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Przekazujemy Państwu kolejny, pięćdziesiąty drugi zeszyt z serii Zeszytów informa-
cyjno-metodycznych doradcy zawodowego, przygotowany w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. 

Publikacja prezentuje rezultaty ubiegłorocznej edycji międzynarodowego Semina-
rium Cross Border, które odbyło się w dniach 17-18 maja, w Budapeszcie (Węgry). 
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 dziesięć 
państw: Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy, Węgry, Słowenia, Rumunia, Chorwacja, 
Szwajcaria i Polska. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Centra Euroguidance z państw Europy Środkowej 
organizują seminaria adresowane do osób reprezentujących szerokie spektrum ak-
tywności z zakresu poradnictwa zawodowego: przedstawicieli instytucji centralnych 
z sektora edukacji i pracy, środowiska akademickiego, praktyków poradnictwa zawo-
dowego i członków Sieci Euroguidance. W 2007 r. seminarium Cross Border odbyło 
się na Słowacji, w 2008 r. w Austrii, w 2009 r. w Czechach, a w 2010 r. ponownie na 
Słowacji. Tegoroczna edycja seminarium odbyła się w dniach 22-23 maja w Bled 
(Słowenia), a w 2013 r. gospodarzem seminarium będzie Polska. 

Temat ubiegłorocznego seminarium brzmiał: „Innowacyjne narzędzia i metody w po-
radnictwie i doradztwie kariery” (Innovative tools and methods in career guidance and 
counselling). Spotkanie miało formułę warsztatów aktywnie angażujących uczest-
ników. W czasie seminarium zaprezentowano najnowsze rozwiązania w obszarze 
technologii komputerowej – m.in. portale internetowe i bazy danych adresowane 
do doradców zawodowych. 
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Przekazując Państwu kolejny zeszyt z serii Zeszytów informacyjno-metodycznych 
doradcy zawodowego jesteśmy przekonani, że publikacja poświęcona innowacyjnym 
narzędziom i metodom pracy doradcy zawodowego z wykorzystaniem technologii 
komputerowej okaże się przydatna zarówno dla doradców zawodowych, jak i innych 
pracowników publicznych służb zatrudnienia. 

Departament Rynku Pracy 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej



Innowacyjne narzędzia i metody w poradnictwie i doradztwie kariery 
SEMINARIUM CROSS BORDER 2011, Budapeszt 17-18 maja

Centra Euroguidance w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Polsce, Słowenii i na Słowacji

Cel ogólny Sieci Euroguidance (Eurodoradztwo) to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywa-
teli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Służy temu realizacja – zarówno na poziomie 
krajowym, jak i ponadkrajowym – następujących celów szczegółowych: gromadzenie i upowszechnianie 
informacji zawodowej, w tym tworzenie i aktualizowanie portalu PLOTEUS prezentującego możliwości 
uczenia się i szkolenia w 32 krajach Europy; wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk poradnictwa 
zawodowego; opracowywanie i dystrybucja materiałów specjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii 
i praktyki poradnictwa zawodowego; organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji; udział w krajowych 
i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych poradnictwu zawodowemu. 



Kompendium

1Dokument
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Koncepcja „Seminarium Cross Border” poja-
wiła się w 2005 roku jako inicjatywa Centrów 
Euroguidance z trzech sąsiadujących ze sobą 
państw – Austrii, Czech i Słowacji. Jej głów-
nymi celami była nie tylko integracja Centrów 
Euroguidance i ich współpraca w  ramach 
wspólnej działalności, lecz również organi-
zowanie spotkań i tworzenie sieci kontaktów 
doradców i podmiotów odpowiedzialnych 
za tworzenie polityki w dziedzinie poradnic-
twa oraz działających w państwach objętych 
taką współpracą. Aby jak najpełniej zapoznać 
uczestników seminarium z jak najszerszą per-
spektywą w wybranych tematach, w procesie 
planowania i przygotowywania programu 
brały udział wszystkie Centra. Dzięki temu 
podczas seminarium mogli wystąpić rozmaici 
krajowi eksperci oraz udało się zaprezentować 
tendencje i zagadnienia obecne we wszyst-
kich krajach.

W latach 2005-2008 w ramach tej współpracy 
zorganizowano trzy Seminaria Cross Border 
dotyczące następujących tematów: Metody 
psychologiczne w poradnictwie zawodowym 
w 2005 roku, Przejście ze szkół ponadpodsta-
wowych do świata pracy w 2006 roku oraz 
Poradnictwo zawodowe w instytucjach szkol-
nictwa wyższego w 2007 roku. W 2008 roku 
trzy kolejne kraje – Niemcy, Węgry i Słowenia 
– zaangażowały się w przygotowania i organi-
zację Seminarium Cross Border pod tytułem: 
„Poradnictwo w zakresie kariery bez barier”, 
zorganizowanego w 2009  r. Rozszerzenie 
współpracy okazało się istotną zmianą, która 
umożliwiła organizację nowych interesują-
cych warsztatów, wykładów i dyskusji.

Dlatego też kontynuowaliśmy tę współpracę 
również przy organizacji Seminarium Cross 
Border w 2010 roku, wraz z nowym krajem, 

który dołączył do naszej inicjatywy – Polską. 
W ten sposób Seminarium Cross Border stało 
się wydarzeniem, w którym uczestniczy więk-
szość państw Europy Środkowej. Uczestnicy 
seminarium czerpią korzyści z wymiany infor-
macji, doświadczeń i dobrych praktyk. Wymia-
na ta oparta jest na wzajemnym zrozumieniu, 
ponieważ sytuacja w państwach biorących 
udział w inicjatywie jest zasadniczo porów-
nywalna ze względu na wspólne podstawy 
rozwoju poradnictwa zawodowego i podob-
ny rozwój społeczno-historyczny. Seminarium 
Cross Border 2010 było poświęcone profesjo-
nalnej opiece dla doradców, z  podtytułem 
„Jak zadbać o tych, którzy dbają o innych?”. 
Więcej informacji na temat tego seminarium 
można znaleźć na stronie http://web.saaic.sk/
nrcg_new/crossborder2010.html. 

W roku 2011 Węgry, ówczesna Prezydencja 
Rady Unii Europejskiej, zorganizowały co-
roczne Seminarium Cross Border pod tytu-
łem „Innowacyjne narzędzia i metody w po-
radnictwie i doradztwie kariery”. Głównym 
tematem seminarium było wprowadzanie 
innowacyjnych narzędzi, przy szczególnym 
uwzględnieniu rozwoju narzędzi psycholo-
gicznych i teleinformatycznych. Wydarzenie 
to stanowiło okazję dla 65 uczestniczących 
w nim praktyków z 7 krajów, by dokładnie 
i profesjonalnie przedyskutować ten temat 
oraz dokonać międzynarodowej wymiany do-
świadczeń. Więcej informacji na temat semi-
narium można znaleźć na stronie: www.npk.
hu/public/tanacsadoknak/konferencia_2011/. 

Publikacja bazuje na opisie każdej z prezenta-
cji i na warsztatach przeprowadzonych w ra-
mach Seminarium Cross Border 2011 zorga-
nizowanego w Budapeszcie.

1.1 Słowo wstępne
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Podstawy naukowe wpływające na rozwój 
doradztwa jako zawodu mają dość długą hi-
storię. Rozwój filozofii, psychologii, ekonomii, 
socjologii i medycyny przyspieszył proces 
naukowego ustanawiania praktycznej dzia-
łalności. Rozwój tych obszarów ukazuje róż-
ne cechy, jednak jeśli chodzi o doradztwo, 
możemy podkreślić duże znaczenie interdy-
scyplinarności, która w tym procesie wiąże 
się zarówno z problemami, jak i szansami. 
Zdefiniowanie jednego lub dwóch terminów, 
może rzucić światło na ów proces rozwoju, 
a obecnie wybraliśmy przegląd zmian w in-
terpretacji terminu pracy.

Pracę określano jako narzędzie służące do 
zapewnienia utrzymania ze względu na 
materialne podejście do poprzedniej epoki, 
niemniej jednak praca jako narzędzie do 
dostosowywania osobowości stała się do-
minującym elementem organizacji społecz-
nej. Różnorodność pracy kształtowała świa-
domą organizację na rzecz podziału pracy 
i ten świadomy proces wymagał wysokiego 
stopnia adaptacji, mianowicie chęci współ-
pracy ze strony uczestników. Dziś praca to 
droga życiowa decydująca o szansach dla 
jednostki. Z tego względu możemy spojrzeć 
wstecz na bardzo odmienne okresy. Przez 
długi i ważny okres panowała praca o cha-
rakterze przymusowym. Nasz język rów-
nież odzwierciedla ten proces, na przykład 
w takich słowach jak „praca przymusowa” 
czy „obóz pracy”. Słowa takie jak „więzień” 
lub „obóz” sugerują pozbawienie wolności, 
natomiast słowa takie jak „sługa” sugerują 

niższość, a praca przymusowa odbywała się 
również jako forma wymierzonej kary. Z tymi 
terminami kojarzą się negatywne wskaźniki 
i emocje. Ponadto praca nie stanowiła war-
tości lub głównego elementu funkcjono-
wania w społeczeństwie. Wynika to z faktu, 
iż dla wielu grup pełniących funkcje auto-
rytatywne praca nie była czynnością decy-
dującą. Na następnym etapie podkreślamy 
pracę – w związku między ludźmi a pracą 
– jako narzędzie do zapewnienia środków 
na utrzymanie/życie. W tym kontekście ogra-
niczenie swobody pracowników jest mniej 
dominujące, a poza ograniczeniem poja-
wiło się również świadome zobowiązanie. 
(Ponownie pominięto grupy dysponujące 
znacznymi zasobami finansowymi.) Dwu-
dziestowieczna interpretacja pracy podkreśla 
znaczenie osobowości pracownika, a na tym 
nowym etapie pojawia się również radość 
z wykonywanej pracy. Praca jako źródło za-
dowolenia daje jednostce możliwość nowej 
interpretacji w budowaniu swojej kariery, 
jak również nowej interpretacji częściowo 
pokrywających się dziedzin nauki. Rozdziele-
nie tych trzech etapów to luźne rozróżnienie. 
W dalszym ciągu trzeba stwierdzić, że przy 
określaniu funkcjonowania pracy jako dzia-
łalności zarówno na ścieżce życiowej, jak i w 
społeczeństwie mogą pojawić się wszystkie 
trzy elementy. Jeśli w trakcie kształtowa-
nia naszego życia prywatnego w sposób 
kompleksowy pojawia się doświadczenie 
związane z pracą, dotyczy ono podejścia 
innych dziedzin nauki w stosunku do pracy, 
na przykład przy uwzględnieniu interpre-

1.2 Doradztwo jako zawód
 Dr Szilágyi Klára
 Kierownik wydziału, nauczycielka akademicka Uniwersytet im. Szenta Istvána 
 WĘGRY
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tacji socjologicznych, ekonomicznych czy 
też medycznych. Rozwój każdej z różnych 
dziedzin nauki wzbogacił istniejące podej-
ście teoretyczne o nowe terminy i poglądy 
na temat pracy. Na podstawie powiązanych 
ze sobą definicji ukształtowano interdyscy-
plinarne ramy interpretacyjne, w granicach 
których można umieścić relacje dotyczące 
kariery jednostki. W związku z powyższym 
konieczne stało się zdefiniowanie naukowo 
potwierdzonych podstaw teoretycznych do-
radztwa jako działalności praktycznej. Praca 
jako działanie w sposób znaczący wpłynęła 
na procesy w ramach organizacji społeczeń-
stwa, jak i na jakość życia jednostki. Było to 
na porządku dziennym od połowy minione-
go wieku. Dzięki wewnętrznemu rozwojowi 
dziedzin nauki uwagę w dużej mierze zwró-
cono na odkrywanie wzorców dotyczących 
pracy, jednak pracy jako siły organizującej 
ścieżkę życiową nie uznano za główny ob-
szar badań w żadnej z tradycyjnych dziedzin 
naukowych. Tym samym podejście inter-
dyscyplinarne oznacza konieczność, która 
ukształtowała skomplikowaną podstawę teo-
retyczną doradztwa zawodowego. O spo-
łecznej akceptowalności działania decyduje 
w dużej mierze jego podstawa naukowa 
poprzez regulowanie działania oraz poprzez 
minimalny poziom wykształcenia wymagany 
do wykonywania pracy. Dlatego też warun-
ki, które musi spełnić doradztwo, by stało 
się zawodem, zapewnia interdyscyplinarne 
podejście bazujące na nauce dzięki ustano-
wieniu protokołu doradztwa i  dzięki wyso-
kospecjalistycznym kwalifikacjom. Nowa ja-
kość zawodu doradcy opiera się na syntezie 
wyników z różnych dziedzin nauki. Przygo-
towanie oznacza stworzenie różnych pozio-
mów (licencjat, magister i doktor). Ponadto 
zawód doradcy regulowany jest w sposób 

profesjonalny, a w jego ramach podejście do 
ścieżki życiowej powinno stanowić kluczowy 
element. Z regulacją związane jest zapo-
trzebowanie na „konkretność” i opracowanie 
sposobów samooceny.

To, czy doradztwo przekształci się w zawód, 
w dużym stopniu zależy od społecznego osa-
dzenia działania. Główną cechą działania jest 
zakres, w jakim obywatele mają do doradztwa 
dostęp. W krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej oznacza to, że obywatele będą uznawać 
i ponosić odpowiedzialność za decyzje doty-
czące kariery zawodowej i wyborów związa-
nych z pracą. Zakładamy, że zgodnie z defini-
cją Fretwella z 2000 r. państwo wspiera swych 
obywateli – zarówno młodych, jak i dorosłych 
– w ich poszukiwaniu swoich indywidualnych 
umiejętności i zainteresowań w celu ułatwie-
nia procesu podejmowania decyzji dotyczą-
cych drogi życiowej. Podstawowe narzędzie 
pomocy polega na dostarczaniu aktualnych 
informacji na temat stale zmieniającego się 
rynku pracy oraz na temat znaczenia samo-
określania w procesie wzrostu. W podejściu 
interdyscyplinarnym mogą pojawić się róż-
norakie aspekty różnych dziedzin ze szcze-
gólnym uwzględnieniem innych elementów, 
a osobiste zaangażowanie doradców może 
również decydować o uwypukleniu różnych 
podpodziałów. Tym samym poza tworzeniem 
ram teoretycznych doradztwa nieodzow-
ne jest, by opracować protokół doradztwa 
uwzględniający krajowe tradycje zawodowe. 
Wcześniej doradztwo na Węgrzech opierało 
się na tradycjach doradztwa psychologiczne-
go, jednak w ciągu ostatnich 20 lat stworzono 
działalność indywidualną. W tym kontekście 
na Węgrzech rozpowszechniły się dwa rodzaje 
doradztwa: doradztwo indywidualne i doradz-
two grupowe.
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Analogicznie do tzw. modelu węgierskiego 
doradztwo indywidualne składa się z 5 po-
ziomów:
1.  Ustalanie potrzeb klienta – definicja pro-

blemowa pomagająca klientowi określić 
swoją sytuację oraz zidentyfikować pro-
blemy spośród trudności i kwestii, które 
należy rozwiązać.

2.  Wyjaśnienie – poznanie alternatyw, czyn-
niki i wartości w zakresie indywidualnej 
osobowości. Dotyczy to omawiania wiedzy 
jednostek na temat problemów, ich emocji, 
uprzedzeń dotyczących danego zagad-
nienia oraz wzorców zachowań i sytuacji 
związanych z podejmowaniem decyzji.

3.  Analiza – uwzględnienie wyników i nie-
dociągnięć z poprzednich doświadczeń 
życiowych, ścieżki życiowej i rzeczywi-
stych danych. Dotyczy to wykształcenia 
i kwalifikacji, sytuacji finansowej, wa-
runków rodzinnych oraz uwzględniania 
wszystkich oczekiwań i warunków finan-
sowych potrzebnych do zdobycia nowych 
kwalifikacji. Ważne jest, by przeanalizować 
jakość wiedzy w zakresie kariery i szanse 
na rynku pracy. Cechy osobowości powią-
zane są z danymi rzeczywistymi.

4.  Synteza – oznacza to hipotetyczne trak-
towanie danych personalnych i rzeczywi-
stych, dotyczących identyfikacji problemu, 
samoakceptacji i  samookreślenia klienta. 
Oznacza to, że w trakcie syntezy pracuje-
my wyłącznie na danych akceptowalnych 
przez klienta. Obejmując zakresem zaak-
ceptowane subiektywne opinie, zakłada-
my hipotezy w odniesieniu do potencjal-
nych rozwiązań w kierunku identyfikacji 
problemu.

5.  Porozumienie, które stanowi fazę doradz-
twa osiągniętą przez klienta, przy czym 
porozumieniem tym może być:

 decyzja,
 plan działania,
 plan realizacji,
 faza zastosowania,
 pozycja oczekiwania,

 które łącznie określane są jako porozumie-
nie w doradztwie. Ewentualnie możemy 
je nazywać „ustaleniami”, w zależności od 
treści.

Podstawę doradztwa grupowego usprawnio-
no dzięki zorganizowanej pracy grupowej. Jej 
logika wygląda następująco:

 Stworzenie nastroju – jako metoda ozna-
cza to, że tę formę działalności oddzie-
lamy od tradycyjnego transferu wiedzy, 
np. rozpoczynamy sesję grami, muzyką 
i łamigłówkami.

 Wyznaczanie celów – to metoda służąca 
do podnoszenia świadomości uczestnika 
na temat tego, co powinien dla siebie 
zrobić. Najczęściej rozwiązuje się to przy 
użyciu komunikacji.

 Przetwarzanie wiedzy – jako metoda 
oznacza to, że grupa analizuje temat przy 
pomocy uprzednio określonych, uporząd-
kowanych ćwiczeń.

 Osobiste korzyści – jako metoda oznacza 
to, że zwracamy się do jednostek o wy-
powiedzi, gromadzimy odpowiedzi na 
pytania, w których uczestnicy określają, co 
zyskali w trakcie sesji. Nakłonienie uczest-
ników do określenia swych indywidual-
nych potrzeb staje się całkiem ważne pod 
względem zbliżającej się pracy.

 Przygotowanie następnej sesji – jako me-
toda oznacza to, że określamy następny 
temat w  ramach zamykania struktury, za 
pomocą której planujemy udzielić pomo-
cy przy udzielaniu informacji i rozwoju 
samookreślania.
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Określono rodzaje doradztwa indywidualne-
go i są one pomocne przy identyfikowaniu 
powtarzających się problemów (10 rodzajów). 
Rodzaje doradztwa grupowego określono 
według potrzeb grup docelowych. Admini-
stracja stanowi dużą część doradztwa, przy 
pomocy administracji można zredukować 
doradztwo o charakterze doraźnym, tym sa-
mym doradztwo indywidualne wspierane jest 
przy pomocy dziennika doradcy, podczas gdy 
doradztwo grupowe wspierane jest przy po-
mocy tzw. „skryptu”, tj. opisu zaplanowanych 
działań. Mimo, iż dzięki temu powstają ramy 
doradztwa, indywidualizm doradców jest nie-
zbędny, na przykład przy wyborze metod, 
zmianie rodzaju działalności itp.

Demokratycznym zmianom, które miały 
miejsce w ciągu ostatnich 20 lat, towarzyszył 
rozwój technologii informatycznej w dużym 
stopniu ułatwiającej dostęp do doradztwa. 
Wspomagane komputerowo doradztwo funk-
cjonuje w praktyce krajowej od początku lat 
90-tych. Metody stosowane zarówno na ob-
szarach anglojęzycznych, jak i tych niemiec-
kojęzycznych miały wpływ na rozwój wyda-
rzeń w kraju. Poznaliśmy możliwości adaptacji 
w przypadku tzw. dużych systemów doradz-
twa, takich jak Choices lub Step Plus, prostsza 
metoda mająca na celu zrozumienie pewnych 
cech osobowości.

W trakcie opracowywania kierunku wspoma-
ganego komputerowo pierwszy etap polegał 
na stworzeniu programów informatycznych, 
takich jak rejestry kwalifikacji, a znaczącą rolę 
odegrało powiązanie kariery z kwalifikacjami 
oraz promowanie treści dotyczących kariery 
zawodowej. Programy takie jak „The World 
of Occupations” pomogły ludziom odnaleźć 
się w świecie pracy, a programy z ich podej-

ściem ukierunkowanym na działanie odniosły 
pewien sukces i okazały się całkiem przydat-
ne. Druga faza polegała na opracowywaniu 
programów wspierających kształtowanie sa-
mookreślenia, programy pomagały klientom 
poznać własne cechy osobowości, takie jak: 
zainteresowania, kwalifikacje i umiejętności, 
wartości i sposoby pracy, jednakże tworzenie 
nowej wiedzy na temat procesu decyzyjnego 
w odniesieniu do kariery zawodowej nadal 
wymaga wsparcia ze strony doradcy. W no-
wym milenium rozpoczęła się trzecia faza 
procesu: opracowano programy komputero-
we, za pomocą których można było przepro-
wadzić proces informatyczny bez obecności 
doradcy. Jednocześnie oprócz tego rodzaju 
doradztwa internetowego pojawiły się por-
tale takie jak: www.epalya.hu, www.eletpalya.
munka.hu. Dla nowej generacji podejście to 
może się przydać do akceptacji doradztwa 
i może wzmocnić indywidualne zdobywa-
nie informacji. Dla doradców ta bazująca na 
internecie działalność gwarantuje dużą do-
stępność i dlatego też zwiększa się społeczne 
osadzenie tego rodzaju pracy (Skype, doradz-
two poprzez wideo, czat itp.).

Trzecim elementem w procesie przekształca-
nia się doradztwa w zawód było rozpoczęcie 
szkoleń dla doradców na Węgrzech. Zaczęło 
się to w 1992 r. na Wydziale Nauk Społecz-
nych na Uniwersytecie Rolniczym w Gödöllő, 
a kwalifikację nazwano „doradcą zawodowym” 
i gwarantowała ona wykształcenie na pozio-
mie szkoły wyższej. Wejście w życie procesu 
bolońskiego w 2006  r. wprowadziło zmiany 
do struktury szkoleń i w ramach szkoleń z an-
dragogiki studenci mogą starać się dostać na 
specjalizację doradczą na wielu uczelniach 
wyższych, jednak doszkalanie w ciągu ostat-
nich pięciu lat odbywało się w Gödöllő. W wy-
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niku procesu bolońskiego wprowadzono także 
szkolenia na poziomie magistra, po ich ukoń-
czeniu zyskuje się tytuł doradcy ds. zasobów 
ludzkich, a szkolenia odbywają się w miastach: 
Pecz, Győr, Debreczyn i Gödöllő. W nowym 
systemie szkoły ukończyło 300 doradców, jed-
nak ich zatrudnienie w nowym systemie jest 
odrobinę problematyczne, w szczególności 
ze względu na kryzys gospodarczy. Powstał 
też trzeci etap szkoleń, mianowicie szkolenie 
doktorskie. W ciągu ostatnich 10 lat obronio-
no blisko 10 prac doktorskich. Podstawowy 
warunek, który trzeba spełnić, by doradztwo 
stało się zawodem, polega na tym, że osoby 
prowadzące szkolenia poświęcają się zawo-
dowi doradcy, zatem wydaje się, że szkole-
nia doktorskie rozwiązują problem dotyczący 
kształcenia nowego pokolenia instruktorów. 
Zmiany społeczne dobrze odzwierciedla zja-
wisko związane z tym, że wagę doradztwa 
uznało więcej organizacji cywilnych niż pań-
stwowych. Tendencja ta nadal nie zawsze 
wzmacnia akceptację społeczną doradztwa, 
ale zapewnie jego dostępność. Pracownicy 
organizacji pozarządowych tworzą relację 
z mniej wykształconymi grupami społeczeń-
stwa i ściśle współpracują ze szkołami i inny-
mi instytucjami szkoleniowymi. Organizacje 
pozarządowe współpracują również z orga-
nizacjami rządowymi, ponieważ wolno opra-
cowywano system przetargowy wspierający 
organizacje pozarządowe przy udostępnianiu 
obywatelom usług doradczych. Niemniej jed-
nak nie możemy jednoznacznie stwierdzić, 
że uważamy problem współpracy systemów 
państwowych za rozwiązany, ponieważ ani 
w zarządzaniu, ani w praktyce nie udało się 
zagwarantować spójności opieki zdrowot-
nej, edukacji i zatrudnienia. Inne wyzwanie to 
zaprowadzenie harmonizacji w stosunku do 
wymogów unijnych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem określenia kompetencji doradców. 
Ponadto kompleksowe badania usprawniające 
proces profesjonalizacji, pogłębiające podsta-
wy teoretyczne metodologii doradztwa oraz 
tworzące system szkoleń i doszkalania.

Podsumowując, zawód doradcy stał się od-
rębną profesją, długą drogę mamy zatem za 
sobą i zakończyła się ona sukcesem, niemniej 
jednak zbliżają się przyszłe cele i w przyszłości 
będą one wymagać dużo energii osobistej 
i społecznej.
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Kluczowe znaczenie w doradztwie eduka-
cyjno-zawodowym mają aktualne i rzetelne 
informacje. W związku z tym bardzo ważna 
jest dobra organizacja, przechowywanie oraz 
udostępnianie tych informacji. Tak powstał 
pomysł opracowania narzędzia służącego 
do zarządzania wiedzą oraz tworzenia sieci 
doradczych obejmujących wszystkie orga-
nizacje. Dzięki środkom finansowym projek-
tu wspieranego przez austriackie Federalne 
Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury oraz 
przez Europejski Fundusz Społeczny w 2008 r. 
mogliśmy rozpocząć próbny projekt bib-wiki. 
Celem warsztatów było uzasadnienie i przed-
stawienie podstawowych warunków projektu, 
a także informowanie o rozwoju instrumentu 
oraz dotychczasowych doświadczeń. Dodat-
kowo miały za zadanie zapoznać uczestników 
z aktualnym serwisem bib-wiki i jego właści-
wościami.

Sytuacja początkowa

W Austrii usługi doradcze są tradycyjnie 
świadczone w szkołach i na uczelniach wyż-
szych, a także przez Publiczne Służby Zatrud-
nienia. Od ok.  10 lat wzrasta znaczenie do-
radztwa dla osób dorosłych. Obecnie usługi 
doradcze świadczy się w nowych centrach 
doradczych, w centrach kształcenia dorosłych 
lub innych placówkach doradczych (np. dla 
kobiet, osób niepełnosprawnych czy imigran-
tów). Doradztwo w obszarze kształcenia osób 
dorosłych zazwyczaj charakteryzują poniższe 
cechy. Często jest ono finansowane w ramach 
określonego projektu, odbywa się w małych 
organizacjach lub departamentach i wykazuje 

stosunkowo wysoką płynność zatrudnienia. 
Sami doradcy są często zaledwie częściowo 
zaangażowani w doradztwo ze względu na 
pełnienie innych funkcji lub na czasowy wy-
miar zatrudnienia. Jednocześnie istnieje sil-
na tendencja do profesjonalizacji doradztwa. 
W związku z powyższym zarządzanie wiedzą 
stanowi szczególne wyzwanie.

Pomysł

Doradcy nie tylko POTRZEBUJĄ dostępu do 
powszechnych informacji, ale także POSIA-
DAJĄ ogromną wiedzę specjalistyczną. Ze 
względu na charakter swojej pracy doradcy 
muszą być otwarci na współpracę. Projekty 
sieciowe, szkolenia zawodowe oraz spotkania 
branżowe doprowadziły do powstania solid-
nej sieci austriackich doradców.

Aplikacje Web 2.0 są praktycznie od kilku lat 
wykorzystywane w celu ułatwienia wymiany 
wiedzy i informacji oraz utrzymywania kon-
taktów z innymi doradcami. Znanym przykła-
dem niezwykle udanej otwartej bazy wiedzy 
będącej wynikiem współpracy jest Wikipedia.

Przechowywanie informacji 
a wspólne zarządzanie wiedzą
Doradca ma uzasadnione powody, aby za-
chować nowo zdobyte istotne informacje (np. 
dotyczące obecnych warunków prawnych 
w zakresie prowadzenia danego szkolenia 
w poszczególnych krajach) do wykorzystania 
w przyszłości. Może je na przykład przecho-
wywać na własną rękę.

1.3 bib-wiki – austriackie źródło wiedzy dla doradców
 Erika Kanelutti-Chilas
 AUSTRIA
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W razie potrzeby odzyskania informacji, wy-
szukuje swoje notatki w niezmienionym stanie 
– być może niekompletne i najprawdopodob-
niej nieaktualne. Jeśli jednak doradca umieści 
te same informacje w narzędziu służącym 
do wspólnego zarządzania wiedzą, np. bib-
-wiki, każdy inny członek społeczności będzie 
mógł natychmiast z nich skorzystać i w razie 
konieczności przekazać je klientom. Doradcy 
z innych miast będą mogli dodawać adresy 
placówek regionalnych, uzupełniać treść, po-
prawiać błędy ortograficzne oraz wprowadzać 
aktualizacje. Być może będą kontaktować się 
z autorem wpisu, aby dowiedzieć się czegoś 
więcej na temat artykułu.

Tym samym informacje wprowadzone do wiki 
przyczynią się do rozwoju żywej bazy wiedzy 
oraz wzajemnej wymiany informacji.

W razie potrzeby odnalezienia zamieszczo-
nych przez siebie informacji doradca odnaj-
duje rozbudowany, poprawiony i najprawdo-
podobniej zaktualizowany artykuł!

Wdrożenie bib-wiki

Pierwszym problemem w procesie realizacji 
pomysłu wspólnej wymiany wiedzy w zakre-
sie doradztwa było wybranie i dostosowa-
nie (wspólnie z doradcami) odpowiedniego 
oprogramowania. Zdecydowaliśmy się wy-
korzystać darmowe oprogramowanie „Media-
wiki”. Poza wymogami technicznymi ważne 
jest rozpoczęcie i poprowadzenie współpra-
cy i procesu wymiany pomiędzy doradcami. 
Podstawę finansową zapewnił Europejski Fun-
dusz Społeczny oraz Federalne Ministerstwo 
Edukacji, Sztuki i Kultury.

Serwis bib-wiki zaczął działać w styczniu 
2008  r. dzięki niewielkiej grupie osób, które 
wspólnie stawiały pierwsze kroki, ucząc się, 
jak działa wiki oraz jaki jest najlepszy spo-
sób wzajemnej komunikacji. Próbowaliśmy 
sprawdzić rodzaj i ilość przepisów, wsparcia 
i dostosowań niezbędnych do składania spe-
cjalnych wniosków. Jednocześnie zaprosiliśmy 
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doradców z całej Austrii świadczących różne-
go rodzaju usługi doradcze do uczestnictwa 
w naszej grupie „redaktorów i edukatorów”. 
Podczas czterech spotkań, które odbyły się 
w ciągu trzech lat rozbudowywaliśmy i zgłę-
bialiśmy podstawę serwisu wiki i zbieraliśmy 
wnioski wynikające z przebytych doświad-
czeń (zarówno te dotyczące technicznej stro-
ny serwisu, jak i jego założeń, treści i polityki).

Dzięki wsparciu naszych partnerów regional-
nych udało nam się zorganizować ponad 30 
regionalnych warsztatów dla zainteresowa-
nych doradców. Obecnie regularnie organi-
zujemy spotkania bib-wiki cafe oraz, w razie 
potrzeby, krótkie warsztaty dla mniejszych 
grup doradców. Planujemy bliższą współ-
pracę z partnerami regionalnymi na obec-
nym etapie projektu EFS, w którym wspól-
ne zarządzanie wiedzą ma jeszcze większe 
znaczenie.

bib-wiki dzisiaj 
– polityka i dane liczbowe

Serwis bib-wiki opiera się na zasadzie da-
wania i brania. W związku z tym bib-wiki do 
odwołania jest instrumentem przeznaczo-
nym jedynie dla doradców, nie ogólnie do-
stępnym. Dostęp do serwisu jest chroniony 
hasłem (dokumenty potrzebne do rejestracji 
umieszczono w powszechnie dostępnej czę-
ści strony internetowej). Każdy użytkownik 
zobowiązuje się do dbania o jakość danych 
przechowywanych na bib-wiki. Jeżeli natknie 
się na błędne lub nieaktualne informacje, 
powinien je poprawić lub przynajmniej zgło-
sić nieprawidłowość. Obecnie bib-wiki służy 
jako forum do dyskusji oraz jako branżowe 
medium. Na serwisie znajduje się ponad 200 

artykułów branżowych, w których wprowa-
dzono ok. 6 500 zmian i dopisków. Jak do tej 
pory zarejestrowało i przeszkoliło się ponad 
250 użytkowników z ponad 100(!) różnych 
organizacji (wszyscy pracują jako doradcy). 
Dlatego praktycznie wszystkie istotne or-
ganizacje doradcze mają tu swoich przed-
stawicieli, dzięki czemu docieramy do ok. 
jednej czwartej wszystkich doradców w Au-
strii. Najaktywniejszymi użytkownikami są 
zazwyczaj doradcy z małych lub nowych biur 
doradczych. Nowi doradcy są szczególnie za-
interesowani bib-wiki. Doświadczeni doradcy 
z „wyrobionych” organizacji posiadających 
własne rozbudowane systemy informacyjne 
rzadziej korzystają z bib-wiki, chociaż nawet 
wśród nich znajdą się oddani fani serwisu.

Jak wygląda bib-wiki

Podczas krótkich warsztatów udało nam 
się wyjaśnić niektóre właściwości bib-wiki. 
Uczestnicy warsztatów mogli zalogować się 
jako goście i samodzielnie wypróbować, jak 
działa prezentowane narzędzie. Zakładamy, 
że w Austrii ok. 1 000 osób pracuje w do-
radztwie. Według szacunków kolejne 8 000 
osób przynajmniej w niewielkim stopniu 
ma do czynienia z doradztwem, np. na-
uczyciele czy doradcy Publicznych Służb 
Zatrudnienia. 

Struktura:
Na stronie głównej, www.bibwiki.at, znajdują 
się dane dotyczące projektów, dane kontak-
towe, podstawowe informacje, itd. Po prawej 
stronie znajdują się niedawno zaktualizowane 
artykuły, a po lewej – na początek – losowo 
wybrane artykuły.



19

Aby mieć dostęp do większej liczby artyku-
łów należy się zarejestrować (prawy górny 
róg strony). Za pomocą paska nawigacji po 
lewej stronie uzyskuje się łatwy dostęp do 
najważniejszych informacji, np. do przewod-
nika po serwisie czy przeglądu wszystkich 
artykułów informacyjnych („Alle Seiten” = 
„wszystkie strony”). W serwisie znajduje się 
również forum, na którym umieszczane są 
informacje dotyczące m.in. spotkań i publi-
kacji. Inną bardzo interesującą podstroną jest 
„Autorlnnen-Forum”: tutaj wyjątkowo trudne 
pytania można skierować do całej społecz-
ności. Wszyscy członkowie serwisu otrzymują 
krótkie powiadomienia na skrzynkę mailową, 
więc prawdopodobnie ktoś zareaguje.

Strona:
Każdy artykuł ma własną „stronę” – skatego-
ryzowaną i połączoną z innymi stronami. Do 
każdej strony tytułowej dołączona jest stro-
na dyskusyjna, na której można wymieniać 
informacje. Po wybraniu „Bearbeiten” każdy 
może edytować artykuł główny i wprowa-
dzać w nim zmiany, a wybierając „Versionen/
Autorlnnen” – można śledzić poprzednie 
zmiany (włącznie z tym, kto jakie zmiany 
wprowadził). Każda wersja każdego artyku-
łu jest automatycznie zachowywana, dzięki 
czemu w razie potrzeby można odzyskać 
poprzednie wersje artykułów.

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy serwisu 
zostaną powiadomieni drogą mailową o po-
wstaniu nowego artykułu. Dodatkowo każdy 
użytkownik może spersonalizować system 
powiadomień, dzięki czemu będzie powia-
damiany o interesujących go zmianach i ar-
tykułach.
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W przeciwieństwie do użytkowników Wiki-
pedii, użytkownicy naszego serwisu nie są 
anonimowi. Wręcz zachęcamy wszystkich do-
radców do przedstawienia się społeczności 
w ramach współpracy zawodowej.

Dyskusja

W warsztatach dotyczących bib-wiki uczestni-
czyli przedstawiciele z Węgier, Polski, Słowacji, 
Słowenii, Czech, Niemiec i Litwy. Odpowiedzi 
na niektóre pytania zadawane podczas koń-
cowych dyskusji zostały przedstawione powy-
żej. Być może nie ma podobnych austriackich 
platform, ale warto wspomnieć o uzupełnia-
jących źródłach informacji:

 www.bib-atlas.at – baza danych dotycząca 
ofert doradztwa w Austrii;

 www.kursfoerderung.at – baza danych do-
tycząca dofinansowania i sponsorowania 
dalszej edukacji w Austrii;

 www.erwachsenenbildung.at – strona 
internetowa dotycząca kształcenia do-
rosłych i doradztwa dla osób dorosłych 
prowadzona przez kuratorium oświaty;

 www.ams.at/sfa/14072.html – strona inter-
netowa Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zastanawiano się nad możliwością wykorzy-
stania bib-wiki do międzynarodowej wymiany 
pomiędzy doradcami. Jednym z pomysłów 
było udostępnienie bib-wiki doradcom z sie-
ci Euroguidance z krajów niemieckojęzycz-
nych. Inną możliwością międzynarodowej 
wymiany za pośrednictwem bib-wiki byłoby 
zamieszczenie na stronie wszystkich adresów 
i danych kontaktowych sieci Euroguidance, 
tak aby austriaccy doradcy mieli z nimi bez-
pośredni kontakt. Z przyjemnością wprowa-
dzamy powyższe rozwiązania w życie, aby 
móc utrzymywać kontakt z kolegami z innych 
krajów w celu wymiany know-how lub współ-
pracy projektowej.

Kontakt:
Erika Kanelutti-Chilas
Springergasse 3/6. OG, A-1020 Wiedeń
tel: +43 1 218 90 28 
tel. kom.: +43 664 7354 6161
erika.kanelutti@in-between.or.at
www.bibwiki.at • www.kursfoerderung.at • 
www.bib-atlas.at
bib-wiki jest częścią inicjatywy „Doradztwo 
edukacyjne Austria”. Projekt wspiera Federalne 
Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury, De-
partament ds. Kształcenia Dorosłych, a także 
Europejski Fundusz Społeczny. 
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Jak można wykorzystać typologię osobowości 
w doradztwie zawodowym? Jednym ze źródeł 
informacji potrzebnych w wysokiej jakości do-
radztwie zawodowym jest samoświadomość. 
Samoświadomość dotyczy trzech obszarów: 
co jestem w stanie zrobić, co chcę robić oraz 
kim jestem. Możemy je pokrótce opisać jako:

 umiejętności, wiedza, zdolność;
 zainteresowania, motywacja;
 cechy osobowości.

W niniejszym dokumencie szukamy odpo-
wiedzi na pytanie “kim jestem?”. Skupimy się 
na osobistych preferencjach w zachowaniu 
wg C.G. Junga (1971) i I. Myers i K. Briggs 
(w: Čakrt, 2010). Samoświadomość to jedno 
z podstawowych założeń wykonywania do-
brej pracy. Ta typologia osobowości opiera się 
na preferencjach zachowań (cechach charak-
terystycznych). Pozwalają one na rozpoznanie 
typu osobowości oraz tzw. funkcji dominują-
cej i funkcji pomocniczej. Optymalna praca to 
taka, w której wykorzystujemy swoją funkcję 
dominującą lub pomocniczą.

Preferencje zachowań można porównać do 
preferencji pisania daną ręką. Jeżeli jesteśmy 
praworęczni, umiemy pisać lewą ręką, ale za-
zwyczaj idzie nam to gorzej, wolniej, a tekst 
jest mniej czytelny. Pisanie „przeciwną” ręką 
bardziej nas męczy, a efekty zdecydowanie 
nie są tego warte. Podobnie jest w przypadku 
preferencji zachowań. Nasze preferowane ce-
chy mogą pomóc w przewidzeniu przyszłych 
wyników. Oczywiście możemy także działać 
wbrew naszym preferencjom. Zazwyczaj jed-
nak dzieje się tak, kiedy jesteśmy zmęczeni, 
zestresowani. Efekt jest gorszy niż gdybyśmy 
zachowywali się zgodnie z naszymi prefe-
rencjami.

1.4 Preferencje dotyczące typu osobowości i ich 
użyteczność w podejmowaniu decyzji zawodowych 
Elena Lisa

 Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Comenius 
w Bratysławie, Instytut Psychologii Stosowanej

 SŁOWACJA
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W jaki sposób rozpoznać 
typ osobowości? 

E/I: energia, nastawienie do świata
Ekstrawersja (ang. Extraversion) i Introwersja 
(ang. Introversion) to dwie preferencje doty-
czące skupiania uwagi oraz energii. Odwołują 
się do świata wewnętrznego (introwersja) 
i zewnętrznego (ekstrawersja). Jak i dokąd kie-

rujesz swoją energię? Współdziałasz z innymi 
ludźmi (ekstrawersja)? Czy koncentrujesz się 
na sobie (introwersja)? Ekstrawersja i intrower-
sja są odpowiednio oznaczone literami „E” i „I”. 
W poniższej tabeli przedstawiono przykłady 
preferencji ekstrawertycznych i introwertycz-
nych. Zaznacz „E” lub „I” w zależności od tego, 
którą z możliwości wybierasz (więcej przykła-
dów, zob. Hirsh, Kummerow, 1989).

EKSTRAWERSJA Zaznacz: INTROWERSJA

Podczas wykonywania powolnej i jednostajnej pracy 
staję się niecierpliwy(-a) i znudzony(-a)

E I Jeżeli w pracy ktoś mi przerywa i mnie popędza, staję 
się niecierpliwy(-a) i znudzony(-a)

Lubię różnorodne zadania zorientowane na działanie E I Potrzebuję ciszy, aby móc się skoncentrować

W równym stopniu koncentruję się na pracy i na tym, 
co dzieje się dookoła

E I Bardziej koncentruję się na samej pracy niż na tym, 
co dzieje się dookoła

Szybko reaguję i przystępuję do działania bez dłuż-
szego zastanawiania się

E I Muszę przemyśleć każdą reakcję, nawet kosztem 
opóźnienia działania

Z przyjemnością rozmawiam przez telefon w ramach 
chwili odpoczynku od pracy

E I Nie lubię, kiedy ktoś do mnie dzwoni, szczególnie 
kiedy nad czymś pracuję

Pracuję nad pomysłami prowadząc dyskusje E I Pracuję nad pomysłami rozmyślając

Próbuję zrozumieć, w jaki sposób szczegóły wykony-
wanej pracy tworzą całość

E I Najpierw analizuję, z czego składa się całość mojej 
pracy, a następnie dopracowuję szczegóły

Wolę kontynuować to, co sprawdzone E I Wolę zmiany od kontynuowania tego, co sprawdzone

Policz zaznaczone litery „E” i „I”. Większa liczba 
zaznaczeń wskazuje twoje preferencje. Jeżeli 
zaznaczyłeś(-łaś) 4 litery „E” i 4 litery „I”, spróbuj 
sprecyzować swoje preferencje odwołując 
się do lektur wymienionych w bibliografii. 
Która z preferencji bardziej do ciebie pasuje? 
Zaznacz: E/I. 
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S/N: sposób postrzegania informacji
Wyróżniamy dwie podstawowe preferencje 
postrzegania informacji: Poznanie (ang. Sens-
ing) i Intuicja (ang. Intuition). Na co zwracasz 
uwagę, gromadząc informacje? Czy zwykle 
przywiązujesz większą uwagę do faktów 
i szczegółów (Poznanie)? Czy raczej próbu-
jesz zrozumieć powiązania, sens i znaczenie 

(Intuicja)? Intuicja i poznanie są odpowiednio 
oznaczone literami „N” i „S”. W poniższej tabeli 
przedstawiono przykłady postrzegania infor-
macji w sposób charakterystyczny dla intuicji 
i poznania. Zaznacz „S” lub „N” w zależności od 
tego, którą z możliwości wybierasz (więcej 
przykładów, zob. Hirsh, Kummerow, 1989).

