is required for all 
counsellors at the Employment Service of 
Slovenia, but the exam does not include spe-
cific skills for guidance counsellors.

There are several continuing education op-
portunities for guidance counsellors that are 
also organised by Euroguidance Slovenia, 
such as Academia, the Cross border seminar 
and other occasional seminars and confer-
ences abroad (in the past there have also 
been Leonardo da Vinci or Phare projects). 
The Academia project organised by Euroguid-
ance Slovenia, will offer this year for the first 
time practical training abroad for guidance 
counsellors from the education and labour 
sectors (http://www.academia-europe.eu).

School counsellors can participate in seminars 
3 days per school year and they have the right 
to be absent up to 5 days for training and 
to have part of their expenses covered (the 
amount is determined by the headmaster 
and varies from school to school). School 
counsellors also can take advantage of ad-
ditional training as part of in-service teacher 
trainings programs that are offered yearly 
and listed in the Catalogue of Continuous 
Expert Training of The Ministry of Education. 
They may also participate in study groups 
organised by The National Education Institute 
and postgraduate university study. Usually the 
motivation for counsellors to get involved 
in lifelong learning derives from day to day 
work-related stress. There are a  sufficient 

number of learning opportunities as well as 
learning mobility for school counsellors, but 
participation is sometimes limited due to the 
need to be present in the workplace. Some 
school counsellors also acknowledge there 
is a decided lack of a systematic approach to 
continuing education.

Counsellors in guidance centres for adult 
education have university degrees in social 
sciences (educational requirements are de-
termined by the Adult Education Act) and 
special training for work in guidance centres, 
provided by the Slovenian Institute for Adult 
Education. There are a  sufficient number of 
learning opportunities at these centres with 
a minimum of 4 daily training sessions during 
work hours and additional external training 
opportunities, which together provide ap-
proximately 90 hours of educational training 
per year. There are also opportunities for con-
tinuing education in LLL, but unfortunately 
counsellors are not very enthusiastic to join.

Well-being at work

Guidance counsellors at the Employment 
Service of Slovenia work a 40 hour week re-
ceive all relevant holidays off and are the ben-
eficiaries of other employee benefits. Nearly 
every guidance counsellor has his or her also 
own office so that privacy for counselling 
is guaranteed. The Employment Service of 
Slovenia also allows part time employment 
and there is some wage benefit for working 
with clients.

School counsellors also work 40 hours each 
week, have holidays off as teachers, and usu-
ally have their own office, but there are no 
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written standards to enforce these determina-
tions. They enjoy the same benefits regarding 
working space, security and protection, and 
employee benefits as teachers.

Counsellors in guidance centres for adult edu-
cation receive continuous expert support and 
have opportunities for further education to 
gain greater expertise and mastery and con-
sequently improve their sense of well-being 
at work. Counsellors work 40 hours a  week, 
with occasional work after normal hours, so 
some flexibility is needed.

Intervention resources

The Educational centre of the Employment 
Service of Slovenia is organising workshops 
for guidance counsellors at the Employment 
Service of Slovenia on topics such as Com-
munication, Counselling interviews, Working 
with groups, Stress management, Motivation, 
Actualisation of the counselling process by 
Amundson, Assertiveness and Social training.

For school counsellors there are no written 
guidelines to help them cope with stress and 
work related problems. Some seminars on 
burn out, stress disorder, and other topics 
are offered, but much depends on the par-
ticular school and whether or not a student 
counsellor has the requisite time and financial 
resources to pursue such study. Services of-
fering help in these situations are not easily 
available to counsellors; school counsellors 
depend more on the personal strategies of 
coping with stress that they have developed 
for themselves.

There are no special measures regarding work 
related programs, but counsellors in guidance 
centres for adult education can participate in 
training they believe important to their work 
in the quota of time allowed for education 
during working hours.
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