POZNANIE Zaznacz: INTUICJA

Wykorzystuję poprzednio zdobyte doświadczenia 
zawodowe

S N Podejmuję decyzje w sposób sprzeczny z tym, co pod-
powiada mi moje doświadczenie zawodowe

Doceniam standardowe metody rozwiązywania pro-
blemów i szukania odpowiedzi

S N Wykorzystuję różne nowe metody rozwiązywania 
problemów i szukania odpowiedzi

Wolę wykorzystywać wcześniej nabyte umiejętności 
niż zdobywać nowe

S N Chętnie zdobywam kolejne umiejętności, ponieważ są 
dla mnie nowością i jednocześnie wyzwaniem

Nie ufam inspiracji i staram się ją ignorować S N Kieruję się inspiracją bez względu na fakty

Lubię mówić o konkretach i rzadko popełniam błędy 
w ustaleniach faktycznych

S N Wolę ogólne spojrzenie na sytuację i rzadko martwię 
się szczegółami

Wolę wykonywać pracę praktyczną S N Wolę wykonywać pracę innowacyjną

Próbuję zrozumieć, w jaki sposób szczegóły wykony-
wanej pracy tworzą całość

S N Najpierw analizuję, z czego składa się całość mojej 
pracy, a następnie dopracowuję szczegóły

Wolę kontynuować to, co sprawdzone S N Wolę zmiany od kontynuowania tego, co sprawdzone

Policz zaznaczone litery „S” i „N”. Większa liczba 
zaznaczeń wskazuje twoje preferencje. Jeżeli 
zaznaczyłeś(-łaś) 4 litery „N” i 4 litery „S”, spró-
buj sprecyzować swoje preferencje odwołując 
się do lektur wymienionych w bibliografii. 
Która z preferencji bardziej do ciebie pasuje? 
Zaznacz: S/N. 
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T/F: podejmowanie decyzji, 
ocena informacji
Wyróżniamy dwie podstawowe funkcje (pre-
ferencje) dotyczące podejmowania decyzji 
(oceny informacji): Myślenie (ang. Thinking) 
i Odczuwanie (ang. Feeling). Czym kierujesz 
się w podejmowaniu decyzji? Czy podejmu-
jesz decyzje obiektywnie, uwzględniając ar-
gumenty za i przeciw (Myślenie)? Czy raczej 
opierasz swoje decyzje na własnym nastawie-

niu do sytuacji oraz na skutkach, jakie przynie-
sie ta decyzja dla ciebie i innych (Odczuwa-
nie)? Myślenie i odczuwanie są odpowiednio 
oznaczone literami „T” i „F”. W poniższej tabeli 
przedstawiono przykłady dotyczące oceny 
informacji przez osobę preferującą myślenie 
i przez osobę preferującą odczuwanie. Za-
znacz „T” lub „F” w zależności od tego, którą 
z możliwości wybierasz (więcej przykładów, 
zob. Hirsh, Kummerow, 1989).

MYŚLENIE Zaznacz: ODCZUWANIE

Skupiam się na zadaniach T F Skupiam się na moich relacjach z innymi osobami

Cenię sobie harmonię, ale mogę sobie bez niej radzić 
i nadal wydajnie pracować

T F Harmonia jest mi niezbędna do wydajnej pracy

Do swojej pracy podchodzę logicznie i analitycznie T F Swoją pracę opieram na osobistych wartościach oraz 
opiniach innych osób

Nieświadomie ranię uczucia innych ludzi T F Uwielbiam sprawiać innym przyjemność, nawet drob-
nostkami

Podejmuję decyzje bezosobowo i czasami zdarza mi 
się pominąć potrzeby innych osób, żeby wykonać 
swoją pracę

T F W podejmowaniu decyzji uwzględniam upodobania 
innych osób, a czasami są one ważniejsze niż wyko-
nanie mojej pracy

Jestem stanowczy(-a) w stosunku do innych osób T F Nawiązuję z ludźmi przyjazne relacje

Bez trudu udzielam krytycznych uwag oraz sugestii T F Nie lubię i unikam zarówno udzielania, jak i otrzymy-
wania przykrych opinii, nawet jeżeli są uzasadnione

Decyzje zawodowe opieram na zasadach i prawdach T F Decyzje zawodowe opieram na wartościach i po-
trzebach ludzi

Policz zaznaczone litery „T” i „F”. Większa liczba 
zaznaczeń wskazuje twoje preferencje. Jeżeli 
zaznaczyłeś(-łaś) 4 litery „T” i 4 litery „F”, spróbuj 
sprecyzować swoje preferencje odwołując 
się do lektur wymienionych w bibliografii. 
Która z preferencji bardziej do ciebie pasuje? 
Zaznacz: T/F. 



25

J/P: nastawienie do życia
Ostatni wymiar preferencji dotyczy postrze-
gania świata i nastawienia do życia: Osądza-
nie (ang. Judging) i Obserwacja (ang. Perce-
iving). Jaki jest twój styl życia? Czy wszystko 
masz ustalone i zaplanowane (Osądzanie)? 
Czy raczej preferujesz elastyczny styl życia 
związany z ciągłym otwarciem na nowe 

możliwości (Obserwacja)? Osądzanie i ob-
serwacja są odpowiednio oznaczone literami 
„J” i „P”. W poniższej tabeli przedstawiono 
przykłady dotyczące osądzającego i obser-
wacyjnego stylu życia. Zaznacz „J” lub „P” 
w zależności od tego, którą z możliwości 
wybierasz (więcej przykładów, zob. Hirsh, 
Kummerow, 1989).

OSĄDZANIE Zaznacz: OBSERWACJA

Pracuję najlepiej, kiedy mogę zaplanować pracę i wy-
pracować plan

J P Pracuję najlepiej, kiedy mogę realizować potrzeby 
na bieżąco

Lubię mieć wszystko zaplanowane i dopięte na ostat-
ni guzik

J P Jestem otwarty na nowe możliwości, nawet te poja-
wiające się na ostatnią chwilę

Lubię pracować zgodnie z listą zadań do wykonania J P Nie zwracam uwagi na listę zadań do wykonania, 
nawet jeśli taką przygotuję

Nie zwracam uwagi na nowe zadania i kończę reali-
zację obecnych obowiązków

J P Odkładam obecnie wypełniane obowiązki, żeby zająć 
się realizacją potrzeb, które wynikają w danej chwili

Zmniejszam zakres możliwości do minimum i z zado-
woleniem podejmuję decyzję

J P Staram się nie przywiązywać do decyzji, aby zebrać 
więcej informacji

Szybko podejmuję decyzję w celu zamknięcia sprawy J P Odkładam podjęcie decyzji i stale poszukuję nowych 
możliwości

Przywiązuję uwagę do organizacji harmonogramu 
pracy własnej i innych osób

J P Staram się unikać pracy wg. harmonogramu, wolę 
pracować w zmiennych warunkach

Wolę regulować i kontrolować własną pracę i pracę 
innych osób

J P W pracy wolę zagwarantować swobodę sobie i innym

Policz zaznaczone litery „J” i „P”. Większa liczba 
zaznaczeń wskazuje twoje preferencje. Jeżeli 
zaznaczyłeś(-łaś) 4 litery „J” i 4 litery „P”, spróbuj 
sprecyzować swoje preferencje odwołując 
się do lektur wymienionych w bibliografii. 
Która z preferencji bardziej do ciebie pasuje? 
Zaznacz: J/P. 



26

1

Innow
acyjne narzędzia i m

etody w
 poradnictw

ie i doradztw
ie kariery | Kom

pendium

Rozpoznanie typu

Z każdej z czterech par preferencji wybiera się 
po jednej literze. Z kombinacji czterech wy-
branych liter (czterech preferencji) powstało 
16 typów osobowości (np. typ ISFJ).

Jaki jest twój typ? Wpisz litery odpowiadające 
twoim preferencjom: _ _ _ _

Nie interpretuje się każdej preferencji z osob-
na, ale cały typ. Dynamika końcowego typu 
zależy od jednej preferencji wybranej z pary 
S/N lub T/F. Pierwsza litera wskazuje na 
funkcję podstawową, a druga – na funkcję 
pomocniczą. Prawdą jest, ze zastosowanie 
w pracy swojej funkcji podstawowej lub po-
mocniczej pozwala na łatwiejsze osiągnięcie 
sukcesu i zadowolenia.

W każdym typie preferencje indywidualne są 
ułożone hierarchicznie zgodnie z możliwym 
zastosowaniem. Najsilniejsza i najbardziej 

rozwinięta preferencja dotycząca osobowo-
ści pełni funkcję podstawową (dominującą), 
a kolejna – funkcję pomocniczą. Funkcja 
(preferencja) dominująca to tzw. „funkcja 
zawodowa”. W poniższej tabeli wyszczegól-
niono funkcje podstawowe wszystkich ty-
pów: oznaczone nr 1. Funkcje pomocnicze 
oznaczono nr 2.

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

1. S 1. S 1. N 1. N

2. T 2. F 2. F 2. T

ISTP ISFP INFP INTP

1. T 1. F 1. F 1. T

2. S 2. S 2. N 2. N

ESTP ESFP ENFP ENTP

1. S 1. S 1. N 1. N

2. T 2. F 2. F 2. T

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

1. T 1. F 1. F 1. T

2. S 2. S 2. N 2. N

Jako pierwsza w naszym życiu rozwija się 
preferencja dotycząca ekstrawersji lub in-
trowersji. W wieku szkolnym dochodzi do 
ukształtowania funkcji podstawowej. Po szko-
le podstawowej zazwyczaj decydujemy, co 
dalej. Dlatego świadomość funkcji (preferen-
cji) podstawowej może znacznie wpłynąć na 
optymalny wybór dalszego toku kształcenia. 
Około 30-tego roku życia rozwija się funkcja 
pomocnicza. W tym czasie kształtujemy wła-
sną tożsamość zawodową. W związku z po-
wyższym funkcja podstawowa i pomocnicza 
to najważniejsze czynniki wpływające na za-
dowolenie z tożsamości zawodowej.
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8 narzędzi mentalnych

Wyróżniamy 8 funkcji dominujących. Wyko-
rzystywane gwarantują największe zadowo-
lenie z pracy. W przypadku ekstrawertyków 
wyróżniamy dominujące poznanie, intuicję, 
myślenie i odczuwanie. W przypadku intro-
wertyków również wyróżniamy dominujące 
poznanie, intuicję, myślenie i odczuwanie. 
Ekstrawertycy koncentrują funkcję dominu-

jącą na świecie zewnętrznym, a introwertycy 
– wręcz przeciwnie. W związku z tym są różne 
przejawy introwertycznego i ekstrawertyczne-
go poznania, intuicji, myślenia i odczuwania.
Kolejna tabela przedstawia krótką charaktery-
stykę wyżej wymienionych preferencji domi-
nujących. W celu uzyskania obszerniejszych 
informacji o funkcjach dominujących w 16 
typach osobowości, zob. Čakrt, 2010 lub Dun-
ning, 2001. Każda funkcja dominująca posiada 
zalety i wady.

ZALETY WADY

EKSTRAWERTYCZNE POZNA-
NIE ESFP, ESTP
Odbiorca: działa i dostosowu-
je się

• Szybko działa i dostosowuje się
• Znajduje praktyczne rozwiązania
• Żyje chwilą

• Długoterminowe planowanie
• Praca przed przyjemnością
• Łatwo się nudzi

EKSTRAWERTYCZNA INTUICJA 
ENFP, ENTP 
Odkrywca: wprowadza zmiany 
i innowacje

• Bawi się pomysłami, łączy je ze sobą
• Porozumiewa się z innymi, skłania ich do 

działania
• Zmienia rzeczywistość, lubi różnorodność

• Przestrzega zasad 
• Zajmuje się wszystkimi szczegółami
• Wszystko doprowadza do końca

EKSTRAWERTYCZNE MYŚLENIE 
ESTJ, ENTJ 
Organizator: kieruje i decyduje

• Myśli logicznie i analitycznie 
• Podejmuje decyzje i działa, osiąga efekty 
• Zasadniczy

• Sprawdza i ocenia
• Odprężony
• Zbyt szybko podejmuje decyzje

EKSTRAWERTYCZNE ODCZU-
WANIE ESFJ, ENFJ 
Współpracownik: komunikuje 
się, współpracuje

• Buduje dobre relacje
• Wyraża siebie i pokazuje własne wartości
• Buduje harmonię

• Personalizuje swoje opinie 
• Nie realizuje własnych potrzeb
• Zawsze skupia się na potrzebach innych 

osób
INTROWERTYCZNE POZNANIE 
ISFJ, ISTJ
Asymilator: specjalizuje się 
i stabilizuje

• Porządkuje szczegóły 
• Postępuje zgodnie z procedurami, wyko-

nuje swoją pracę
• Praktyczny

• Nieprzewidywalny, może zmienić się w każ-
dej chwili 

• Przywiązuje zbyt dużą uwagę do szczegółów 
• Ocenia innych

INTROWERTYCZNA INTUICJA 
INFJ, INTJ 
Wizjoner: interpretuje, wdraża

• Poznaje i interpretuje 
• Wypracowuje i porządkuje pomysły Znaj-

duje zastosowanie dla swoich pomysłów

• Zmienia plany w trakcie ich realizacji 
• Radzi sobie z rutyną 
• Przedstawia innym ludziom nowe pomysły

INTROWERTYCZNE MYŚLENIE 
ISTP, INTP 
Analityk: bada i ocenia

• Stosuje analizę logiczną
• Koncentruje się na kompetencji i samo-

ocenie
• Pracuje niezależnie

• Przestrzega norm społecznych
• Radzi sobie z przepisami
• Powiadamia o wynikach pracy

INTROWERTYCZNE ODCZU-
WANIE ISFP, INFP 
Działacz: tworzy więzi i dba 
o innych

• Docenia innych ludzi i wywiera na nich 
wpływ 

• Ma elastyczne nastawienie do świata
• Wyraża siebie, pracuje w harmonii

• Zawsze skupia się na potrzebach innych osób
• Nie realizuje własnych potrzeb
• Źle czuje się w środowisku bez wzajem-

nych relacji
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Wnioski

Co należy wiedzieć o preferencjach dotyczą-
cych typu osobowości oraz o funkcji zawo-
dowej? Typ osobowości oraz jego funkcję do-
minującą można określić za pośrednictwem 
narzędzi psychodiagnostycznych: MBTI, GPOP. 
Jeżeli nie są one dostępne, możemy okre-
ślić typ osobowości na podstawie szczegó-
łowej znajomości preferencji indywidualnych 
oraz dynamiki typu. Temat ten został opisany 
w wielu książkach, np.: Dunning, 2001, Čakrt, 
2010, Hirsh, Kummerow, 1989, itd.

 Szczegółowa wiedza na temat preferencji 
osobistych wzrasta dzięki praktycznemu 
zastosowaniu i niezależnym badaniom.

 Dla człowieka wybierającego zawód naj-
ważniejsza jest funkcja podstawowa i po-
mocnicza.

 Każdy typ osobowości ma własną funkcję 
podstawową i pomocniczą istotną dla 
osiągnięcia sukcesu i zadowolenia z pracy.

 Każdy typ osobowości ma swoje wady 
i zalety. Osoba posiadająca każdy typ oso-
bowości może osiągnąć, bądź nie, sukces 
zawodowy. Zależy on od możliwości wy-
korzystania mocnych stron danych pre-
ferencji. Nie ma lepszych ani gorszych 
typów osobowości.

 Nie ma lepszych/gorszych preferencji.

Bibliografia
1. Čakrt, M.: Typologie osobnosti. Praga: Man-

agement Press, 2010.
2. Dunning, D.: What is your type of career: 

Unlock the secrets of your personality to 
find your perfect career path. Palo Alto: 
Davies-Black Publishing, 2001.

3. Hirsh, S., Kummerow, J.: Life types. Nowy 
Jork: Warner Books, 1989.

4. Jung, C. G.: Psychological types. Princeton: 
Princeton University Press, 1971.
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1.5 Kurs internetowy: Wielokulturowość w doradztwie 
zawodowym – nowatorskie narzędzie doskonalenia 
doradców zawodowych

 Zuzanna Rejmer
 psycholog międzykulturowy, trener i doradca zawodowy
 POLSKA

Informacje o ekspercie:
Zuzanna Rejmer – psycholog międzykultu-
rowy, doradca zawodowy i trener umiejętno-
ści społecznych, specjalizuje się w tematyce 
pracy w środowisku zróżnicowanym kulturo-
wo. Szkoli cudzoziemców przyjeżdżających 
do Polski, Polaków wyjeżdżających zagranicę 
oraz pracowników świadczących usługi dla 
obcokrajowców (np. urzędników ds. zatrud-
nienia, nauczycieli). Autorka artykułów i publi-
kacji dotyczących relacji międzykulturowych, 
m. in.: współautorka: „Join in a Job!: Practi-
tioner’s manual. A career guidance method 
for migrants”. oraz internetowego kursu dla 
doradców zawodowych: „Wielokulturowość 
w doradztwie zawodowym”.

Streszczenie warsztatów:
Głównymi założeniami warsztatów były: kon-
centracja na zaletach i wadach internetowego 
kursu doskonalenia doradców zawodowych, 
prezentacja metodologii, zgodnie z któ-
rą opracowano kurs internetowy. W trakcie 
warsztatów uczestnicy mieli okazję prześle-
dzić kurs internetowy, dzięki czemu zdobyli 
pewne doświadczenie w zakresie wykorzy-
stania narzędzi podczas kursu.

Struktura i główne efekty 
warsztatów:

Dyskusja dotycząca zalet i wad kursów 
internetowych
W tej części warsztatów uczestnicy wymie-
niali się opiniami i omawiali zalety i problemy 
charakterystyczne dla kursu internetowego 
przeznaczonego do doskonalenia doradców 
zawodowych. Uczestnicy dyskusji wskazali 
następujące zalety kursów internetowych: 
nieograniczona dostępność (gdziekolwiek 
jesteś), oszczędność czasu (np. nie trzeba spo-
rządzać notatek), elastyczność. Z kolei wy-
mienione wady kursów internetowych to: 
brak bezpośredniej interakcji – głównie jeden 
sposób komunikacji, trudność w poznawaniu 
poprzez doświadczenie, konieczność silnej 
samomotywacji.

Metodologia – jak zrobić najlepszy 
użytek z kursu internetowego
W tej części warsztatów uczestnikom zapre-
zentowano założenia metodologiczne, zgod-
nie z którymi przygotowano kurs. Poznali 
najważniejsze czynniki sprawiające, że kurs 
internetowy stanowi przydatne narzędzie 
doskonalenia doradcy zawodowego. Wspo-
mniane czynniki to: ciekawość, zaangażo-
wanie uczestników kursu internetowego, 
przygotowanie różnorakich zadań (quizów, 
cytatów, studiów przypadku), prawdziwy 
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(nie wirtualny) moderator kursu, interakcja 
(dyskusje) z innymi uczestnikami kursu.

Ćwiczenie I
Na tym etapie warsztatów uczestnicy przeszli 
do zajęć praktycznych, dzięki którym będą 
mieli szansę na poznanie i wykorzystanie 
narzędzi zastosowanych w pierwszej części 
(wersja podstawowa) kursu internetowego.

Metodologia – jak sprawić, żeby 
kurs internetowy był jeszcze bardziej 
efektywny
Podczas tej części warsztatów uczestnicy 
mieli szansę zapoznać się z najważniejszymi 
czynnikami, które należy uwzględnić podczas 
planowania drugiej (bardziej zaawansowanej) 
części kursu internetowego dotyczącej do-
radztwa wielokulturowego.

Oprócz wyżej wymienionych czynników wy-
różniamy dwie ważniejsze cechy udanego 
kursu internetowego, które należy wziąć pod 
uwagę podczas planowania kontynuacji kursu.

Po pierwsze, w celu rozwoju umiejętności 
w zakresie pracy z klientami odmiennymi 
kulturowo, doradcy zawodowi powinni mieć 
szansę uczestniczenia w zadaniach umożli-
wiających doświadczanie, a następnie analizę 
różnych zjawisk (np. jak może czuć się od-
mienny kulturowo klient poszukujący pracy). 
Po drugie, uczestnik kursu powinien mieć 
okazję do dyskusji ze specjalistami w danej 
dziedzinie (w przypadku omawianego kursu 
– ze specjalistami w dziedzinie doradztwa 
zawodowego).

Ćwiczenie II
W tej części warsztatów uczestnicy mogli 
doświadczyć stereotypów i przeanalizować 
ich wpływ na postrzeganie klienta (zwłaszcza, 
jeżeli jest on odmienny kulturowo).

Ewaluacja kursu oraz wnioski końcowe
Pod koniec warsztatów przyszedł czas na 
podsumowanie. Wymieniono najważniejsze 
czynniki gwarantujące sukces kursu interne-
towego, a uczestnicy wymienili swoje opinie 
dotyczące prezentowanego kursu.
Osoby, które przedstawiły swoje stanowiska, 
uznały warsztaty za interesujące i przyznały, 
że zdobyły wiedzę w zakresie przygotowania 
dobrego kursu internetowego.



31

Jako usługa doradztwo wielokulturowe ma 
na celu nie tylko zrozumienie kultury „innych”, 
ale także zrealizowanie procesu integracji, 
dzięki któremu ludzie aktywnie uczestniczą 
w społeczeństwie, stają się członkami lokal-
nych społeczności, regionów, państw, sza-
nują ich wartości, normy i przyjęte wzorce 
zachowań (Maruyama 1992; Seeley 2000). 
Doradztwo multikulturowe powstało w USA, 
gdzie tradycja tej usługi jest bardzo długa 
w porównaniu z Europą. Niektórzy doradcy 
zawodowi zwrócili uwagę na potrzeby mniej-
szości etnicznych. Sprzeciwiając się niespra-
wiedliwości i dyskryminacji, a także mając 
na uwadze zwiększenie poziomu tolerancji, 
w 1952 r. doradcy założyli Amerykańskie Sto-
warzyszenie Poradnictwa (ACA, ang. American 
Counselling Association) (Herr, 1985; Jackson, 
1995). W późniejszych latach doradztwo mu-
siało zmierzyć się z problemami związanymi 
z rasistowskimi atakami w środowisku pracy. 
Co więcej, w latach 50-tych XX wieku wiele 
krajów europejskich podzielało poglądy ame-
rykańskiego stowarzyszenia. Najważniejszy 
aspekt rozwoju doradztwa wielokulturowego 
wiąże się z ruchem praw obywatelskich. Usta-
wa z 1964 r. miała ogromny wpływ na pomoc 
dla członków mniejszości etnicznych. Po raz 
pierwszy zwrócono uwagę na ich potrzeby, 
a przejście kulturowe zaczęto rozumieć jako 
integrację, a nie asymilację.

Jednym z pierwszych ważnych podręczni-
ków akademickich była książka autorstwa 
Sue i Sue (1971), w której wyróżniono nowy 
rodzaj doradztwa, tzw. doradztwo dla mniej-
szości, które przekształciło się w doradztwo 
międzykulturowe i wielokulturowe (Jackson 
1995, 10-11). Pod koniec lat 70-tych XX wie-
ku powstało osobne stowarzyszenie – Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju i Doradztwa 
Wielokulturowego (AMCD, ang. Association 
for Multicultural Counselling and Development) 
(zob. Parker & Myers 1991). Największy roz-
wój tego rodzaju doradztwa rozpoczął się 
na początku lat 90-tych XX wieku, kiedy Hills 
& Strozier (1992) stwierdziły, że 89% szkoleń 
i programów nauczania dotyczących doradz-
twa dotyczy aspektów wielokulturowości. Do-
radztwo przekształciło się z procesu skoncen-
trowanego na doradcy w analizę całkowitego 
postępowania włącznie z jego dynamiką oraz 
strukturą. Doradztwo wielokulturowe ukształ-
towało się do 1990  r. Z naukowego punktu 
widzenia wydanie „Journal of Counselling and 
Development” autorstwa Pedersona (1991) 
miało ogromny wpływ na rozwój doradztwa 
i terapii międzykulturowej (MCT, ang. mul-
ticultural counselling and therapy). Launikari 
i Puukari (2005) wyróżniają następujące ce-
chy MCT:
1.  Teoria MCT to metateoria doradztwa 

i psychoterapii, teoria teorii. Proponuje 
ramy organizacyjne dla wielu możliwości 

1.6 Life space mapping jako innowacyjna metoda ICT 
 stosowana w doradztwie zawodowym 

i biograficznym
 dr Aneta Słowik
 Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa 
 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska
 POLSKA
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pomocy. Według tej teorii zarówno teo-
rie doradztwa i psychoterapii powstałe 
w świecie Zachodu, jak i te wywodzące 
się z kultur innych niż zachodnie nie są 
ani dobre ani złe. Każda teoria prezentuje 
inny światopogląd.

2.  Według MCT zarówno tożsamość doradcy, 
jak i klienta zasadza się na wielu pozio-
mach doświadczeń (osobistych, grupo-
wych i uniwersalnych) i kontekstów (oso-
bistych, rodzinnych i środowiskowych). 
Terapia powinna koncentrować się na 
całości doświadczeń i kontekstów oraz 
ich wzajemnych powiązań.

3.  Zgodnie z teorią MCT rozwój tożsamości 
kulturowej jest głównym wyznacznikiem 
nastawienia doradcy i klienta do same-
go siebie, do innych członków tej samej 
grupy, członków innych grup oraz grupy 
dominującej. Duży wpływ na powyższe 
stanowiska mają nie tylko zmienne kultu-
rowe, ale także dynamika relacji pomiędzy 
grupami zróżnicowanymi kulturowo.

4.  Skuteczność teorii MCT jest najbardziej 
widoczna, kiedy doradca wykorzystuje 
procedury i określa cele zgodne z do-
świadczeniem życiowym/ wartościami 
kulturowymi klienta.

5.  W teorii MCT podkreśla się znaczenie 
rozmaitych ról pomocowych wypraco-
wanych przez wiele grup i społeczności 
zróżnicowanych kulturowo. Poza spotka-
niem jeden na jednego mającym na celu 
pomoc danej osobie, wspomniane role 
często dotyczą jednostek społecznych, 
interwencji systemowych oraz prewencji.

6.  „Podstawowym celem teorii MCT jest 
uwolnienie świadomości […]. Podczas 
gdy samoaktualizacja, odkrycie roli prze-
szłości w teraźniejszości czy zmiana 
zachowania to tradycyjne założenia za-

chodnich teorii psychoterapii i doradztwa, 
MCT podkreśla znaczenie poszerzania 
osobistej, rodzinnej, grupowej i organi-
zacyjnej świadomości miejsca w relacjach 
z samym sobą, w relacjach rodzinnych 
oraz w relacjach organizacyjnych. Prowa-
dzi to do terapii, która dotyczy nie tylko 
orientacji, ale także zakłada tradycyjne 
metody pomocy z wielu kultur” (Launikari 
& Puukari 2005).

W 1960  r. Lago i Thompson udowodni-
li w swoim badaniu, że klienci pochodzący 
z różnych społeczności etnicznych byli za-
wiedzeni usługą doradztwa z powodu nie-
uwzględnienia ich pochodzenia kulturowego. 
Na czym polegały błędy doradców i jakie były 
słabości usługi doradztwa? Sue i inni (1992, 
1996) wyróżniają kompetencje, które należy 
szkolić u doradców, a następnie wykorzysty-
wać w praktyce:

 świadomość własnych przypuszczeń, war-
tości i uprzedzeń,

 zrozumienie dla światopoglądu klienta 
odmiennego kulturowo,

 umiejętność opracowania odpowiednich 
strategii i technik interwencji.

Popularną praktyką stało się również 
uwzględnianie różnic kulturowych (np. Geert 
Hofstede 1980; Fons Trompenaars 1994). Po-
wyższe kompetencje były przydatne i powin-
ny mieć zastosowanie w codziennej pracy 
doradcy zawodowego. Sue i inni (1992, 1996) 
zwrócili jednak uwagę na fakt, że wiedza 
nie jest jedynym elementem kompetencji 
wielokulturowych. Konieczne są również 
umiejętności, przekonania i postawa dorad-
cy zawodowego.
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Badanie Geerta Hofstede

Geert Hofstede (1980) przeprowadził badanie 
wśród pracowników koncernu IBM w 72 kra-
jach. W rezultacie wyróżnił cztery główne wy-
miary, a następnie dwa dodatkowe (Hofstede 
& Bond 1988; Hofstede 1991, 2001): dystans 
władzy, unikanie niepewności, kolektywizm 
i indywidualizm, kobiecość i męskość oraz 
dynamizm konfucjański.

Pierwszy wymiar – „dystans władzy” – określa 
stopień hierarchii, a także odnosi się do postaw 
członków konkretnych mniejszości etnicznych. 
Dotyczy również zachowań międzyludzkich 
w różnych sytuacjach: w grupie przyjaciół, 
współpracowników, wśród członków rodziny, 
wśród sąsiadów. Głównym aspektem tego wy-
miaru jest stosunek do osób umieszczonych 
wyżej w strukturze hierarchicznej (np. nauczy-
cieli, dyrektorów, rodziców, itd.). Wśród krajów, 
które wykazały wysoki dystans władzy znalazły 
się: Malezja, Gwatemala, Filipiny i Meksyk. Niski 
dystans władzy wykazały: Austria, Dania, Wiel-
ka Brytania i USA.

Drugi wymiar Hofstede określił jako „unikanie 
niepewności”. Określa on postawy i reakcje 
ludzi, szczególnie w odniesieniu do nieprze-
widywalnych okoliczności, nieplanowanych 
decyzji oraz ogólnie w sytuacji niepewności. 
Przedmiotem zainteresowania Hofstede były 
również czynniki wpływające na ludzkie za-
chowania. Odkrył pewne techniki kontrolowa-
nia niepewności, takie jak: technologia, religia 
i przepisy prawa. Wysoki wskaźnik unikania 
niepewności wykazały: Portugalia, Belgia, 
Gwatemala i Grecja. Niski wskaźnik unikania 
niepewności wykazały: Dania, Szwecja oraz 
Hong Kong.

Trzeci wskaźnik, „kolektywizm i indywidu-
alizm”, określa relacje pomiędzy człowiekiem 
a członkami jego społeczności. W niektórych 
krajach indywidualność jest postrzegana jako 
wartość pomagająca ludziom w osiągnięciu 
samodzielności i niezależności. Kolektywizm 
zakłada ścisłe więzi społeczne oraz lojalność 
w stosunku do członków społeczności. Wyso-
ki indywidualizm wykazują: Wielka Brytania, 
Kanada, Holandia, Stany Zjednoczone oraz 
Australia. Wysoki kolektywizm charakteryzuje: 
Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador, Indonezję 
oraz Panamę.

Czwarty wymiar, „kobiecość i męskość”, okre-
śla zróżnicowanie ról społecznych pełnionych 
przez mężczyzn i kobiety. W tradycyjnej spo-
łeczności mężczyzna powinien pełnić rolę „gło-
wy rodziny”, powinien być twardy, silny, mądry, 
powinien podejmować ostateczne decyzje 
i nie okazywać żadnych emocji. Oczekuje się, 
że będzie żywicielem rodziny. Kobiety z kolei 
postrzega się jako delikatne, wrażliwe i wykazu-
jące większe predyspozycje do wykonywania 
zadań domowych. W krajach nietradycyjnych 
nie istnieje podział na zawody męskie i dam-
skie. Kraje, które charakteryzuje wymiar mę-
skości to: Szwajcaria, Japonia i Austria. Wymiar 
kobiecości charakteryzuje kraje skandynawskie: 
Holandię, Szwecję, Danię, Finlandię i Norwegię.

Piąty wymiar, „dynamizm konfucjański”, cha-
rakteryzują takie czynniki jak: orientacja krót-
koterminowa i orientacja długoterminowa. 
W orientacji krótkoterminowej ważne jest 
przestrzeganie tradycji, wartości, porządków 
i zasad moralności. W przypadku orientacji 
długoterminowej ludzie nie martwią się o re-
putację i prestiż w lokalnej społeczności. Są 
bardziej otwarci na zmiany w stylu życia i ko-
deksie moralnym.
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Badanie Trompenaarsa

Inny badacz – Trompenaars (1994) również 
koncentrował się na zachowaniach i relacjach 
społecznych. W wyniku swojego badania wy-
różnił trzy główne wymiary kultury, z których 
jeden zawiera 5 kategorii:

 stosunek do innych ludzi (w tym uniwersa-
lizm-partykularyzm, indywidualizm-kolek-
tywizm, powściągliwość-emocjonalność, 
wycinkowość-całościowość oraz osiąganie 
statusu-przypisywanie statusu);

 stosunek do czasu;
 stosunek do otoczenia.

Uniwersalizm wiąże się z normami i war-
tościami regulującymi życie ludzi. Ludzie 
powinni być traktowani i oceniani zgodnie 
z tymi samymi zasadami. W przypadku party-
kularyzmu proces oceny opiera się na kultu-
rowym i osobistym kontekście doświadczeń 
i okoliczności. W zależności od sytuacji ludzie 
mogą łamać reguły społeczne. Uniwersalizm 
obowiązuje w Szwecji, USA, Szwajcarii, Ka-
nadzie; partykularyzm w Rosji, Wenezueli, 
Chinach i Indiach.

„Indywidualizm” i „kolektywizm” koncentrują 
się na zachowaniach ludzi i ich funkcjono-
waniu w grupach społecznych. Kolektywizm 
umiejscawia człowieka w grupie ludzi, z któ-
rymi może on współpracować. Indywidualizm 
z kolei podkreśla niezależność i osobiste osią-
gnięcia. Indywidualizm obowiązuje w Finlan-
dii, Australii, Holandii, USA, Danii; kolektywizm 
– we Francji, w Chinach, Meksyku, Egipcie, 
Indiach i Japonii.

„Emocjonalność” opisuje sposób okazywania 
uczuć bez barier w sytuacjach prywatnych 

i zawodowych. Z kolei osoby powściągliwe 
są zamknięte, wycofane i opanowane. Swoje 
emocje chowają w prywatnym wymiarze ży-
cia. Kultury emocjonalne to: Hiszpania, Rosja, 
Agentyna, Francja, Włochy; powściągliwe to: 
Wielka Brytania, Japonia, Hong Kong i Chiny.

„Wymiar wycinkowy” i „wymiar całościowy” 
są związane z podziałem pomiędzy życiem 
prywatnym i zawodowym. W kulturze cało-
ściowej możliwe jest połączenie życia pry-
watnego z zawodowym. W przeciwieństwie 
do kultur wycinkowych, w których obecność 
życia prywatnego w pracy postrzega się jako 
oznakę słabości i braku profesjonalizmu. Kul-
tury wycinkowe reprezentuje Wielka Brytania, 
Kanada, USA i Holandia, a całościowe – Sin-
gapur, Korea, Chiny i Wenezuela.

Wreszcie „osiąganie statusu” i „przypisywanie 
statusu” koncentruje się na różnicach pomię-
dzy kulturami, a ocena osiągnięć opiera się 
na indywidualnych staraniach i decyzjach. 
W wymiarze przypisywania statusu osiągnię-
cia osobiste opierają się jednak na preferen-
cjach i powiązaniach rodzinnych. Osiąganie 
statusu obowiązuje w Kanadzie, Wielkiej Bry-
tanii, Australii, Szwecji i Danii, a przypisywa-
nie statusu w Argentynie, Czechach, Japonii, 
Chinach, Korei i Polsce.

Jak wspomniano na początku, wiedza oparta 
na wymiarach Hofstedego i Trompenaarsa 
powinna być wykorzystywana w codziennej 
pracy doradcy zawodowego. Należy jednak 
zwrócić uwagę na umiejętności doradcy.
Metoda odwzorowania przestrzeni życiowej 
(ang. life space mapping) jest jednym z narzę-
dzi stosowanych przez doradców zawodo-
wych pracujących z ludźmi należącymi do 
mniejszości etnicznych.
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Po pierwsze metoda ta zwróciła uwagę na 
zaangażowanie doradcy i osoby korzystają-
cej z jego usług w procesie doradztwa za-
wodowego. Obie strony mogą postrzegać 
doradztwo w inny sposób. Twórcą metody 
opracowanej na podstawie obserwacji i na-
grań zachowań doradcy i osoby korzystającej 
z jego usług w procesie doradztwa jest V. Pe-
avy (1997). Peavy zaproponował, żeby osoba 
korzystająca z usług doradcy przedstawiła 
swoje życie w dwóch okręgach: symbolizują-
cych obecne życie i przyszłe życie. Następnie 
dodał trzeci okrąg, w którym osoba ta miała 
odwzorować swoją przeszłość. Okrąg dotyczą-
cy teraźniejszości został połączony z okręgiem 
dotyczącym przyszłości za pomocą drabiny. 

Life space mapping to metoda polegająca na 
rysowaniu symboli, wydarzeń, sytuacji z życia 
prywatnego ilustrujących ważne dla danej 
osoby doświadczenia. Symbole mogą być 
punktem wyjścia do bardziej szczegółowej 
dyskusji na temat osobistych doświadczeń. 
Jest to metoda interaktywna ze względu na 
postawę doradcy, który pozwala na przepro-
wadzenie swojego klienta przez jego wła-
sne życie, kulturowe metafory i interpretacje. 
Według badania Peavy’ego klient jest bar-
dziej świadomy znaczeń swoich osobistych 

doświadczeń. Możliwe jest także wspólne 
opracowanie projektu przyszłego życia oraz 
zaplanowanie konkretnych kroków niezbęd-
nych do osiągnięcia osobistych celów przed-
stawionych w okręgu dotyczącym przyszłości. 
Niektórzy klienci wolą skoncentrować się na 
wybranym celu, np. szkoleniu umiejętności 
lub pracy nad niską samooceną.

Johansson, Stahl i Koivumaki (2005) opisują 
10 zasad metody life space mapping:
1.  Współpraca: Doradca i osoba potrze-

bująca pomocy wspólnie oceniają sytu-
ację osoby potrzebującej pomocy. Oboje 
uczestniczą w tym procesie.

2.  Język: Używany jako środek komunikacji 
pozwalający na różne interpretacje zjawi-
ska.

3.  Komunikacja poprzez dialog: Początko-
wy stan „niewiedzy” doradcy oznacza, że 
pozwala on klientowi na podzielenie się 
wiedzą i sprawia wrażenie kolegi auten-
tycznie zainteresowanego życiem drugie-
go człowieka.

4.  Pytania wyjaśniające: Pozwalają poznać 
doświadczenia i spostrzeżenia klienta. 
Przykładowe pytania: „Co podoba ci się 
w zawodzie wokalisty?” lub „Co myślisz 
o kontynuowaniu nauki przez kilka na-
stępnych lat?”

5.  Wszechstronne myślenie: Okręgi przed-
stawiają życie badanej osoby. Można 
w nich przedstawić wszystko, ale trzeba 
dokonać wyboru i uwzględnić tylko to, 
co ma znaczenie dla tematu dyskusji.

6.  Myślenie metaforyczne: Okręgi symbo-
lizują rzeczywiste zjawiska zachodzące 
w życiu badanej osoby. W razie potrzeby 
doradca zawodowy może poprosić klien-
ta o opisanie czegoś w sposób metafo-
ryczny.

PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ
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7.  Wyrównane relacje: Wiedza obu osób 
jest jednakowo ważna dla osiągnięcia do-
brych wyników współpracy.

8.  Różne role eksperta: Spotkanie doradcy 
z osobą potrzebującą pomocy jest wspól-
nym doświadczeniem obu osób, chociaż 
postrzeganym w inny sposób przez każdą 
z nich. Doradca tworzy strukturę komuni-
kacji i przeprowadza klienta przez proces 
rozwiązywania problemów. Z kolei klient 
prowadzi doradcę przez swoje doświad-
czenia życiowe.

9.  Aktywne uczestnictwo osoby potrze-
bującej pomocy: W trakcie spotkania 
z doradcą osoba potrzebująca pomocy 
przedstawia swoją interpretację obec-
nej sytuacji oraz własnych doświadczeń. 
Dzięki temu dyskusja staje się konkretna 
i koncentruje się na tym, co naprawdę 
ważne, tzn. na obecnej sytuacji osoby po-
trzebującej pomocy.

10. Przekazanie znaczenia: Różne sposo-
by na opisanie rzeczywistości (mówienie, 
pisanie i odwzorowywanie) ułatwiają zro-
zumienie osobistego znaczenia poszcze-
gólnych rzeczy dla danej osoby oraz ich 
wpływu na jej życie. Co więcej, według 
Peavy’ego odwzorowywanie ułatwia kom-
pleksowe zrozumienie sytuacji. Pokazuje 
nasze doświadczenia i powiązania między 
nimi (Johansson, Stahl & Koivumaki 2005).

Metoda life space mapping jest bardzo przy-
datna w pracy doradców zawodowych 
z uchodźcami, osobami starającymi się o azyl 
i imigrantami. Pomaga zrozumieć ich postrze-
ganie pracy i codzienności w ojczyźnie i w 
nowym kraju. Doradcy lepiej poznają swoich 
klientów, ich plany i nadzieje związane z przy-
szłością. Proces współtworzenia przyszłego 
życia opiera się na poszanowaniu dla kultu-

ry, kodeksu moralnego i wartości każdego 
klienta.
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O autorze: 
Peter Gabor jest psychologiem i antropolo-
giem. Pracuje jako doradca zawodowy i trener 
w Centrum Edukacyjnym Służb Zatrudnienia 
Słowenii.

Wprowadzenie

Głównym problemem klientów i doradców 
jest często brak możliwości rozwiązania pro-
blemu klienta i/lub uświadomienia sobie 
kwestii (treści psychicznych), które utrzymu-
ją status quo klienta. Dzieje się tak również 
w przypadku doradztwa w biurach ds. za-
trudnienia. Doradcy – zarówno zawodowi, 
jak i ds. zatrudnienia – starają się w miarę 
możliwości pomóc klientom przezwyciężyć 
trudności, ograniczyć wpływ przekonań itd., 
jednak standardowe podejście, tzn. rozmowa, 
porady, testy, próby zmotywowania, w niektó-
rych przypadkach mimo najlepszych chęci 
okazują się niewystarczające.

W miarę potrzeby można również podcho-
dzić do klientów w inny sposób. Te podej-
ścia, metody, techniki znane są jako podej-
ścia „miękkie” czy też „artystyczne”. Można je 
wykorzystać, by pomóc zachęcić klientów do 
większego zaangażowania, przede wszystkim 
w procesy podejmowania decyzji i rozwiązy-
wania problemów. Kładzie się tu nacisk na 
poprawę więzi ze sobą samym, przy czym 

doradca jest jedynie inicjatorem procesu, zaś 
znalezienie właściwych odpowiedzi należy do 
klienta, który szuka ich w sobie samym.

Podstawy teoretyczne 
i/lub eksperymentalne

Ten sposób postrzegania ludzi wywodzi się 
z pozytywnej psychologii i psychosyntezy, 
jednak jego właściwym źródłem jest szama-
nizm. W szamanizmie uważa się, że człowiek 
składa się z trzech części, czy też stanów świa-
domości, „światów”. Pierwszy świat to świat 
fizyczny, materialny. Jest to tzw. “świat pośred-
ni”, czy też świat życia codziennego. W tym 
świecie korzysta się ze świadomości. W kate-
goriach temporalnych ten świat jest lub może 
być reprezentowany przez teraźniejszość. Być 
może odpowiada on Freudowskiemu „ego”.

Drugim światem jest świat nieświadomych 
sił, potencjału i władzy. To tzw. niższy świat. 
Jest on tożsamy z podświadomością. Tempo-
ralnym aspektem tego świata jest lub może 
być przeszłość. Można go utożsamiać z Freu-
dowskim „id”.

Trzeci świat to świat rozwiązań, inspiracji, 
kreatywności, miłości, wielkiego piękna. To 
tzw. wyższy świat. W tym świecie korzysta się 
z nadświadomości. Jest to tzw. świat “wyższe-
go ja”. Temporalnym aspektem tego świata 

1.7 Kreatywność/wyobraźnia w procesach decyzyjnych 
i rozwiązywaniu problemów: inne podejście do 
bezrobotnych i innych grup docelowych

 Peter Gabor, MSc
 Centrum Edukacyjne Służby Zatrudnienia Słowenii
 SŁOWENIA
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jest lub może być przyszłość. Być może tu 
przynależy sfera superego w ujęciu Freuda, 
jednak koncepcja superego jest dość uboga 
w porównaniu z jej znacznie bardziej roz-
budowanym odpowiednikiem „wyższego ja”. 
Rozpoznanie, czy też wiedza o nadświadomo-
ści w jej pełnym zakresie jest, a przynajmniej 
wydaje się, zdobyczą ostatniego dziesięcio-
lecia.

Owe trzy części świadomości/umysłu są w pe-
wien sposób powiązane, świadomość jest 
całością. Do pewnego stopnia mamy kon-
takt z wszystkimi trzema poziomami świa-
domości, choć zasadniczo nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. Doradca powinien wiedzieć 
o wszystkich trzech poziomach świadomości 
danej osoby: wyższej świadomości/przyszło-
ści, świadomości/teraźniejszości, podświa-
domości/przeszłości. Doradcy i klienci często 
skupiają się przede wszystkim na przeszłości 
i genezie obecnych problemów, lub szczegól-
nie dotkliwych aspektach teraźniejszej sytuacji 
klienta. W niektórych przypadkach rozwią-
zanie tych problemów czy wyjście z sytu-
acji przychodzi stosunkowo bez wysiłku, gdy 
klient postanowi zmierzyć się z problemem, 
ale w wielu przypadkach rozwiązania po pro-
stu się nie pojawiają. Główną tego przyczyną 
jest fakt, że rozwiązania i kreatywność nie 
znajdują się w świadomości/teraźniejszości 
czy podświadomości/przeszłości. Inspiracje 
i rozwiązania przynależą do nadświadomości.

Doradca może pomóc klientowi w nawiąza-
niu kontaktu z nadświadomością, aktywnymi 
metodami, takimi, jak:

 tzw. komunikacją trzeciej generacji,
 będąc przewodnikiem w tzw. podróży 

szamańskiej,
 poprzez działalność twórczą/artystyczną.

O komunikacji trzeciej generacji szerzej trak-
tuje książka Water the Flowers, Not the Weeds 
(wyd. Fletcher Peacock, 2001, Montreal, Open 
Heart Publishing), więcej na temat podróży 
szamańskich w Journeying; Where Shaman-
ism and Psychology Meet (Gagan, J. M., 1998, 
Santa Fe, Rio Chama Publications). Niektóre 
interwencje twórcze/artystyczne, przedsta-
wione poniżej, które można wykorzystać, by 
pomóc klientom uzyskać wgląd w swój świat 
rozwiązań i odpowiedzi, opierają się na pra-
cach kanadyjskiego profesora Normana  E. 
Amundsona. Jest on autorem książki The Being 
and Doing of Career Counselling (Norman  E. 
Amundson, 2009, Richmond, Kolumbia Bry-
tyjska, Ergon Communications). Niektóre roz-
wiązania są propozycjami autora niniejszego 
artykułu.

Dynamiczna autoewaluacja 
i samo rozwiązujące się problemy

Interwencje te mają zachęcić klientów do:
 samooceny i/lub
 odpowiedzi na pewne pytania, które sobie 

zadają, oraz
 samodzielnego rozwiązania problemu lub 

wyjścia z sytuacji, w jakiej się znajdują.

Te dwa procesy na początku do pewnego 
stopnia mają miejsce poza aktywną świa-
domością, w końcu jednak, w miarę upływu 
czasu, klient staje się w pełni świadomy, jakie 
są ich skutki. Można powiedzieć, że za pomo-
cą tych metod oraz technik osoba „instaluje” 
swego rodzaju „oprogramowanie” w nieświa-
domości. Ten „program” jest przetwarzany 
i prędzej, czy później, jego skutki dochodzą 
do aktywnej świadomości. Ogląd sytuacji, 
rozwiązania, uściślenia, jakich dokonuje się 
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samodzielnie, mają zupełnie inny ciężar ga-
tunkowy, niż te „wymuszone” niejako przez 
doradcę, nawet w dobrej wierze. Każdy czło-
wiek chętniej podejmuje działania, mające 
na celu rozwiązanie trudnej sytuacji, w jakiej 
się znalazł, jeżeli jej ocena, rozwiązanie czy 
wyjaśnienie pochodzi bezpośrednio od nie-
go samego. Dodatkowe korzyści z tego typu 
interwencji to:

 lepsza dynamika procesu doradczego,
 proces ten jest ciekawy zarówno dla klien-

ta, jak i dla doradcy, a ponadto
 mniej obciążający dla tego drugiego.

Interwencje/metody 

Rysowanie
„Obraz wyraża więcej, niż tysiąc słów”

Rysując, wyrażamy również treści, które trud-
no ująć w słowa (przynajmniej w danej chwi-
li). Podczas rysowania mamy lepszy kontakt 
z samym sobą, głównie z tą częścią naszej 
osobowości, której nie jesteśmy do końca 
świadomi.

Instrukcje w zakresie wykorzystania
rysowania w procesie doradczym 
Doradca powinien pokrótce wyjaśnić klien-
tom wartość rysowania, na przykład: „Rysunek 
pozwoli państwu udzielić odpowiedzi na pewne 
pytania, które państwa nurtują”, czy „Dzięki ry-
sowaniu będą państwo mieli lepszy kontakt ze 
sobą”. Następnie:
1. należy spytać klienta, czy rysunek będzie 

dla niego odpowiednim narzędziem;
2. podkreślić, że nie należy się koncentrować 

na wartości estetycznej rysunku;
3. poprosić, żeby zajął się szkicowaniem 

przez 2-3 minuty (w ten sposób klient 

„wpada w nastrój” do rysowania, uzyskuje 
kontakt z samym sobą, tzn. ze swoją szer-
szą osobowością, nie „tylko” umysłem);

4. udzielić krótkich instrukcji dotyczących 
konkretnego rysunku;

5. po wykonaniu rysunku nie trzeba go in-
terpretować, jeżeli klient chce sam o nim 
opowiedzieć, można się pokrótce odnieść 
do rysunku, ale nie jest to konieczne.

Rysunek góry przedstawiającej karierę
zawodową klienta (narzędzie udostępnił 
Norman E. Amundson)
Klient rysuje górę. Na górze, jeżeli chce, 
umieszcza dodatkowe elementy, bazę, obóz 
pośredni, klify, postoje itd. Następnie klient za-
znacza, gdzie się znajduje na górze w danym 
momencie rozwoju zawodowego i rysuje 
siebie w tym miejscu.

Rysunek wymarzonej pracy/zatrudnienia
Klient rysuje, czym się chce zajmować w swo-
jej pracy, może to być konkretne działanie, lub 
określona praca, czy zatrudnienie. Rysunek 
może być realistyczny lub abstrakcyjny.

Rysowanie celu w życiu
Cel w życiu to podstawowa siła motywująca 
do życia i działania. Nie wszyscy jednak mamy 
z nią dobry kontakt lub jesteśmy jej świadomi. 
Metoda ta pozwala na lepsze uświadomienie 
sobie jej wpływu. Do pewnego stopnia ozna-
cza to, że dana osoba może lepiej uświadomić 
sobie, co chce robić w życiu zawodowym, 
gdzie i w jakim charakterze pracować.

Instrukcja dla klienta jest krótka: „Proszę na-
rysować sens/cel swojego życia, w sposób, jaki 
jest pani/panu najbliższy, z którym najlepiej się 
państwo czują”. Niektórzy klienci wolą rysunki 
abstrakcyjne, inni – realistyczne.
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Gdy rysunek jest skończony, warto poprosić 
klienta, by podsumował w jednym zdaniu 
znaczenie/cel swojego życia, podkreślając, 
że zdanie powinno być krótkie (ta metoda 
zaczerpnięta została z książki Drive; The Surpri-
sing Truth about what Motivates us autorstwa 
Daniela H. Pinka, 2009, Nowy Jork, Riverhead 
Books, Penguin Group). W ten sposób moż-
na ująć zarówno irracjonalne, jak i racjonalne 
aspekty.

Po zakończeniu warto zadać klientowi kilka 
krótkich pytań, by uświadomić sobie niektóre 
wydarzenia. Pytania mogą być następujące:

 Czego doświadczyłeś?
 Co czułeś podczas rysowania?
 Czy czułeś/czujesz tęsknotę?
 Czy już znasz sens życia/czy masz cel 

w życiu?
 itp.

Uczucia i emocje, które towarzyszą rysowaniu 
najczęściej są przyjemne takie, jak „radość”, 
„wolność”, „spokój”, „nastrój zabawy” itd. Na-
leży wspomnieć, że znaczenie/cel w życiu to 
proces, nie stan.

Rysowanie problemu i jego rozwiązania 
(narzędzie udostępnił Norman E. Amundson)
Najpierw klient rysuje problem, który chce 
rozwiązać, a następnie rozwiązanie. To silna 
metoda. Problem nie musi zostać konkretnie 
rozwiązany „natychmiast”. Problem można naj-
pierw rozwiązać na poziomie symbolicznym. 
Następnie rozwiązanie – w miarę upływu 
czasu – może przyjść do głowy na poziomie 
świadomości.

Inne możliwości wykorzystania rysowania
Istnieją również inne możliwości wykorzysta-
nia rysowania. Na przykład:

 Rysowanie przeszkód w zdobyciu pracy.
 Rysowanie przyczyn, dla których poszu-

kiwania pracy nie kończą się podjęciem 
zatrudnienia.

 itp.

„Przechodzenie/Dochodzenie do” 
problemu (metodę udostępnił 
Norman E. Amundson) 
Interwencja ta wykorzystuje również ciało. 
Klient staje w jednym rogu pokoju lub końcu 
korytarza. Doradca mówi klientowi, że znaj-
duje się on teraz w przyszłości, kiedy to pro-
blem został już rozwiązany. Doradca zachęca 
klienta, by ten wyobraził sobie, że problem 
został rozwiązany i poczuł jak najwyraźniej, że 
został rozwiązany. Następnie doradca zachęca 
klienta do powolnego przejścia do punktu 
wyjścia w pokoju/korytarzu, symbolizującego 
teraźniejszość, kiedy problem nadal istnieje.

W czasie drogi klient powinien odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jakie podjął kroki, by rozwią-
zać problem. Klient może również omówić je 
z doradcą. Niektórzy klienci mogą je ziden-
tyfikować „na bieżąco”, inni nie, i rozwiązują 
oni problem najpierw na poziomie symbo-
licznym, świadomość konkretnych kroków 
przychodzi do nich później.

Wnioski

Moje doświadczenia jako eksperta potwier-
dzają skuteczność powyższych metod. Są one 
skuteczne, gdy tradycyjne porady oparte na 
rozmowie, zawodzą. Są efektywne w połą-
czeniu z konwencjonalnymi metodami, oraz 
osobno. Działają, ponieważ proste, acz ugrun-
towane kulturowo i społecznie opisy naszego 
charakteru nie są tak oczywiste, jak być po-
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winny – człowiek nie jest jedynie racjonalną, 
myślącą istotą. Jesteśmy przede wszystkim 
irracjonalni. (Nawet) nauka powoli zyskuje 
tego świadomość. 

Sugerowana literatura przedmiotu:
1. Amundson, N.E. (2009). Active Engagement; 

The Being and Doing of Career Counselling. 
Richmond, British Columbia, Ergon Com-
munications.

2. Gagan, J.M. (1998). Journeying; Where Sha-
manism and Psychology Meet. Santa Fe, Rio 
Chama Publications.

3. Harner, M. 1980 (1990). The Way of the 
Shaman. New York, Harper & Row.

4. Meadows, K. (2003). Shamanic Experience; 
A Practical Guide to PsychicPowers. Roche-
ster, Vermont, Bear & Company.

5. Peacock, F. (2001). Water the Flowers, Not 
the Weeds. Montreal, Open Heart Publi-
shing.
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Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie do-
świadczeń zebranych podczas pracy z osoba-
mi nieuprzywilejowanymi przy wykorzystaniu 
specjalnego schematu „strukturalnego porad-
nictwa grupowego”. Te dobre praktyki mogą 
stać się podstawą wielu wniosków, które z ko-
lei mogą poprawić jakość pracy doradców. 
Bycie nieuprzywilejowanym w wielu aspek-
tach ogranicza szanse. Praktycy i konsultanci 
poradnictwa mogą pomóc przezwyciężyć 
te przeszkody, jeżeli ich metody pomagają 
klientom uzyskać wgląd w samych siebie, 
dostosować się do rzeczywistości i planować 
przyszłość. Ćwiczenia należy dobierać wy-
jątkowo starannie, w przeciwnym wypadku 
cel sesji nie zostanie osiągnięty. Inne aspekty 
(np. środowiskowe, miejsce organizacji sesji 
itp.) mogą mieć większe znaczenie dla osób 
nieuprzywilejowanych, niż dla „zwykłych” grup 
docelowych.

Kluczowe słowa
strukturalne poradnictwo grupowe, osoby 
nieuprzywilejowane, zagrożeni młodzi dorośli, 
osoby bezdomne, osoby długotrwale bezro-
botne, urlop macierzyński, Romowie

Sesje strukturalnego poradnictwa 
grupowego

Autorzy niniejszego artykułu są pracownika-
mi Uniwersytetu Szent Istvan w Gödöllő. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych, w wyniku 
transformacji polityczno-gospodarczej, wzro-
sło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
doradców społecznych. Uruchomienie stu-
diów licencjackich w dziedzinie doradztwa 
zawodowego na tymże uniwersytecie w roku 
1992 stanowiło pierwszą odpowiedź na to za-
potrzebowanie. Pierwsi absolwenci ukończyli 
studia w 1995 roku. W drugiej fazie realizacji 
programu kształcenia doradców, w roku 2008, 
na pięciu węgierskich uniwersytetach (Pecz, 
Szeged, Debreczyn, Győr i Gödöllő) urucho-
miono studia magisterskie w zakresie porad-
nictwa i rozwoju zasobów ludzkich.

Celem programów kształcenia było wykształ-
cenie młodych fachowców, którzy mogliby 
udzielać informacji i wsparcia zgodnie z indy-
widualnymi wymaganiami w obszarach pracy 
i wyboru kariery zawodowej. Oprócz wprowa-
dzenia konsultacji indywidualnych, wprowa-
dzono również możliwość udzielania wsparcia 
w grupach. Konsultacje grupowe organizuje 
się przede wszystkim dla osób, które czują, 
że ich sytuacje życiowe są bardzo podobne. 
Na przykład, dla studentów, którzy muszą 
dokonać wyboru kariery zawodowej, czy bez-
robotnych na początku drogi zawodowej. 
Konsultacje grupowe organizowane są na 
podstawie określonych teorii i koncentrują się 

1.8 Grupowe sesje robocze wspierające rynek pracy
 Kenderfi Miklos, PhD & Lukacs Fruzsina
 Uniwersytet Szent Istvan
 Wydział planowania kariery, Wydział psychologii
 WĘGRY
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na określonych zagadnieniach. Zarządzanie 
grupą wymaga wyszkolenia liderów grup. Styl 
ich zachowania charakteryzuje się głównie 
tym, że są oni partnerami, nastawionymi na 
wspieranie członków grupy. Konsultacje gru-
powe to ustrukturyzowana aktywność w gru-
pie, stworzona na Węgrzech, składająca się 
z pięciu kroków. Są one następujące:
1. stworzenie odpowiedniej atmosfery,
2. określenie celów,
3. przetwarzanie informacji,
4. udział indywidualny,
5. przygotowanie do kolejnej sesji.

Świat osób nieuprzywilejowanych

”Nieuprzywilejowanie” to termin społeczny, 
oznaczający „brak perspektyw lub szans, jakie 
mają inni członkowie społeczeństwa” (http://
www.thefreedictionary.com/underprivileged). 
Jak widać, by przyporządkować daną osobę 
do tej kategorii, należy dokonać porównania 
z innymi członkami danego społeczeństwa. 
Niestety, przynależność do wielu grup skutku-
je spełnianiem ww. kryteriów. Takimi grupami 
są: osoby przedwcześnie kończące naukę, 
osoby niewykwalifikowane, niewykształcone, 
o przestarzałych zawodach, młodzi bezro-
botni, długotrwale bezrobotni, bezrobotni 
w drugim pokoleniu, bezdomni, Romowie, 
mniejszości etniczne, imigranci, uchodźcy, 
mniejszości seksualne, osoby niepełnospraw-
ne, kobiety (i mężczyźni) powracający na ry-
nek pracy po urlopie macierzyńskim (ojcow-
skim) oraz osoby starsze powyżej 50 r. ż.

W kolejnych częściach opracowania chcieli-
byśmy udzielić wskazówek w zakresie szcze-
gólnych cech wybranych grup, które należy 
wziąć pod uwagę przy świadczeniu usług po-

radnictwa zawodowego na ich rzecz. Dobre 
praktyki zostały zebrane w czasie superwizji 
doradców z Fundacji „Kontakt” podczas pracy 
z tymi grupami. Należy zauważyć, że na temat 
każdej z tych grup można by napisać osobny 
artykuł. W streszczeniu chcielibyśmy podkre-
ślić najważniejsze, w naszym subiektywnym 
odczuciu, kwestie czy doświadczenia w pracy 
z tymi grupami.

Romowie

Na Węgrzech Romowie są dotknięci bezrobo-
ciem w znacznie większym stopniu, niż „więk-
szość” węgierska. Skutkuje to pogłębianiem 
istniejących podziałów pomiędzy obydwoma 
grupami. Tak więc waga społeczna integracji 
Romów na rynku pracy nie podlega dyskusji. 
Romowie zwykle mają niskie kwalifikacje, nie 
są mobilni, brakuje im kluczowych umiejęt-
ności. Ich kultura kultywuje ideę „Carpe diem!” 
(chwytaj dzień), co utrudnia planowanie dłu-
goterminowe. Ponieważ wioski, w których 
żyją, mają słabe zaplecze infrastrukturalne, 
społeczności romskie nie mają dostępu do 
informacji, co powoduje lukę informacyjną. 
Ich socjalizacja różni się od socjalizacji Wę-
grów. Pracując ze społecznościami romskimi, 
należy brać pod uwagę różnice kulturowe.

Z naszych doświadczeń wynika, że Romowie 
korzystają z poradnictwa inaczej, niż Węgrzy. 
Niewykształceni Romowie przeważnie chcą 
zaangażować się w poradnictwo, jeżeli po-
dejmują taką decyzję samodzielnie, lub są 
do tego zmuszani, jeżeli chcą otrzymywać 
świadczenia. Z drugiej jednak strony, spo-
łeczność romska jest patriarchalna, co ozna-
cza, że ważne decyzje podejmują mężczyźni. 
Gdy próbowaliśmy zachęcić kobiety romskie 
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do udziału w programie, pomagającym im 
ukończyć szkoły podstawowe i średnie, naj-
pierw rozmawialiśmy z nimi bezpośrednio. 
Konsultantka, którą wysłaliśmy na rozmowy 
z ramienia fundacji, również była kobietą, co 
jeszcze pogorszyło sprawę. Pierwsza próba 
zaangażowania kobiet w ten projekt zakoń-
czyła się fiaskiem. Po analizie niepowodze-
nia, wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania 
kulturowe. Tym razem rozmowy prowadził 
konsultant – mężczyzna i skierował ofertę 
do męskich członków społeczności romskiej. 
Wyjaśnił on cele programu i korzyści, jakie 
odniosą rodziny romskie w wyniku uczest-
nictwa. Od następnego dnia kobiety chciały 
brać udział w programie. To dobry przykład 
tego, jak ważne jest zrozumienie innej kultu-
ry, jeżeli poradnictwo ma odnieść właściwy 
skutek. W Standardach Kwalifikacji w zakresie 
poradnictwa IAEVG stwierdzono, że należy 
rozumieć uwarunkowania społeczne i kultu-
rowe oraz być wrażliwym na standardy kul-
turowe. Są to cechy, które w dzisiejszej, zglo-
balizowanej kulturze coraz bardziej zyskują 
na znaczeniu.

Osoby bezdomne

Wiele można powiedzieć o trudnościach 
związanych z bezdomnością, chcielibyśmy 
jednakże skoncentrować się na głównych ele-
mentach pracy z bezdomnymi. Myśląc o pira-
midzie Maslowa, łatwo zauważyć, że bezdom-
ni są na samym jej dole, tzn. chcą zaspokoić 
swoje podstawowe potrzeby (żywność, schro-
nienie itd.). Zatem, organizując sesje dla nich 
należy przyjąć do wiadomości fakt, że nie 
będą oni uczestniczyć w zajęciach, jeżeli nie 
opłaci się im kosztów podróży do miejsca, 
w którym odbywają się sesje, nie nakarmi się 

ich w przerwach i nawet, w niektórych przy-
padkach, nie opłaci się symbolicznie udziału 
w warsztatach. W tym przypadku należy po-
łożyć znacznie większy nacisk na stworzenie 
przyzwoitych i przyjaznych warunków sesji 
grupowych.

Kobiety wracające do pracy po 
urlopie macierzyńskim

Matki małych dzieci wracające z urlopu macie-
rzyńskiego przychodzą z bardzo różnych śro-
dowisk. Na Węgrzech długość urlopu wycho-
wawczego wynosi trzy lata, ale w trzecim roku 
wiele kobiet wraca na rynek pracy, ponieważ 
wysokość świadczenia, jakie otrzymują, jest 
dość niska. Niektóre spośród kobiet mają już 
jakieś doświadczenie zawodowe, dla innych 
jest to pierwszy moment poszukiwania pracy. 
Matki mają jedną cechę wspólną, mianowicie, 
miłość do dzieci i troska o ich dobro. Dorad-
ca, angażując je w sesje, musi zapewnić im 
przestrzeń, by mogły wyrazić swoje macie-
rzyństwo i więź z dzieckiem. Stała praca na 
sesjach mogłaby mieć na to wpływ. Dobrym 
sposobem jest umieszczenie w sali, gdzie 
odbywają się zajęcia, zdjęć dzieci i pamiątek. 
Z naszych doświadczeń z pracy w grupie 
matek wynika, że nie potrafią one pracować, 
jeżeli ich dzieci nie mają zapewnionej opieki 
w tym samym budynku. Matki zazwyczaj są 
niespokojne i nie potrafią skoncentrować się 
na poradnictwie zawodowym, jeżeli nie mają 
pewności, że ich ukochane dziecko dobrze 
sobie bez nich radzi. Sugerujemy, by zajęcia 
odbywały się w sali z widokiem na podwórko, 
by matki mogły mieć dzieci na oku. Jest to 
skuteczny sposób rozładowania stresu zwią-
zanego z niepokojem o dziecko i przyczynia 
się do efektywnej pracy w trakcie warsztatów.
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Długotrwale bezrobotni

Praca w grupie z osobami długotrwale bez-
robotnymi ma wiele korzyści. Istnieją liczne 
dowody w psychologii, pedagogice i doradz-
twie, że grupy działają jako systemy wspar-
cia, zapewniają więcej informacji zwrotnej 
członkom, niż sesje indywidualne i dają po-
czucie, że nie jest się osamotnionym ze swo-
imi problemami. Skutki te można w dużej 
mierze wykorzystać, by pomóc długotrwale 
bezrobotnym dostosować się do rzeczywi-
stości obowiązującej w świecie pracy. Jedną 
z istotnych kwestii jest tutaj fakt, że koniecz-
ność dojazdów ogranicza ich reintegrację na 
rynku pracy. Zapytani, ile czasu dziennie by-
liby w stanie poświęcić na dojazd do miejsca 
pracy (w sekundach), niektórzy członkowie 
grupy podali tak krótki czas, że musiał on 
zostać uznany za nierealny. Po konfrontacji 
z opiniami innych uczestników i dyskusji, 
wartości te znacznie się wydłużyły. To po-
szerzyło perspektywy uczestników związane 
z podjęciem pracy, gdyż nie odrzucali oni 
ofert, w przypadku których konieczny byłby 
codzienny dojazd do miejsca pracy. Grupa ta 
funkcjonowała również jako znakomity sys-
tem wsparcia. Uczestnicy, którym udało się 
znaleźć pracę, wracali na sesje, żeby opowie-
dzieć swoje historie i poinformować, co zro-
bili, by osiągnąć cel. Ponadto, nie tylko szukali 
ogłoszeń, które odpowiadały na ich potrzeby, 
ale również pomagali kolegom i koleżankom, 
informując o ofertach pracy, które mogłyby 
ich zainteresować.

Zagrożeni młodzi dorośli

Zagrożeni młodzi dorośli przeważnie od-
nieśli wiele porażek, mają złe wspomnienia 
z nauki i nie lubią, jak im się o tym przypo-
mina. Mają bardzo niski poziom odporności 
na frustrację, czy to wynikający z niewie-
dzy, czy z porażki na forum publicznym, czy 
doświadczenia utraty w pewnym obszarze 
życia. Opracowując dla nich sesje grupowe, 
wybierając odpowiednie zadania, musimy 
zminimalizować:

 rywalizację,
 ewentualne problemy komunikacyjne, 

wynikające z ograniczeń w definiowaniu 
pojęć,

 sytuacje, w których zagrożona byłaby ich 
samoocena, lub w których mogliby do-
świadczyć kompleksu niższości,

 a także sytuacje, w których potrzebna by-
łaby wiedza szkolna, a jej brak okazałby się 
aż nadto widoczny.

Zagrożona młodzież lubi pracę w grupie, nie-
stety jednak nie lubi ćwiczeń, w których musi 
współpracować z innymi. Idealne zadanie 
dla tej grupy to takie, w którym uczestnicy 
pracują razem, ale każdy koncentruje się na 
własnym zadaniu, nie są od siebie wzajemnie 
zależni. Bez względu na okoliczności nale-
ży unikać nudnej pracy grupowej. Jednym 
ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest 
eliminacja „monotematycznych” zadań, tzn. 
uczestnicy nie powinni powtarzać tego sa-
mego rodzaju ćwiczeń bez przerwy (np. wy-
liczanie umiejętności, potem szukanie pracy 
dostosowanej do umiejętności, następnie 
działań, które można dzięki umiejętnościom 
wykonać). Należy również unikać „monome-
tod” w ćwiczeniach. Oznacza to, że doradca 
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nie powinien korzystać z tej samej metody 
w ćwiczeniach, np. rozmowy w grupach na 
każdej kolejnej sesji nie są najlepszym roz-
wiązaniem. To mogłoby być oczywiste, należy 
jednak podkreślić fakt, że dokładnie ten sam 
temat poruszany na różnych sesjach również 
nie jest dobrym wyborem. Taka „monotema-
tyczna” struktura znudzi uczestników.

Co zatem zależy robić? Jedną z dobrych 
praktyk opracowanych w tym programie 
było wykorzystanie „materiałów in blanco”. 
W tym celu należy przygotować materiały 
w odpowiedniej liczbie kopii przed sesjami. 
Ich struktura musi zostać zaproponowana 
przez lidera grupy (np. linia na środku na 
tytuł zadania, pod spodem cztery pola na 
rysunki dotyczące najlepszych umiejętno-
ści uczestnika itd.). Takie materiały budzą 
ciekawość młodych ludzi i, co za tym idzie, 
gwarantują ich motywację i uwagę podczas 
wykonywania zadania. Doradca musi jasno 
określić cel pracy, wyjaśnić, w jaki sposób 
należy wypełnić materiały (np. pisząc, rysu-
jąc itd.) i wskazać przykład, przedstawiający 
jego własne rozwiązanie (przygotowane na 
sesji, podczas pracy z grupą) lub już ukoń-
czone zadanie. Zawsze należy omówić po-
szczególne prace i znaczenie, jakie mają dla 
uczestnika po zakończeniu zadania.

Innym pożytecznym zadaniem jest opraco-
wanie tzw. atomu społecznego uczestnika. 
Termin ten został zaczerpnięty ze znakomi-

tego teoretyczno-praktycznego opracowania 
autorstwa Jacoba Levy’ego Moreno. Podczas 
przygotowania atomu społecznego uczestnik 
wybiera najważniejszy pod względem emo-
cjonalnym element środowiska społecznego.

Może go narysować, zbudować z przedmio-
tów, które nosi w torebce itd. W tej metodzie 
osoba, której atom społeczny jest „konstru-
owany”, musi być zawsze w środku (zaznaczo-
na kropką na rysunku lub poprzez przedmiot, 
który sama wybrała). Każdy inny element, 
dowolnie, czy będzie to osoba, czy przed-
miot, zostaje umieszczony w kręgu dookoła 
tej osoby. Pozycję tych elementów określa się 
na podstawie bliskości emocjonalnej. Przed-
mioty bardziej oddalone od środka (osoby) 
są emocjonalnie mniej istotne niż te, które 
znajdują się bliżej.

Wnioski

Praca z osobami nieuprzywilejowanymi 
w grupach może być trudna. Każdy dorad-
ca chce osiągnąć sukces i pomóc klientom 
w powrocie na rynek pracy. Mamy nadzieję, 
że doświadczenie i porady dotyczące różnych 
grup docelowych pomogą praktykom zwięk-
szyć efektywność. 

Komentarze i propozycje prosimy nadsyłać na 
adres: lukacs.fruzsina@gtk.szie.hu. 
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Program KERIN

Jeżeli chodzi o doradztwo, program koncen-
truje się na rynku pracy i zapewnia informacje 
na temat relacji podaży i popytu w różnych 
zawodach w ciągu ostatniej dekady.

1. Osoba zostanie wzięta pod uwagę, jeżeli 
jest zarejestrowana w urzędzie pracy przy-
najmniej przez jeden miesiąc danego roku 
kalendarzowego.

2. Podana praca zostanie uwzględniona, je-
żeli została podjęta w danym roku. W tym 
przypadku bierzemy pod uwagę podaną 
liczbę osób.

1.9 Metody uzupełniające w doradztwie 
 – programy Profiling, Kerin i Orient 
 Vladiszavlyev András
 Menedżer projektu, Sieć Euroguidance, Węgry
 WĘGRY
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Opcje wyszukiwania:
1. wyszukiwanie krajowe,
2. wyszukiwanie regionalne,
3. wyszukiwanie lokalne 
 (prowincja),
4. wyszukiwanie na 
 poziomie mikroregionu.

Opcje dodatkowych 
parametrów:
1. zawody bez dofinansowania,
2. zawody dofinansowane,
3. zawody, na które 
 jest duże zapotrzebowanie,
4. system zawodów (FEOR-0),
5. system zawodów (FEOR-1-4-cyfrowy),
6. zarejestrowane osoby 
 poszukujące pracy,
7. zarejestrowane osoby 
 wchodzące na rynek 
 pracy (młodzi 
 pracownicy 
 i absolwenci uczelni). 

(FEOR – Węgierska 
Standardowa Klasyfikacja 
Zawodów)
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Przykład wyszukiwania na poziomie krajowym:

Parametry:
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (FEOR-0),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy oraz zarejestrowanych miejsc pracy w różnych zawodach – 
dane krajowe/zarejestrowani poszukujący pracy/FEOR ogółem 
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie regionalnym: 

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (FEOR-0),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy oraz zarejestrowanych miejsc pracy w różnych zawodach 
– dane – Zachodni Kraj Zadunajski/prowincja Győr-Moson-Sopron/prowincja ogółem/zarejestrowani 
poszukujący pracy/FEOR ogółem
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie lokalnym – prowincja: 

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 prowincja Győr-Moson-Sopron,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (FEOR-0),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy oraz zarejestrowanych miejsc pracy w różnych zawodach – dane 
– Zachodni Kraj Zadunajski/prowincja Győr-Moson-Sopron/ prowincja ogółem/zarejestrowani poszukujący 
pracy/FEOR ogółem
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie mikroregionu: 

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 prowincja Győr-Moson-Sopron,
 Oddział w Győr,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (FEOR-0),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy oraz zarejestrowanych miejsc pracy w różnych zawodach 
– dane – Zachodni Kraj Zadunajski/prowincja Győr-Moson-Sopron/ oddział w Győr/zarejestrowani 
poszukujący pracy/FEOR ogółem
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie krajowym: 

Parametry:
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach
Kraj ogółem / zarejestrowane osoby poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie regionalnym:

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach 
Zachodni Kraj Zadunajski / Region ogółem / zarejestrowane osoby poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie lokalnym – prowincja: 

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 prowincja Győr-Moson-Sopron,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach 
Zachodni Kraj Zadunajski / Prowincja Győr-Moson-Sopron / prowincja ogółem / zarejestrowane osoby 
poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie mikroregionu: 

Parametry:
 Zachodni Kraj Zadunajski,
 prowincja Győr-Moson-Sopron,
 Oddział w Győr,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach 
Zachodni Kraj Zadunajski / Prowincja Győr-Moson-Sopron / oddział w Győr / zarejestrowane osoby 
poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie lokalnym – prowincja:

Parametry:
 Region Węgry Środkowe,
 Budapeszt,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach 
Węgry Środkowe / Budapeszt / kraj ogółem / zarejestrowane osoby poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie mikroregionu: 

Parametry:
 Średniogórze Północnowęgierskie,
 prowincja Szabolcs-Szatmár-Bereg,
 Oddział w Nyíregyháza,
 zawody bez dofinansowania,
 system zawodów (2511 – economist),
 zarejestrowane osoby poszukujące pracy.

Liczba osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz podane wakaty w poszczególnych zawodach 
Średniogórze Północnowęgierskie / prowincja Szabolcs-Szatmár-Bereg / oddział w Nyíregyháza / zare-
jestrowane osoby poszukujące pracy / Economist
– Roczna liczba zarejestrowanych poszukujących pracy
– Liczba zarejestrowanych poszukujących pracy na zamknięciu
– Liczba wakatów w danym zawodzie



60

1

Innow
acyjne narzędzia i m

etody w
 poradnictw

ie i doradztw
ie kariery | Kom

pendium

Program ORIENT

Jeżeli chodzi o poradnictwo, program kon-
centruje się na rynku pracy i zapewnia in-
formacje na temat relacji podaży i popytu 
na pracowników ze średnim wykształceniem 
w ciągu ostatniej dekady.

Ukończenie szkoły średniej umożliwia podję-
cie pracy na różnych stanowiskach.

Parametry: wyszukiwanie geograficzne przy-
pomina system w programie KERIN. Użytkow-
nicy docelowi to osoby poszukujące pracy 
– młodzi pracownicy i absolwenci szkół. Za-
wody: wszystkie lub określona liczba zawo-
dów bez dofinansowania.

Parametry kwalifikacji zawodowych po ukoń-
czeniu szkół średnich są nowym elementem, 
w systemie wyświetlają się również aktualne 
wakaty.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy w podziale na zawody 
– Liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy rocznie 
– Liczba miejsc pracy w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie krajowym: 

Kwalifikacje: ślusarz

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy w podziale na zawody. Kraj ogółem / zarejestrowane osoby po-
szukujące pracy / ślusarz / całkowita 
– Liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy rocznie, których dotyczy oferta
– Liczba miejsc pracy w danym zawodzie
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Przykład wyszukiwania na poziomie krajowym: 

Kwalifikacje: ślusarz 
Dostępne zawody:

 ślusarz,
 operator maszyn rolniczych,
 operator maszyn w przemyśle lekkim,
 operator maszyn wodnych,
 operator – przemysł kanalizacyjny,
 operator pompy wodnej,
 operator maszyn w gospodarce wodnej.

Liczba bezrobotnych poszukujących pracy w podziale na zawody. Kraj ogółem / zarejestrowane osoby po-
szukujące pracy / ślusarz / ogółem
– Liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy rocznie 
– Liczba miejsc pracy w danym zawodzie

Szczegółowe dane powiązane z pewnymi 
zawodami mogą być uzyskane w programie 
KERIN.
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Program PROFILING

Program wyświetla prognozy w zakresie dłu-
gotrwałego bezrobocia i efekty interwencji.
Program porównuje szanse na zatrudnienie 
osób o podobnych parametrach do para-
metrów osób już zatrudnionych w danym 
zawodzie.

Parametry:
 okres brany pod uwagę (lata 1990-2011),
 płeć klienta,
 wiek klienta,
 potencjał klienta w zakresie pracy,
 poziom wykształcenia klienta,
 miejsce zamieszkania klienta,
 poszukiwany zawód.

Symulacja (modelowanie) jest możliwa w ra-
mach parametryzacji następujących danych:

 potencjał klienta w zakresie pracy,
 poziom wykształcenia klienta,
 miejsce zamieszkania klienta,
 poszukiwany zawód.

Kroki:
1.  Wyszukiwanie danych osoby docelowej w oddziale biura
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2.  Wyszukiwanie szans na zatrudnienie osoby docelowej

3.  Specyfikacja okresu wyszukiwania

 Przeważnie program bierze pod uwagę wszystkie lata ujęte w bazie danych. W latach dziewięć-
dziesiątych sytuacja gospodarcza powoli ulegała poprawie, co wpłynęło pozytywnie również 
na liczbę miejsc pracy.
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4.  Prognozowanie wpływu interwencji na klienta:
 Modelowanie: spadek możliwości pracy klienta o 36%.

 Rezultaty: Jeżeli umiejętności klienta maleją, w określonym zawodzie nie ma on szans na zatrudnienie.

5.  Przewidywanie wpływu zmian na parametry klienta:
 Wskazanie określonego zawodu 

 W określonym zawodzie (o podobnych parametrach) istnieje duże prawdopodobieństwo 
zatrudnienia w ciągu sześciu miesięcy.
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6.  Przykład: Przewidywanie wpływu zmian na parametry klienta:
 Wykształcenie: niepełne podstawowe.

7.  Przykład: Przewidywanie wpływu zmian na parametry klienta:
 Cel: ukończenie szkoły podstawowej.

 Rezultaty: szanse na zatrudnienie wzrastają do 51%.
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8.  Przykład: Przewidywanie wpływu zmian na parametry klienta:
 Cel: uzyskanie kwalifikacji zawodowych (sprzedawca).

 

 Rezultaty: szanse na zatrudnienie wzrastają do 63%.
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Niniejszy artykuł opiera się na warsztatach, 
które koncentrowały się na przybliżeniu 
uczestnikom kwestii zastosowania psycho-
diagnostyki w procesie poradnictwa zawo-
dowego. Jedną z metod projekcyjnych, tzw. 
werbalny test kolorów, który może w znacz-
nym stopniu wspomóc proces, przedstawio-
no w sposób bardziej szczegółowy. Mocne 
i słabe strony tej metody omawiano również 
w porównaniu z kwestionariuszami. Z dyskusji 
wynika, że diagnostyka i metodologia porad-
nictwa zawodowego, wykorzystywana przez 
TAKT, jest bardzo wymagająca, zarówno pod 
względem doświadczenia, jak i czynników 
gospodarczych oraz wymogów czasowych.

Uczestnicy warsztatów byli, ogólnie rzecz bio-
rąc, zainteresowani naszą metodologią głów-
nie dlatego, że daje ona możliwości określenia 
predyspozycji zawodowych klienta oraz jego 
motywacji w zakresie potrzeb i rozwoju za-
wodowego.

Uczestnicy wyrażali zaniepokojenie faktem, 
że nie mają ani możliwości finansowych, ani 
czasowych na przeprowadzenie tego rodzaju 
diagnostyki.

Z dyskusji wynikało również, że TAKT zajmuje 
się diametralnie odmiennym rodzajem klien-
tów takich, jak osoby bezrobotne, imigranci, 
uchodźcy, itd., w porównaniu z doświadcze-
niem pozostałych uczestników.

Poradnictwo zawodowe może być postrze-
gane z różnych perspektyw. Kilka głównych 
trendów odgrywa ważną rolę w określonym 
typie doradztwa. Trendy te można podzie-
lić ze względu na doradztwo zawodowe 
dla grup, na których się koncentrują. Daw-
niej w Republice Czeskiej porady kierowano 
przede wszystkim do uczniów szkół średnich 
i wyższych w związku z wyborem zawodu. 
Zatem celem, jaki stawiał sobie doradca, było 
zapewnienie uczniom odpowiedniego startu 
zawodowego. Inny trend to pomoc dla osób 
bezrobotnych oraz imigrantów, by byli oni 
w stanie zyskać orientację na rynku pracy 
danego kraju, a także pomoc w wybraniu 
odpowiedniego zawodu przez te osoby. Ko-
lejną tendencją jest poradnictwo zawodowe 
w biznesie, przede wszystkim dla pracowni-
ków korporacji. Właśnie w tego typu porad-
nictwo byłam zaangażowana, pracując dla 
TAKT, prywatnej firmy świadczącej porady 
psychologiczne. TAKT to firma działająca na 
rynku od 21 lat. Świadczy ona porady i usługi 
psychologiczne dla biznesu, firm i instytucji 
w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji. 
Działalność doradcza TAKT opiera się głównie 
na diagnostyce psychologicznej. Zastosowa-
no ją w ponad 25 000 przypadków. Klientami 
była przede wszystkim kadra kierownicza, 
biznesmeni i inne grupy zawodowe.

Obecnie mass media stale omawiają kwestię 
globalnego kryzysu. Chociaż globalny kryzys 
jest głównym tematem roztrząsanym w me-

1.10 Znaczenie kolorów
 Psychodiagnostyka w doradztwie zawodowym

 Mgr Adéla Vavříková – psycholog
 Psycholog, konsultantka w dziedzinie psychologii organizacji 
 (TAKT – doradztwo i konsultacje)
 CZECHY
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diach, wiele osób, w odróżnieniu ode mnie, 
może postrzegać go jako coś odległego 
i niesprecyzowanego. Dzięki naszej działal-
ności zauważyłam, że w czasach globalnego 
kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na porad-
nictwo zawodowe. Firmy dokonują wszelkich 
starań, by być wydajne i bardzo starannie 
rozważają, czy zatrudniły właściwych ludzi 
na właściwych stanowiskach. Główne pu-
łapki, jakie kryją się obecnie w poradnictwie 
zawodowym dostrzegamy w fakcie, że dana 
usługa poradnictwa nie zawsze okazuje się 
stuprocentowym sukcesem w odniesieniu 
do predyspozycji klienta, tzn. potrzeb i ży-
czeń, których sobie w danej chwili nie uświa-
damia. Wywiady z klientami pokazują, że 
często wpadają oni w błędny krąg zachowań 
i nie są w stanie przełamać swoich ograni-
czeń. Klienci zatem ograniczają się do zawę-
żonej perspektywy, gdyż już wybrali pewien 
kierunek, w którym będą podążać, nie przy-
chodzi im nawet do głowy, by dostosować 
swoją karierę zawodową do zmieniających 
się warunków, dokonać przewartościowań 
i ewentualnie szukać szczęścia gdzie indziej. 
Diagnostyka klienta, którą chciałabym w tym 
kontekście przywołać, może lepiej zilustro-
wać cały proces.

Profesjonalna diagnostyka psychologiczna 
może zwiększyć efektywność procesu porad-
nictwa zawodowego, sugerując i ujawniając 
pozornie nieoczywiste rozwiązania. Zatem 
stosuję podejście, oparte na psychodiagno-
styce, przy wykorzystaniu baterii testów i kwe-
stionariuszy, z naciskiem na metody projek-
cyjne, wymagające dużego doświadczenia 
psychologa przeprowadzającego testy.

Techniki projekcyjne wymagają między in-
nymi wykorzystania nieustrukturyzowanych 

obiektów bodźcowych lub sytuacji, w których 
klient dokonuje projekcji swojej osobowości, 
postawy, swoich opinii i postrzegania siebie 
by ustrukturyzować sytuację.

Oto niektóre mocne i słabe strony wykorzy-
stania kwestionariuszy i metod projekcji:

Zalety 
kwestionariuszy

• Ujawniają więcej ukrytych zagad-
nień, myśli, emocji, motywacji, 
pozwalają uniknąć stylizacji.

Wady 
kwestionariuszy

• Wymaga długotrwałego do-
świadczenia.

Wykorzystanie testu kolorów jako źródła 
pracy psychodiagnostycznej 
Jedną z wykorzystywanych przeze mnie me-
tod jest zmodyfikowany test kolorów Lüschera 
w powiązaniu ze słowami – tzw. test asocjacji 
kolorystyczno-werbalnych. Psychodiagnosty-
ka poprzez kolory nie jest innowacyjna, gdyż 
stanowi rozwinięcie teorii Lüschera. Innowa-
cją w psychodiagnostyce jest wykorzystanie 
trójek kolorów (Max Lüscher używał par). Test 
ten również bada powiązania pomiędzy ko-
lorami i słowami.

Narzędzie działa następująco:
 Proces testowania za pomocą testu kolo-

rystyczno-werbalnego składa się z dopa-
sowywania kolorów i zindywidualizowa-
nych szeregów słów.

 Test składa się ze 130 słów podzielonych 
na trzy grupy – słowa opisujące osobo-
wość, odpowiednią firmę i właściwe sta-
nowisko.

 Na podstawie skojarzeń słowno-kolory-
stycznych test pokazuje preferencje klien-
ta (nie dając mu czasu do namysłu), mo-
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tywację, postawę w pracy, podejście do 
rzeczywistości korporacyjnej, środowiska 
pracy...

Na podstawie tego testu można dokonać 
pewnej hierarchii pojęć, rozpoczynającej się 
od najbardziej pożądanych słów, kończąc na 
najmniej akceptowanych. W ten sposób hie-
rarchia pojęć wskazuje preferencje klienta, co 
może stanowić podstawę do dalszej pracy 
z klientem. Głównym elementem jest tu oczy-
wiście porównanie emocjonalnych preferencji 
i osobowości. W dalszym toku diagnostyki 
i wywiadów określa się preferencje w zakresie 
wykonywanych zawodów.

Grupa docelowa

Grupa docelowa, z którą pracuje nasza firma, 
to osoby dorosłe, przede wszystkim kadra kie-
rownicza. Osoby te już zbudowały w dużym 
stopniu swoje kariery zawodowe. W jej skład 
wchodzą przede wszystkim menedżerowie, 
którzy podejmują dużą odpowiedzialność 
i muszą osiągać wysokie wyniki. Moja pra-
ca w dziedzinie poradnictwa zawodowego 
różni się również od innych tego typu dzia-
łań, ze względu na fakt, że moi klienci mogą 
być zarazem pracodawcami, zatrudniającymi 
inne osoby. Podejście do poradnictwa za-
wodowego i zasady pracy muszą być dosto-
sowane poprzez ścisłe zastosowanie zasad 
pracy z klientem oraz standardów prawnych, 
obowiązujących w danym kraju. Ten rodzaj 
pracy wymaga wzięcia pod uwagę faktu, że 
główny klient jest pracodawcą, tzn. instytucją, 
firmą, nie zaś jednostką. Wielu psychologów-
-doradców pracujących w tej dziedzinie ma 
trudności z uświadomieniem sobie tego fak-
tu od początku. Należy zawsze pamiętać, że 

lepsza jakość pracy menedżera przekłada się 
na większą efektywność firmy, która będzie 
w tym przypadku mogła zatrudnić więcej 
osób.

Z moich doświadczeń zawodowych wynika, 
że poradnictwo zawodowe w powiązaniu 
z diagnostyką psychologiczną przyczynia się 
do najlepszych, najbardziej skutecznych roz-
wiązań w zakresie polityki zatrudnienia firmy, 
co ma na celu zwiększenie efektywności i ja-
kości operacji firmy, oraz osiągnięcie satys-
fakcji tak pracowników, jak i pracodawców. 
W biznesie zatrudnianie właściwych ludzi na 
właściwych stanowiskach traktuje się priory-
tetowo.
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Podstawowe informacje na temat 
koncepcji Bundesagentur für Arbeit

Bundesagentur für Arbeit (BA) prowadzi obec-
nie szeroko zakrojone szkolenia dla wszystkich 
pracowników – specjalistów i doradców. Ich 
celem jest zwiększenie potencjału w zakresie 
poradnictwa – a, co za tym idzie, profesjo-
nalizmu i jakości porad BA. Koncepcja leżą-
ca u podstaw w obszarze jurysdykcji SGB III 
(ubezpieczenia dla bezrobotnych) nabierała 
kształtu od 2008 r., w ramach projektu i obec-
nie znajduje się w fazie wdrożenia.

Ramowe warunki i cele koncepcji 

Poradnictwo jest silnie reprezentowane w sie-
ci usług społecznych oraz w ustawie Social Se-
curity Code, SGB III – podobnie, jak w uprzed-
nio obowiązujących ustawach w tym zakresie. 
Poradnictwo od dawna stanowi zatem jedną 
z czołowych usług BA. Skąd więc potrzeba 
„nowej” koncepcji poradnictwa w BA?
Czynniki, które się do tego przyczyniły, to 
między innymi rosnące zapotrzebowanie na 
poradnictwo w obliczu zmian na rynku pra-
cy, polityka tegoż rynku, wprowadzanie od 
2002 r. rozwiązania prawne, a także reforma 
i reorganizacja BA oraz zebrane w jej wyniku 
doświadczenia. Zarówno cele polityki bizne-
sowej „zrównoważonego doskonalenia po-
radnictwa i integracji”, jak i chęć „dalszego 

1.11 BeKo: nowa koncepcja poradnictwa zawodowego 
w Publicznych Służbach Zatrudnienia (PSZ)

 Verena Stolte
 Menadżer EURES, lider zespołu Euroguidance/Eures 
 Central Placement Service, Dortmund
 NIEMCY

rozwoju ubezpieczenia społecznego w stronę 
poradnictwa zawodowego przez całe życie” 
(Weise 2008), wymagały fundamentalnego 
przewartościowania i bezpośredniego pozy-
cjonowania na przyszłość, a także aktualizacji 
podstaw kształcenia specjalistów w zakresie 
pośrednictwa pracy w BA.

Koncepcja poradnictwa stosowana w BA jest 
wewnętrzną koncepcją zawodową, wykorzy-
stującą nie tylko pracę specjalistów w zakre-
sie poradnictwa, ale również pośrednictwo 
pracy nastawione na potrzeby pracowników. 
Analizuje określone warunki ramowe i opisu-
je podstawy teoretyczne koncepcji, a także 
proces doradczy i standardy jakości. Przede 
wszystkim udostępnia praktyczny zestaw me-
tod, wspierających doradców w codziennej 
pracy z klientami. Zarówno obecne koncepcje 
organizacji, jak i opinie ekspertów-praktyków 
zostały wzięte pod uwagę podczas tworzenia 
tego opracowania.

Cechy koncepcji

Określone ramy prawno-instytucjonalne
Analiza standardów prawnych, którym pod-
lega BA jako usługodawca w zakresie usług 
społecznych, wytycza dwa obszary działal-
ności. Pierwszy to klasyczne „poradnictwo 
zawodowe” – koncentrujące się na kwestiach 
związanych z rozwojem zawodowym oraz 
wspieraniu procesu orientacji i podejmowa-



72

1

Innow
acyjne narzędzia i m

etody w
 poradnictw

ie i doradztw
ie kariery | Kom

pendium

nia decyzji. Drugi obszar skierowany jest do 
osób zajmujących się pośrednictwem pracy 
i szkoleniami. Te zróżnicowane parametry są 
wzięte pod uwagę w dwóch tzw. „formach 
poradnictwa”.

„Orientacja i podejmowanie decyzji 
(OEB)” oraz „Integracja i poradnictwo 
(IBB)”
To zróżnicowanie umożliwia ocenę różnych 
priorytetów i celów w różnych perspektywach 
oraz opisanie roli poradnictwa w rozwiązaniu 
problemów. Mówiąc konkretnie, oznacza to, 
że OEB i jego układ odniesienia są nakiero-
wane na wymiar “wyboru kariery zawodowej”, 
m.in. świadomość problemów, samoocenę 
i umiejętność podejmowania decyzji, IBB na-
tomiast ma na celu opracowanie profilu klien-
ta i konkretnych strategii integracji.

Podstawowy proces i ogólne założenia
Formaty doradztwa opierają się na wspól-
nym, podstawowym procesie zaczerpniętym 
z „analizy sytuacyjnej”, „celów” i „strategii w za-
kresie rozwiązań”. Koncepcja ta zatem plasuje 
się w nurcie podejść problemowych, traktując 
poradnictwo jako metodyczną interwencję 
w zakresie rozwiązywania problemów. Klient 
jest w centrum zainteresowania wszystkich 
trzech faz. Zachęca się go do zgłaszania wła-
snych pomysłów przed skorzystaniem z po-
mocy doradcy. Poszczególne punkty wyjścia 
są uzgadniane w toku procesu. Podejście sta-
nowiące podstawę znajduje odzwierciedlenie 
również w tzw. “ogólnych zasadach”, kształtu-
jących proces jako całość. Można je pokrótce 
określić, jako: otwarcie na problemy klienta 
i zapewnianie najlepszego możliwego wspar-
cia, klient jako aktywny partner, nastawienie 
na zasoby, transparentność, nastawienie na 
wyniki, zaangażowanie w ramach porozumień 

i umów. Te ogólne zasady stanowią uzupeł-
nienie zasad sformułowanych w SGB I i SGB 
III, a dotyczących pracy BA – między innymi 
poufności, indywidualizmu i bezstronności.

Standardowe sekwencje
Stanowią one kluczowy element struktury 
procesu doradczego. Opisują one typowe 
zadania OEB i IBB oraz podają przykłady od-
powiednich metodologii i strategii, mediów 
oraz zasobów. W koncepcji nie ma żadnych 
„automatycznych” procesów z góry zdefinio-
wanych kroków. Każda sekwencja otwiera 
różnorodne możliwości działania – to doradca 
i klient wybierają najlepsze dla siebie. Ponadto 
częścią sekwencji są standardy jakości, które 
należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem. 
Zatem BA posiada po raz pierwszy dokładnie 
sformułowane standardy dotyczące proce-
sów, które umożliwiają orientację personelowi 
doradczemu i stanowią punkt odniesienia 
w zakresie szkoleń i nadzoru specjalistów.

Organizacja określonych obszarów 
działania
Podstawowa koncepcja i jej elementy mają 
zastosowanie do całego procesu doradczego 
w BA. Jednak, w przypadku młodzieży, doro-
słych i osób niepełnosprawnych, sekwencje 
są tworzone w każdym przypadku osobno 
– w ten sposób dają możliwość włączenia 
typowych przypadków i procedur, uwzględ-
nienia perspektywy praktycznej.

Materiały dodatkowe
Rozwój procesu doradczego wspierany jest 
przez podręcznik, zawierający metody pracy, 
wyposażenie i materiały dodatkowe na wy-
brane tematy.
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Otwarcie na rozwój (z możliwością 
dostosowania)
Koncepcja jest otwarta na rozwój – repertu-
ar metod, w szczególności, może i powinien 
być rozwinięty w efekcie skutecznej praktyki, 
a także doświadczeń i umiejętności naszego 
wykwalifikowanego personelu.

Wdrożenie
Kluczowym elementem wdrożenia jest proces 
treningu wzmiankowany na początku tego ar-
tykułu. Proces ten rozpoczął się w 2010 r. i ma 
się zakończyć na początku 2012 r. Uwzględnia 
on zasadę mieszanego uczenia się, tzw. blen-
ded learning, a ponadto, zawiera programy 
nauczania dla osób nadzorujących. Po raz 
pierwszy w historii BA, wszyscy specjaliści 
w zakresie pośrednictwa pracy pracujący na 
poziomie pracownika, a także ich bezpośredni 
zwierzchnicy są włączeni w proces kwalifika-
cji, by poprawić jakość porad dla klientów. 
Całkowita liczba uczestników – 16 000 – po-
twierdza skalę inwestycji w jakość poradnic-
twa, a także daje pojęcie na temat pojawiają-
cych się wyzwań – w szczególności w zakresie 
szkolenia – dla BA.

Informacje dodatkowe 
(w języku niemieckim):
1. Rübner Matthias (2009): Berufsberatung 

weiter stärken. Zielsetzungen und Pers-
pektiven der Bundesagentur für Arbeit 
(Further strengthening of vocational coun-
selling. Objectives and perspectives of the 
Bundesagentur für Arbeit). In: Berufsbildung 
in Wissenschaft und Praxis (Kształcenie za-
wodowe w teorii i praktyce), 4/2009, s. 14-18.

2. Rübner Matthias (2010a): Wirksame Bera-
tung für Berufswähler und Ausbildungs-
suchende (Skuteczne poradnictwo dla osób 
wybierających zawód i zainteresowanych 

szkoleniem ). W: U. Sauer-Schiffer /T. Brüg-
gemann (red.): Der Übergang Schule-
Beruf: Beratung als pädagogische Inter-
vention (Przejście ze szkoły do poradnictwa 
zawodowego: interwencja pedagogiczna). 
Münster: Waxmann, s. 79-100.

3. Rübner Matthias (2010b): Das Beratungs-
konzept der Bundesagentur für Arbeit. 
Rahmenbedingungen, Leitlinien und For-
schungsperspektiven (Koncepcja porad-
nictwa Bundesagentur für Arbeit. Wytyczne 
i perspektywy badawcze). W: G. Bender, 
B.-J. Ertelt (red..): Forschungsprojekte, For-
schungskonzepte, Entwicklungsarbeiten 
– Werkstattberichte aus der HdBA (Projekty 
badawcze, koncepcje badawcze, prace roz-
wojowe – sprawozdania z centrum kształ-
cenia BA). HdBA-Report nr 3. Mannheim, 
s. 157-168.
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Koncepcja „Seminarium Cross Border” poja-
wiła się w 2005 roku jako inicjatywa Centrów 
Euroguidance z trzech sąsiadujących ze sobą 
państw – Austrii, Czech i Słowacji. Jej głów-
nymi celami była nie tylko integracja Centrów 
Euroguidance i ich współpraca w  ramach 
wspólnej działalności, lecz również organi-
zowanie spotkań i tworzenie sieci kontaktów 
doradców i podmiotów odpowiedzialnych 
za tworzenie polityki w dziedzinie poradnic-
twa oraz działających w państwach objętych 
taką współpracą. Aby jak najpełniej zapoznać 
uczestników seminarium z jak najszerszą per-
spektywą w wybranych tematach, w procesie 
planowania i przygotowywania programu 
brały udział wszystkie Centra. Dzięki temu 
podczas seminarium mogli wystąpić rozmaici 
krajowi eksperci oraz udało się zaprezentować 
tendencje i zagadnienia obecne we wszyst-
kich krajach.

W latach 2005-2008 w ramach tej współpracy 
zorganizowano trzy Seminaria Cross Border 
dotyczące następujących tematów: Metody 
psychologiczne w poradnictwie zawodowym 
w 2005 roku, Przejście ze szkół ponadpodsta-
wowych do świata pracy w 2006 roku oraz 
Poradnictwo zawodowe w instytucjach szkol-
nictwa wyższego w 2007 roku. W 2008 roku 
trzy kolejne kraje – Niemcy, Węgry i Słowenia 
– zaangażowały się w przygotowania i organi-
zację Seminarium Cross Border pod tytułem: 
„Poradnictwo w zakresie kariery bez barier”, 
zorganizowanego w 2009  r. Rozszerzenie 
współpracy okazało się istotną zmianą, która 
umożliwiła organizację nowych interesują-
cych warsztatów, wykładów i dyskusji.

Dlatego też kontynuowaliśmy tę współpracę 
również przy organizacji Seminarium Cross 
Border w 2010 roku, wraz z nowym krajem, 

który dołączył do naszej inicjatywy – Polską. 
W ten sposób Seminarium Cross Border stało 
się wydarzeniem, w którym uczestniczy więk-
szość państw Europy Środkowej. Uczestnicy 
seminarium czerpią korzyści z wymiany infor-
macji, doświadczeń i dobrych praktyk. Wymia-
na ta oparta jest na wzajemnym zrozumieniu, 
ponieważ sytuacja w państwach biorących 
udział w inicjatywie jest zasadniczo porów-
nywalna ze względu na wspólne podstawy 
rozwoju poradnictwa zawodowego i podob-
ny rozwój społeczno-historyczny. Seminarium 
Cross Border 2010 było poświęcone profesjo-
nalnej opiece dla doradców, z  podtytułem 
„Jak zadbać o tych, którzy dbają o innych?”. 
Więcej informacji na temat tego seminarium 
można znaleźć na stronie http://web.saaic.sk/
nrcg new7crossborder2010.html. 

W roku 2011 Węgry, ówczesna Prezydencja 
Rady Unii Europejskiej, zorganizowały co-
roczne Seminarium Cross Border pod tytu-
łem „Innowacyjne narzędzia i metody w po-
radnictwie i doradztwie kariery”. Głównym 
tematem seminarium było wprowadzanie 
innowacyjnych narzędzi, przy szczególnym 
uwzględnieniu rozwoju narzędzi psycholo-
gicznych i teleinformatycznych. Wydarzenie 
to stanowiło okazję dla 65 uczestniczących 
w nim praktyków z 7 krajów, by dokładnie 
i profesjonalnie przedyskutować ten temat 
oraz dokonać międzynarodowej wymiany do-
świadczeń. Więcej informacji na temat semi-
narium można znaleźć na stronie: www.npk.
hu/public/tanacsadoknak/konferencia 2011/. 

Niniejsza publikacja opiera się na odpowie-
dziach zawartych w przeglądach krajowych, 
dotyczących Seminarium Cross Border zor-
ganizowanego w Budapeszcie w dniach 
17-18 maja 2011 r. Na podstawie zebranych 

2.1 Słowo wstępne
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odpowiedzi przesłanych przez Centra Eurogu-
idance z uczestniczących w Sieci krajów (Au-
strii, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji 
i Słowenii) niniejszy dokument ma na celu do-
starczenie czytelnikom międzynarodowego 
przeglądu, w którym poruszono następujące 
zagadnienia:

 narzędzia teleinformatyczne w poradnic-
twie,

 narzędzia psychologiczne (opierające się 
na samopoznaniu),

 kursy internetowe, kursy dla doradców.

Trzeba zwrócić uwagę, że przeglądy krajowe 
odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów 
(Centrów Euroguidance lub ekspertów biorą-
cych udział w pracach) i nie należy ich trakto-
wać jako oficjalne stanowisko kraju.

Poniżej znajdują się pytania uwzględnione 
w przeglądach krajowych, przesłane poszcze-
gólnym krajom w nich uczestniczącym.

Przegląd krajowy 
– innowacyjne narzędzia i metody 
w poradnictwie i doradztwie 
kariery

Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie
Jakie narzędzia teleinformatyczne stosowano 
w twoim kraju w doradztwie i poradnictwie 
zawodowym? W jakich dziedzinach stoso-
wano te narzędzia? Z jakich elementów za-
zwyczaj składają się te narzędzia (opis narzę-
dzia)? Czy wydajność tych narzędzi została 
w jakiś sposób zmierzona? Jeśli tak, to w jaki 
sposób? Jakie są zalety i wady tych narzę-
dzi dla doradców i dla klientów? Proszę po-
dać kilka przykładów zastosowania różnych 

programów komputerowych w  doradztwie 
w zakresie zatrudnienia oraz w doradztwie 
i poradnictwie zawodowym. Jak powszechne 
są w twoim kraju te programy komputerowe? 
Jakiego rodzaju narzędzia/usługi w zakresie 
poradnictwa stosuje się w twoim kraju? W ja-
kim stopniu są one w powszechnym użyciu?

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)
Jakiego rodzaju działania/zasady regulu-
ją zastosowanie narzędzi psychologicznych 
w dziedzinie pracy i edukacji? Jakiego rodzaju 
nowe narzędzia psychologiczne stosowano 
w ostatnich latach w twoim kraju? Dlaczego 
narzędzia te można uznać za innowacyjne? 
W jakim stopniu grupy docelowe mogą ko-
rzystać z tych usług? Dla kogo metody te są 
najbardziej użyteczne? Kto/jakie organizacje 
lub instytucje prowadzą badania lub opraco-
wują nowe narzędzia w dziedzinie poradnic-
twa? Dokładnie jakie dziedziny lub tematy 
uwzględniono w badaniach?

Kursy internetowe dla doradców
Czy w twoim kraju doradcy mają dostęp do 
kursów za pomocą internetu (kursy interne-
towe)? Jeśli tak, to jakie są twoje doświad-
czenia z tą metodą (wady i zalety)? Czy przy 
wprowadzaniu nowych metod w zakresie 
poradnictwa zagwarantowane są szkolenia 
dla doradców? Jakie możliwości szkolenio-
we w zakresie narzędzi teleinformatycznych 
mają doradcy?
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 (Euroguidance Austria)1

Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie

Z ankiety przeprowadzonej wśród 300 do-
radców zawodowych w Austrii w latach 
2008-20092 wynika, że wśród narzędzi wy-
korzystywanych w poradnictwie dominuje 
zastosowanie „internetowych nośników in-
formacji”. Badanie wskazuje również na fakt, 
iż trzy czwarte respondentów (73,4%) stosuje 
narzędzia internetowe, a około połowa z nich 
korzysta z „samodzielnie opracowanych doku-
mentów” i „broszur”3. 

Narzędziami najczęściej stosowanymi przez 
doradców objętych ankietą były te udostęp-
nione przez austriackie Publiczne Służby Za-
trudnienia (65,8%), Izbę Handlową (29,6%) 
oraz Izbę Pracy (19,9%)4.

1 Ze szczególnymi podziękowaniami za ich wkład dla: dr Sigrida 
Awarta – Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Immig-
rantinnen [Ośrodek wychowawczy, doradczy i terapeutyczny dla 
imigrantek], Ulriki Faltin – Netzwerk österr. Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen [Austriacka sieć punktów doradczych dla kobiet 
i dziewcząt] oraz dr Ursuli Wilhelm – Schulpsychologie-Bildungs-
beratung [Psychologia szkolna – doradztwo w zakresie edukacji].

2 Volker Eickhoff, Reinhold Gaubitsch, Günther Nowak: Bildungs- 
und Berufsberatung in Österreich [Doradztwo edukacyjne i zawo-
dowe w Austrii], Arbeitsmarktservice Österreich [Austriackie Służby 
Rynku Pracy] 2010. „Narzędzia teleinformatyczne są powszechnie 
stosowane w szczególności wśród doradców pracujących dla Izby 
Handlowej i Izby Robotników i Pracowników. Doradcy pracujący 
dla austriackich publicznych służb zatrudnienia stosunkowo 
często twierdzili, że korzystają z „broszur”, podczas gdy doradcy 
prowadzący działalność gospodarczą często twierdzili, że pracują 
przy użyciu „samodzielnie opracowanych dokumentów”.

3 Ibidem, str. 35.

4 Ibidem, str. 39.

Według ww. badania narzędzia informatyczne 
najczęściej stosowane w Austrii to:5

AMS-Weiterbildungsdatenbank / Baza danych 
na temat kształcenia ustawicznego AMS

75,5%

AMS-Qualifikations-Barometer / Barometr kwa-
lifikacji AMS

67,1%

AMS-Arbeitszimmer / Pracownia AMS 52,4%

AMS-Berufskompass / Kompas pracy AMS 69,0%

YourChoicelnfo / Twój wybór – wykształcenie 
+ zawód online

53,0%

Berufsinformationssystem BIS / System infor-
macji zawodowej

61,2%

AMS-Forschungsnetzwerk / Sieć badawcza 
AMS

66,2%

Allgemeiner Interessen-Struktur-Test (AIST) / 
Test struktury ogólnych zainteresowań AIST

56,8%

MEVOC Qualitatssicherungsinstrument / Na-
rzędzie do zapewniania jakości MEVOC

33,3%

Berufsinformationscomputer BIC / Komputer 
z informacjami zawodowymi BIC

57,8%

AMS-Berufsinformationsbroschuren / Broszury 
z informacjami zawodowymi AMS

81,8%

Poniżej znajduje się krótki opis różnych na-
rzędzi z dziedziny poradnictwa. Lista podzie-
lona jest według grup docelowych, z myślą 
o których narzędzie zaprojektowano i  pod-
sumowuje opisy zamieszczone na stronach 
internetowych. (Poza narzędziami teleinfor-
matycznymi, które udostępniane są przez 
austriackie Publiczne Służby Zatrudnienia, nie 
dysponujemy reprezentatywnymi informa-
cjami na temat częstotliwości i popularności 
innych narzędzi stosowanych w poradnictwie 
zawodowym).

5 Ibidem, str. 41.

2.2 Austria
 Mgr Eva Baloch-Kaloianov i Mgr Claudia Ziegler 
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Sieci dla doradców
 bib-wiki – austriackie źródło wiedzy dla 

doradców (www.bibwiki.at)
 bib-wiki to profesjonalny instrument do 

kompleksowej obsługi organizacji do za-
rządzania wiedzą w poradnictwie w za-
kresie edukacji, oferujący unikalne źródło 
wiedzy. Jest to strona internetowa typu 
wiki, prowadzona i wykorzystywana przez 
doradców z różnych instytucji o wielu ob-
szarach działania.

 Z tego też względu na bib-wiki dostępne 
są informacje lepsze i  aktualniejsze niż 
te, którymi byłby w stanie zarządzać we-
wnętrzny dział zajmujący się zarządzaniem 
wiedzą w danej organizacji, umożliwiając 
przy tym bezpośrednią wymianę między 
doradcami z każdego regionu. Strona 
bib-wiki otrzymuje wsparcie w ramach 
‘projektu doradztwa sieciowego w zakre-
sie edukacji’ i  realizowana jest w ramach 
projektu finansowanego przez bm:ukk 
i wspierana przez EFS. Ten służący współ-
pracy instrument do zarządzania wiedzą 
zaprezentowano w ramach Warsztatu nr 1 
podczas Seminarium Cross Border 2011.

 Sieć badawcza AMS 
 (www.ams-forschungsnetzwerk.at)
 Austriackie Publiczne Służby Zatrudnienia 

(AMS) udostępniają tę platformę interne-
tową prywatnym i publicznym instytutom 
badawczym. Ma ona służyć jako forum 
komunikacyjne w celu uwypuklania kra-
jowych działań w dziedzinie badań nad 
zawodami i kwalifikacjami oraz w celu 
tworzenia sieci dla takich działań6.

6 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=3&sid=482315004&lng=1 27.04. 2011.

Poradnictwo w szkołach
 Twój wybór – wykształcenie + zawód online 

(www.yourchoiceinfo.at)
 Strona ta zawiera około 6000 ofert kształ-

cenia wstępnego i ustawicznego oraz 
1400 zawodów. Jej zakres obejmuje 
edukację począwszy od praktyk zawo-
dowych do szkolnictwa wyższego oraz 
różne inne formy dokształcania7. Narzędzie 
Your choice udostępniają austriackie Pu-
bliczne Służby Zatrudnienia (AMS), a jest 
ono skutkiem wieloletnich prac i podsta-
wowych badań w zakresie poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego. Wszystkie 
informacje można uzyskać poprzez słowa 
klucze, które są odpowiednio przypisane. 
Strona internetowa zaprojektowana jest 
z myślą o uczniach, absolwentach szkół 
średnich, studentach i pracownikach na 
każdym szczeblu kwalifikacji8. 

 Arbeitszimmer (www.arbeitszimmer.cc)
 Ta platforma PSZ jest podzielona według 

następujących grup docelowych: ucznio-
wie, studenci i nauczyciele. Każda sekcja 
zawiera informacje na temat poradnictwa 
zawodowego i szkoleń, praktyk i studiów. 
Podane są tam również adresy internetowe, 
które odsyłają głównie na stronę starto-
wą austriackich PSZ, gdzie udzielane jest 
wsparcie w zakresie ubiegania się o pracę 
i dla osób poszukujących pracy. Nauczycie-
le znajdą tu informacje na temat sposobów 
świadczenia doradztwa na jak najwyższym 
poziomie na rzecz swoich uczniów i prak-
tykantów. W tym celu strona ta udostęp-
nia prezentację w formacie PowerPoint 
zawierającą szczegółowe informacje na 

7 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004, 20.04.2011.

8 Por.: http://www.vourchoiceinfo.at/. 27.04.2011.
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temat aktualnych i potencjalnych kierun-
ków rozwoju możliwości na rynku pracy. 
Prezentacja ta to innowacja wprowadzona 
przez BIZ (BerufsInfoZentrum/ośrodek in-
formacji na temat pracy). Strona ta zajmuje 
się tematyką równości płci i zawiera porady 
dla imigrantów w różnych językach (np. 
tureckim, chorwackim, bośniackim itp.). 
Na platformie dostępne są także powiado-
mienia o wydarzeniach i terminach wizyt 
w trakcie kampanii objazdowej9.

 key2success 
 (http://key2success.schulpsychologie.at)
 Ta strona internetowa, zainicjowana przez 

Ministra Edukacji, Sztuki i Kultury Austrii, 
ukierunkowana jest na absolwentów szkół 
średnich. Zawiera ona przydatne informa-
cje pomagające uczniom i absolwentom 
szkół średnich przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących wyboru kierunku studiów 
i zawodu. Osoby poszukujące pomocy 
mogą tu znaleźć informacje na temat szkół, 
szkoleń zawodowych, kursów, wykładów 
(niem. Kolleg), kolegiów pedagogicznych, 
szkół wyższych nauk stosowanych i uni-
wersytetów. Użytkownicy mogą tu znaleźć 
informacje o warunkach dopuszczenia na 
studia, długości semestru oraz stopniach 
i dziedzinach szkolenia. W zakładce z pli-
kami do pobrania można znaleźć broszury 
i ulotki. Strona zawiera też listę różnych 
adresów ośrodków doradczych oraz linki 
odsyłające do dalszych informacji.

 Nauczyciele mogą tu również znaleźć po-
rady pomocne w staraniach mających na 
celu świadczenie wsparcia i poradnictwa 
zawodowego i doradztwa w zakresie edu-
kacji10.

9 Por.: http://www.arbeitszimmer.cc/index.html, 27.04.2011.

10 Por. http://key2success.schulpsychologie.at/, 20.04.2011.

Poradnictwo dla uczelni wyższych oraz 
możliwości kształcenia wyższego

 www.studienwahl.at
 Obecnie uczniom i absolwentom szkół 

średnich nie jest łatwo dokonać wybo-
ru spośród ogromnej liczby dostępnych 
zawodów i kierunków studiów. Świadczy 
o tym duża liczba osób przedwcześnie 
kończących naukę na uczelniach wyż-
szych. W celu ograniczenia tej tendencji 
Ministerstwo Nauki i Badań Austrii oraz 
Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury 
Austrii założyło stronę internetową www.
studienwahl.at, pomagającą młodym oso-
bom poszukującym pracy i wykształcenia. 
Resorty te – we współpracy ze swoimi 
instytucjami doradczymi (Służbą Doradz-
twa Psychologicznego na rzecz Studen-
tów oraz Szkołą Psychologii) – opraco-
wały koncepcje i  działania zapewniające 
silne wsparcie w zakresie informowania 
i podejmowania decyzji. Zainteresowani 
uczniowie mogą zatem przechodzić kilka 
etapów. Naukowo opracowany kwestio-
nariusz na temat zainteresowań (poszuki-
wania ukierunkowane na samego siebie) 
pomaga młodym ludziom oszacować 
swoje zainteresowania i predyspozycje. 
Mogą oni poukładać zbiory indywidu-
alne i osobiste, łącząc je z potrzebnymi 
informacjami. Mogą również znaleźć listy 
punktów kontaktowych w biurach stażo-
wych i ośrodkach informacyjnych11.

 Przy użyciu wyszukiwarki można wybie-
rać z ogromnego asortymentu zakresów 
studiów. Za pomocą opcji wyszukiwania 
można ograniczyć wyniki, wybierając przy 
tym miejsce odbywania studiów, rodzaj 
szkolenia i jego dostawcę. Dodatkowo 

11 Por.: http://www.studienchecker.at/, 21.04.2011.
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można je zawęzić, decydując się, czy wziąć 
dodatkowe szkolenia zawodowe, czy nie. 
W rezultacie pojawiają się opcje wyboru, 
wskazujące uczelnie wyższe i instytucje 
oferujące wybrany zakres studiów12.

 Wegweiser/Poradnik dla studenta 
 (www.studyguide.at)
 Portal ten to przewodnik po studiach na 

austriackich uniwersytetach i uczelniach 
wyższych nauk stosowanych. Zawiera on 
programy studiów oraz niezbędne dane 
kontaktowe i adresy odsyłające do ofert 
pracy związanych ze studiami13. 

 Internetkurs „Studien- und Berufswahl”/
Kurs internetowy „Wybór studiów i zawodu” 
(www.studentenberatung.at)

 Akademickie Służby Doradcze opracowa-
ły stopniową koncepcję w postaci kursu 
internetowego. W ramach tego kursu 
można przejść próbny kurs studiów lub 
poznać wybrany zakres zawodowy, aby 
dowiedzieć się czegoś o zachodzących 
w nim procesach i poznać jego istotę14.

 Studienberatung der Osterreichischen 
Hochschulerschaft (OH)/Austriacka Aka-
demicka Organizacja Studentów Doradz-
two Edukacyjne (www.oeh.ac.at/)

 Austriacka Akademicka Organizacja Stu-
dentów nie tylko publicznie reprezentuje 
interesy studentów, ale oferuje również 
kompleksowe porady i poradnictwo z wie-
lu dziedzin życia studenckiego15.

12 Por.: http://www.studienwahl.at, 27.04.2011.

13 Por.: http://www.studyguide.at/index.html, 26.04.2011.

14 Por.: http://www.studentenberatung.at/studentenberatung/
de/optimale-bedingungen-fuer-den-internetkurs-schaffen.htm, 
27.04.2011.

15 http://www.oeh.ac.at/#/en/student-life/ 27.04.2011.

Inne adresy internetowe dotyczące 
kariery zawodowej

 jobfinder.at
 Portal informacyjny oraz Internetowy Ry-

nek Zatrudnienia dla Absolwentów
 jobsearch.at

 Adresy internetowe odsyłające do różnych 
rynków pracy.

 Internetowy leksykon pracy 
 (www.berufslexikon.at)
 Na tej stronie można znaleźć wszystkie 

ważne informacje związane z podejmo-
waniem decyzji dotyczących zawodu 
i szkoleń zawodowych. Do przeszukania 
dostępnych jest 2000 zawodów, które 
można sortować według sektora pra-
cy, alfabetycznie lub przy użyciu funkcji 
wyszukiwania. Każdy zawód omówio-
no szczegółowo, podając obszerne in-
formacje, takie jak specyfikacja pracy, 
możliwości zatrudnienia, początkowe 
i późniejsze możliwości odbycia szkoleń 
zawodowych, jak i statystyki (np. liczba 
praktykantów w przypadku stażu). Filmy 
ilustrują stosowne doświadczenie zawo-
dowe i usprawniają przegląd wybranych 
dziedzin działalności. Jeśli ktoś nadal ma 
jakieś pytania, informacje można uzyskać 
od każdego ośrodka informacji zawodo-
wej PSZ (BIZ), gdzie dostępny jest duży 
zakres broszur i materiałów informacyj-
nych na tematy takie, jak wybór zawo-
du, szkolenia, zaawansowane szkolenia 
i rynek pracy16.

 System informacji zawodowej 
 (www.ams.at/bis)
 Dzięki około 10  000 tytułów zawodo-

wych, około 3600 szczegółowych opisów 

16 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.
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kwalifikacji oraz 600 zawodów z krótkimi 
streszczeniami opisującymi możliwości 
zatrudnienia, zarobki, środowisko pracy, 
szkolenia zawodowe i wiele innych rzeczy 
system informacji zawodowej PSZ stanowi 
kompleksowy poradnik dla osób poszuku-
jących określonej pracy lub kwalifikacji (w 
tym wymogów personalnych)17.

 Kompas pracy (www.berufskompass.at)
 Ten internetowy orientacyjny test zawo-

dowy nie tylko daje możliwość oceny od-
powiednich wyników testu personalnego, 
ale wskazuje również listę profesji odpo-
wiadających wynikom testu. Dopasowy-
wanie odbywa się w przypadku wszyst-
kich dostępnych 700 opisów zawodów18.

 Barometr kwalifikacji 
 (http://bis.ams.or.at/qualibarometer/beru-

fsbereiche.php)
 Jest to kompleksowy system informa-

tyczny zawierający informacje na temat 
tendencji w  zakresie kwalifikacji na au-
striackim rynku pracy. Oferuje on nie tylko 
szczegółowe informacje, ale daje również 
możliwość przeglądu trendów w ramach 
każdego sektora zawodowego. Pierwotnie 
opublikowano go w marcu 2003  r., od 
kiedy to system ten co roku jest aktuali-
zowany19.

 Baza danych na temat metod 
 (www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/

mhb/mhbsearch.asp)
 Baza danych PSZ/ABI na temat metod 

zawiera trzy podręczniki PSZ/ABI o me-

17 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1. 27.04.2011.

18 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

19 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

todach na temat orientacji zawodowej 
i na rynku pracy, przedstawione w sposób 
kompletny20.

 BIC/System informacji zawodowej 
 (http://bis.ams.or.at/)
 Jest to strona internetowa umożliwia-

jąca generowanie personalnych profili 
zainteresowań na potrzeby identyfikacji 
osobistych predyspozycji. Po udzieleniu 
odpowiedzi na kilka pytań generowa-
na jest lista grup zawodowych najlepiej 
odpowiadających osobistym zaintereso-
waniom danej osoby. Po wyborze grupy 
zawodowej otrzymuje się opis pracy, 
możliwości edukacji i kierunków szkoleń. 
Na stronie www.BIC.at przechowywane 
są informacje na temat ponad 1500 za-
wodów. Wszystkie informacje i tematy 
dostępne są w kilku językach. Ponadto 
dostępne są tam porady i wskazówki 
dotyczące zagadnień takich, jak: niepeł-
nosprawność i miejsce pracy, migracja 
i miejsce pracy, samozatrudnienie i ro-
dzaje umów w przypadku praktykantów. 
Na stronie tej omówione są też szczegól-
ne kwestie dotyczące dziewcząt i mło-
dych kobiet21.

 Służba Ministerstwa Gospodarki, Rodziny 
i Młodzieży ds. Praktyk i Szkoleń Zawodowych 

 (www.en.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx)
 Austriackie Ministerstwo Gospodarki, Ro-

dziny i Młodzieży prowadzi stronę wspie-
rającą praktykantów. Młodzi ludzie mają 
możliwość skontaktowania się z podmio-
tami prowadzącymi szkolenia. Na inte-
raktywnych stoiskach mogą poprzez gry 

20 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1. 27.04.2011.

21 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.
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poznać swoją przyszłą karierę zawodową 
i swoje osobiste predyspozycje22.

 Praca dla dziewcząt (www.jobs4girls.at)
 Departament Magistratu 57 (Dyrekcja ds. 

kobiet) Miasta Wiedeń jest odpowiedzial-
ny za treści prezentowane na tej stronie 
internetowej. Jest ona ukierunkowana 
przede wszystkim na dziewczęta i mło-
de kobiety i zawiera informacje na temat 
równouprawnienia płci23.

 Specjalne adresy internetowe odsyłające 
do grup docelowych: imigranci
– www.migrant.at 
– www.integrationsfonds.at 

 Zbiór języków i kwalifikacji dla imigrantów 
i uchodźców: 
– http://www.integrationshaus.at/port-

folio/html/arbeitsteil.html 

Edukacja osób dorosłych
 Edukacja dla dorosłych w Austrii 

 (http://erwachsenenbildung.at/)
 Ministerstwo Edukacji, Sztuki i Kultury Au-

strii rozpowszechnia informacje na temat 
kształcenia osób dorosłych. Wyszukiwarka 
eduArd wyszukuje pasujące możliwości 
edukacyjne, a baza danych na temat edu-
kacji prezentuje możliwości, które sorto-
wane są według elementu docelowego24.

 Dotacje w dziedzinie edukacji 
 (www.kursfoerderung.at)
 Po wypełnieniu formularza internetowego 

pojawia się lista odpowiednich możliwo-
ści wsparcia finansowego i otrzymania 
dotacji. Można również przejrzeć oferty 

22 Por.: http://www.bmwfj.gv.at/BERUFSAUSBILDUNG/LEHRLING-
SUNDBERUFSAUSBILDUNG/Seiten/default.aspx, 27.04.2011.

23 Por.: http://www.jobs4girls.at/003/Home, 27.04.2011.

24 Por.: http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/bildungsange-
bote/angeboteueberblick.php, 27.04.2011.

wsparcia finansowego. W ramach ‘projektu 
doradztwa sieciowego w zakresie edu-
kacji’ prowadzona jest pomocnicza baza 
danych25.

 Baza danych na temat kształcenia usta-
wicznego (http://wbdb.ams.or.at/wbdb/
index wbdb.jsp?znid=1173779154852)

 Dokształcanie zawodowe odgrywa obec-
nie ważniejszą rolę niż dotychczas. Do-
szkalanie w obecnym kształcie oferuje 
dobre warunki umożliwiające sprostanie 
nowym wyzwaniom. Jednak czasem zbyt 
duży wybór utrudnia podjęcie decyzji. 
Szeroki zakres możliwości doszkalania, 
instytucji edukacyjnych i seminariów jest 
mało przejrzysty. Publiczne Służby Zatrud-
nienia (PSZ) prowadzą kompleksową bazę 
danych ułatwiającą dostęp do najlepszych 
możliwości doszkalania. PSZ planują stale 
aktualizować i poszerzać swoją bazę da-
nych. Niemniej jednak informacje dotyczą-
ce instytucji szkoleniowych i seminariów 
mają być aktualizowane przez odpowied-
nie instytucje26.

 WIFI/Wirtschaftsförderungsinstitut (Insty-
tut Wspierania Rozwoju Gospodarczego) 
(www.wifi.at)

 Instytut Wspierania Rozwoju Gospodar-
czego to organizacja oferująca edukację 
dla osób dorosłych, działająca w ramach 
Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej. 
Po wprowadzeniu do wyszukiwarki hasła 
rozpoczyna ona wyszukiwanie wszystkich 
dostępnych kursów w ramach wybranego 
zakresu27.

25 Por.: http://www.kursfoerderung.at/, 27.04.2011.

26 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004, 20.04.2010.

27 http://www.wifiwien.at/default.aspx, 21.04.2011.
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 BFI/Berufsförderungsinstitut (Instytut 
Wspierania Rozwoju Zawodowego) (www.
bfi.at)

 Do osób zatrudnionych skierowana jest 
oferta obejmująca swym zakresem wiele 
kursów wieczorowych i weekendowych, 
uwzględniających tematykę zawodową 
i personalną, taką jak rozwój osobisty, 
zarządzanie, technologie, elektronicz-
ne przetwarzanie danych, zarządzanie 
działalnością gospodarczą, języki obce 
oraz zawody związane z opieką socjalną 
i zdrowotną28. Ponadto, dostępne są kursy 
dla firm, kursy w zakresie rynków pracy, 
kształcenie dla praktykantów i programy 
szkoleniowe, jak również egzaminy/certy-
fikaty ukończenia kursu29.

 bib-atlas: Atlas na potrzeby poradnictwa 
i doradztwa zawodowego w Austrii (www.
bib-atlas.at)

 bib-atlas oferuje szeroki zakres możliwości 
otrzymywania informacji na temat porad-
nictwa i  doradztwa zawodowego w Au-
strii. Atlas jest łatwy w użyciu i ukazuje, 
przez jakie organizacje, w jakim regionie, 
z jakimi konkretnymi obszarami tematycz-
nymi i na rzecz jakich grup docelowych 
świadczone jest doradztwo. Informacje 
do systemu są wprowadzane i aktualizo-
wane przez samych doradców. bib-atlas 
to narzędzie służące do poradnictwa, 
stworzone przez Austriacki Instytut Szko-
leń Zawodowych (oibf ) we współpracy 
z doradcami zawodowymi30.

28 http://www.bfi.at/english/courses/education and training/, 
27.04.2011.

29 Por.: http://www.bfi.at/english/courses/education and training/, 
27.04.2011.

30 Por.: http://www.bib-atlas.at/, 21.04.2011.

Instytucje działające w dziedzinie 
mobilności

 Euroguidance Austria 
 (www.euroguidance.at)
 Euroguidance Austria mieści się w Austriac-

kiej Krajowej Agencji Uczenia się przez Całe 
Życie przy OeAD-GmbH (Austriackiej Agen-
cji ds. Współpracy Międzynarodowej w Edu-
kacji i Badaniach). Ośrodek Euroguidance 
Austria to pomost między doradztwem edu-
kacyjnym i zawodowym w Austrii i Europie. 
Grupę docelową ośrodka stanowią doradcy 
zawodowi w Austrii i Europie.

 Poprzez Centra Euroguidance w ramach sie-
ci europejskiej Euroguidance Austria może 
oferować wsparcie na rzecz doradców edu-
kacyjnych i zawodowych oraz innych osób, 
udzielając informacji na temat edukacji 
i możliwości rozwoju kariery zawodowej 
w Europie. Jednocześnie Euroguidance Au-
stria udziela informacji na temat możliwości 
zdobywania wykształcenia w Austrii oraz 
możliwości poradnictwa i orientacji na rzecz 
kariery i edukacji w Austrii.

 EUROPASS (www.europass.at)
 Aby na rynku pracy osiągnąć sukces, trzeba 

umieć zaprezentować swoje umiejętno-
ści i  kwalifikacje w profesjonalny sposób. 
Europass stworzony jest właśnie do tego 
celu. Europass to zbiór składający się z pię-
ciu różnych rodzajów dokumentów. Daje 
on obywatelom europejskim możliwość 
prezentowania swoich zdolności i umiejęt-
ności nabytych w szkole, na uczelni wyż-
szej lub podczas studiów czy też szkolenia 
zagranicznego w jasny i unormowany spo-
sób. W inicjatywie Europass bierze udział 
ponad 30 krajów europejskich31.

31 http://www.europass.at/article/articleview/37/1/20/?swlang=en, 
21.04.2011.
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Informacje na temat austriackiego 
systemu edukacji

 www.bildungssystem.at
 Austriacki system edukacji jest bardzo zbli-

żony do systemu szwajcarskiego i nie-
mieckiego. Jego cechą charakterystyczną 
jest czteroletnia edukacja na poziomie 
podstawowym, po której następuje edu-
kacja w szkole średniej, podzielona na 
dwa dwuletnie okresy. Podział jest zgodny 
ze standardami ISCED (International Stan-
dard Classification of Education – Między-
narodowa Klasyfikacja Standardów Eduka-
cyjnych) w ramach klasyfikacji UNESCO. 
Austriackie Ministerstwo Edukacji, Sztuki 
i Kultury koordynuje ważne zadania, takie 
jak kształcenie i szkolenie nauczycieli oraz 
utrzymanie szkół, podczas gdy austriac-
kie Ministerstwo Nauki i Badań zajmuje 
się zarządzaniem systemem szkolnictwa 
wyższego32.

Studiowanie i nauka za granicą
 PLOTEUS/Portal poświęcony możliwo-

ściom w zakresie nauki na obszarze eu-
ropejskim (http://ec.europa.eu/ploteus/)

 Portal PLOTEUS ma na celu pomoc stu-
dentom, osobom poszukującym pracy, 
pracownikom, rodzicom, doradcom zawo-
dowym i nauczycielom w gromadzeniu 
informacji na temat studiów w  Europie. 
Strona internetowa, dostępna w ok. 20 
językach, zawiera wskazówki dotyczące 
możliwości odbycia nauki i szkoleń, pro-
gramów współpracy i dotacji (Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, 
Młodzież w działaniu) oraz informacje 
kontaktowe i wyjaśnienia na temat tego, 
w jaki sposób stosować programy mo-

32 http://www.oead.at/index.php?id=465&L=1, 21.04.2011.

bilności. Na stronie internetowej można 
znaleźć opisy i wyjaśnienia na temat syste-
mów edukacyjnych i szkoleniowych w ob-
rębie krajów europejskich, jak i wszelkie in-
formacje wymagane przy przeprowadzce 
do innego kraju europejskiego33.

 OeAD Österreichische Austauschdienst-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(Austriacka Agencja ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej w Edukacji i Badaniach)/
OeAD (www.oead.at)

 OeAD-GmbH – główny punkt obsługi 
w dziedzinie europejskiej i międzynaro-
dowej mobilności i współpracy – udziela 
porad instytucjom w zakresie możliwości 
wymiany międzynarodowej i promuje Au-
strię jako kraj, w którym można zdobywać 
wykształcenie wyższe34. OeAD zajmuje się 
udzielaniem porad, promocją i wsparciem 
na rzecz współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie edukacji, nauki i badań35.

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

Blisko 50% wszystkich doradców zawodo-
wych pracujących w Austrii (szacunkowo łącz-
nie w przedziale od 8000 do 10 000 osób) ma 
wykształcenie wyższe, w większości z dziedzi-
ny psychologii (26,9%) i pedagogiki (15,6%), 
jak wskazuje badanie na temat poradnictwa 
w Austrii, przeprowadzone w latach 2008-
2009. Oprócz tych kierunków studiów do-
radcy objęci badaniem na podstawie swojej 
pracy uwzględnili szkolenia w następujących 
obszarach: „Lebens- und Sozialberater/in” (do-

33 http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en, 21.04.2011.

34 http://www.oead.at/home/EN/, 21.04.2011.

35 http://www.oead.at/about_us/the_oead/mission/EN/, 21.04.2011.
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radztwo w sprawach życiowych i socjalnych) 
(15,9%), psychologia kliniczna lub zdrowia 
(9,3%) i psychoterapia (6,6%). 12% spośród 
wszystkich osób objętych badaniem wzięło 
udział w początkowym szkoleniu lub doszka-
laniu z zakresu poradnictwa36. Na pytanie o to, 
co oferuje kurs doradztwa, 14% odpowiedzia-
ło m.in. „testy psychologiczne” 37.

Na pytanie o wiedzę i wykorzystanie metod 
diagnostycznych i badawczych doradcy wska-
zywali m.in. następujące narzędzia i metody 
(po niem.)38:

AIST – Allgemeiner Interes-
sens- Struktur-Test

Intelligenzstrukturanalyse

AMS – interne Testver-
fahren

Interessensstrukturtest

Baumtest IPS-Testverfahren

Begabungsdiagnose IQ-Tests

Berufsbild-Module Kompetenzportfolio

Berufslaufbahn-Analyse Konzentrationstest – D2

Berufsorientierungstest Matrizen-Test

(Berufs-) Potenzialanalyse Mindmaps

Berufsspezifische Tests Persönlichkeitstest

Denkstrukturanalyse Potenzialanalysen

(Standard-) Diagnosever-
fahren

Psychologische Testver-
fahren

Einstufungstest; Berufseig-
nungstest

Schuhfried-Testverfahren

ERT-Test Schultests

Familienaufstellung Stärkebaum

Fragebögen: Stärken – 
Schwächen

»Wilde« Eignungstests

36 Volker Eickhoff, Reinhold Gaubitsch, Günther Nowak: Bildungs- 
und Berufsberatung in Österreich, Arbeitsmarktservice Öster-
reich 2010, str. 17.

37 Ibidem str. 51.

38 Ibidem str. 36.

Test struktury ogólnych zainteresowań AIST 
zastosowało 56,8% respondentów. Test AIST 
to test różnicowy stosowany w celu ustalenia 
szkoły lub zainteresowań zawodowych od 
wieku 14 lat. Jego główne obszary zastoso-
wania to badania szkolne i podejmowanie 
decyzji w sprawie kariery zawodowej oraz 
psychologia organizacyjna.

Trzeba zwrócić uwagę, że w badaniu nie 
uwzględniono pracowników szkolnych 
służb psychologicznych (Schulpsychologie-
-Bildungsberatung). Pracownicy szkolnych 
służb psychologicznych muszą ukończyć stu-
dia z psychologii na uczelni wyższej39.

„Wielu studentów odsyłanych do szkolnych 
służb psychologicznych, jest tam odsyłanych, 
ponieważ napotykają trudności behawioralne, 
emocjonalne lub związane ze studiami, jed-
nak ważnym elementem psychologii szkolnej 
jest jej rola w poradnictwie w zakresie karie-
ry zawodowej. Jest ona odpowiedzialna za 
organizację programów szkoleniowych dla 
doradców studenckich, w jej ramach opraco-
wano specjalistyczne testy zainteresowań do 
zastosowania w poradnictwie zawodowym 
– w tym w wersji internetowej – i odgrywa 
istotną rolę w kształtowaniu i koordynowaniu 
polityki”40.

Minister Edukacji założył 6 ośrodków Służby 
Doradztwa Psychologicznego na rzecz Stu-
dentów, aby pomóc studentom aktualnym 
i przyszłym zarówno na uczelniach wyższych, 

39 Zakres obowiązków i struktura Szkolnych Służb Psychologicz-
nych dostępna jest pod adresem: http://www.schulpsychologie.
at/uploads/media/aufgaben_struktur.pdf 27.04.2011.

40 Przegląd OECD na temat polityki dotyczącej poradnictwa w za-
kresie kariery zawodowej, Nota Austrii, marzec 2003.
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jak i politechnikach. Należy zwrócić uwa-
gę, że w badaniu OECD na temat polityki 
dotyczącej poradnictwa w zakresie kariery 
zawodowej służby te mają certyfikat świad-
czący o tym, że „są wysoce profesjonalne, ale 
w ramach stosunkowo konkretnego obszaru: 
w dużej mierze zajmują się napotykanymi 
przez zakwalifikowanych studentów pro-
blemami osobistymi, emocjonalnymi i zwią-
zanymi ze studiami, a nie podejmowaniem 
konkretnych decyzji w związku z karierą za-
wodową i kwestiami dotyczącymi jej roz-
woju. Problemy psychologiczne i osobiste 
zajmowały 75% czasu pracowników ośrod-
ków, mimo iż stanowiły one jedynie 22% 
poruszanych zagadnień bądź problemów. 
Tylko 22% czasu pracowników wykorzystuje 
się do wspierania doradztwa w zakresie wy-
boru kariery zawodowej lub do udzielania 
porad na temat zmiany kierunku studiów”41. 
Według strony internetowej Służby Doradz-
twa Psychologicznego na rzecz Studentów 
(Psychologische Studentenberatung) „prawie 
co czwarty student poszukujący porady zgła-
sza się z problemami osobistymi do Ośrodka 
Doradztwa Psychologicznego”42.

Kursy internetowe dla doradców

Oferty szkoleń dla doradców w Austrii są ogól-
nie rzecz biorąc przeprowadzane bezpośred-
nio i mogą zawierać elementy e-learningu. Nie 
oferuje się kursów wyłącznie internetowych.

41 Ibidem, str. 10.

42 www.studentenberatung.at/studentenberatung/en/personal-
-problems.htm 27.04.2011.

Doradcy w szkołach
Wstępne szkolenia dla doradców szkolnych 
w zakresie kariery zawodowej trwają 4-6 
semestrów (12-20 ECTS) i odbywają się na 
uniwersytetach specjalizujących się w usta-
wicznej edukacji nauczycieli. Doszkalanie 
i aktualizacja wiedzy organizowane są także 
przez szkolne służby psychologiczne lub uni-
wersytety pedagogiczne. Seminaria, warsz-
taty itp. organizowane są z zasady kilka razy 
w roku43.

Wstępne szkolenie dla doradców szkolnych 
składa się z 4-5 semestrów (min. 12 ECTS) 
na uniwersytetach pedagogicznych w po-
staci ciągłego doszkalania nauczycieli. Dal-
sze szkolenia i aktualizacja wiedzy organi-
zowana jest przez zespół organizacyjny na 
poziomie regionalnym (1-3 razy w roku) we 
współpracy z uniwersytetami pedagogiczny-
mi i szkolnymi służbami psychologicznymi. 
Pracownicy szkolnych służb psychologicz-
nych muszą ukończyć studia z psychologii 
na uczelni wyższej

Doradcy Publicznych Służb Zatrudnienia
Nowi pracownicy Publicznych Służb Zatrud-
nienia (PSZ) przed podjęciem pracy biorą 
udział w podstawowym szkoleniu wewnętrz-
nym (Grundausbildung), które jest modułowe 
i dwuetapowe (w miejscu pracy i central-
nej jednostce szkoleniowej w Linz w Górnej 
Austrii). W roku 2007 zaproponowano nowy 
program nauczania obejmujący 40 tygodni 
szkoleń (w tym maksymalnie 23 tygodnie 
w jednostce centralnej, 288 godzin szkoleń 
teleinformatycznych oraz przynajmniej 17 ty-
godni praktycznych szkoleń w jednostce lo-

43 http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/sbb_lehr-
gang.pdf 27.04.2011.
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kalnej). Podstawowe szkolenie wewnętrzne 
uzupełnia dodatkowe coroczne szkolenie 
wewnętrzne44.

Liczba szkoleń teleinformatycznych „Umset-
zung und Geschaftsfalltraining mit EDV” 
(Konwersja i szkolenie z zakresu sytuacji 
biznesowych przy użyciu elektronicznego 
przetwarzania danych) jest stosunkowa duża 
i odpowiada ilości narzędzi internetowych 
dostarczonych przez PSZ i wykorzystywanych 
przez prowadzone przez PSZ ośrodki informa-
cji zawodowej.

Kursy na poziomie uczelni wyższych
Jednym z przykładów możliwości szkolenio-
wych dostępnych na rzecz osób pracujących 
w  dziedzinie doradztwa w zakresie eduka-
cji, pracy oraz przebiegu kariery zawodowej 
i orientacji zawodowej lub tych, które podjęły 
odpowiednie szkolenia przygotowujące, jest 
„Poradnictwo w zakresie edukacji i kariery za-
wodowej – Kurs na poziomie uczelni wyższej 
(Lehrgang universitaren Charakters) 2011-
2012”, znajdujący się w ofercie Bundesinstitut 
für Erwachsenenbildung (Austriacki Instytut 
ds. Edukacji Osób Dorosłych) w Strobl (www.
bifeb.at/index.php?id=206).

Kurs ten obejmuje 15 dni nauki w trybie 
eksternistycznym. Jeden z sześciu modułów 
poświęcony jest zarządzaniu informacjami. 
Dwa dni poświęcone są metodom doradztwa 
internetowego (teorie bazujące na techno-
logiach teleinformatycznych, komunikacja, 
szanse, wyzwania i perspektywy doradztwa 
internetowego).

44 http://www.abif.at/deutsch/news/events2007/bildungsmass-
nahmen/Ernst_Winter 22-06-07.pdf 27.04.2011.

Możliwości szkoleń podyplomowych 
– Europejski Certyfikat Doradztwa 
Zawodowego (ECGC)
Dunajski Uniwersytet w Krems wprowadził 
nowy kurs podyplomowych szkoleń uniwer-
syteckich z zakresu edukacji i doradztwa za-
wodowego – www.donau-uni.ac.at/bbb

45 punktów ECTS można wypracować i zdo-
być, zdając egzaminy internetowe i pracując 
w  ośrodkach oceniających, a w obu przy-
padkach odbywa się to w ramach projektu 
ECGC. Po ukończeniu kursu uniwersyteckiego 
absolwentowi nadaje się tytuł „eksperta aka-
demickiego” (60 ECTS). Po ukończeniu tego 
nauczania można też uzyskać tytuł magistra 
(90 ECTS). Test internetowy i pracę w ośrod-
ku oceniającym można zaliczyć wraz z part-
nerami w ramach współpracy z Dunajskim 
Uniwersytetem w Krems.

Teleinformatyczne uznawanie uprzednio 
nabytych kwalifikacji
Akademia Kształcenia Ustawicznego (WBA) to 
system do kwalifikacji oraz uznawania/ akre-
dytacji pedagogów osób dorosłych.

Założona w 2007 r. Akademia Kształcenia 
Ustawicznego ma nowe podejście do uzna-
wania zdobytych kompetencji w przypadku 
pedagogów osób dorosłych, które wiąże się 
z zatwierdzaniem wcześniej zdobytych kwa-
lifikacji i oferowaniem poradnictwa w celu 
zdobycia brakujących umiejętności. Podczas 
gdy kształcenie osób dorosłych w Austrii 
nadal stanowi niejednolitą, trudną do po-
równania dziedzinę, Akademia Kształcenia 
Ustawicznego ustanawia standardy i wzmac-
nia profesjonalizację austriackiej edukacji 
osób dorosłych.
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Akademia Kształcenia Ustawicznego nie ma 
w ofercie programów kształcenia ustawicz-
nego, ale akredytuje odpowiednie progra-
my w tym zakresie, oferowane przez różne 
instytuty nauczania dla osób dorosłych na 
terytorium Austrii.

Doświadczenie w dziedzinie edukacji osób 
dorosłych to konieczny warunek przyznania 
certyfikatu przez Akademię Kształcenia Usta-
wicznego45.

45 http://www.wba.or.at/english/about_us.php 27.04.2011.
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Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie46

Z analiz wynika, że wszystkie segmenty cało-
życiowego doradztwa zawodowego powiąza-
ne są z narzędziami wspierającymi w zakresie 
doradztwa, z których większość stosowana 
jest w  praktyce. Każdy segment zawiera na-
rzędzie dostępne nieodpłatnie w internecie.

W związku ze wsparciem na rzecz kształcenia 
ustawicznego większość narzędzi w zakresie 
doradztwa napotyka problem ich relatywnej 
izolacji pod względem znaczenia dla kształ-
cenia ustawicznego. Poza kilkoma wyjątkami 
przeanalizowane narzędzia zapewniają infor-
macje jedynie na temat danego segmentu 
i tym samym nie ułatwiają użytkownikom 
wyrobienia sobie kompleksowego poglądu 
na temat ich kształcenia ustawicznego. Do-
bry przykład w tym kontekście można po-
dać w odniesieniu do sekcji pod tytułem 
Ubieganie się o pracę i wykształcenie. Klienci 
zdobywają informacje na temat oferty szkół 
i programów szkoleniowych lub na temat 
oferty kursów, ale jednocześnie nie dostają 
porad, by zweryfikować (poprawić) swój wy-
bór edukacji również poprzez sprawdzenie, 

46 Źródło: Źródła informacji o narzędziach w zakresie doradztwa.
Analiza źródeł informacji i narzędzi w zakresie doradztwa 
w kształceniu ustawicznym.

 Złożone zamówienie: Koncepcja – prace analityczne i koncep-
tualne w dziedzinie systemów informatycznych i doradczych.

 Projekt: Koncepcja. 
 Podmiot przedkładający: Krajowy Instytut Kształcenia Zawodo-

wego w Pradze (Národní ústav odborného vzdělávání v Praze).
 Autorzy: TREXIMA, spol. s r. o. autor zbiorowy (osoba odpowie-

dzialna: Galád), OKsystem (osoba odpowiedzialna: Skřivánek) 
Wnioski z analizy istniejących i stosowanych w praktyce źródeł 
informacji i narzędzi w zakresie doradztwa w kształceniu usta-
wicznym.

czy wybrana przez nich ścieżka edukacyjna 
pomoże im zwiększyć swoje szanse na zna-
lezienie pracy i czy zagwarantuje wysokie 
wynagrodzenie itd.

Izolacja narzędzia wskazuje również na brak 
wzajemnej spójności poszczególnych na-
rzędzi. Praktycznie w przypadku większości 
aplikacji oznacza to, że użytkownik pracuje 
na każdej aplikacji „od podstaw” i że od by-
strości i zdolności użytkownika zależy to, czy 
sprawdzi on stosowane powiązanie z innym 
narzędziem. Użytkownicy często są zmuszani 
do wielokrotnego wprowadzania tej samej 
lub podobnej informacji w poszczególnych 
narzędziach. Jedno narzędzie nie wystarcza, 
by umożliwić użytkownikom bezpośrednie 
zdobycie informacji (obszaru), którą znaleźli 
na pierwotnym etapie zastosowania.

Innym elementem, w przypadku którego wy-
raźnie widać oznaki izolacji, jest częste sto-
sowanie klasyfikatorów personalnych w po-
szczególnych aplikacjach, co samo w  sobie 
utrudnia wykorzystanie wiedzy zdobytej 
w jednej aplikacji do pracy z inną aplikacją. 
Niemniej jednak zastosowanie klasyfikatorów 
jest konieczne do dalszego tworzenia możli-
wości wzajemnego łączenia poszczególnych 
narzędzi. Aby ten cel osiągnąć, koniecznie 
trzeba wprowadzić poprawki w poszczegól-
nych narzędziach, które mają na celu stwo-
rzenie punktu stycznego umożliwiającego 
usprawnienie odpowiedniego połączenia 
(adresu) w poszczególnych narzędziach. Po-
tencjalnym rozwiązaniem problemu wza-
jemnych połączeń systemów jest stworzenie 
wspólnego modelu kompetencji służb za-
trudnienia, który pełniłby funkcję lingua franca 
poszczególnych segmentów w doradztwie 
zawodowym.

2.3 Czechy
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Jeśli chodzi o ich fragmentację i wzajemną 
niekompatybilność, przeanalizowane narzę-
dzia nie są wystarczająco motywujące, by 
zachęcić do kształcenia ustawicznego, ponie-
waż nie gwarantują dostatecznego wsparcia 
wiedzy i informacji na temat kształcenia usta-
wicznego. Użytkownicy praktycznie nie mają 
żadnych dostępnych informacji ogólnych na 
temat istniejących rodzajów narzędzi w zakre-
sie doradztwa, które przyspieszają kształcenie 
ustawiczne w Czechach.

Brak narzędzi wspierających 
w usprawnianiu kształcenia 
ustawicznego
Za pomocą analizy narzędzi stosowanych 
w doradztwie i badań nad stopniem plano-
wania potrzeb informatycznych w poszcze-
gólnych segmentach odkryto, że potrzeb 
informatycznych nie udało się spełnić. Po-
szczególnym segmentom brakuje następu-
jących narzędzi:

Samozrozumienie
Brakuje narzędzi do pracy z kompetencjami 
społecznymi (soft skills) i do ustalania poten-
cjału właściwych umiejętności wyuczonych 
(hard skills).

Percepcja otaczającej rzeczywistości
Brakuje narzędzia (systemu) wywierającego 
wpływ na zainteresowania i oczekiwania dzie-
ci i  ich rodziców poprzez ich konfrontację 
z prognozą rozwoju podaży i popytu na ryn-
ku pracy.

Proces decyzyjny
Brakuje narzędzia do badania możliwości 
w oparciu o pracę nad kompetencjami. Po-
nadto brakuje narzędzi typu „co jeśli” – uła-
twiających kształtowanie wpływu (możliwości 

zatrudnienia) po zdobyciu dalszych kompe-
tencji, wykształcenia, szkoleń. W segmencie 
tym nadal brakuje narzędzi w zakresie mo-
delowania i planowania.

Poszukiwania pracy, wykształcenie
Nadal nie istnieją narzędzia zawierające in-
formacje na temat jakości lub rankingu szkół.

System informacji na temat zatrudnienia 
absolwentów szkół na rynku pracy 
ISA (Internetowy Ośrodek Kariery 
Zawodowej ISA)
Inż. Daniela Chamoutová 
– Krajowa Instytucja ds. Kształcenia 
Technicznego i Zawodowego

Informacje z systemu ISA są dostępne od 
roku 2007 na stronie www.infoabsolvent.cz 
nieodpłatnie i bez konieczności uprzedniej 
rejestracji. Zawiera ona informacje na temat:

 Ofert edukacyjnych w liceach, szkołach 
pomaturalnych i na uczelniach wyższych 
na terytorium Republiki Czeskiej (wyszu-
kiwarka z zakresu edukacji – trzy spo-
soby wyszukiwania w zakresie edukacji: 
1) według poziomu wykształcenia i grupy 
dziedzin, 2) według zawodu, którym dana 
osoba jest zainteresowana i 3) według 
szkoły).

 Wyniki analizy przejścia absolwentów 
szkół na rynek pracy (z punktu widzenia 
absolwentów – zadowolenie ze zdoby-
tego wykształcenia, zadowolenie ze zna-
lezionej pracy, kontynuacja we własnej 
specjalizacji, stopa bezrobocia wśród 
absolwentów poszczególnych dziedzin 
edukacji, a ponadto wymogi pracodaw-
ców oraz opinie pracowników urzędów 
pracy i agencji zatrudnienia). Wyniki pod-
sumowano w przejrzystej statystyce i na 
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dynamicznych stronach internetowych 
(zawierających wyszukiwarki), ponadto 
można też pobrać pełną wersję odpo-
wiednich badań analitycznych.

 System zawiera również przewodnik mul-
timedialny o wyborze zawodu i przegląd 
filmów z faktycznego środowiska pracy.

 Sekcja: Problemy napotykane w trakcie 
edukacji, w tym odnośniki do innych sta-
cji roboczych w zakresie doradztwa oraz 
odpowiedzi na przykładowe pytania i pro-
blemy.

System w dużym stopniu użytkują szkoły 
w Republice Czeskiej (w nauczaniu jednostek 
tematycznych pod nazwą „Szkolenie z wy-
boru zawodu” – szkoły podstawowe i „Wpro-
wadzenie do świata zatrudnienia” – szkoły 
średnie) oraz szkolni doradcy zawodowi, ale 
także ogół ekspertów (np. pracownicy IPS 
zatrudnieni w urzędach pracy), jak i laicy (ro-
dzice uczniów 9-tej klasy oraz osoby zainte-
resowane podjęciem studiów).

Wydajności zainwestowanych środków nie 
da się dokładnie zmierzyć. System stworzył 
Krajowy Instytut Szkoleń Zawodowych na 
podstawie wyników projektu systemowego 
pod nazwą Edukacja – Informacja – Doradz-
two Kariera VIP, który częściowo finansowano 
z EFS i budżetu państwa. System zmodernizo-
wano w ramach projektu pod nazwą Kariera 
VIP II – KP, również współfinansowanego z EFS 
i budżetu państwa Republiki Czeskiej.

Od momentu uruchomienia strony interne-
towej w połowie roku 2007 monitorowano 
liczbę odsłon (jednakże zarejestrowana liczba 
adresów IP odzwierciedla jedynie pierwszą 
wizytę z danego adresu IP, natomiast powtór-
nych wizyt już nie uwzględniono), jednak nie 

da się ustalić liczby poszczególnych użytkow-
ników (np. kilkunastu różnych studentów od-
wiedza stronę ISA z tej samej stacji końcowej 
w szkolnej sali komputerowej, nie ma więc 
możliwości ich indywidualnej identyfikacji). 
Informacje zwrotne przesyłane głównie przez 
szkolnych doradców zawodowych i dyrek-
torów szkół wskazują na fakt, iż z systemu 
regularnie korzysta większość uczniów szkół 
Republiki Czeskiej.

Wady i zalety dla doradców 
zawodowych i klientów
Zaleta – nieodpłatna dostępność w internecie 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
Dotyczy to też regularnych aktualizacji i bar-
dzo wiarygodnych informacji. Dane na temat 
oferty edukacyjnej powiązane są z przeglą-
dami filmów z faktycznego środowiska pracy 
oraz z informacjami analitycznymi dotyczący-
mi możliwości zatrudnienia na rynku pracy. 
Wzajemne powiązanie wszystkich 4 sekcji 
systemu informatycznego oraz wystarczająca 
liczba wyszukiwarek w dużej mierze ułatwia 
pracę z informacjami udostępnianymi w wy-
nikach wyszukiwania (na przykład w porów-
naniu z podręcznikiem drukowanym). Inną 
zaletą jest to, że informacje można regularnie 
aktualizować i uzupełniać.

Wada – system jest wymagający, jeśli cho-
dzi o jego zawartość; dużej liczby tekstów 
w sekcji badań analitycznych uczniowie szkół 
podstawowych nie uważają za atrakcyjne 
rozwiązanie, mimo iż sekcja ta przez pro-
fesjonalistów w tym zakresie oceniana jest 
pozytywnie.

W ramach ewaluacji systemu i jego wykorzy-
stania, a poza tym na podstawie informacji 
zwrotnych ze strony klientów i doradców za-
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wodowych, okazało się, że system ISA jest źró-
dłem powszechnie stosowanym, potrzebnym 
i pozytywnie przyjętym w dziedzinie wyboru 
kariery zawodowej i wykształcenia.

W 2010  r. eksperci OECD wyznaczyli system 
ISA jako najlepsze narzędzie wysokiej jakości, 
z jakim się dotychczas spotkali.

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)
PhDr. Nora Jakobová, 
psycholog szkolna, 
Liceum im. Jana Palacha, Praga 1, 
Republika Czeska

Jakiego rodzaju działania/zasady 
regulują zastosowanie narzędzi 
psychologicznych w dziedzinie pracy 
i edukacji?

 Nie ma rygorystycznych zasad regulu-
jących, JAKIE narzędzia należy stosować 
w dziedzinie edukacji. Dostępne są jedy-
nie omawiane na konferencjach i w litera-
turze zalecenia i wytyczne metodologicz-
ne mające zastosowanie do narzędzi.

 Mamy przepisy dotyczące tego, KTO może 
stosować te narzędzia – zasady z tym zwią-
zane opierają się na ustawie nr 563/2004 
o kadrze pedagogicznej i w sprawie no-
welizacji niektórych innych ustaw.

 Sprecyzowano również, GDZIE można 
oferować usługi doradcze i kto je może 
oferować (rozporządzenie nr 72/2005 
w sprawie usług doradczych w szkołach 
i ośrodkach doradczych).

 Przepisy te opierają się na bardziej szcze-
gółowym prawie i ustawach ukierunkowa-
nych na inne ważne dziedziny w ramach 
pracy doradczej (np. rodzina, uzdolnieni 

uczniowie, uczniowie o specjalnych po-
trzebach, prywatność itp.).

 Praca psychologów szkolnych bazuje na 
kodeksie etycznym psychologów szkol-
nych (Kodeks Etyczny Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Psychologii Szkolnej we-
dług Oakland, Goldman, Bischoff, 1990).

Jakiego rodzaju nowe narzędzia 
psychologiczne stosowano w ostatnich 
latach w twoim kraju?
Główna innowacja była związana z rozpo-
wszechnieniem technologii teleinformatycz-
nych – opracowano wiele stron i aplikacji 
internetowych oraz baz danych i nadal są 
one rozwijane:

 Ostatnie badania (wszystkie dostępne są 
w wersji papierowej) pierwotnie nie po-
chodzą z Czech, lecz przeprowadzono ich 
normalizację w stosunku do społeczeń-
stwa czeskiego:
– Internetowy test osobowości Holland 

RIASEC: www.proskoly.cz
– Internetowy test LMI (Osiągnięcia, 

Motywacja, Spis) – www.testcentrum.
com/testy/lmi

– Internetowy test IST (test struktury in-
teligencji) – www.testcentrum.com/
testy/i-s-t-2000-r

– Online NEO PI - R – www.testcentrum.
com/testy/neo-pi-r

– Online Big 5 – www.testcentrum.com/
testy/neo-ffi

– Online MMPI – Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory-2 [Wielofazowy 
Spis Osobowości Stanu Minnesota 
nr 2] – www.testcentrum.com/testy/
mmpi-2

– Online AIST (ogólny test struktury in-
teligencji) – www.testcentrum.com/
testy/aist-r
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– Online GPOP (złoty profil osobowości) 
– www.testcentrum.com/testy/gpop

– Inne testy (GPP I, test inteligencji itp.) 
– dostępny na stronie www.psycho-
diagnostika-sro.cz/cz/Katalog_testy.

asp?Kateg=1
 Nowe czeskie testy:

– Internetowe testy w zakresie karie-
ry zawodowej COMDI – motywacja, 
wola, asertywność itp. www.comdi.cz/

– OTPO (obrazkowy test orientacji zawo-
dowej) – www.psychodiagnostika-sro.
cz/cz/Katalog popis.asp?kod=687&Zo-
zArg=1&Kateg=1& MT=

– Podstawowe preferencje odnośnie 
szkoły średniej – www.psychodiagno-
stika- sro.cz/cz/Katalog popis.asp?ko-
d=696&ZozArg=1&Kateg=1& MT=

 Internetowe bazy danych:
 Opracowano wiele baz danych, które moż-

na stosować podczas sesji doradczych 
lub w domu na rzecz każdego klienta na 
potrzeby aktywnego wyszukiwania infor-
macji:
– Internetowe bazy danych zawierające 

informacje na temat pracy, stanowisk 
pracy itp. – www.infoabsolvent.cz, 
www.kampomaturite.cz, www.vyso-
koeskoly.cz, www.studentin.cz, www.
atlasskolstvi.cz,www.vzdelani.cz i wiele 
innych.

– Internetowe bazy danych dostępne 
w ośrodkach informacyjno-dorad-
czych przy ośrodkach pracy (M service, 
OK prace, B-kov).

W stosowanym paradygmacie wykorzysty-
wanym jako podstawa doradztwa zaszła inna 
duża zmiana. Więcej metod bazuje na podej-
ściu opartym o coaching i na aktywnym zaan-
gażowaniu klienta oraz w mniejszym stopniu 

na samych testach. Oto niektóre z głównych 
innowacyjnych metod:

 Aktywujące karty – www.oh-cards.com/
index.php?article id=1&clang=1.

 www.innovativeresources.org/default.
asp?cmd=products&productgroup=779.

 metoda Normana Amundsona (koło ka-
riery, mapowanie umysłu, podział krze-
sła, różne perspektywy – kolory, okrąg 
mocnych stron, rysunek, opowiadania, 
metafory).

 R. Vence Peavy – metody socjodynamicz-
ne (sektorowe mapowanie przestrzeni ży-
ciowej, mapa przyszłości, zasobów, mocne 
strony, bariery, pisanie, rysunek).

 Metoda narracyjna.
 Metody kognitywno-behawioralne.

Dlaczego narzędzia te można uznać za 
innowacyjne? 
Klientów uznaje się w nich za współtwórców 
ich własnej przyszłości.

W jakim stopniu grupy docelowe mogą 
korzystać z tych usług? 
Metody te są powszechnie dostępne w przy-
padku wszystkich grup docelowych.

Dla kogo metody te są najbardziej 
użyteczne?
Są one przydatne dla studentów, pomagając 
im w orientacji zawodowej.

Kto/jakie organizacje lub instytucje 
prowadzą badania lub opracowują 
nowe narzędzia w dziedzinie 
poradnictwa?

 Uniwersytet Karola – Wydział Pedago-
giczny, Departament Psychologii – http://
userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/ 
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 Tematy: 
– potrzeby edukacyjne i profesjonalny 

rozwój uczniów mniejszości etnicznej 
Romów,

– potrzeby edukacyjne uczniów ze śro-
dowiska w trudnej sytuacji socjoeko-
nomicznej,

– motywacja do nauki (we współpracy 
z Jihočeská univerzita, tj. Uniwersytet 
Południowoczeski – Czeskie Budziejo-
wice),

– potrzeby edukacyjne uzdolnionych 
uczniów,

– interwencje i narzędzia w praktyce 
doradcy,

– Projekt ELDEL (Enhancing Literacy De-
velopment in European Languages 
– Wspieranie rozwoju umiejętności 
czytania i pisania w językach europej-
skich),

– Project EUROPEP – Comparaison des 
politiques d’education prioritaire en 
Europe. Evaluation, conditions de reus-
site.

 Uniwersytet Karola – Wydział Sztuk Pięk-
nych, Departament Psychologii – http://
psychologie.ff.cuni.cz/ 

 Tematy: 
–  równowaga życiowa, potrzeby spo-

łeczne i zawodowe rynku pracy.
 IPPP (Instytut Doradztwa Pedagogicznego 

i Psychologicznego) www.ippp.cz 
 Tematy: 

–  doradztwo zawodowe w kontekście 
uczenia się przez całe życie,

– potrzeby edukacyjne uzdolnionych 
uczniów,

– doradztwo międzykulturowe,
– potrzeby edukacyjne dzieci autystycz-

nych, dzieci o specjalnych potrzebach.

 FF MU www.phil.muni.cz/wups/home/
veda
– metody diagnostyczne,
– opracowanie podejścia do autokon-

cepcji,
– etyka psychodiagnostyki.

 FSS MU www.fss.muni.cz/cz/site/index.
html
– odpowiedzialność w wieku dojrzewa-

nia,
– podejmowanie decyzji,
– rozwój tożsamości.

 Instytut Psychologii, Akademia Nauk, Re-
publika Czeska – www.psu.cas.cz

 Tematy: 
– komputerowe testy adaptacyjne – te-

sty osobowości,
– narracyjne podejście socjo-kognityw-

ne – formy organizacji doświadczeń 
osobistych,

– dojrzewanie i dojrzałość osobowości,
– zmiany osobowości w perspektywie 

uczenia się przez całe życie,
– motywacja i metody.

 Ośrodek testowy – www.testcentrum.
com/testy
– zespół psychologów dostosowujący 

testy zagraniczne i przeprowadzający 
ich standaryzację do społeczeństwa 
czeskiego.

 Psychodiagnoza:
– www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Ka-

talog testy.asp?Kateg=1
– zespół psychologów opracowujący 

własne testy i również dostosowujący 
testy zagraniczne i przeprowadzający 
ich standaryzację do społeczeństwa 
czeskiego.
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Kursy internetowe dla doradców
Kursy eksternistyczne dla doradców 
uniwersyteckich

Kurs eksternistyczny przewidziany jest w przy-
padku kształcenia ustawicznego pracowni-
ków zatrudnionych jako doradcy uniwersy-
teccy, którzy zainteresowani są aktualizacją 
i poszerzeniem swojej wiedzy oraz doskona-
leniem umiejętności niezbędnych do wyko-
nywania swojej pracy.

Poszczególne części kursu zaprojektował ze-
spół wykładowców, składający się m.in. z eks-
pertów z  5  wydziałów Uniwersytetu Karola 
(FF = Wydział Filozofii, PedF = Wydział Peda-
gogiczny, 1.LF = Pierwszy Wydział Medyczny, 
3.LF = Trzeci Wydział Medyczny, HTF = Wy-
dział Technologii Chemicznych), jak też z in-
nych uniwersytetów (VŠE = Praski Uniwersytet 
Ekonomii, MU = Uniwersytet im. Masaryka 
w Brnie, UHK = Uniwersytet miasta Hradec 
Králové, VŠB-TUO = Wyższa Szkoła Górnicza 
– Uniwersytet Techniczny w Ostrawie). Nie-
które elementy zaprojektowali doświadczeni 
profesjonaliści.

Cele kursu
W kursie za cel postawiono sobie szerze-
nie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności 
i kompetencji wymaganych przez doradców 
zawodowych do wykonywania swojej pracy.

Tematyka kursu
Kurs obejmuje 8 modułów (+ moduł wpro-
wadzający i końcowy), które podzielone są 
na dalsze części. Moduły ukierunkowane są 
na następujące tematy:

 rozwój doradztwa uniwersyteckiego 
w kontekście europejskim,

 doradztwo psychologiczne,
 superwizja,
 doradztwo zawodowe,
 doradztwo w zakresie studiów,
 doradztwo specjalne,
 doradztwo duchowe,
 wybrane umiejętności.

Wyniki szkolenia
Uczestnicy kursu mają zrozumieć:

 znaczenie usług doradczych w kontekście 
rozwoju uniwersyteckiego,

 znaczenie usług doradczych świadczo-
nych na rzecz studentów w trakcie stu-
diów,

 rodzaje i odmiany usług doradczych,
 dywersyfikację metod świadczenia usług 

doradczych w odniesieniu do grup doce-
lowych,

 rolę doradców, przebieg procesu świad-
czenia doradztwa.

Uczestnicy kursu wykonują ćwiczenia wybra-
nych umiejętności, w szczególności pracując 
z  informacjami przy pomocy technologii in-
formatycznych oraz umiejętności komunika-
cyjnych i prezentacyjnych.

Wymagania
Kurs zakłada, że uczestnicy mają już podsta-
wową wiedzę na temat przynajmniej czę-
ści zagadnień związanych z usługami do-
radczymi. Zakładamy, że uczestnicy kursu są 
pracownikami uniwersyteckimi na różnych 
stanowiskach, np. wykładowcy, nauczycie-
le, personel wydziału studiów, pracownicy 
ośrodków doradczych.

Długość studiów
Ukończenie 1 modułu zajmuje średnio 11 go-
dzin. Całkowita długość studiów wiąże się 
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z 90  godzinami. Ponadto trzeba wziąć pod 
uwagę również czas spędzony nad zleconą 
pracą i nad egzaminem końcowym.

Weryfikacja studiów
Eksternistyczna forma studiów zakłada, że 
uczestnicy zaangażowani są w samodzielne 
studia. Uczestnicy mogą przeprowadzić weryfi-
kację za pomocą samodzielnych pytań i zadań, 
co nie jest jednak obowiązkowe. Aby ukończyć 
kurs jego uczestnicy muszą zdać egzamin koń-
cowy (zdobyć wymaganą liczbę punktów).

Świadectwa
Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie koń-
cowym zdobyli wymaganą liczbę punktów, 
otrzymują świadectwa ukończenia kursu w ra-
mach programu edukacji przez całe życie na 
Uniwersytecie Karola.

Podsumowanie
Autorzy kursu mają świadomość, że kurs nie 
wyczerpuje wszystkich tematów dotyczących 
pracy doradców. Tematyka kursu została wy-
brana na podstawie konsensusu osiągnięte-
go wśród ekspertów z pięciu uniwersytetów, 
między które podzielono realizację projek-
tu pod nazwą Rozwój doradztwa uniwersy-
teckiego w Republice Czeskiej w roku 2008 
i 2009.

Kursy w formie eksternistycznej poprzedził 
stacjonarny kurs pilotażowy. Uczestników kur-
su poproszono, by ocenili każdy wykład, a na-
stępnie ich opinie odzwierciedlono poprzez 
wybór eksternistycznej formy kursu.
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Streszczenie informacji 
na temat koncepcji doradztwa 
opracowanej przez 
Federalną Agencję Zatrudnienia

Niemieckie PSZ prowadzą aktualnie szeroko 
zakrojone szkolenia wszystkich pracowników 
specjalistycznych zajmujących się pośrednic-
twem pracy i doradztwem. Ich celem jest 
zwiększenie potencjału w zakresie poradnic-
twa – a, co za tym idzie, profesjonalizmu i ja-
kości porad BA. Koncepcja leżąca u podstaw 
w obszarze jurysdykcji SGB III (ubezpieczenia 
dla bezrobotnych) nabierała kształtu od 2008 
r., w ramach projektu i obecnie znajduje się 
w fazie wdrożenia.

Warunki i cele koncepcji ramowej
Poradnictwo jest silnie reprezentowane w sie-
ci usług społecznych oraz w ustawie Kodeks 
Zabezpieczenia Społecznego, SGB III – podob-
nie, jak w uprzednio obowiązujących ustawach 
w tym zakresie. Poradnictwo od dawna stanowi 
zatem jedną z czołowych usług BA. Skąd więc 
potrzeba „nowej” koncepcji poradnictwa w BA?

Czynniki, które się do tego przyczyniły, to 
między innymi rosnące zapotrzebowanie na 
poradnictwo w obliczu zmian na rynku pra-
cy, polityka tegoż rynku, wprowadzane od 
2002  r. rozwiązania prawne, a także reforma 
i reorganizacja BA oraz zebrane w jej wyniku 
doświadczenia. Zarówno cele polityki bizne-
sowej „zrównoważonego doskonalenia porad-
nictwa i integracji”, jak i chęć „dalszego roz-
woju ubezpieczenia społecznego w kierunku 
poradnictwa zawodowego przez całe życie” 
(Weise 2008) wymagały fundamentalnego 
przewartościowania i bezpośredniego pozy-
cjonowania na przyszłość, a także aktualizacji 

podstaw kształcenia specjalistów w zakresie 
pośrednictwa pracy i doradztwa w BA.

Koncepcja poradnictwa stosowana w BA jest 
wewnętrzną koncepcją zawodową, wykorzy-
stującą nie tylko pracę specjalistów w zakresie 
poradnictwa, ale również pracę specjalistów 
zajmujących się pośrednictwem pracy, nasta-
wioną na potrzeby pracowników. Analizuje ona 
określone warunki ramowe i opisuje podstawy 
teoretyczne koncepcji, a także proces doradczy 
i standardy jakości. Przede wszystkim udostęp-
nia praktyczny zestaw metod wspierających 
doradców w codziennej pracy z klientami. Pod-
czas tworzenia tego opracowania pod uwagę 
wzięto zarówno obecne koncepcje organizacji, 
jak i opinie ekspertów-praktyków.

Cechy koncepcji

Określone ramy prawno-instytucjonalne
Analiza standardów prawnych, którym pod-
lega BA jako usługodawca w zakresie usług 
społecznych, wytycza dwa obszary działal-
ności. Pierwszy to klasyczne „doradztwo za-
wodowe” – koncentrujące się na kwestiach 
związanych z  rozwojem zawodowym oraz 
wspieraniu procesu orientacji i podejmowa-
nia decyzji. Drugi obszar skierowany jest do 
osób zajmujących się doradztwem w pośred-
nictwie pracy i szkoleniami. Te zróżnicowane 
parametry wzięto pod uwagę w dwóch tzw. 
„formach poradnictwa”.

„Orientacja i podejmowanie decyzji” (OEB)
oraz „Integracja doradztwa 
towarzyszącego” (IBB)
To zróżnicowanie umożliwia ocenę różnych 
priorytetów i celów w różnych perspektywach 
oraz opisanie specyficznej roli doradztwa 

2.4 Niemcy
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w rozwiązywaniu problemów. Mówiąc kon-
kretnie, oznacza to, że OEB w swych ramach 
odniesienia ma na celu określenie „wymiarów 
wyboru kariery zawodowej”, takich jak świa-
domość istnienia problemów, samodzielna 
ocena kariery zawodowej oraz zdolność po-
dejmowania decyzji, podczas gdy IBB ma na 
celu opracowanie profilu klienta i konkretnych 
strategii integracji.

Podstawowy proces i ogólne zasady
Formaty doradztwa opierają się na wspól-
nym, podstawowym procesie zaczerpniętym 
z „analizy sytuacyjnej”, „celów” i „strategii w za-
kresie rozwiązań”. Koncepcja ta zatem plasuje 
się w nurcie podejść problemowych, traktu-
jąc doradztwo jako metodyczną interwencję 
w zakresie rozwiązywania problemów. Klient 
jest w centrum zainteresowania wszystkich 
trzech faz. Zachęca się go do zgłaszania wła-
snych pomysłów przed skorzystaniem z po-
mocy doradcy. Ostatecznie uzgadniane są 
poszczególne punkty wyjścia do dalszego 
omówienia. Podejście stanowiące podstawę 
znajduje odzwierciedlenie również w tzw. 
„zasadach ogólnych”, kształtujących proces 
jako całość. Można je pokrótce określić, jako: 
otwarcie na problemy klienta i zapewnia-
nie najlepszego możliwego wsparcia, klient 
jako aktywny partner, nastawienie na zasoby, 
transparentność, nastawienie na wyniki, zaan-
gażowanie w ramach porozumień i umów. Te 
ogólne zasady stanowią uzupełnienie zasad 
sformułowanych w SGB I i SGB III, a dotyczą-
cych pracy BA – między innymi poufności, 
indywidualizmu i bezstronności.

Standardowe sekwencje
Stanowią one kluczowy element struktury 
procesu doradczego. Opisują one typowe 
zadania OEB i IBB oraz podają przykłady od-

powiednich metodologii i  strategii, mediów 
oraz zasobów. W koncepcji nie ma żadnych 
„automatycznych” procesów i z góry zdefi-
niowanych kroków. Każda sekwencja otwiera 
różnorodne możliwości działania – to doradca 
i klient wybierają najlepsze dla siebie. Ponadto 
częścią sekwencji są standardy jakości, które 
należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem. 
Zatem BA posiada po raz pierwszy dokładnie 
sformułowane standardy dotyczące proce-
sów, które umożliwiają orientację personelowi 
doradczemu i stanowią punkt odniesienia dla 
osób nadzorujących szkolenia i specjalistów.

Organizacja określonych obszarów 
działania
Podstawowa koncepcja i jej elementy skła-
dowe mają zastosowanie do całego ukierun-
kowanego na pracowników procesu dorad-
czego w BA. Jednak, w przypadku młodzieży, 
dorosłych i osób niepełnosprawnych sekwen-
cje są tworzone w każdym przypadku osobno 
– w ten sposób dają możliwość uwzględnie-
nia typowych przypadków i procedur, umoż-
liwiając tym samym zaspokojenie zapotrzebo-
wania na perspektywę praktyczną.

Materiały dodatkowe
Rozwój procesu doradczego wspierany jest 
przez podręcznik zawierający metody pracy, 
wyposażenie i materiały dodatkowe na wy-
brane tematy.

Otwarcie na rozwój (z możliwością 
dostosowania)
Koncepcja jest otwarta na rozwój – repertu-
ar metod, w szczególności, może i powinien 
być rozwijany w efekcie skutecznej praktyki, 
a także ekspertyz i umiejętności naszego wy-
kwalifikowanego personelu.
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Wdrożenie
Kluczowym elementem wdrożenia jest proces 
treningu wzmiankowany na początku tego 
artykułu. Proces ten rozpoczął się w 2010 r., 
a jego zakończenie zaplanowano na począ-
tek roku 2012. Uwzględnia on zasadę mie-
szanego uczenia się, tzw. blended learning, 
a ponadto, zawiera programy szkoleniowe 
dla osób nadzorujących. Po raz pierwszy w hi-
storii BA wszystkich specjalistów w zakresie 
pośrednictwa pracy i doradztwa pracujących 
na poziomie pracownika, a także ich bez-
pośrednich zwierzchników uwzględniono 
w  procesie kwalifikacji, by poprawić jakość 
doradztwa świadczonego na rzecz klientów. 
Całkowita liczba uczestników w tym proce-
sie – 16 000 – potwierdza imponującą skalę 
inwestycji w „jakość poradnictwa”, a także daje 
pojęcie na temat pojawiających się wyzwań – 
w szczególności w zakresie szkolenia – dla BA.

Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie

W Niemczech w dziedzinie poradnictwa za-
wodowego często stosuje się narzędzia tele-
informatyczne. Szczególnie studenci, zanim 
rozpoczną szkolenie zawodowe/ współczesny 
staż lub studia, często z nich korzystają.

Jakie organizacje oferują takie narzędzia 
w poradnictwie?
Doradcy zawodowi w agencjach pracy we 
współpracy z działem psychologicznym agencji 
pracy często korzystają ze specjalnych progra-
mów do analizowania mocnych i słabych stron 
studentów. Niektóre z tych programów stosuje 
się w celu opisania ogólnych umiejętności z za-
kresu logicznego rozumowania, matematyki itp. 
Niektóre z nich opracowano specjalnie w celu 

identyfikacji kompetencji studentów z myślą 
o przyszłych kierunkach studiów.

Na przykład: egzaminy na studia w dziedzi-
nie inżynierii, ekonomii, matematyki i fizyki, 
języków itp.

Tego rodzaju egzaminy na swoich stronach czę-
sto oferują uczelnie wyższe i szkoły pomaturalne. 

Jakie są zalety takich egzaminów?
Studenci mogą samodzielnie stwierdzić, czy 
dysponują podstawową wiedzą potrzebną do 
pomyślnego ukończenia studiów. Uczelnie wyż-
sze i szkoły pomaturalne mają mniejsze proble-
my z przedwcześnie przerywanymi studiami. 
Nawet niektóre firmy korzystają z technologii 
teleinformatycznych przy wyborze nowych pra-
cowników. Z pewnością takie egzaminy sta-
nowią jedynie jedną z cegiełek w odkrywaniu 
mocnych i słabych stron klientów.

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

W trakcie procesu doradczego doradcy stosują 
różne metody i narzędzia pomagające klien-
towi znaleźć najlepsze dla niego rozwiązanie, 
jeśli chodzi o rozwój osobisty. Na przykład: jeśli 
klient nie wie, co może zrobić, by odkryć swoje 
mocne i słabe strony, zdolności i  indywidual-
ny charakter, jak i możliwości odbycia szkoleń 
zawodowych, studiów na uczelni wyższej lub 
kariery zawodowej, doradca może mu pomóc. 
Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji klienta 
i powiązaniu z nim celów, doradca stosuje 
różne strategie w celu osiągnięcia najlepszych 
celów dla swojego klienta, takich jak samooce-
na, podejmowanie decyzji i realizacja strategii 
itp. (zob. poniższą tabelkę).
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Jeśli klient ma konkretne wyobrażenie na te-
mat pracy, szkolenia zawodowego, możliwo-
ści studiów itp. i po prostu oczekuje podobnej 
pomocy by osiągnąć ten cel, doradca zawo-
dowy stosuje różne strategie, by mu pomóc 
(zob. następną tabelkę).

W trakcie całego procesu świadczenia doradz-
twa doradca stosuje różne metody i techni-
ki, by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla 
klienta, takie jak np. otwarte pytanie, para-
fraza, zaawansowane pytanie itp. W celu za-
gwarantowania wysokich standardów jakości 
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dla wszystkich doradców 
zawodowych pracujących 
w strukturach PSZ opra-
cowano także koncepcję 
BEKO. Przykłady podano 
w tabelce poniżej.

Kursy internetowe dla doradców

Elementy szkoleń dla doradców zawodowych 
w PSZ są szkoleniami internetowymi z inter-
netowymi kursami.

Co uwzględniono w szkoleniu 
internetowym?

 Serie filmowe z doświadczonymi dorad-
cami zawodowymi pokazującymi typowe 
sytuacje w  dziedzinie doradztwa ze stu-
dentami i osobami poszukującymi pracy.

 Przegląd różnych narzędzi stosowanych 
przez doradców zawodowych.

 Przegląd różnych etapów mogących wy-
stąpić w trakcie rozmowy z doradcą.

 Ćwiczenia, takie jak pytania wielokrotnego 
wyboru, pytania otwarte, mające na celu 
kontrolowanie postępów w nauce dorad-
cy zawodowego.

Ta metoda prowadzenia kursów interneto-
wych jest całkiem przydatna, ponieważ uzu-
pełnia normalne szkolenie doradcy zawodo-
wego i można ją przeprowadzić bez żadnych 
ograniczeń czy fizycznej obecności w grupie 
szkoleniowej.

Jednak trzeba wspomnieć o tym, że ta me-
toda prowadzenia kursów internetowych do-
stępna jest jedynie w przypadku doradców 
zawodowych, którzy pracują w strukturze PSZ 
i nie mogą jej stosować inni doradcy zawo-
dowi z sektora prywatnego.
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Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie i doradztwie

Krajowy Portal 
Poradnictwa Zawodowego
Na Węgrzech pojawił się szereg inicjatyw ma-
jących na celu lepszą integrację narzędzi ICT 
w poradnictwie i doradztwie. Najbardziej zna-
czącą z nich jest stworzenie Krajowego Portalu 
Poradnictwa Zawodowego – NPP (www.eletpa-
lya.munka.hu), rozwijanego w latach 2009-2011 
przez Krajowy Urząd Pracy jako część programu 
flagowego Programu Operacyjnego „Odnowa 
społeczna” 2.2.2 – „Merytoryczny i metodycz-
ny rozwój kariery”. Portal ten można uznać za 
kolejny etap rozwoju systemu ePalya (www.
epalya.hu) działającego od 2005 r. Nowy portal 
ma przejąć wszystkie funkcje i zawartość sta-

rego. System ePalya, tworzony i utrzymywany 
od 2005 r. przez Krajowy Urząd Pracy, można 
uważać za oficjalny węgierski portal poświęco-
ny ukierunkowaniu zawodowemu, odwiedzany 
przez 260 000 osób rocznie.

Zgodnie z podejściem poradnictwa przez całe 
życie, nowy internetowy system ma na celu 
wspomaganie skutecznymi narzędziami decyzji 
zawodowych podejmowanych w ciągu życia.

NPP ma być zintegrowanym serwisem, w któ-
rym zebrane są wszystkie narzędzia i doku-
menty najczęściej używane przez doradców 
i ich klientów. Funkcje i zawartość portalu 
podzielone są na trzy ścieżki:

 Świat edukacji,
 Świat pracy,
 Wirtualna społeczność doradców (TVK). 

2.5 Węgry
 Dr Tibor Bors Borbély-Pecze, Krajowy Urząd Pracy; Gertrúd Szakal – Euroguidance
 Węgry
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Zawody
(FEOR-08)

Krajowy
 rejestr kwali�kacji

 

Kursy uniwersyteckie
w systemie bolońskim 

Możliwości
szkolenia  

felvi.hu 

Funkcje wyszukiwania i przeglądania NPP 

Opisy
zawodów  Filmy przedstawiające zawody

 

Schemat działania NPP (Krajowego Portalu Poradnictwa Zawodowego) – najważniejsze funkcje
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Najważniejsze funkcje:
 Nowo opracowane kwestionariusze doty-

czące samopoznania oraz wiedzy związa-
nej z karierą.

 Wyszukiwarki (zawody/miejsca pracy wg 
FEOR-08, kwalifikacje KRK, publiczne in-
stytucje edukacyjne, pierwsze klasy szkół 
średnich).

 Zasoby, wiadomości, aktualne wydarzenia, 
uporządkowany zbiór odnośników.

 Zbiór zintegrowanych materiałów infor-
macyjnych dotyczących kariery (katalogi 
i filmy przedstawiające zawody).

 Funkcje innowacyjne (np. wyświetlanie 
profesjonalnych narzędzi w 3D, mapy).

 Funkcje komunikacyjne (np. forum).

Kluczową funkcją, poza narzędziami dla klien-
tów, jest wirtualna społeczność doradców 
– TVK. TVK ma być internetową społeczno-
ścią profesjonalistów zajmujących się doradz-

twem. Użytkownicy tej platformy (profesjona-
liści) mogą tam umieszczać swoje dane, na 
podstawie których można będzie utworzyć 
publiczną bazę danych doradców – jest to 
inicjatywa jedyna w swoim rodzaju na szcze-
blu europejskim. System ten będzie również 
służył jako zasób wiedzy i platforma komu-
nikacyjna dla węgierskiej społeczności pro-
fesjonalistów.

Do sprawdzenia skuteczności narzędzi ICT 
można zastosować dwa różne rodzaje środ-
ków:

 Ankiety mierzące poziom zadowolenia 
opracowane specjalnie do tego celu.

 Szczegółowe dane na temat liczby odwie-
dzających.

Liczba odbiorców docelowych NPP (Krajo-
wego Portalu Poradnictwa Zawodowego) 
i Wirtualnej społeczności doradców: NPP – co 

Krajowy portal poradnictwa zawodowego – NPP
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najmniej 400  000 odwiedzających rocznie; 
Wirtualna społeczność doradców – co naj-
mniej 150 aktywnych użytkowników (profe-
sjonalistów).

Budowę NPP można uważać za pierwszą ini-
cjatywę, w której położono nacisk na współ-
pracę pomiędzy poszczególnymi instytucjami 
sektora publicznego (np. Krajowy Urząd Pracy, 
Urząd ds. Edukacji, Krajowy Instytut Kształcenia 
Zawodowego i Osób Dorosłych) oraz pomię-
dzy różnymi sektorami (np. www.felvi.hu – 
Krajowe Centrum Informacyjne ds. studiów 
wyższych – BMK).

EURES 
(Europejskie Służby Zatrudnienia)
Baza danych dostępna za darmo na stronie 
internetowej portalu EURES (ec.europa.eu/
eures) zawiera informacje przydatne zarówno 
pracownikom, jak i pracodawcom: znajduje 
się tam lista ofert pracy oraz informacje prak-
tyczne dotyczące zatrudnienia. Przedstawio-
no tam regulacje dotyczące zabezpieczenia 

społecznego oraz socjalnego, najważniejsze 
przepisy prawa pracy, przepisy podatkowe 
oraz aktualną sytuację polityczną, gospodar-
czą i społeczną państw. Każdy może umieścić 
swój życiorys zawodowy w bazie danych CV 
portalu EURES.

Użytkownicy mogą w portalu zaznaczyć, czy 
są usatysfakcjonowani otrzymanymi infor-
macjami.

Węgierski EURES jest nadzorowany i koordy-
nowany przez Państwową Służbę ds. Zatrud-
nienia, podlegającą Ministerstwu Gospodarki 
Narodowej. Na węgierskiej stronie interneto-
wej EURES – www.eures.hu – znajdują się za-
równo aktualne oferty pracy, jak i dane na te-
mat dostępności krajowych doradców EURES.

Zalety tego narzędzia: klienci mają możliwość 
uzyskania w Internecie informacji dotyczą-
cych ofert pracy oraz warunków zatrudnienia 
w danym państwie, jak również na temat 
przeprowadzki do niego.
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Ploteus 
(Portal o Możliwościach 
Kształcenia w Europie)
PLOTEUS (Portal o Możliwościach Kształcenia 
w Europie) to portal internetowy Komisji Eu-
ropejskiej zawierający obszerne informacje na 
temat kształcenia ogólnego i zawodowego 
w Europie. W bazie danych można wyszu-
kiwać informacje w ramach następujących 
tematów: Możliwości kształcenia, Systemy 
edukacyjne, Wymiana i Stypendia, Kontakt 
oraz Przeprowadzka do innego kraju.

Użytkownicy portalu otrzymują informacje 
w swoim języku na temat stron interneto-
wych poświęconych edukacji w odpowied-
nich krajach, na których znajdują się listy szkół, 
uczelni wyższych i innych instytucji edukacyj-
nych. Do tego celu służy sekcja Możliwości 
kształcenia – można tam dokładnie wskazać 
pożądane miejsce i kierunek studiów. Odno-
śniki prowadzące do baz danych poszczegól-
nych państw ułatwiają znalezienie potrzeb-
nych informacji.

W sekcji Systemy edukacyjne można znaleźć 
szczegółowe informacje na temat systemów 
kształcenia i szkoleń – od szkół podstawo-
wych do kształcenia zawodowego i doszka-
lania, jak również do szczebla doktoratu. Przy 
przeszukiwaniu tej sekcji używane są krajowe 
bazy danych.

W sekcji Wymiana i Stypendia odwiedzający 
stronę mogą przeglądać unijne programy 
dotyczące mobilności i inne wspierające mo-
bilność programy wymiany.

W sekcji Kontakt można znaleźć biura ds. do-
radztwa edukacyjnego i mobilności w po-
szczególnych krajach. Odwiedzający mogą 
tutaj osobiście uzyskać informacje na temat 
dostępnych dla nich możliwości.

Sekcję Możliwości kształcenia uzupełnia sek-
cja Przeprowadzka do innego kraju, zawiera-
jąca informacje praktyczne na temat krajów 
przeznaczenia. Można tam dowiedzieć się 
o sprawy podatkowe i związane z zabezpie-
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czeniem społecznym, jak również o to, jak 
znaleźć odpowiednie zakwaterowanie, jakie 
są warunki prawne dotyczące studiów i za-
trudnienia, oraz jakie są koszty życia.

Portal PLOTEUS jest dostępny na stronie in-
ternetowej http://ec.europa.eu/ploteus. Za 
informacje związane z Węgrami odpowia-
da Euroguidance Węgry. Danych na temat 
węgierskiej edukacji wyższej dostarcza Na-
rodowe Centrum Informacyjne ds. Edukacji 
Wyższej (FELVI).

Zalety narzędzia: daje możliwość samodziel-
nego znajdowania informacji, klienci nie mu-
szą uczestniczyć w poradnictwie osobistym. 
Wszelkie informacje dotyczące studiowania 
za granicą zebrane są w jednym miejscu, od-
wiedzający nie muszą przeszukiwać wielu 
oddzielnych baz danych.

Strona internetowa Euroguidance Węgry
Odwiedzający stronę internetową Eurogu-
idance Węgry (www.euroguidance.hu) mogą 
tam uzyskać informacje po węgiersku, angiel-
sku, niemiecku i francusku na temat możli-
wości kształcenia średniego i wyższego na 
Węgrzech. W tych bazach danych znajdują się 
obszerne informacje na temat instytucji edu-
kacyjnych, terminów egzaminów wstępnych 
oraz różnych rodzajów szkoleń.

Portal oferuje informacje na temat możliwo-
ści kształcenia dla dorosłych, studiowania 
w Europie (bezpośredni odnośnik do portalu 
Komisji Europejskiej PLOTEUS), stypendiów 
międzynarodowych oraz zaproszeń do skła-
dania wniosków, organizacji zajmujących się 
mobilnością, a także na temat węgierskiego 
systemu doradztwa i pracy.

Na stronie internetowej Euroguidance Węgry 
można obejrzeć lub ściągnąć filmy przedsta-
wiające różne zawody. Są tam również aktu-
alne wiadomości o różnych wydarzeniach, 
zaproszenia do składania wniosków dotyczą-
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cych kształcenia oraz informacje o stażach 
krajowych i międzynarodowych.

Na stronie dostępne są wszystkie publikacje 
Euroguidance w wersji elektronicznej.

Satysfakcję użytkowników można badać za 
pomocą ankiety dotyczącej zadowolenia, do-
stępnej w czterech językach na stronie inter-
netowej Euroguidance Węgry.

Zalety narzędzia: informacje dotyczące 
edukacji zebrane są w jednym miejscu; od-
wiedzający stronę, zarówno z Węgier, jak i z 
zagranicy, mogą uzyskać szczegółowe wiado-
mości dotyczące studiowania na Węgrzech 
lub za granicą i zapoznać się z systemami 
doradztwa i pracy. Strona umożliwia samo-
dzielne zorientowanie się, a użytkownicy są 
kierowani do odpowiednich instytucji, w któ-
rych mogą umówić się również na doradz-
two osobiste.

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

W sektorze publicznym prawo pracy tylko 
ogólnie reguluje tę kwestię: zgodnie z art. 
3 ust. (4) kodeksu pracy pracodawca może 
wydać opinię tylko za zgodą pracownika, 
to znaczy, że zgoda tego drugiego jest ko-
nieczna do przeprowadzenia badania psy-
chologicznego.

Zgodnie z art. 77 ust. (1) kodeksu pracy pra-
cownik ma obowiązek poddać się jakiemukol-
wiek badaniu – w tym badaniu psychologicz-
nemu – tylko w przypadku, gdy badanie takie 
dostarczy informacji istotnych dla zatrudnie-
nia i nie narusza praw osobistych pracowni-

ka. Powyższy zapis można uwzględnić przy 
wyborze odpowiedniej metody.

Wskazówek w tej kwestii dostarczają ponadto 
rozporządzenia Inspektora Ochrony Danych 
(zob. rozporządzenie 2550/K/2007-3.).

http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?me-
nu=allasfogl2007&dok=2550 K 2007-3).

Zgodnie z rozporządzeniem Inspektora Ochro-
ny Danych wyniki badania psychologicznego 
mogą być przekazane bezpośrednio praco-
dawcy tylko w przypadku, gdy dostarczają 
one odpowiedzi na pytanie, czy pracownik 
nadaje się na dane stanowisko, czy nie. Wyniki 
złożonej analizy osobowości przekazywane są 
początkowo tylko pracownikowi. W sektorze 
publicznym metody psychologiczne podlegają 
obszernym regulacjom – prawo wymaga ba-
dań psychologicznych na niektóre stanowiska.

Jako część projektu w ramach Programu Ope-
racyjnego „Odnowa społeczna” 2.2.2 – „Mery-
toryczny i metodyczny rozwój systemu po-
radnictwa” opracowano nowy portal krajowy 
LLG (Poradnictwo przez całe życie), który daje 
możliwość rozwijania narzędzi badawczych 
w Internecie służących do wspomagania po-
dejmowania decyzji dotyczących kariery.

W związku ze wzrostem znaczenia Internetu 
w ostatnich dwóch dekadach zwiększyło się 
zapotrzebowanie użytkowników na dostępne 
w sieci narzędzia ułatwiające podejmowanie 
decyzji zawodowych. Internetowe narzędzia 
do badań mają na celu wsparcie w podej-
mowaniu decyzji życiowych oraz zwiększenie 
zasobów potrzebnych dla osiągnięcia sukcesu 
w karierze zawodowej, jak również opracowa-
nie nowych kwestionariuszy pozwalających 
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określić kierunki rozwoju. W wyniku takiego 
samoodkrywania można określić ścieżki karie-
ry i zawody pasujące do profilu osobowości, 
a klient może wstąpić na drogę wiodącą do 
samorealizacji.

Dzięki opracowaniu metody ankiet interne-
towych wspomagających podejmowanie de-
cyzji życiowych szeroka rzesza użytkowników 
może skorzystać z nowej usługi doradztwa 
życiowego. W usłudze tej połączono meto-
dy doradztwa i doświadczenie konieczne do 
podejmowania samodzielnych decyzji ży-
ciowych z odpowiednią pewnością siebie. 
Głównym celem jest udostępnienie narzędzi 
ułatwiających podejmowanie decyzji życio-
wych wszystkim klientom i zwiększenie dzięki 
temu liczby decyzji, które mogą oni podjąć 
samodzielnie.

Za pomocą nowego narzędzia można za-
pisywać dane zarówno ręcznie, jak i przez 
Internet. Przy opracowywaniu narzędzi waż-
nymi czynnikami były, oprócz uwzględnienia 
etapów podejmowania decyzji dotyczących 
kariery oraz grup wiekowych, rozwój instru-
mentów związanych zarówno z edukacją, jak 
i z pracą. Zasadnicze znaczenie przy tworze-
niu ankiet miało też połączenie kwestiona-
riuszy krótszych (tak zwanych skróconych) 
i dłuższych. Zgodnie z wyżej wymienionymi 
kryteriami w ostatnim czasie opracowano 
następujące kwestionariusze:

METODY OCENY ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI:
 Badanie kierunku kariery: ogólne, szkoła 

podstawowa i średnia, wersje dla doro-
słych (wariant długi i krótki),

 Badanie umiejętności: ogólne, szkoła pod-
stawowa i średnia, wersje dla dorosłych 
(wariant długi i krótki),

 Badanie dotyczące pracy: ogólne, szkoła 
podstawowa i średnia, wersje dla doro-
słych (wariant długi i krótki),

 Badanie dojrzałości zawodowej: wersja dla 
szkoły podstawowej (krótka),

 Badanie listy kompetencji: wersje dla po-
czątkujących i dla dorosłych,

 Badanie preferencji wartości oraz motywa-
cji: ogólne, szkoła podstawowa i średnia, 
wersje dla dorosłych (wariant krótki),

 Badanie zainteresowań w czasie wolnym: 
wersje dla szkoły podstawowej i średniej 
(wariant krótki),

 Badanie zainteresowania nauką szkolną: 
wersje ogólne, dla szkoły podstawowej 
i średniej (wariant krótki),

 Badanie możliwości uczenia się: wersje 
dla szkoły podstawowej i średniej oraz dla 
dorosłych (wariant krótki).

METODY OCENY ZWIĄZANE Z PRACĄ:
 Skala szans na rynku pracy: wersje dla 

początkujących i dorosłych (wariant długi 
i krótki),

 Lista kontrolna czynników utrudniających 
zatrudnienie: wersje dla początkujących 
i dorosłych (wariant długi i krótki),

 Skala braków w wykształceniu i kwalifi-
kacjach u osoby bezrobotnej: wersje dla 
początkujących i dla dorosłych (wariant 
krótki),

 Poszukiwanie i utrzymanie pracy: wersje 
dla początkujących i dla dorosłych (wa-
riant krótki),

 Test dla młodych przedsiębiorców: wersje 
dla początkujących i dla dorosłych (wa-
riant krótki),

 Badanie tożsamości zawodowej: wersje 
dla początkujących i dla dorosłych (wa-
riant krótki),

 Badanie umiejętności uniwersalnych: wer-
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sje dla początkujących i dorosłych (wariant 
długi i krótki),

 Badanie mobilności: wersje dla początku-
jących i dla dorosłych (wariant krótki),

 Badanie umiejętności zarządzania: wersje 
dla początkujących i dla dorosłych (wa-
riant krótki).

Internetowe kursy dla doradców

Opracowano jedenaście kursów uwrażliwia-
jących, które w ramach programu prioryte-
towego Programu Operacyjnego „Odnowa 
społeczna” 2.2.2 ukończyło 1996 osób; obec-
nie głównym celem jest stworzenie wersji 
internetowej tych kursów. Przeprowadzono 
już uprzednią ocenę skłonności przez Internet 
podczas dwóch 3-dniowych szkoleń zrealizo-
wanych w zakończonej fazie projektu.

Tematy szkolenia:
1.  Znaczenie wiedzy na temat kariery
 Kurs ma na celu pokazanie znaczenia wie-

dzy na temat kariery dla przyszłych pro-
fesjonalistów w dziedzinie ukierunkowa-
nia zawodowego oraz dla dynamicznych 
związków, jakie mogą powstać pomiędzy 
osobą pracującą a możliwościami ofero-
wanymi przez pracę/karierę.

2.  Rola samopoznania w budowaniu ka-
riery zawodowej

 Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom 
w interpretacji rozwoju kariery zawodowej 
za pomocą różnego rodzaju metod psy-
chologicznych. Uczestnicy uzyskają wie-
dzę na temat psychologii i rozwoju kariery 
zawodowej oraz teorii analitycznych wy-
jaśniających wybory zawodowe i rozwój 
kariery. Po ukończeniu tego modułu użyt-
kownicy będą dysponowali odpowiednią 

wiedzą o teorii rozwoju zawodowego, 
stanowiącą podstawę koncepcji uczenia 
się przez całe życie.

3.  Kompetencje kluczowe UE
 Szkolenie ma na celu zapoznanie profesjo-

nalistów świadczących usługi w dziedzinie 
ukierunkowania zawodowego z teoretycz-
nymi i praktycznymi powodami wprowa-
dzania unijnych kompetencji kluczowych, 
zawartością i zastosowaniem praktycznym 
tych kompetencji kluczowych, a w szcze-
gólności stosowaniem ich do różnych sy-
tuacji w życiu człowieka dorosłego.

4.  Waga i zastosowanie EUROPASS, praca 
i szkolenia w UE (EURES + PLOTEUS)

 Szkolenie ma na celu zapoznanie profesjo-
nalistów świadczących usługi w dziedzinie 
ukierunkowania zawodowego z możli-
wościami szkolenia i pracy za granicą – 
przede wszystkim w UE – oraz ułatwienie 
im zastosowania tej wiedzy w pracy na co 
dzień. Po ukończeniu kursu uczestniczący 
w nim profesjonaliści mogą samodzielnie 
używać najważniejszych europejskich por-
tali wspierających mobilność, poświęco-
nych pracy i szkoleniom.

5.  Metody nieformalnego poszukiwania 
pracy, metoda przechodzenia z jednej 
pracy do innej

 Szkolenie ma na celu wprowadzenie 
uczestników w sposoby efektywnego 
wykorzystania kanałów nieformalnych 
i związanych z tym metod marketingo-
wych, jako narzędzia uzupełniającego dla 
technik poszukiwania pracy w sposób for-
malny. Obecnie istnieje wiele metod i usług 
wspomagających w poszukiwaniu pracy 
tych, którzy tego potrzebują. Z doświad-
czeń wynika jednak, że metody te dotyczą 
przede wszystkim tradycyjnych metod po-
szukiwania pracy i przygotowywania CV. 
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Taka wiedza jest konieczna dla zarządzania 
z powodzeniem własną karierą, jednak kon-
takty osobiste oraz wykorzystanie quasi-
-profesjonalnych metod marketingowych 
przynosi często większe korzyści. Szkolenie 
dotyczy nieformalnych technik poszukiwa-
nia pracy, a uzyskana wiedza ma pomóc 
profesjonalistom pracującym w edukacji (w 
szerokim znaczeniu tego słowa), prowadzą-
cym działania związane z kulturą publiczną 
oraz pracującym w sektorze społecznym 
w świadczeniu usług wyższej jakości.

6.  Jak wykorzystać nowe możliwości? – 
Zastosowanie nowych narzędzi zarzą-
dzania informacjami w ukierunkowa-
niu zawodowym

 Szkolenie ma pomóc uczestnikom uzy-
skać wiedzę na temat nowych możliwości 
zarządzania informacjami w planowaniu 
kariery, jak również o nowych aspektach 
ukierunkowania zawodowego prefero-
wanego przez UE, oraz o roli Internetu 
i innych środków masowego przekazu 
(telewizja, radio, narzędzia komunikacji 
ulicznej) w budowaniu drogi życiowej 
i ukierunkowaniu zawodowym. Uczestnicy 
mogą również poznać narzędzia i metody 
zarządzania informacjami związane z bu-
dowaniem i planowaniem kariery. Zyskają 
praktykę w przygotowywaniu klientów do 
stosowania metod, procesów i technik 
zbierania informacji, ich analizy (filtrowa-
nia) oraz stosowania.

7.  W sytuacjach wyjątkowych
 Celem jest przygotowanie uczestników 

do interpretacji statusu społecznego grup 
defaworyzowanych i zrozumienia proce-
sów określających możliwości zatrudnienia 
i edukacji osób niepełnosprawnych, Ro-
mów, osób w wieku powyżej 50 lat oraz 
mieszkańców małych miejscowości. Uczest-

nicy uzyskają wiedzę na temat równych 
szans, specjalnych możliwości dotyczących 
dostępności oraz usług oferowanych przez 
organizacje pozarządowe. Będą mogli na-
stępnie zastosować nabyte wiadomości do 
wspierania grup docelowych.

 Po kursie uczestnicy będą znali stosowne 
przepisy prawne dotyczące wyrównywa-
nia szans, nabiorą umiejętności wyko-
rzystywania literatury na dany temat, jak 
również uczenia się i rozpowszechniania 
dobrych praktyk.

8.  Co uznaje się za pracę i jaką postać 
przybierają nietypowe formy pracy?

 Szkolenie ma pomóc uczestnikom w zro-
zumieniu roli pracy zarówno na szcze-
blu społeczeństwa, jak i dla jednostki, 
jak również w poznaniu różnych teorii 
dotyczących motywacji, kwestii satysfak-
cji z miejsca pracy, powodów zmiany za-
trudnienia, możliwych rozwiązań w takich 
przypadkach oraz najważniejszych cech 
pracy nietypowej.

9.  Co oznacza poradnictwo przez całe 
życie (LLG) i jak to działa?

 Celem szkolenia jest uświadomienie 
uczestnikom wagi LLG (poradnictwa 
przez całe życie) i dostarczenie im infor-
macji na temat ram instytucjonalnych 
oraz systemu informacji LLG. Uczestnicy 
staną się specjalistami w przygotowy-
waniu decyzji związanych z ukierunko-
waniem zawodowym i kształtowaniem 
kariery oraz w świadczeniu niezbędnego 
wsparcia przy korygowaniu kariery, tak 
aby tworzyć indywidualne ścieżki uczenia 
się oraz portfolio. Uzyskają odpowiednią 
wiedzę dotyczącą metodologii i narzędzi, 
które są konieczne przy doradztwie oraz 
przygotowywaniu i wdrażaniu indywidu-
alnych planów budowania drogi życiowej.
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10. Jakie organizacje mogą świadczyć po-
moc?

 Celem szkolenia jest przedstawienie moż-
liwości, zarówno ogólnych, jak i bardziej 
ukierunkowanych, związanych z drogą 
kariery w kraju oraz doradztwem zawo-
dowym – w dziedzinie doradztwa za-
wodowego przedstawia się praktyczne 
wykorzystanie usług i instytucji je świad-
czących, w szczególności w świetle moż-
liwych korzyści płynących z wykorzystania 
LLG dla rynku pracy w wymiarze jednost-
kowym oraz społecznym.

11. Informacje na temat rynku pracy
 Głównym celem szkolenia jest przed-

stawienie krajowego systemu edukacji 
i jego instytucji (edukacja publiczna, edu-
kacja dorosłych, szkolenia zawodowe), jak 
również najważniejszych jego koncepcji. 
Uczestnicy mogą ponadto uzyskać pod-
stawowe umiejętności związane z ryn-
kiem pracy oraz poznać koncepcje doty-
czące wiedzy, jak również trendy w kraju 
i za granicą.
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Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie

Zastosowanie wszystkich niżej opisanych na-
rzędzi jest dobrowolne i zależy od decyzji 
i kompetencji doradcy zawodowego.

Doradcy zawodowi w Polsce używają dwóch 
rodzajów narzędzi ICT: synchronicznych 
i asynchronicznych. Narzędzia synchroniczne 
to na przykład: Skype, Gadu-Gadu, Tlen (ko-
munikatory internetowe). Przykłady narzędzi 
asynchronicznych to: e-mail, blogi, Wikipe-
dia, YouTube, Google Video, kanały RSS, fora 
internetowe, platforma Moodle. Stosowane 
oprogramowanie to m. in.: oprogramowanie 
do prezentacji, bazy danych, edytory tekstu, 
arkusze kalkulacyjne, programy do grafiki, 
oprogramowanie do tworzenia map myśli 
(mind mapping). W użyciu są również róż-
ne systemy zarządzania, takie jak CMS – np. 
Joomla!, Wordpress, oraz LMS/WebCT – np. 
Moodle. Do utrzymywania sieci kontaktów 
zawodowych i społecznych doradcy używają 
Facebooka, NK, Twittera, Goldenline, LinkedIn. 
Wśród stosowanych narzędzi internetowych 
są również strony WWW przeznaczone do 
prezentacji online – Slideshare, Imageshack, 
Photobucket, Flickr, Picasa; do dzielenia się 
dokumentami – Scribd, Google Docs; do two-
rzenia map myśli – mind24, Bubbl.

Najpopularniejsze narzędzia ICT powstały 
w Pracowni Testów Psychologicznych Pol-
skiego Towarzystwa Psychologicznego. 
W ofercie są testy dla psychologów (np. 
skala Człowiek w Pracy, Kwestionariusz Inte-
ligencji Emocjonalnej i Zainteresowań) oraz 
dla osób niebędących psychologami (np. 
Test Zdolności Językowych, Wielowymia-

rowy Kwestionariusz Preferencji, Wstępna 
Orientacja Zawodowa). Wstępna Orientacja 
Zawodowa (WOZ) to program komputerowy 
składający się z trzech części. W pierwszej 
z nich uczeń wykonuje zadania angażują-
ce różne zdolności umysłowe (werbalne, 
liczbowe, przestrzenno-techniczne i uwa-
gę) potrzebne przy wykonywaniu różnego 
rodzaju zawodów. Druga część programu 
składa się z pytań, które dotyczą preferencji 
związanych z czynnościami lub działaniami 
społecznymi. W części trzeciej program infor-
muje o warunkach fizycznych i cechach tem-
peramentalnych, które należy uwzględniać 
przy podejmowaniu decyzji zawodowych 
przez studentów. Dodatkowe informacje: 
www.practest.com.pl.

Sektor pracy – narzędzia internetowe
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przez 
wiele lat było inicjatorem różnych działań 
mających na celu wyposażenie doradców 
zawodowych w testy potrzebne do określania 
zainteresowań i uzdolnień. Stosowanie testów 
w poradnictwie zawodowym oferowanym 
przez urzędy pracy w Polsce podlega nastę-
pującym regulacjom prawnym:

 ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 wyżej wymie-
nionej ustawy poradnictwo zawodowe 
polega na udzielaniu bezrobotnym i po-
szukującym pracy pomocy w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca za-
trudnienia oraz pracodawcom w dobo-
rze kandydatów do pracy na stanowiska 
wymagające szczególnych predyspozycji 
psychofizycznych, w szczególności na: (...) 
udzielaniu porad z wykorzystaniem stan-
daryzowanych metod ułatwiających wy-
bór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie 

2.6 Polska
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lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu 
zainteresowań i uzdolnień zawodowych 
(...).

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 września 2010 r. 
w sprawie standardów i warunków pro-
wadzenia usług rynku pracy. Zgodnie 
z § 52 ust. 1 pkt. 1, doradca zawodo-
wy, świadcząc poradnictwo zawodowe 
i informację zawodową, wykorzystuje:  
narzędzia i metody stosowane w porad-
nictwie zawodowym i informacji zawo-
dowej, w tym standaryzowane narzędzia 
diagnostyczne służące do badania pre-
dyspozycji i zainteresowań; ust. 2: dorad-
ca zawodowy stosuje metody i narzędzia, 
w zakresie których został przeszkolony, 
i posiada wymagane uprawnienia, jeżeli 
ich stosowanie wymaga przeszkolenia 
lub posiadania uprawnień; ust. 3: dorad-
ca zawodowy posiadający wykształcenie 
psychologiczne dobiera testy psycholo-
giczne stosownie do potrzeb procesu 
doradczego, respektując przy ich stoso-
waniu obowiązujące dla danego testu 
procedury badania i interpretacji wyni-
ków oraz prawa autorskie.

W latach 1997-2005 doradcy zawodowi 
z urzędów pracy, jak również z instytucji pod-
legających ministerstwom edukacji i obrony 
narodowej, mogli używać testów J. Hollanda 
do analizy zainteresowań zawodowych. Na-
rzędzia te Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej (MPiPS) nabyło od firmy Psychological 
Assessment Resources Inc. (PAR), a następnie 
zostały one zaadaptowane do polskich wa-
runków. Testy te były dostępne tylko w wersji 
papierowej.

Obecnie MPiPS udostępnia w Internecie dwa 
narzędzia, które mogą być stosowane przez 
doradców zawodowych:

 Kwestionariusz Zainteresowań Zawodo-
wych.

 Doradca 2000 – program, który służy do 
wymiany informacji zawodowych.

Kwestionariusz Zainteresowań 
Zawodowych (KZZ)

W 2003 r. w MPiPS podjęto decyzję o stworze-
niu własnego, polskiego narzędzia do analizy 
zainteresowań zawodowych, przystosowa-
nego do potrzeb poradnictwa zawodowe-
go w urzędach pracy. Decyzję tę podjęto 
z powodu bardzo wysokich kosztów związa-
nych z kontynuacją zakupów licencji na testy 
Hollanda. Dlatego też w latach 2004-2005 
rozpoczęto prace nad nowym narzędziem, 
nazwanym Kwestionariuszem Zainteresowań 
Zawodowych (KZZ). W pracę nad tym narzę-
dziem zaangażowali się naukowcy z Politech-
niki Wrocławskiej. KZZ spełnia wymogi testu 
psychologicznego, jest zgodny z polskimi 
normami technicznymi i specjalnie przystoso-
wany do szczególnych warunków panujących 
na polskim rynku pracy. Stworzono go na 
podstawie najbardziej powszechnie stosowa-
nych teorii poradnictwa zawodowego: Stron-
ga, Supera, Kudera, Hollanda oraz Tracey’a. 
Kwestionariusz ten jednocześnie odnosi się 
do innych teorii psychologicznych, w tym teo-
rii pięcioczynnikowego modelu osobowości 
(zwanego też Wielką Piątką) Costy i McCrae’a, 
oraz teorii temperamentu.

Kwestionariusz opracowano w dwóch rów-
noważnych postaciach: w konwencjonalnej 
formie papierowej oraz jako narzędzie kom-
puterowe dostępne w Internecie. Istnieją 
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dwie wersje kwestionariusza: KZZ-D dla do-
rosłych oraz KZZ-M dla młodzieży. Został on 
stworzony do diagnozowania zainteresowań 
zawodowych dorosłych (bezrobotnych i po-
szukujących pracy – zmieniających kierunek 
kariery bądź szukających nowej pracy) oraz 
młodzieży powyżej 16 roku życia, planują-
cej lub rozpoczynającej karierę zawodową. 
Kwestionariusz jest dostępny w Internecie, 
a centralna baza danych umożliwia przecho-
wywanie wszystkich wyników testów. Na-
rzędzie ma formę ankiety z 224 pytaniami 
w wersji dla młodzieży oraz 209 dla dorosłych. 
Wypełnienie Kwestionariusza Zainteresowań 
Zawodowych (KZZ) zajmuje od 30 do 60 mi-
nut w zależności od indywidualnego tempa 
pracy. W KZZ bada się 11 zainteresowań za-
wodowych: artystyczne, badawcze, handlowe, 
komunikacyjne, konwencjonalne, mechanicz-
ne, opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, 
realistyczne i społeczne.

W pierwszej połowie 2007 r. wprowadzono pa-
pierową wersję KZZ do urzędów pracy. Od maja 
2008 r. wersja elektroniczna KZZ jest dostępna 
przez Internet dla doradców zawodowych pra-
cujących w publicznych służbach zatrudnienia, 
pod adresem https://kzz.praca.gov.pl/kzz.

KZZ został opracowany przy wykorzystaniu 
funduszy publicznych, można go zatem udo-
stępniać na podstawie licencji lub porozumie-
nia instytucjom publicznym zatrudniającym 
doradców zawodowych pracujących na po-
trzeby rynku pracy, oferujących poradnictwo 
zawodowe. Do stosowania KZZ mają prawo 
następujące instytucje: powiatowe i wojewódz-
kie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy oraz 
jednostki rekonwersji kadr Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Prawo do używania wersji kompu-
terowej i papierowej mają tylko urzędy pracy.

KZZ może być stosowany przez doradców 
zawodowych z wykształceniem psychologicz-
nym lub bez niego.

Warunkiem używania KZZ przez doradców 
zawodowych z urzędów pracy jest ukończe-
nie przez doradcę zawodowego szkolenia 
z zakresu stosowania Kwestionariusza, po-
twierdzone zaświadczeniem wydanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej lub 
instytucję szkoleniową, która uzyskała od Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej zgodę na 
prowadzenie ww. szkolenia. W ciągu ostatnich 
3 lat, dzięki dofinansowaniu Europejskiego 
Funduszu Społecznego, z zakresu stosowania 
tego narzędzia zostało przeszkolonych 900 
doradców zawodowych, co stanowi połowę 
doradców zawodowych pracujących w pu-
blicznych służbach zatrudnienia.

KZZ w wersji komputerowej posiada 3 in-
stancje:

 testową: http://158.66.L18/kzz na której 
testuje się wszelkie zmiany wprowadzane 
w aplikacji,

 szkoleniową: https://kzz.praca.gov.pl/kzz2 
na której są prowadzone szkolenia,

 produkcyjną: https://kzz.praca.gov.pl/kzz 
na której doradcy pracują na co dzień.

Z uwagi na to, iż obsługa oprogramowania 
KZZ wymaga stałej, codziennej współpracy 
pomiędzy administratorami a urzędami pracy, 
Ministerstwo sprawuje nadzór merytoryczny 
oraz informatyczny nad prawidłowym wy-
korzystaniem KZZ w urzędach pracy. W tym 
celu powołano administratorów ds. informa-
tycznych, którzy są odpowiedzialni za sprawy 
związane z utrzymaniem oprogramowania 
komputerowej wersji KZZ na serwerze MPiPS, 
oraz administratorów merytorycznych, wyło-
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nionych spośród pracowników merytorycz-
nych Wydziału Pośrednictwa Pracy i Porad-
nictwa Zawodowego.

W celu stałego utrzymania w sprawności oraz 
zapewnienia bieżącej administracji aplikacji 
KZZ MPiPS zapewnia systematyczne usługi 
pomocy technicznej, świadczone przez firmy 
zewnętrzne wyłonione w wyniku przeprowa-
dzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego. Pomoc techniczna aplikacji KZZ pozwala 
m.in. na zapewnienie sprawnego jej funkcjono-
wania, rozwoju, niezakłóconej eksploatacji oraz 
daje możliwość modyfikacji narzędzia.

Wady KZZ
 Narzędzie wymaga stałego administrowa-

nia i nadzoru technicznego, co należy do 
pracowników MPiPS – nie ma osób, które 
mogłyby zajmować się tylko i wyłącznie 
KZZ.

 MPiPS nie dysponuje „wewnętrzną” kadrą 
trenerów KZZ i korzysta przy szkoleniach 
z usług firm zewnętrznych. W tym roku 

zaplanowano wyłonienie spośród kadry 
publicznych służb zatrudnienia i przeszko-
lenie z KZZ trenerów – multiplikatorów, 
którzy w przyszłości mogliby szkolić innych 
doradców zawodowych z użytkowania ww. 
narzędzia w ramach szkoleń wewnętrznych.

Zalety KZZ
 Narzędzie KZZ jest nowatorską metodą 

dostosowaną do polskiego rynku pracy, 
uwzględniającą polskie realia i normy kul-
turowe.

 KZZ może być stosowany zarówno przez 
doradców zawodowych będących psy-
chologami, jak i doradców, którzy nie mają 
takiego wykształcenia.

 KZZ z roku na rok zyskuje coraz większą 
popularność i jest narzędziem coraz sze-
rzej wykorzystywanym przez doradców 
zawodowych. Narzędzie, którego właści-
cielem jest MPiPS, jest postrzegane jako 
profesjonalne i wiarygodne, dlatego też, 
pomimo ogromnego wyboru testów psy-
chologicznych na rynku, liczne instytucje 
chcą mieć dostęp do KZZ.

1. KZZ
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Doradca 2000

DORADCA 2000 to aplikacja internetowa uży-
wana w codziennej pracy przez doradców 
zawodowych z wojewódzkich urzędów pracy. 
Aplikacja ta jest obecnie dostępna pod adre-
sem https://doradca.praca.gov.pl.

Aplikacja „Doradca 2000” umożliwia dorad-
com zawodowym w publicznych służbach 
zatrudnienia gromadzenie informacji o klien-
tach korzystających z usług poradnictwa za-
wodowego w wojewódzkich urzędach pra-
cy. Ponadto zapewnia powszechny dostęp 
do poradnictwa edukacyjno-zawodowego 
różnym grupom społecznym w tym samym 
czasie i bez względu na to, gdzie się znajdują. 
Lokalne informacje zawodowe do programu 
wprowadzają uprawnieni doradcy zawodowi 
z całej Polski. Dzięki zastosowanej technolo-
gii każda informacja o zawodzie lub insty-
tucji edukacyjnej na lokalnym rynku pracy, 

wprowadzona przez jednego z doradców, 
jest natychmiast dostępna dla pozostałych 
użytkowników programu „Doradca 2000”.

Program służy do upowszechniania informa-
cji zawodowych za pomocą krótkich opisów 
zawodów, profili zawodów, danych statystycz-
nych oraz opisów instytucji edukacyjnych. 
Informacje te są umieszczone w dwóch pod-
stawowych modułach programu: Edukacja 
i Zawody. Moduły te są dostępne dla każde-
go użytkownika Internetu zainteresowanego 
uzyskaniem informacji zawodowych przecho-
wywanych w programie.

Program zawiera informacje rozmieszczone 
w 4 podstawowych modułach:
1. Moduł Klient umożliwia gromadzenie peł-

nej dokumentacji dotyczącej pracy z klien-
tem. Dzięki zastosowaniu centralnej bazy 
danych doradcy zawodowi korzystający 
z programu mają możliwość przygoto-



118

2

Innow
acyjne narzędzia i m

etody w
 poradnictw

ie i doradztw
ie kariery | Badania krajow

e

wywania dowolnych zestawień statystycz-
nych i raportów.

2.  Moduł Zawody umożliwia wielowymia-
rową analizę świata zawodów. Moduł 
ten prezentuje zawody w różnorodnej 
formie:

 profili zawodów – zawierających około 
czterystu różnych zmiennych opisują-
cych zawód,

 charakterystyk zawodowych – zawie-
rających pełne opisy zawodów – od 
zadań i czynności wykonywanych 
w danym zawodzie po szanse zatrud-
nienia i płace,

 teczek informacyjnych – zawierających 
monografie zawodów, z uwzględ-
nieniem w szczególności informacji 
o warunkach podjęcia pracy w danym 
zawodzie i możliwościach kształcenia 
w jego kierunku.

3.  Moduł Edukacja umożliwia prezentację 
różnego rodzaju instytucji edukacyjnych 
kształcących w wybranym zawodzie na 
terenie całego kraju; od kursów po studia 
podyplomowe.

4. Forum dyskusyjne umożliwia doradcom za-
wodowym zarejestrowanym w systemie:

 wymianę informacji o sposobach roz-
wiązywania problemów zawodowych 
klientów,

 korzystanie z doświadczeń innych do-
radców zawodowych,

 integrację środowiska doradców za-
wodowych pracujących w publicz-
nych służbach zatrudnienia.

Zalety programu „Doradca 2000”:
 źródło informacji na temat zawodów oraz 

instytucji edukacyjnych.

Wady programu „Doradca 2000”:
 wymaga stałej administracji technicznej 

i merytorycznej,
 wymaga ciągłej aktualizacji danych.

Sektor edukacji 
– przykłady narzędzi on-line

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawo-
dowej i Ustawicznej uruchomił projekt „Opra-
cowanie modelu poradnictwa zawodowego 
oraz internetowego systemu informacji edu-
kacyjno-zawodowej”, finansowany przez Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki EFS. Jednym 
z celów tego projektu jest budowa portalu 
informacyjnego dającego wszystkim dorad-
com, rodzicom i studentom łatwy dostęp do 
informacji edukacyjnych i zawodowych na 
szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajo-
wym. Projekt zostanie ukończony w grudniu 
2012 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowa-
dzi projekt „Opracowanie i udostępnienie 
spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych 
i materiałów dydaktycznych wspomagających 
proces rozpoznawania predyspozycji i zainte-
resowań zawodowych uczniów”, finansowany 
przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki EFS. 
W wyniku tego projektu ma powstać 9  róż-
nych narzędzi informatycznych stanowiących 
wsparcie dla doradców zawodowych – te-
stów, również przeznaczonych do samodziel-
nego rozwiązywania przez studentów, oraz 
gier edukacyjnych.
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WOZ – przykładowe pytanie

WOZ – przykładowe pytanie – fizyka

Innym narzędziem jest Test Obrazkowy Za-
wodów (BBT) opracowany przez Pracownię 
Psychologiczną „Nowe Życie”. Jest to meto-
da projekcji przewidziana do wykorzystania 
w poradnictwie zawodowym. Celem jest 
identyfikacja i ściślejsze określenie skłonności 
i zainteresowań. Test składa się z serii fotografii 
ludzi wykonujących właśnie jakąś pracę: 100 
zdjęć przedstawiających kobiety oraz 96 zdjęć, 
na których są mężczyźni. Możliwe są trzy od-
powiedzi: pozytywna, negatywna i neutralna. 
Interpretacji dokonuje się na podstawie kon-
cepcji teoretycznych Leopolda Szondiego. 
Podstawowe potrzeby człowieka są powiąza-
ne z wymaganiami zawodowymi. Konstrukcję 
testu i sposób jego interpretacji objaśnia się 
na przykładach zastosowania testu w kilku 
przypadkach poradnictwa zawodowego.

Test Obrazkowy Zawodów (BBT) to rodzaj 
narzędzia psychologicznego, ale mogą go 
używać wszyscy doradcy zawodowi po przej-
ściu 20-godzinnego kursu.

Dodatkowe informacje: www.charakterologia.pl, 
www.achtnich.ctsoft.com.pl.

BBT – okienko uruchamiania
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BBT – przykładowe pytanie
 

BBT – przykładowe wyniki

dawaniu testów zarówno w wersji papierowej, 
jak i  komputerowej jest Pracownia Testów 
Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego.

Tradycje tej instytucji sięgają początku lat 
osiemdziesiątych. Przedmiotem działalno-
ści Pracowni, oprócz opracowywania testów 
psychologicznych, jest szerzenie etycznych 
i profesjonalnych standardów diagnozy opar-
tej na narzędziach psychometrycznych. Jako 

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

Doradcy mogą również dysponować innymi 
narzędziami w wersji komputerowej służą-
cymi do badania zainteresowań i uzdolnień 
zawodowych. Testy te są udostępniane przez 
komercyjne firmy lub towarzystwa psycholo-
giczne. W Polsce najbardziej znaną instytucją, 
która specjalizuje się w opracowywaniu i wy-
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największy w Polsce wydawca testów Pracow-
nia dokonuje adaptacji i normalizacji testów 
zagranicznych, wydaje testy polskich autorów, 
publikuje programy edukacyjne oraz książki 
dotyczące technik diagnozy i inne z zakresu 
psychologii.

W Polsce przykłada się wielką wagę do re-
spektowania praw autorskich. Każdy test roz-
powszechniany przez MPiPS lub inne insty-
tucje, w tym komercyjne, podlega ochronie 
prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych, co oznacza, iż nie można 
kopiować jego egzemplarzy, wykorzystywać 
fragmentów lub ich rozpowszechniać bez 
zgody jednostki, która posiada do tego testu 
majątkowe prawa autorskie.

Ochrona praw autorskich oznacza także nie-
udostępnianie testów innym instytucjom 
oraz zakaz ich wykorzystywania w zakresach 
nieprzewidzianych zawartymi umowami lub 
porozumieniami.

W przypadku większości testów psychologicz-
nych zazwyczaj nie zawiera się umowy w tej 
sprawie z urzędami pracy. Instytucje sprzedają 
testy urzędom pracy za okazaniem dyplomu 
pracownika, świadczącego o wykształceniu 
psychologicznym.

Testy psychologiczne mogą być stosowane 
jedynie przez osoby posiadające wykształce-
nie psychologiczne, a co za tym idzie, tylko 
psychologowie mają prawo do zakupu te-
stów, przeprowadzenia badania i interpretacji 
wyników. Większość testów jest przedmiotem 
studiów i dlatego też absolwenci psychologii 
przeważnie mogą stosować testy psycholo-
giczne nie posiadając zaświadczenia o ukoń-

czeniu odpowiedniego szkolenia. Takie ogra-
niczenia wynikają też z konieczności ochrony 
osób poddawanych badaniom testowym oraz 
przeciwdziałania nadużyciom w tym zakre-
sie. Studia psychologiczne w ramach zajęć 
teoretycznych i praktycznych przygotowują 
studentów do prawidłowego stosowania te-
stów w przyszłej pracy z ludźmi, dlatego też 
doradcy posiadający wykształcenie psycholo-
giczne mogą używać testów stricte psycholo-
gicznych. Doradcy zawodowi nieposiadający 
wykształcenia psychologicznego powinni le-
gitymować się odpowiednimi zaświadczenia-
mi o ukończeniu szkolenia z testu, którego 
używają.

Dobór testów psychologicznych podlega in-
dywidualnej ocenie doradcy z wykształce-
niem psychologicznym.

Przykłady testów dostępnych w wersji kom-
puterowej, stosowanych przez doradców 
zawodowych w urzędach pracy, to: Bateria 
Testów APIS-P(R), kwestionariusz osobowości 
Eysencka EPQ-R, Formalna Charakterystyka 
Zachowania – Kwestionariusz Temperamen-
tu, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, 
Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Popularny 
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej, In-
wentarz Stanu i Cechy Lęku STAI, Popularny 
Test Inteligencji, Kwestionariusz Temperamen-
tu PTS, Wielowymiarowy Kwestionariusz Pre-
ferencji WKP, Test Matryc Ravena.

Kursy internetowe dla doradców

W Polsce są kursy dla doradców dostępne 
przez Internet. Dwa lata temu Euroguidan-
ce Polska Edukacja przygotowała szkolenie 
on-line „Wielokulturowość w poradnictwie 
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zawodowym”. Wprowadzając nowe szkolenie 
dla doradców zawodowych umożliwiliśmy im 
udział w kursie „Używanie Moodle”.

Szkolenie „Wielokulturowość w poradnictwie 
zawodowym” skierowane było do doradców 
zawodowych z sektora edukacji, pracujących 
np. w szkołach, poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych oraz uniwersyteckich biu-
rach karier. Głównym celem projektu było 
przygotowanie doradców zawodowych do 
pracy z uczniami/studentami pochodzący-
mi z różnych kultur poprzez przekazanie im 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności oraz 
stworzenie u nich nowych postaw wobec 
imigrantów, przy wykorzystaniu nowej formy 
nauczania (e-learning). Kurs obejmował róż-
ne metody nauczania, np. pracę z tekstem – 
naukę na podstawie materiałów dostępnych 
na platformie Moodle; analizę materiałów 
źródłowych – filmów, artykułów prasowych, 
zdjęć, fragmentów publikacji; rozwiązywanie 
poszczególnych zadań (studium przypadku, 
test); dyskusje wśród uczestników na forum. 
Po ukończeniu kursu uczestnicy potrafili: 
rozpoznać i określić obszary, w których imi-
granci napotykają na trudności, scharakte-
ryzować wartości kulturowe i zasady ważne 
dla imigrantów przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących edukacji i zawodu, scharakte-
ryzować proces psychologiczny grupy znaj-
dującej się na styku kultur, scharakteryzo-
wać sposoby komunikacji z imigrantami, 
opisać wpływ doświadczeń uchodźców na 
podejmowane przez nich decyzje zawodo-
we, zdefiniować podstawowe koncepcje 
wielokulturowości, podać mniejszości et-
niczne i narodowe występujące w Polsce, 
scharakteryzować kultury reprezentowane 
w Polsce. Poznali też zasady przeprowadza-
nia indywidualnych wywiadów w związku 

z poradnictwem, w szczególności w klu-
czowych momentach procesu poradnictwa 
zawodowego, oraz nauczyli się przygotowy-
wać warsztaty dla dzieci i młodzieży poświę-
cone wielokulturowości. Kurs jest prowadzo-
ny na dwóch poziomach: podstawowym 
i zaawansowanym. Każda edycja kursu trwa 
10 tygodni. Kurs składa się z pięciu bloków 
tematycznych podzielonych na dwie części. 
Każda część trwa tydzień. W grupie szkole-
niowej jest 25 osób.

MPiPS nie prowadzi szkoleń internetowych 
dla doradców zawodowych z zakresu metod 
i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie. 
Instytucje edukacyjne i szkoły wyższe mają 
w swojej ofercie szkolenia e-learningowe z za-
kresu doradztwa zawodowego. Takie studia 
podyplomowe, realizowane przez Internet, 
prowadzi np. Wyższa Szkoła Nauk Społecz-
nych w Lublinie.
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Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie 

Sektor edukacyjny
W ramach systemu edukacji istnieje dość 
duża sieć osób zajmujących się w praktyce 
poradnictwem i doradztwem w różnych in-
stytucjach, a nieodłączną częścią ich pracy 
jest pomoc uczniom, studentom, rodzicom 
i innym pedagogom w zapoznaniu się ze 
światem edukacji i światem pracy. Nauczycie-
le pełniący funkcję doradców edukacyjnych 
oraz pedagodzy specjalni świadczą usługi 
doradztwa zawodowego, poradnictwa oraz 
informacji w szkołach.

Program internetowy PROFORIENT stanowi 
aktualne narzędzie wspomagające dorad-
ców edukacyjnych pracujących w szkołach 
podstawowych z uczniami przechodzącymi 
ze szkoły podstawowej do średniej. Jest on 
przeznaczony do przechowywania w formie 
elektronicznej dokumentacji uczniów. PRO-
FORIENT dostarcza wyczerpujących informacji 
potrzebnych do wybrania uczniowi odpo-
wiedniej szkoły oraz specjalizacji. Pozwala 
również na określenie założeń ucznia doty-
czących rekrutacji do szkół średnich (tych, 
które go interesują). Na podstawie tych da-
nych można prowadzić dalsze poradnictwo 
i doradztwo. Uczniom szkół integracyjnych 
program dostarcza informacji na temat spe-
cjalizacji, które są dostępne w szkołach śred-
nich i odpowiednie dla studentów o danych 
specjalnych potrzebach. Program wspomaga 

również działania administracyjne związa-
ne z drukowaniem wniosków do szkół śred-
nich. Obecnie można określić uwarunkowania 
uczniów przy rekrutacji do szkół średnich tyl-
ko w ramach jednego regionu (Słowacja ma 
8 regionów). W przyszłości jednak powinno 
to być możliwe na obszarze całej Słowacji. 
Źródła: www.svsmi.sk

W ramach projektu „Likwidacja barier dla mo-
bilności edukacyjnej” powstał portal www.
strednaskola.sk, stworzony przez SGI – Slovak 
Governance Institute. Celem tego portalu 
jest wsparcie transparentnego, uczciwego 
wyboru szkoły średniej dla ucznia, oparte-
go nie tylko na wiedzy, ale również na jego 
umiejętnościach. Portal zawiera bazę danych 
szkół średnich, artykuły prasowe, fora, testy, 
kalendarze z ważnymi datami etc. Projekt zre-
alizowano przy wsparciu Instytutu Społeczeń-
stwa Otwartego. Źródła: www.strednaskola.sk

Sektor pracy
Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Ro-
dziny odpowiada za narzędzie internetowe 
zwane „ISTP (Zintegrowany System Typo-
wych Stanowisk)”. ISTP jest bazą informacji 
dotyczących świata pracy i metod wykorzy-
stywania informacji do ułatwienia komunikacji 
na rynku pracy i poprawienia jej skuteczności. 
Grupą docelową są wszyscy uczestnicy ryn-
ku pracy: uczniowie i studenci, pracownicy 
i pracodawcy. W serwisie znajdują się również 
informacje dotyczące edukacji zawodowej, 
instytucji szkoleniowych i służb zatrudnie-
nia. ISTP dopasowuje pracę do ludzi. Serwis 

2.7 Słowacja
 dr Stefan Grajcar, inż. Jozef Detko, mgr Lenka Bekova 
 – Centrum Euroguidance, słowackie stowarzyszenie akademickie 
 ds. współpracy międzynarodowej
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umożliwia pracodawcom lepsze opisywanie 
oferowanych miejsc pracy, a pracownikom – 
ocenić predyspozycje do różnych rodzajów 
pracy. Klient może stworzyć własny profil po 
wypełnieniu kilku kwestionariuszy. W przy-
padku zgodności między profilem klienta 
a typową pozycją system zaproponuje naj-
bardziej odpowiednie zawody. System daje 
również zalecenia co do rozwoju osobistego 
jednostek oraz podnoszenia ich umiejętności.

System składa się z 4 narzędzi:
 Rejestr typowych stanowisk (KTP –Karto-

téka typových pozícií)
– przegląd ok. 1900 typowych stanowisk 

i zawodów,
– profil typowego stanowiska składa 

się z: charakterystyki typowego sta-
nowiska (określenie, charakterystyka 
ogólna, wykonywana praca), typo-
we aspekty miejsca pracy (charakter 
i przedmiot pracy, narzędzia i warunki 
pracy), wymagania dla osoby na ta-
kim stanowisku (warunki zdrowotne, 
ogólne i szczególne umiejętności za-

wodowe) oraz sytuacji na rynku pracy 
(popyt i podaż, koszt pracy).

 Analiza potencjału indywidualnego (AIP – 
Analýza individuálneho potenciálu)
– program zbierania informacji dotyczą-

cych umiejętności, cech osobowości, 
warunków zdrowotnych i osobistych 
preferencji,

– pomoc w poszukiwaniu pracy na sie-
ciowych portalach (portal Centralnego 
Urzędu Pracy, Spraw Społecznych i Ro-
dziny, portale EURES i Profesia).

 Planowanie kariery (KP – Kariérové pláno-
vanie)
– szacowanie założeń i możliwości klien-

ta co do wykonywania danej pracy 
– informacje na temat mocnych i sła-
bych stron klienta, zalecenia co do 
obszarów wymagających poprawy.

 Katalog miejsc pracy (KPM – Katalóg pra-
covných miest)
– możliwość stworzenia przez praco-

dawcę własnych opisów miejsc pracy 
i katalogu stanowisk. 

Źródło: www.istp.sk

(analiza miejsca pracy)
PROFILE TYPOWYCH STANOWISK

  
   

 

(analiza indywidualnego potencjału)
PROFILE OSOBISTE

  
  

ANALIZA ZDOLNOŚCI 
(porównanie baz danych – dopasowanie)  

ODPOWIEDNIE
MIEJSCA PRACY

  
 

ROZBIEŻNOŚCI dot. 
ZDOLNOŚCI

 
 

 

Analiza zdolności – dopasowanie:
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Jednym z narzędzi służących planowaniu 
edukacji, szkoleń i karier jest interaktywny 
program komputerowy Przewodnik po za-
wodach, powstały w ramach projektu Le-
onardo da Vinci. Zawiera on informacje na 
temat ponad 650 zawodów, wraz z obrazkami 
i komentarzem audio. Znajduje się tam rów-
nież dużo informacji dotyczących rynku pracy 
i porad na temat starania się o pracę czy pisa-
nia życiorysu. Program oferuje liczne narzędzia 
służące wyborowi kariery, w tym kwestiona-
riusze zainteresowań. Jest on dostępny dla 
doradców edukacyjnych, osób zajmujących 
się poradnictwem i doradztwem w Centrach 
Poradnictwa Edukacyjnego i Psychologiczne-
go oraz Prewencji w Biurach Pracy, Spraw Spo-
łecznych i Rodziny oraz w innych instytucjach. 
Na stronie internetowej www.povolania.eu 
można uzyskać więcej informacji dotyczących 
różnych zawodów i wyboru pomiędzy nimi 
na podstawie kwestionariuszy badających 
zainteresowania i umiejętności, popularnych 
specjalizacji, charakteru pracy, rodzaju miejsca 
pracy etc. Oprócz wersji słowackiej jest kilka 
innych wersji krajowych, dostępnych w ośmiu 
językach na stronie www.gwo.cz. 
Źródło: www.povolania.eu

Click Job Fair to internetowe targi pracy 
skierowane przede wszystkim do młodzieży 
w wieku 18-29 lat. Grupa docelowa to nie tyl-
ko bezrobotni, ale też studenci i absolwenci 
szkół średnich i uczelni, jak również osoby już 
obecne na rynku pracy. Trzydniowy program 
był wypełniony prezentacjami wideo, warsz-
tatami interaktywnymi, dyskusjami i czata-
mi na żywo. Prezentacje wideo składały się 
z 3 części:
1. Dział profesjonalny – poświęcony różnym 

obszarom zainteresowań (marketing, IT, 
rynek pracy, samopoznanie).

2. Dział personalny, w którym mówcy się 
przedstawiali.

3. Dyskusje on-line – odwiedzający mogli 
tam w określonych terminach rozmawiać 
z prezenterami, pytać ich o sprawy zawo-
dowe i osobiste związane z rozwojem ich 
kariery.

Wirtualne stragany i ich zawartość były dostęp-
ne przez prawie dwa miesiące po tym wyda-
rzeniu (targach). Rok 2011 był drugim rokiem, 
w którym ta wirtualna impreza się odbyła. 
Wyłącznymi partnerami projektu byli: Central-
ny Urząd Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, 
wraz z siecią EURES działającą na Słowacji. 
Źródło: www.clickjobfair.sk

Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

Nawigacja w poszukiwaniu zawodu (w ory-
ginale: Berufsnavigation) to poradnictwo za-
wodowe zorientowane na źródła. Podejście 
to opracował Thomas Diener ze Szwajca-
rii. W 2006 r. T. Diener nawiązał współpracę 
z Instytutem Psychologii Procesu na Słowacji. 
W 2007 r. rozpoczęła się pierwsza runda sys-
tematycznych, jednorocznych szkoleń. W po-
dejściu tym określa się nie tylko możliwości 
i potencjał klienta, ale bierze się pod uwagę 
również poziom motywacji. Próbuje się zna-
leźć najlepsze zawody, w których klient czułby 
się komfortowo, zgodnie ze swoimi cechami 
osobowości oraz osobistymi preferencjami co 
do motywacji. Stosowane są różne procedury 
kreatywne w procesie podejmowania decyzji 
w kwestiach planowania kariery i życia, jak 
również czynniki „miękkie” (marzenia, życze-
nia, pragnienia). Bardzo ważna jest praca z ru-
chem, przestrzenią i uczuciami. Jest to proces 
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przede wszystkim kreatywny, obejmujący trzy 
fazy: 1. Inkubacja, 2. Inspiracja, 3. Realizacja. 
Stosowane techniki to m.in.: wywiady, co-
aching, odgrywanie ról, ćwiczenia kreatyw-
ności, ekspresja poprzez sztukę etc. Metoda 
ta nadaje się dla wszystkich – niezależnie od 
wieku – którzy chcieliby, aby ich praca miała 
znaczenie i związek z ich życiem.
Źródła: http://www.fairwork.ch, www.naviga-
ciavpovolani.sk 

Internetowe kursy dla doradców

Obecnie nie ma na Słowacji dostępnych przez 
Internet kursów dla doradców. Jeżeli chodzi 
o szkolenia dostępne on-line, na uniwersyte-
tach jest trochę kursów poświęconych do-
radztwu zawodowemu, głównie na wydzia-

łach psychologii i andragogiki. Na przykład 
na Uniwersytecie Komeńskiego (Wydział Nauk 
Społecznych i Ekonomicznych) jest prowa-
dzony jednosemestralny kurs pod tytułem 
„Doradztwo zawodowe”.
Oprócz kursów psychologicznych na wydzia-
łach artystycznych i humanistycznych są rów-
nież kursy z zarządzania zasobami ludzkimi 
na wydziałach zarządzania i innych, na przy-
kład na niektórych politechnikach. Istnieją też 
różne możliwości dalszej edukacji i szkolenia 
stworzone w ramach projektów wspieranych 
przez UE, na przykład realizowany obecnie 
projekt Centrum Metodyki i Pedagogiki „Roz-
wój zawodowy i kariera pedagogów”. W ra-
mach tego projektu zostanie zrealizowany 
program edukacyjny „Przygotowanie studen-
tów do rynku pracy – doradztwo zawodowe 
w szkołach i obiektach szkolnych”.
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Narzędzia teleinformatyczne 
w poradnictwie

Doradztwo zawodowe w Słowenii świadczą 
doradcy w szkołach i na uczelniach wyższych 
oraz doradcy zawodowi w ośrodkach infor-
macji i poradnictwa zawodowego. Słoweńskie 
służby zatrudnienia również zapewniają do-
radztwo osobom bezrobotnym oraz osobom 
poszukującym pracy w urzędach pracy.

W Słowenii w poradnictwie i doradztwie za-
wodowym stosuje się przede wszystkim na-
stępujące narzędzia ICT:

 Kam in kako/Gdzie i jak,
 eSvetovanje/eDoradztwo oraz
 Moja izbira/Mój wybór.

Kam in kako/Gdzie i jak (http://www.ess.gov.
si/ncips/cips/kam in kako) to interaktywny 
program komputerowy służący do wyboru 
najbardziej odpowiedniego zawodu. Korzy-
stają z niego uczniowie ze szkół podstawo-
wych, ponadpodstawowych i wyższych, a tak-
że bezrobotni oraz osoby rozważające zmianę 
ścieżki kariery lub zainteresowane zmianą 
zatrudnienia.

Korzystanie z programu „Gdzie i jak” ma miej-
sce w szkołach, ośrodkach informacji i doradz-
twa zawodowego, urzędach pracy i innych 
centrach kształcenia ustawicznego (ang. life-
long learning centres). Jedynie doradcy uczest-
niczący w specjalnych szkoleniach organizo-
wanych przez Euroguidance Słowenia mogą 
używać tego programu jako narzędzia porad-
nictwa. „Gdzie i jak” zachęca użytkowników do 

2.8 Słowenia
 mgr Sabina Skarja, Zlata Slibar i Sandra Iglicar Cepon

rozważenia poszczególnych zawodów oraz 
określenia obszarów zawodowych, następnie 
omawianych z doradcą zawodowym, uzy-
skania szczegółowych informacji na temat 
odpowiednich i interesujących zawodów oraz 
poszerzenia wiedzy na ich temat.

Słoweńskie służby zatrudnienia uiszczają opła-
tę licencyjną, dzięki czemu test jest darmo-
wy, a program będzie również udostępniony 
w Internecie.
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eSvetovanje/eDoradztwo (http://apl.ess.
gov.si/eSvetovanje/) to darmowa usługa 
świadczona przez słoweńskie służby zatrud-
nienia. Użytkownicy mogą korzystać z róż-
nych narzędzi samooceny; mogą sprawdzać 
możliwości zatrudnienia i wyznaczać możli-
we do osiągnięcia cele, zdobywać i wyko-
rzystywać umiejętności poszukiwania pracy 
oraz posługiwać się danymi dotyczącymi 
miejsc na rynku pracy. Co więcej, mogą 
przeglądać ofertę zgodnie ze wskazówkami 
lub według własnych potrzeb. Usługa „eDo-
radztwo” została podzielona na 4 moduły: 
„Samoocena”, „Cele związane z zatrudnie-
niem”, „Umiejętności poszukiwania pracy” 
oraz „Rynek pracy”.

W pierwszym module „Samoocena” użyt-
kownicy mogą ocenić swoje zainteresowania, 
cechy oraz kompetencje za pomocą informa-
cji, poradnictwa oraz kilku kwestionariuszy.

Drugi moduł to „Cele związane z zatrudnie-
niem”. Użytkownik może skorzystać z 4 me-
tod wyszukiwania możliwości zatrudnienia: 

według rodzaju zatrudnienia, wykształcenia, 
typów osobowości Hollanda (poszukiwanie 
celów związanych z zatrudnieniem według 
własnych zainteresowań) oraz według stan-
dardowej klasyfikacji zawodów.

Trzeci moduł, „Umiejętności poszukiwania 
pracy”, pomaga użytkownikom w zrozumie-
niu znaczenia aktywnego poszukiwania pracy 
oraz przedstawia informacje oraz możliwości 
edukacyjne wspomagające rozwój kompe-
tencji w 4 podstawowych dziedzinach: poszu-
kiwanie pracy, ubieganie się o pracę, rozmo-
wa kwalifikacyjna oraz planowanie i działania 
następcze.

Czwarty moduł, „Rynek pracy”, umożliwia 
osobom poszukującym pracy zapoznanie 
się z rynkiem pracy, pomaga w określeniu 
planów zawodowych, weryfikuje je i przed-
stawia wybrane dane słoweńskim służbom 
zatrudnienia. Użytkownicy mają dostęp do 
bazy ofert pracy (pracodawcy mają prawny 
obowiązek rejestracji wszystkich ofert pracy), 
a zarazem do danych statystycznych dotyczą-
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cych ofert pracy w wybranym zawodzie lub 
dla osób z danym wykształceniem.

Zarejestrowani użytkownicy mogą również 
skorzystać z dwóch dodatkowych usług:

 Mój folder, w którym mogą przechowy-
wać wyniki testów, wybrane informacje 
dotyczące interesującego ich zawodu, 
plany działań, itp.

 Osobisty e-doradca – pomocny w razie 
wystąpienia jakichkolwiek przeszkód oraz 
w podejmowaniu decyzji dotyczących 
ścieżki kariery.

Strona internetowa Moja izbira/Mój wybór 
stanowi źródło informacji o szkołach, pro-
gramach kształcenia, zawodach, krajowych 
kwalifikacjach zawodowych, doradztwie dla 
uczniów przechodzących do szkół ponadpod-
stawowych i ich rodziców, a także o kształceniu 
osób dorosłych. Niestety strona nie zawiera 
informacji dotyczących szkół wyższych do-
stępnych na portalu internetowym PLOTEUS 
(http://ec.europa.eu/ploteus/). W związku 
z powstawaniem akademickich biur karier po-
radnictwo to będzie również udoskonalane. 
Również doradcy zawodowi znajdą potrzebne 
informacje na portalu „Mój wybór”: ustawo-
dawstwo, literaturę tematyczną, przydatne 
linki, glosariusz, itp. Wszystkie informacje są 
prezentowane w gotowej do druku formie 
przyjaznej dla użytkownika. Strona jest na-
rzędziem interaktywnym. Dzięki trzystopnio-
wej rejestracji użytkownicy mogą stworzyć 
własne foldery do katalogowania wybranych 
informacji o szkołach, programach, zawodach, 
krajowych kwalifikacjach zawodowych czy 
doradztwie. Każdy użytkownik może także 
zwrócić się do administratora serwisu z do-
wolnym pytaniem.

Portal internetowy „Mój wybór” to wynik 
współpracy wszystkich głównych instytucji 
partnerskich zajmujących się doradztwem 
zawodowym w Słowenii. Każda zaangażowa-
na instytucja wyraziła zgodę na uczestnictwo 
w redagowaniu serwisu oraz zobowiązała 
się do regularnego dostarczania aktualnych 
informacji.

Internetowe doradztwo zawodowe jest pro-
wadzone za pośrednictwem gry video. Po 
prostej rejestracji każdy użytkownik ma do-
stęp do informacji na temat zainteresowań 
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zawodowych. Użytkownik odpowiada na ze-
staw pytań, po czym ogląda film dotyczący 
odpowiedniego zawodu lub tworzy swoją 
osobistą kreskówkę (http://www. mojaizbira 
.si/igrica/).

Doradcy zawodowi mają również do dyspo-
zycji dodatkowe narzędzie pracy z klientami 
– „Test zainteresowań naukowych”.

Wyżej wymienione narzędzia ICT są wykorzy-
stywane w poradnictwie w sektorze zatrud-
nienia i edukacji. Wydajność tych narzędzi nie 
podlega dodatkowym badaniom, ponieważ 
normy są ustalane indywidualnie dla poszcze-
gólnych testów.

Zalety narzędzi ICT dla doradców zawodo-
wych i klientów są następujące:

 system komputerowy umożliwia przyjęcie 
i zapisanie ogromnej ilości informacji, co 
przyśpiesza proces poradnictwa i zwiększa 
jego wydajność;

 system komputerowy podaje logiczne 
i przedmiotowe pytania oraz zachęca do 
samooceny;

 komputer może pełnić rolę „zaklinacza” 
podczas rozmów, udzielając jednocześnie 
obiektywnych porad;

 system komputerowy nie ma uprzedzeń, 
które mógłby mieć doradca;

 rozwój technologiczny jest również zwią-
zany z przekazywaniem informacji i świad-
czeniem usług w poradnictwie.

Narzędzia ICT dla doradców zawodowych 
i klientów mają również pewne wady:

 komputer nie zastąpi doradcy zawodowe-
go i rozmowy z nim;

 bez dodatkowego szkolenia zachodzi 
prawdopodobieństwo złego wykorzysta-

nia informacji wygenerowanych kompu-
terowo;

 niektórzy klienci nie mają zaufania do 
komputerów, ponieważ nie potrafią z nich 
korzystać lub nie wierzą w bezpieczeń-
stwo własnych danych osobowych;

 komputery nie stanowią praktycznego 
narzędzia w pracy grupowej;

 praca z komputerem nie jest osobista 
w przeciwieństwie do bezpośredniej roz-
mowy z doradcą zawodowym.

Takie narzędzia jak „Gdzie i jak”, „Test zainte-
resowań naukowych” oraz „Mój wybór” mają 
szerokie zastosowanie w sektorze edukacji 
w zależności od potrzeb. Program „Gdzie i jak” 
cieszy się dużą popularnością wśród uczniów 
i doradców zawodowych pracujących w szko-
łach. Ma również szerokie zastosowanie w do-
radztwie zawodowym świadczonym na rzecz 
wszystkich grup docelowych. „eDoradztwo” 
jest wykorzystywane głównie przez osoby 
bezrobotne, ale stanowi również przydatne 
źródło informacji dla studentów szkół wyż-
szych i nie tylko. Doradztwo na odległość, 
dostępne za pośrednictwem narzędzia „eDo-
radztwo”, umożliwia użytkownikom kontakt 
z eDoradcami w sprawach dotyczących kilku 
tematów. To dopiero początki funkcjonowania 
serwisu „eDoradztwo’’ i zgodnie z pierwszymi 
opiniami jest on zbyt szczegółowy i wymaga 
udoskonalenia w przyszłości.
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Narzędzia psychologiczne 
(opierające się na samopoznaniu)

Zastosowanie narzędzi psychologicznych 
w dziedzinie pracy i kształcenia regulują na-
stępujące instytucje:

 Międzynarodowa Komisja ds. Testów (ITC) 
(wytyczne dotyczące stosowania testów).

 Europejskie Stowarzyszenie Wydawców 
Testów (European Test Publishers Group) 
(wydawcy testów w Europie).

 Europejska Federacja Towarzystw Psy-
chologicznych EFPA (szablony oceny 
testów).

 Komisja ds. Psychodiagnostyki (Commis-
sion for Psychodiagnostic Resources) (wy-
tyczne dotyczące stosowania testów psy-
chologicznych oraz kodu etyki zawodowej 
psychologów).

Stosowanie narzędzi psychologicznych w Sło-
wenii reguluje specjalna instytucja publiczna, 
tzw. Ośrodek Psychodiagnostyki/Center za 
psihodiagnosticna sredstva (www.center-
-pds.si).

Możliwość stosowania takich testów uza-
leżnia się od kwalifikacji doradcy zawodo-
wego (zazwyczaj wymagane jest wykształ-
cenie wyższe w zakresie nauk społecznych, 
specjalne przeszkolenie oraz doświadczenie 
zawodowe w dziedzinie doradztwa zawodo-
wego). Głównym testem psychologicznym 
stosowanym w poradnictwie w Słowenii jest 
ang. Self-directed Search. Narzędzie to stosuje 
się w przypadku uczniów przechodzących na 
kolejny etap kształcenia, w urzędach pracy, 
w przypadku osób rozpoczynających for-
malną edukację lub samozatrudnienie, itp. 
Test jest również dostępny dla zarejestro-

wanych bezrobotnych w ramach narzędzia 
„eDoradztwo”.

Klienci mogą bezpłatnie korzystać z wymie-
nionych narzędzi psychologicznych i usług 
w ramach poradnictwa. Opłata za niektóre 
testy, np. samobadanie, obowiązuje organi-
zacje, ale nie klientów. Wymienione metody 
stosuje się w ramach badania zaintereso-
wań zawodowych oraz planowania karie-
ry, szczególnie w przypadku młodych ludzi 
przechodzących na kolejny etap kształcenia 
i bezrobotnych, ale także w przypadku osób 
zainteresowanych zmianą miejsca pracy lub 
ścieżki zawodowej.

Każdego roku słoweńskie służby zatrudnie-
nia organizują dla uczniów klas ósmych ze 
wszystkich szkół podstawowych w kraju te-
sty zdolności intelektualnych MFBT (Multi-
factoral battery testing) przed przejściem 
do szkół ponadpodstawowych. Wyniki prze-
prowadzonych testów stanowią narzędzie 
pomocne dla szkolnych doradców zawo-
dowych oraz doradców zawodowych sło-
weńskich służb zatrudnienia pracujących 
z uczniami przechodzącymi na rynek pracy 
lub na kolejny etap kształcenia. Koszt testów 
darmowych dla uczniów i szkół pokrywają 
słoweńskie służby zatrudnienia. Udział w te-
stach, przeprowadzanych wyłącznie przez 
psychologów, jest dobrowolny, w związ-
ku z czym niezbędna jest zgoda rodziców 
ucznia. Wyniki testów są bardzo przydatne 
w planowaniu ścieżki kariery.

Euroguidance Słowenia co roku aktualizuje 
test „Gdzie i jak”. Jest także członkiem grupy 
roboczej ds. utworzenia i aktualizacji narzę-
dzi „Mój wybór” i „eDoradztwo”. Nad nowymi 
narzędziami poradnictwa pracują również 
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Ośrodek Psychodiagnostyki oraz słoweńskie 
służby zatrudnienia. Najpopularniejsze dzie-
dziny to badanie zainteresowań zawodowych, 
edukacja i szkolenia.

Nowe narzędzia wprowadzają również orga-
nizacje prywatne, np. Kadis. Jednym z nich 
jest E.guide online (http://en.eguide-project.
eu/) – interaktywny system wielu narzędzi do 
badania i dostosowania kompetencji niezbęd-
nych w poszukiwaniu pracy. Za pozwoleniem 
osoby poszukującej pracy doradcy mają do-
stęp do jej danych osobowych, dzięki czemu 
mogą udzielić modułowej i indywidualnej 
pomocy w odpowiedzi na jej konkretne po-
trzeby, niwelując tym samym ewentualne 
braki w kompetencjach. Celem tego narzę-
dzia jest zaspokojenie potrzeb doradców oraz 
osób poszukujących pracy.

E.guide zapewnia:
 narzędzia oceny (samoocena osoby po-

szukującej pracy dotycząca głównych 
kompetencji uniwersalnych),

 porównanie wyników badanej osoby 
z wybranymi profilami kompetencji w celu 
zidentyfikowania braków w kompeten-
cjach (przeprowadzane przez doradcę),

 opracowanie portfolio (osoby poszukują-
cej pracy),

 różne źródła informacji (zarówno dla do-
radców, jak i dla osób poszukujących pra-
cy) oraz

 narzędzia komunikacji (pomiędzy dorad-
cami a użytkownikami).
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Internetowe kursy dla doradców

Od 2010  r. słoweńskie służby zatrudnienia 
oferują doradcom zawodowym kursy inter-
netowe. Na specjalnej platformie E-Campus 
dostępne są 3 szkolenia: „Aktywna polityka 
zatrudnienia”, „Stres w miejscu pracy” oraz 
„Ochrona danych”. W 2011  r. zostaną udo-
stępnione nowe kursy internetowe dla do-

radców zawodowych: E-Ustawa dotycząca 
rynku pracy, E-Komunikacja telefoniczna, 
E-Skuteczna komunikacja, E-Doktryna zatrud-
nienia, E-Style pracy, E-Praca z pracodawcą, 
E-Nowi pracownicy.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
wprowadzania nowej metody poradnictwa 
szkolenia doradców odbywają się zazwyczaj 
w formie warsztatów i seminariów.
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The idea of the Cross Border seminars came 
into existence in 2005 as an initiative of the 
Euroguidance centres of three neighbouring 
countries – Austria, Czech Republic and Slova-
kia. The main objectives were not only joining 
EG centres and their cooperation in a com-
mon activity but also organising meetings 
and networking possibilities for practitioners 
and policy makers from the field of guidance 
from the cooperating countries. To provide 
the participants of the seminar with the wid-
est possible perspective on the chosen topics, 
all centres were involved in the process of 
programme planning and preparations. This 
way the seminar could get together national 
experts and offer presentations of current 
trends and topics in all countries.

In the years 2005-2008 three Cross Border 
seminars were realised within this coopera-
tion with the 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 institu-
tions of higher education in 2007. In 2008 three 
other countries -Germany, Hungary and Slo-
venia – were involved in the preparation and 
organisation of the Cross Border seminar with 
the title Career guidance without barriers held 
in 2009. This broadening of the cooperation 
proved to be meaningful as more interesting 
workshops, speeches and discussions could 
take place.

Therefore, we continued this cooperation 
also for the Cross Border seminar 2010 when 
another new country – Poland – joined this 
initiative. The Cross Border seminar this way 
became an event involving the majority of 
Central European countries. The participants 
could profit from exchange of information, 
experience and good practice that was based 
on mutual understanding as the situation in 
the participating countries is quite compa-
rable due to common grounds in guidance 
and somewhat similar social-historic devel-
opment. The Cross Border seminar 2010 was 
dedicated to professional care for counsel-
lors with the subtitle Who cares for those who 
care. More information about this seminar is 
available at http://web.saaic.sk/nrcg_new/
crossborder2010.html.

In 2011 Hungary, the current president of the 
Council of Europe, organised the annual Cross 
Border Seminar with the title Innovative tools 
and methods in career guidance and counsel-
ling. The main topic of this year’s seminar was 
the introduction of innovative tools, focusing 
on the development of psychological and ICT 
tools. The event provided an opportunity for 
the 65 participating professionals from seven 
countries for intensive professional dialogues 
and international exchange of experience. 
More information about this seminar is avail-
able at: www.npk.hu/public/tanacsadoknak/
konferencia_2011/.

This publication is based on the description 
of each presentation and workshop of the 
Cross Border Seminar 2011 held in Budapest.

3.1 Foreword
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There is a significant history of science back-
ground to the development of counselling 
as a profession; the development of philoso-
phy, psychology, economics, sociology and 
medicine facilitated the scientific establish-
ment of a practical activity. The development 
of these areas shows different features but, 
concerning counselling, we can emphasize 
the significance of interdisciplinarity which 
is both a difficulty and an opportunity in this 
process. Defining one or two terms may shed 
light on this development process, now, we 
have chosen reviewing the changes in the 
interpretation of labour.

Labour was defined as a tool for subsistence 
due to the material approach of the previous 
century; however, labour as a tool of personal-
ity adjustment became a dominant compo-
nent of social organization. The diversity of la-
bour shaped a conscious organization for the 
division of labour and this conscious process 
demanded a high-level adaptation, namely 
the willingness to cooperate from the partici-
pants. Today labour is a life path-determining 
opportunity for the individual. Due to this, we 
can look back on highly different periods. For 
a prolonged and important period the forced 
nature of labour was dominant. Our language 
also keeps track of this phenomenon in such 
words as “forced labour” or “labour camp”. 
Words like “prisoner” or “camp” suggest the 
lack of freedom, while words as “servant” 
suggest inferiority; forced labour occurred as 
a means of punishment too. Negative mark-
ers and emotions are associated with these 

terms; besides, labour was not a value or the 
central element of social functioning. This can 
be attributed to the fact that for many groups 
holding authoritative functions labour was 
not a determining activity. In the next phase 
we emphasise labour – in the relationship of 
people and work – as the tool of subsistence/
life support. In this context, the restriction 
of personal freedom is less dominant and 
besides constraint conscious commitment 
also appeared. (Groups well-equipped with 
financial assets were again omitted.) The 20th 

century interpretation of labour strengthens 
the importance of the worker’s personality 
and in this new phase the joy of labour also 
emerges. Labour, as a source of joy, provides 
the individuals a new interpretation in build-
ing their career and also offers a new inter-
pretation for the overlapping fields of science. 
Separating these three phases is a loose dif-
ferentiation; we still have to say that when 
defining functioning labour as an activity, all 
three features may appear both in life path 
and in society. If experience related to labour 
appears when shaping our personal life in 
a complex manner, it affects the approach 
of other scientific fields’ towards labour, for 
instance, if we consider sociological, econom-
ic or medical interpretations. The individual 
development of the various scientific fields 
enriched the existing theoretical approach 
with new terms and views of labour. The in-
terrelated definitions formed the interdiscipli-
nary interpretation framework to which the 
individual-career relation can be put into. On 
the basis of the aforementioned, it became 

3.2 Counselling as a Profession
 Szilágyi Klára, PhD 
 Head of Department, college teacher Szent Istvan University
 HUNGARY
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necessary to define the scientifically proven 
theoretical bases of counselling as a practical 
activity. Labour, as an activity, significantly 
influenced the processes in the organisation 
of society as well as in the individual’s life-
quality; this has been the experience of eve-
ryday life since the middle of the last century. 
By the internal development of the scientific 
fields, considerable attention was focused 
to reveal labour-related patterns but labour 
as force of organising life path has not been 
adopted by any traditional discipline as its 
main research field. Therefore interdisciplinary 
approach means a necessity that defined the 
complex theoretical basis of career counsel-
ling. The social acceptability of an activity is 
largely determined by its scientific basis, by 
the regulation of the activity as well as by 
the minimum level of education required to 
perform the job. Thus the conditions of coun-
selling becoming a profession are provided by 
the science-based interdisciplinary approach, 
by the establishment of counselling protocol 
and by the high-level of special skills. The 
new quality of the counselling profession is 
based on the synthesis of the results of the 
various disciplines. Preparation means estab-
lishing the different levels (BA, MA, and PHD). 
In addition counselling profession is regulated 
professionally within which life path approach 
shall be essential. The demand for “concrete-
ness” and the development of self-monitoring 
are related to regulation.

Counselling becoming a profession is highly 
dependent on the social embeddedness of 
the activity. The main feature of the activity is 
the extent to which counselling is available to 
citizens. In central eastern European countries 
it means that citizens shall recognise and hold 
responsibility for decisions related to career 

and wok choices. We shall assume that ac-
cording to Fretwell’s definition of 2000 “ the 
state supports its citizens – both young peo-
ple and adults – in exploring their individual 
skills and interests in order to make decision-
making related to life path “ easier. The main 
tool of assistance is to provide up-to-date 
information on the continuously changing 
labour market as well as on the importance 
of self-definition in the process of growing up. 
In the interdisciplinary approach the different 
aspects of various fields may appear with 
different emphasis and the personal com-
mitment of the counsellors may also specify 
the emphasis on the various subdivisions. 
Therefore, besides creating the theoretical 
framework of counselling, it is inevitable to 
develop a counselling protocol that takes the 
country’s professional traditions into account. 
Previously counselling in Hungary lived on 
the traditions of psychological counselling 
but in the past 20 years the individual con-
tents activity was established. In accordance 
with this, two types of counselling became 
widespread in Hungary: individual counsel-
ling and group counselling.

Individual counselling consist of 5 levels, like 
the so-called Hungarian model:
1. Determining the client’s needs – problem 

definition which helps the client to de-
fine his situation, and also to identify the 
problems that have to be solved among 
the revealed difficulties and questions.

2. Clarification – getting to know the alter-
natives, individual personality factors and 
values. This includes discussing the indi-
vidual’s knowledge of the problems, his 
emotions, his prejudices about the issue 
as well as the behavioural schemes and 
decision-making situations.
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3. Analysis – Taking into account the re-
sults and shortcomings from previous 
life experience, life path and real data. 
It involves education and qualifications, 
financial situation, family conditions as 
well as taking all expectations and the 
financial conditions of obtaining a new 
qualification into account. It is important 
to analyse the quality of career knowledge 
and review labour market opportunities. 
We link personality features and reality 
data.

4. Synthesis, means hypothesising personal 
and reality data related to the problem 
definition, the client’s self-acceptance 
and self-definition is in the focus of this. 
It means when synthesising we only work 
with those data that the client is able to 
accept. By putting the accepted subjec-
tives into the focus we set hypotheses 
with regard to the possible replies to the 
problem definition.

5. Agreement, which is the phase of coun-
selling that the client has reached, this 
agreement may be

  a decision,
  an action plan,
  an implementation plan,
  an application phase,
  awaiting position,

 which together are referred to as the 
agreement in counselling. Or we can call 
them “findings” depending on the con-
tents.

The basis of group counselling was facilitated 
by structured group work. Its logic is the fol-
lowing:

  Mood creation – as a method it means 
that we separate this form of activity from 
traditional knowledge transfer, e.g.: we 

start the session with games, music and 
brain-teasers

  Setting goals – it is a method to raise 
awareness in the participant on what they 
should do for themselves. Most practically 
it is solved by way of communication. 

  Knowledge processing – as a method it 
means that the group processes the topic 
with the help of pre-defined structured 
exercises, 

  Personal gains – as a method it means 
that we call for individual utterances, we 
collect replies to the questions in which 
the participants define what they gained 
during the session. Making participants 
define their individual needs becomes 
quite crucial in terms of the forthcoming 
work. 

  Preparing the next session – as a method 
it means that we mark the next topic as 
part of closing a structure by which we 
intend to assist informat ion and the de-
velopment of self-definition.

The types of individual counselling have 
been defined and they help identify recur-
ring problems (10 types). The types of group 
counselling have been defined in accord-
ance with the needs of the target groups. 
Administration is a large part of counselling, 
with the help of administration the ad hoc 
nature of counselling can be reduced, there-
fore, individual counselling is assisted by the 
counsellor’s diary, while group counselling 
is supported by the so-called “script” that 
is the description of the planned activities. 
Though these provide a framework to coun-
sellin counsellors’ individualism is essential, for 
instance, in choosing the methods, changing 
the type of activities, etc.
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The democratic transition of the past 20 
years has been accompanied with the de-
velopment of information technology which 
greatly facilitated the widespread access to 
counselling. Computer-aided counselling 
has been present in domestic practice since 
the beginning of the 1990s. The methods 
used both in English and German speaking 
territories had an impact on domestic de-
velopments; we became familiar with the 
adaptation possibilities of the so-called great 
counselling systems, such as Choices or Step 
Plus, a more simple method aiming at under-
standing certain personality features.

When developing computer-aided orienta-
tion in Hungary, the first phase was creating 
information programmes, such as qualifica-
tion registers, and connecting careers and 
qualifications as well as promoting the con-
tent of careers had a prominent role. Pro-
grammes, such as “The World of Occupations’, 
helped people find their ways in the world 
of labour and the programmes with their 
activity-oriented approach seemed quite suc-
cessful and useful. The second phase was de-
veloping programmes that support shaping 
self-definition, programmes assisted clients 
getting to know their own personality traits 
such as interests, skills and abilities, values 
and work methods, however building the 
new knowledge into the career decision-
making process still required assistance from 
the counsellor. After the millennium, the third 
phase of development began; internet-based 
programmes were developed in which the in-
formation process could be performed with-
out the actual presence of the counsellor. 
Along with this online counselling emerged 
with portals as www.epalya.hu, www.elet-
palya.munka.hu. For new generations this ap-

proach may be helpful to accept counselling 
and m gthen gaining information individually. 
For counsellors, this internet-based activity 
ensures broad availability and therefore the 
social embeddedness of this work increases 
(Skype, video counselling, chat, etc.).

The third component of counselling becom-
ing a profession was the establishment of 
counsellor training in Hungary. It began in 
1992 at Faculty of Social Sciences at the 
University of Agriculture in Gödöllő and the 
qualification was called “employment coun-
sellor” and provided college-level education. 
Introducing the Bologna Process in 2006 
changed the training structure and as part 
of andragogy training students can apply to 
work counsellor specialization in many higher 
education institution, however, continuous 
training have taken place only in Gödöllő 
over the past five years. As a result of the 
Bologna process, Master level training was 
also established, it is called human resource 
counsellor, training is provided in the cities 
of Pécs, Győr, Debrecen and Gödöllő. In the 
new system 300 counsellors have graduated 
though their engagement into the new sys-
tem is quite problematic, particularly because 
of the economic crisis. The third level of the 
training, namely doctoral training, was also 
established. Over the past ten years almost 10 
doctoral theses were defended. The primary 
condition of counselling becoming a profes-
sion is that the trainers who participate in 
the training are committed to the counsel-
ling profession and doctoral training seems 
to solve the problem of educating further 
generation of trainers. Social changes are 
well-reflected in the phenomenon that less 
state-run but more civil organisations rec-
ognised the importance of counselling. This 
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tendency still does not always strengthen 
the social acceptance of counselling but it 
provides availability. NGO staffs develop a re-
lationship with the less educated groups of 
society and they also closely cooperate with 
schools and other training institutions. NGOs 
cooperate with governmental organisations 
too because a tendering system was slowly 
developed which supports NGOs to make 
counselling services available to citizens. 
However, we cannot clearly state that we 
can consider the cooperation of state-run 
systems resolved, since the consistency of 
health care, education and employment has 
not been established either in management 
or in practice. Another challenge is to develop 
the harmonisation with EU requirements with 
particular regard to defining counselling com-
petences. Besides, comprehensive research 
that facilitate the process of professionaliza-
tion, deepen the theoretical bases of counsel-
ling methodology and constructs the system 
of training and further training.

To sum up, the counselling profession has 
become an individual profession and we have 
a long and successful way behind us, how-
ever, the forthcoming aims are prospective 
and require lot of personal and social energy 
in the future.
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Current and reliable information plays a cen-
tral role in educational and vocational guid-
ance. It is therefore very important to organize 
this information well, to maintain it and to 
make it easily accessible. Thus the idea grew 
to develop a tool for knowledge manage-
ment and networking within the field of guid-
ance, that includes all organizations. Thanks 
to the financial means of a project supported 
by the Austrian Federal Ministry for Educa-
tion, Arts and Culture and by the European 
Social Fund, we were able to start with the 
experiment bib-wiki in 2008. The goal of the 
workshops was to present the motivations 
and basic conditions behind this project, as 
well as to report on the development of the 
instrument and experiences won so far. And 
of course, participants should get an impres-
sion of the current bib wiki and its features.

The initial situation

In Austria guidance services are traditionally 
offered in schools and universities and in the 
Public Employment Service. Since about 10 
years the importance of guidance for adults 
has been increasing, now guidance takes 
place in new guidance centres, in institutions 
of adult education or in other advisory cen-
tres, as well (such as for women, handicapped 
people or immigrants). Guidance within the 
area of adult education is generally charac-
terized by the following features: It often is 
project-financed, takes place in small organi-
zations and/or departments and suffers from 

a quite high employee fluctuation. The advi-
sors themselves often are only partially en-
gaged in guidance, either because they have 
other tasks, too or because they are working 
only part-time. At the same time, there is 
a strong tendency towards professionalization 
of guidance. Under these conditions, knowl-
edge management poses a special challenge.

The idea

Guidance counsellors do not only NEED ac-
cess to widespread information, they also 
OWN a great amount of specialized knowl-
edge. Due to their profession guidance 
counsellors have to be open for coopera-
tion. Network projects, occupational training 
and specialized events have had the effect 
of creating a good network among Austrian 
Guidance counsellors.

At the technical level, Web 2.0 applications 
have already been in use for some years, 
making it easy to exchange knowledge and 
information and to get in contact with col-
leagues. Wikipedia is a known example for 
an extremely successful collaborative, openly 
accessible knowledge base.

Filed information versus collaborative 
knowledge management
As soon as an advisor gains new relevant in-
formation (e.g. information about current le-
gal conditions for particular training in specific 

3.3 bib-wiki – The Austrian guidance practitioner’s 
knowledge pool

 Erika Kanelutti-Chilas
 AUSTRIA
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countries), she (or he) has good reasons to keep 
this information for future opportunities. For 
instance, she can store it somewhere for herself.

If the advisor wants to retrieve this information 
later on, she finds her memo unchanged – pos-
sibly incomplete and very probably outdated.

If, however, the advisor places the same infor-
mation in a collaborative knowledge manage-
ment tool such as bib-wiki, then every other 
member of the community can immediately 
use it and, if required, pass it on to clients. Col-
leagues from other towns may add regional 
addresses, perhaps someone will supplement 
contents, correct typing errors or update some 
detail at a later time. Or maybe another advisor 
would contact the author directly in order to 
inquire about the topic of the article.

The information entered into wiki thus con-
tributes to the development of a living knowl-
edge pool and helpful, cooperative exchange.

If the advisor requires her information again at 
a later date, she finds an extended, improved 
and most probably late-breaking article!

Implementing bib-wiki

To implement the idea of a common knowl-
edge management for guidance, our first 
concern was to find and adapt appropriate 
software together with advisors (we decided 
to use the “Mediawiki” freeware). Beside the 
technical requirements it is also important 
to initiate and accompany a process of coop-
eration and exchange between advisors. The 
financial basis was provided by the European 
Social Funds and the Federal Ministry for Edu-
cation, Arts and Culture.

We started bib-wiki in January 2008 with 
a small core group, where we made the first 
steps of learning together: How does a wiki 
work? What is the best way to communicate 
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with each other? We tried to find out how 
many and which rules, how much and what 
kind of support, and how many and which ad-
aptations are necessary for special requests. At 
the same time, we invited counsellors from all 
over Austria providing different types of guid-
ance counselling to participate in our group 
of “editors and multipliers”. In four meetings 
within three years, we were extending and 
deepening the basis for our wiki and integrat-
ing new findings made from experiences (both 
at the technical level and regarding objectives, 
contents and agreements).

With the support of our regional partners, 
we finally hosted more than 30 regional 
workshops with interested advisors. Today 
we regularly organize bib-wiki cafes and offer 
short workshops for smaller advisor groups if 
required. Close cooperation is planned with 
regional partners in the current ESF project 
phase, where a common knowledge manage-
ment becomes even more important.

bib-wiki today – community 
agreements and figures

bib-wiki is based on the idea of giving and 
taking. Thus it was agreed that, until further 
notice, bibwiki is an exclusive instrument for 
guidance counsellors and should not be gen-
erally accessible. Access is therefore password 
protected (the documents required to register 
can be found on the openly accessible part 
of the website). Each user commits herself 
(himself ) to contributing to the quality of the 
data in bib-wiki: If someone finds wrong or 
out-dated information when doing research 
in bib-wiki, they should correct the error or 
at least point it out. Today bib-wiki is used as 

both a communication forum and a profes-
sional medium. The number of information 
exceeds 200 professional articles, about 6.500 
changes or additions have been made. So 
far, more than 250 users — all of them are 
guidance

counsellors — from more than 100(!) differ-
ent organisations are registered and have 
been trained. Thus practically all relevant 
guidance organisations are represented and 
about a quarter of all guidance counsellors 
in Austrial are reached. Very active users are 
usually advisors in small and/or new advisory 
offices. New counsellors have a particularly 
high interest in bib-wiki. Experienced advisors 
inside “veteran” organisations which have their 
own highly developed information systems 
use bib-wiki more rarely, but even here there 
are some dedicated bib-wiki fans.

A look into bib-wiki

In the short time available during workshops, 
we were able to explain some of the features 
of bibwiki. Participants logged in with a guest 
account and could try the instrument on their 
own. We assume that appr. 1.000 persons in 
Austria are professionally involved with guid-
ance issues. (Another estimated 8.000 persons 
at least marginally deal with guidance issues 
as teachers or Public Employment Service 
counsellors.) 

Structure:
The main site, www.bibwiki.at, features project 
data, contact data, background information, 
etc. Recently updated articles are found on 
the right hand side, and on the left — being 
appetizers — changing, randomized articles.
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Those who want to read more have to register 
(top right) and will find the most important 
areas easily using the navigation bar on the 
left, such as the self-entry manual or an over-
view of all informative articles (“Alle Seiten” = 
“all pages”). There is also a forum informing 
about e.g. meetings and publications. An-
other very interesting page is “Autorlnnen-
Forum”: If someone has a particularly difficult 
question, she (he) can ask the entire commu-
nity. Since all members receive a short noti-
fication in their mailbox, probably someone 
who can help will react.

Page:
Each article has its own “page”, which is linked 
to other pages and categorized. Behind the 
front page there is a discussion page, where 
background information can be exchanged. 
With choosing “Bearbeiten” everybody can 
edit and change the main article, when 
choosing “Versionen/Autorlnnen” one can 
track the previous changes (who did which 
changes). Each version of every article is 
stored automatically, so former versions can 
be easily restored if necessary.

When someone writes a new article, all regis-
tered users will find a message in their mail-
box. In addition, each user can create their 
own individual notification system and thus 
be informed about changes of personally 
relevant and important articles.

In contrast to Wikipedia users are not anony-
mous. Rather, we invite all guidance coun-
sellors to introduce themselves to the com-
munity in terms of professional networking.
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Discussion:

Representatives from Hungary, Poland, Slo-
vakia, Slovenia, the Czech Republic, Germany 
and Lithuania participated in the bib-wiki 
workshop. Some questions from concluding 
discussions have already been taken into ac-
count in the summary above. The question 
about whether there were similar platforms 
in Austria can be negated, but we would like 
to mention some complementary informa-
tion sources:

  www.bib-atlas.at – data base of guidance 
offers in Austria

  www.kursfoerderung.at – data base for 
grants and sponsorship for further educa-
tion in Austria

  www.erwachsenenbildung.at – website 
about adult education and guidance, op-
erated by the Board of Education

  www.ams.at/sfa/14072.html – website of 
the Public Employment Service

There were discussions whether it would be 
possible to use bib-wiki for a transnational 
exchange between counsellors. One idea was 
that access to bib-wiki could be provided to 
German-speaking Euroguidance colleagues. 
Another possibility in support of a cross-
national exchange using bib-wiki would be 
to provide all Euroguidance addresses and 
contacts, so that Austrian advisors are able 
to contact them directly. We would be happy 
to implement these ideas and to get in touch 
with colleagues from other countries for 
know-how exchange or project cooperation.

Contact:
Erika Kanelutti-Chilas
Springergasse 3/6. OG, A-1020 Wien
tel: +43 1 218 90 28 20 
mobil: +43 664 7354 6161
erika.kanelutti@in-between.or.at
www.bibwiki.at • www.kursfoerderung.at • 
www.bib-atlas.at
bib-wiki is a part of the initiative „Educational 
guidance Austria”. It is supported by the Fed-
eral Ministry for Education, Artsand Culture, 
Department of Adult education, as well as by 
the European Social Fund.
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3.4 Personal Type Preferences and their Usefulness 
 for Career Decision
 Elena Lisá 
 Faculty of Social And Economic Sciences Comenius 
 University Bratislava Institute of Applied Psychology
 SLOVAKIA

How can we use the personality typology in 
career guidance? One source of information 
for quality career guidance is self-knowledge. 
Self-knowledge lies in three areas: what I am 
able to do, what I want to do and who I am. 
We can briefly define them as:

  skills, knowledge, ability;
  interests, motivation;
  personality characteristics.

In this paper we deal with finding answers 
to the question “Who am I?”. We focus on 
personal preferences in behaviour according 
to C. G. Jung (1971) and I. Myers and K. Briggs 
(in Cakrt, 2010). Self-knowledge is one of the 
basic assumptions in applying the good work. 
This personality typology is based on the 
behaviour preferences (characteristics). They 
allow us to identify the personality type and 
so-called dominant and secondary type func-
tions. The optimal job for man is that, in which 
he uses his dominant or secondary function.

Preferences in behaviour can be compared to 
the writing hand preference. If we are right-
handed, we can write the left hand, but usu-
ally it is worse to us, slower, less readable font. 
When writing “opposite” hand we’re more 
tired, and the outcome far not worth it. So it 
is with behavioural preferences. Our preferred 
features can help to predict our future perfor-
mance. Of course, we can also act against our 
preferences. Usually, however we do when 
we are tired, stressed out. The result is worse 
than if we prefer behaviour according to our 
preferences.
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How to identify the type 
preferences? 

E/1: energizing, attitude to the world
Extraversion and Introversion are two prefer-
ences for attention orientation and energy 
recovery. They reflect to the position of in-
ternal (introversion)/external (extraversion) 
world. How and where you get your energy? 

Interacting with other people (extraversion)? 
Or by being yourself (Introversion)? Extraver-
sion and introversion are designated by the 
letters “E” and “I”. The following table lists the 
examples of extraversion or introversion pref-
erences. Circle “E” or “ I ”  depending on which 
of the two options you prefer in a table row 
(if  you want to know more examples, see 
Hirsh, Kummerow, 1989).

EXTRAVERSION Circle: INTROVERSION

Become impatient and bored when my work is slow 
and unchanging

E I Become impatient and annoyed when my work is 
interrupted and rushed

Seek a variety of action-oriented tasks E I Seek quiet to concentrate

Be focused equally on what is going on in the work 

site as well as with my work

E I Be focused more on the work itself than on what is 

going on in the work site

Respond quickly to requests and spring into action 
without much advance thinking

E I Think through requests before responding, even to 
the point of delaying action

Enjoy phone calls as a welcome diversion E I Find phone calls intrusive, especially when concen-
trating

Develop ideas through discussion E I Develop ideas through reflection

Want to understand how the details of my work make 
up a complete picture

E I Want to see what is involved in the overall picture first 
and then fill in the details

Prefer to continue with what is tried and true E I Prefer change to continuing on with what is

Count the circled letters “E” and the letters “I”. 
Those with more circles indicate your pref-
erence. If you marked 4 “E” letters and 4 “I” 
letters I suggest you specify your preference 
by using some of the books listed in the bibli-
ography. Which preference seems to be more 
like you? Circle your preference: E/1
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S/N: way of perceiving information
There are two basic preferences in perceiving 
information: Sensing and Intuition. What you 
pay attention to when you gather informa-
tion? Do you usually pay more attention to 
the facts and details (Sensing)? Or do you try 
to understand the connections, meaning and 

Count your circled letters “S” and “N”. Those 
with more circles indicate your preference. 
If you circled 4 “N” letters and 4 “S” letters, 
I encourage you to determine your prefer-
ence by using some of the books listed in 
the bibliography. Which preference seems to 
be more like you? Circle your preference: S/N

SENSING Circle: INTUITION

Use my previously acquired work experience S N Does things differently than my previous work experi-
ence may dictate

Appreciate standard ways to solve problems and 
reach solutions

S N Use new and different ways to solve problems and 
reach solutions

Apply skills that are already developed, rather than 
take the time to learn new ones

S N Enjoy learning new skills for the challenge and nov-
elty involved

Distrust and ignore my inspirations S N Follow my inspirations regardless of the facts

Like things to be concrete and seldom make errors 

of fact

S N Like things to be generally stated and seldom worry 
about specific facts

Prefer work that has practical aspect to it S N Prefer work that has an innovative aspect to it

Want to understand how the details of my work make 
up a complete picture

S N Want to see what is involved in the overall picture first 
and then fill in the details

Prefer to continue with what is tried and true S N Prefer change to continuing on with what is

implications (Intuition)? Intuition and sensing 
are designated by the letters “N” and “S”. The 
following table provides the examples for 
perceiving information specific to intuition or 
sensing. Circle “S” or “N” depending on which 
of the two options you prefer in a table row 
(if  you want to know more examples, see 
Hirsh, Kummerow, 1989).
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T/F: deciding, information judging
There are two basic functions (preferences) 
of the decision making (information judging): 
Thinking and Feeling. What system you use 
when you decide? Do you make decisions 
objectively, weighing pros and cons (Think-
ing)? Or do you make decisions based on 
how you feel about the issue, and how you 

Count your circled letters “T” and “F”. Those 
with more circles indicate your preference. 
If you circled 4 “T” letters and 4 “F” letters, 
I encourage you to determine your prefer-
ence by using some of the books listed in the 
bibliography. Which preference seems to be 
more like you? Circle your preference: T / F

THINKING Circle: FEELING

Orient myself toward the tasks T F Orient myself toward my relationships

Like harmony, but can get along without it and still 
be effective at work

T F Need harmony in order to work most effectively

Use logic and analysis as a basis for my work T F Include other’s opinions in addition to my personal 
values as a basis for my work

Hurt people’s feelings without being aware T F Enjoy pleasing others even in unimportant things

Decide impersonally and sometimes overlook other’s 
wishes so I can get my work done

T F Allow other’s likes and dislikes to influence my deci-
sions, sometimes taking precedence over getting 
my work done

Manage and deal firmly with others T F Manage and relate sympathetically with others

Readily offer criticism or suggestions for improvement T F Avoid and dislike giving and receiving unpleasant 
feedback, even when well deserved

Factor in principles and truths when making work-
related decisions

T F Factor in values and human needs when making 

work-related decisions

and others will be affected by it (Feeling)? 
Thinking and feeling are designated by the 
letters “T” and “F”. The following table lists the 
examples of information judgment in think-
ing or feeling way. Circle “T” or “F” depending 
on which of two options you prefer in a table 
row (if you want to know more examples, see 
Hirsh, Kummerow, 1989).
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J/P: attitude to the life
This pair of preferences expressed world ori-
entation and attitude towards life: Judging 
and Perceiving. What type of life you adopt? 
Would you rather have things settled and 
decided (Judging)? Or would you rather be 
able to leave your options open, just in case 

something unexpected comes up (perceiv-
ing)? Judging and perceiving are designated 
by the letters “J” and “P”. The following table 
lists the examples of lifestyle preferences in 
judging or perceiving way. Circle “J” or “P” de-
pending on which of two options you prefer 
in a table row (if you want to know more 
examples, see Hirsh, Kummerow, 1989).

JUDGING Circle: PERCEIVING

Do my best when I can plan my work and work my 
plan

J P Do my best when I can deal with needs as they arise

Enjoy things settled and finished J P Enjoy keeping things open for last-minute changes

Like checking items off my „to do” list J P Ignore my „to do” list even if I make one

Overlook new things that need to be done in order 
to complete my current job

J P Postpone my current tasks to meet momentary needs

Narrow down the possibilities and be satisfied once 

I reach a decision

J P Resist being tied down to a decision in order to gather 
more information

Decide quickly and seek closure J P Put off decisions to seek options

Seek structure in scheduling myself and others J P Resist structure and favour changing circumstances

Prefer to regulate and control my work and that of 
others

J P Prefer to free up my work and that of others

Count the circled letters “J” and the letters “P”. 
Those with more circles indicate your prefer-
ence. If you have identified 4 “J” letters and 4 
“P”, I suggest you specify your preference by 
using some of the books listed in the bibliog-
raphy. Which preference seems to be more 
like you? Circle your preference: J/P
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The type identification

For each of the four couples there is one 
letter (preference) that the person prefers. 
Combination of four letters (four preferences) 
may result in the 16 personality types (e.g. 
type ISFJ).

What is your type? Write letters according to 
your preferences: _ _ _ _ 

We do not interpret each preference sepa-
rately, but we do the interpretation of type 
as a whole. The type dynamics is determined 
by one preference of S/N or T/F couple. One 
letter indicates the primary function, while 
the other (the next letter) secondary func-
tion. It is true that if one applies in his work 
his primary or secondary function, he easier 
achieves success and satisfaction. Individual 
preferences for each type are arranged hier-
archically according to how well the person 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

1. S 1. S 1. N 1. N

2. T 2. F 2. F 2. T

ISTP ISFP INFP INTP

1. T 1. F 1. F 1. T

2. S 2. S 2. N 2. N

ESTP ESFP ENFP ENTP

1. S 1. S 1. N 1. N

2. T 2. F 2. F 2. T

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

1. T 1. F 1. F 1. T

2. S 2. S 2. N 2. N

In our life as first develops extraversion or 
introversion preference. Around school age 
leads to the development of the dominant 
function. After the primary school we usually 
decide where to go further. Therefore, knowl-
edge of our primary function (preference) can 
contribute significantly to the optimal choice 
of further study. Approximately till 30 years we 
develop a secondary function. In that time we 
create our professional identity. Therefore, pri-
mary and secondary functions are the most 
important determinants of satisfaction with 
work identity.

can use them. The strongest and the most 
developed personality preference is the pri-
mary (dominant) function and the next is 
the secondary one. The dominant function 
(preference) is called also the “career function”. 
The following table lists the primary func-
tion of each type: marked by number 1. The 
secondary function is marked by number 2.
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8 mental tools

There are 8 kinds of dominant functions. If we 
use them, they give us the greatest satisfac-
tion at work. We distinguish the dominant 
sensing, intuition, thinking and feeling for 
extraverts. We also distinguish the dominant 
sensing, intuition, thinking and feeling for 
introverts. Extraverts focus their dominant 
function to the outside world, introverts in 

opposite way. Therefore there are the different 
manifestations of introversion and extraver-
sion way of sensing, intuition, thinking or 
feeling dominant function.

In the next table, there are brief characteristics 
of each selected dominant preferences. To 
learn more about dominant functions of the 
16 types, see Cakrt, 2010 or Dunning, 2001. In 
addition to the strengths of each dominant 
function it has also its weaknesses:

PROS CONS

EXTRA VERTED SENSING ESFP, ESTP 
Responders: act and adapt

• Act and adapt quickly 
• Find practical solutions 
• Live form the moment

• Long term planning 
• Work before play 
• Easily bored

EXTRA VERTED INTUITION ENFP, ENTP 
Explorers: innovate and initiate

• Play with ideas and make connections
• Communicate with and inspire others
• Change things, thrive on variety

• Following the rules 
• Dealing with all the details
• Ending things

EXTRA VERTED THINKING ESTJ, ENTJ 
Expeditors: direct and decide

• Use logic and analysis 
• Decide and act, get results 
• Principled

• Validating and appreciating
• Relax
• Deciding to fast

EXTRA VERTED FEELING ESFJ, ENFJ 
Contributors: communicate, cooperate

• Develop rapport
• Express themselves and their values
• Create harmony

• Personalizing feedback 
• Not meeting their own needs
• Always meeting other’s needs

INTROVERTED SENSING ISFJ, ISTJ 
Assimilators: specialize and stabilize

• Organizing the details 
• Follow procedure, get the job done
• Being practical

• Unpredictable change 
• Too serious with details 
• Others appreciating

INTROVERTED INTUITION INFJ, INTJ 
Visionaries: interpret, implement

• Learn and interpret 
• Create and organize ideas 
• Find application for ideas

• Changing plans in midstream 
• Coping with routine 
• Explain new ideas to other people

INTROVERTED THINKING ISTP, INTP 
Analyzers: examine and evaluate

• Use logical analysis
• Focus on competency and self-eval-

uation
• Work independently

• Following social norms 
• Dealing with rules and regulations
• Communication of work results

INTROVERTED FEELING ISFP, INFP 
Enhancers: care and connect

• Appreciate and affect others 
• Approach the world in a flexible way
• Express themselves, work in harmony

• Always meeting other’s needs
• Not meeting their own needs
• Suffer in environment without inter-

relationships
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Conclusion

What is important to know about type prefer-
ences and career function? Determination the 
type of personality and its dominant function 
can be obtained by psychodiagnostic tools: 
MBTI, GPOP. If it is not available, we can de-
termine the type of personality based on 
a thorough knowledge of individual prefer-
ences and the type dynamics. There are many 
books on this subject, for example: Dunning, 
2001, Cakrt, 2010, Hirsh, Kummerow, 1989 etc.

  Thorough knowledge of personal prefer-
ences is increasing by practical use and 
independent study.

 For the man in situation of career choice 
is always the most important primary and 
secondary function.

  Each type has its own primary and sec-
ondary functions which are important for 
career success and satisfaction.

 Each type has its pros and cons. Every type 
may be at work successful/unsuccessful. 
It depends on the possibility of using the 
strengths of the type preferences. There is 
no better or worse type.

  There is no better/worse preference.
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About the expert:
Zuzanna Rejmer – intercultural psychologist, 
vocational advisor and trainer on social skills, 
specialize in issues concerning working in 
a culturally diverse/different environment. 
She trains foreigners coming to Poland, Poles 
going abroad and workers who provide ser-
vices for foreigners (e.g. employment officers, 
teachers). Author of articles and publications 
on intercultural relations, inter alia: co-author 
of: “Join in a Job!: Practitioner’s manual. A ca-
reer guidance method for migrants.” and on-
line course for vocational guidance officers: 
“Multiculturalism in vocational guidance”.

Summary of the workshop:
The main aims of the workshop were: focus 
on the advantages, disadvantages of online 
course dedicated to guidance officer’s profes-
sional development. Presentation of meth-
odology according which the online course 
had been designed. During the workshop 
participants had a chance to go through on-
line course activities which allowed them to 
gain some experience how the tools used in 
the course work.

Structure and main outcomes 
of the workshop:

Discussion about advantages and 
disadvantages of on line courses. 
In this part of workshop participants shared 
their opinion and discussed advantages as 
well as challenges specific to online course 
dedicated to guidance officer’s professional 
development. During the discussion partici-
pants pointed out following main advantages 
of online courses: portability and availability 
(wherever you are), saves time (e.g. one do 
not have to take notes), offers flexibility. As 
discussed the main disadvantages of online 
courses are: no live interactions – mainly one 
way communication, difficulty in learning 
through experience, need of strong self-
motivation.

Methodology – how to make best use 
of on line course
During this part participants were presented 
with methodological assumptions according 
to which the course was designed. They got 
the knowledge about most important factors 
which makes the online course a useful tool 
of guidance officer’s professional develop-
ment. The factors are: inspiration of curios-
ity, commitment and engagement of online 
course participants, preparation of various 
tasks (quizzes, quotations, and case studies), 

3.5 Online course; Multiculturalism in vocational guidance 
– Innovative tool for career counsellors’ professional 
development

 Zuzanna Rejmer
 intercultural psychologist, vocational advisor and trainer
 POLAND 
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real (not virtual) course moderator, interac-
tions (discussions) with other participants.

Practice I
In this part participants went through activi-
ties which give them a chance to explore and 
experiment with some tools used in first part 
(basic version) of the on-line course.

Methodology – how o make the on-line 
course even more effective.
This part of the workshop gave participants 
chance to get familiar with most important 
factors which should be taken into consid-
eration while designing second part (more 
advanced) on-line course concerning subject 
of multicultural guidance.

As discussed, next to the factors pointed out 
previously during the workshop there are two 
more important feature of a successful online 
course which should be taken into considera-
tion while designing fallow-up of the course.

First of vocational advisors to develop their 
skills on working with culturally different cli-
ents should be given a chance to take part 
in activities which give them chance to ex-
perience different things (e.g. how culturally 
different client might feel while looking for 
a job) and then reflect on them. Secondly, 
participant of the course should be given 
a chance to discuss with the experts within 
the field (in case of this course within the field 
of multiculturalism in vocational guidance).

Practice II
In this part participants went through course 
activity which gave them a chance to expe-
rience and reflect on stereotypes and how 
they might influence perception of client 
(especially when he/she is culturally different).

Information about evaluation of the 
course and final conclusions
At the end of workshop there were a summa-
ry made. The most important factors which 
make the on line course successful were be-
ing pointed out and participants shared their 
opinion on presented online course. Those 
who shared their opinions found the work-
shop interesting and pointed out that they 
gained knowledge on how to construct good 
online course.
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Multicultural guidance and counselling as 
a service was set up, not only to bring an 
understanding of the culture of Others, but 
also to accomplish the process of integration 
through which people pass and then partici-
pate in active citizenship, becoming members 
of local communities, regions, countries, re-
specting their values, norms and patterns 
of behaviour (Maruyama 1992; Seeley 2000). 
Historically, multicultural counselling was set 
up in the USA, and that country has a long 
tradition in this service, compared to some 
European countries. Some vocational guid-
ance professionals saw the needs of differ-
ent ethnic minorities. Opposed to injustice, 
to discrimination,, and to raise the level of 
tolerance, counsellors decided, in 1952, to es-
tablish the American Counselling Association 
(ACA) (Herr, 1985; Jackson 1995). Later on, the 
counselling service faced problems related 
to racist attacks in workplace environments. 
Additionally, during the 1950s, many Euro-
pean countries were on the way to absorbing 
ideas from the American Association and its 
perspective. The most important aspect of 
development of multicultural counselling is 
related to the Civil Rights Movement. The 
Act, from 1964, enormously influenced the 
process of helping members of ethnic minori-
ties. Particularly, for the first time, attention 
was paid to their needs; and cultural transi-
tion was analysed as integration rather than 
as assimilation.

One of the first important academic hand-
books came with the Sue’s and Sue’s (1971) 
work, in which they differentiate a new type 
of counselling called minority counselling, 
which changed into cross-cultural and mul-
ticultural counselling (Jackson 1995, 10-11). 
Later on, at the end of the 1970s, a separate 
association was

set up, known as the Association for Multicul-
tural Counselling and Development (AMCD) 
(see Parker & Myers 1991). An upsurgence 
of this counselling started at the beginning 
of 1990 where Hills & Strozier 1992 wrote 
that 89% of counselling studies programmes 
and trainings were focused on multicultur-
alism and its aspects. Definitely during this 
time a counselling service transformed from 
counsellor-oriented process into analysis 
of a whole counselling process with its dy-
namism and its framework. By 1990, multi-
cultural counselling had its framework and 
structure. Scientifically, Pederson’s (1991) ini-
tiative in producing his edition of the Journal 
of Counselling and Development had a big 
impact on a development of multicultural 
counselling and therapy (MCT). Launikari and 
Puukari (2005) emphasised some features of 
MCT:
1. MCT theory is a metatheory of counselling 

and psychotherapy, a theory about theo-
ries. It offers an organisational framework 
for understanding the numerous help-

3.6  Life Space Mapping as an Innovative ICT Method 
 in Career Guidance and Biographical Counselling
 Aneta Slowik, Dr
 Office of the Social Pedagogy and Counselling Studies 
 University of Lower Silesia Wroclaw
 POLAND
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ing approaches. It also recognises that 
both theories of counselling and psycho-
therapy developed in the Western world 
and those indigenous to non- Western 
cultures are neither right nor wrong, good 
or bad. Each theory represents a different 
worldview.

2. MCT stresses that both counsellor and cli-
ent identities are formed and embedded 
in multiple levels of experiences (indi-
vidual, group, and universal) and contexts 
(individual, family, and cultural milieu). The 
totality and interrelationships of experi-
ences and contexts must be the focus of 
treatment.

3. MCT states that development of cultural 
identity is a major determinant of coun-
sellor and client attitudes toward the self, 
others of the same group, others of a dif-
ferent group, and the dominant group. 
These attitudes are strongly influenced 
not only by cultural variables, but also by 
the dynamics of a dominant-subordinate 
relationship among culturally different 
groups.

4. MCT emphasises that the effectiveness of 
MCT theory is most likely enhanced when 
the counsellor uses modalities and defines 
goals consistent with the life experience/
cultural values of the client.

5. MCT theory stresses the importance of 
multiple helping roles developed by many 
culturally different groups and societies. 
Besides the one-on-one encounter aimed 
at remediation in the individual, these 
roles often involve larger social units, sys-
tems intervention, and prevention

6. The liberation of consciousness is a ba-
sic goal of MCT theory [...] Whereas self-
actualisation, discovery of the role of the 
past in the present, or behaviour change 

have been traditional goals of Western 
psychotherapy and counselling, MCT em-
phasises the importance of expanding 
personal, family, group, and organisational 
consciousness of the place of self-in-rela-
tion-, family-in-relation, and organisation-
in-relation. This results in therapy that is 
not only ultimately contextual in orienta-
tion, but that also draws on traditional 
methods of healing from many cultures” 
(Launikari & Puukari 2005).

In 1960 Lago & Thompson showed in their 
research that clients from different ethnic 
communities were disappointed with the 
service of counselling due to lack of respect 
towards their cultural background. Where 
were mistakes and weaknesses address to 
counselling service and counsellors? Sue et 
al. (1992, 1996) distinguished some com-
petencies in which multicultural counsellor 
should be trained and should henceforth 
use in practice.

  awareness of his/her own assumptions, 
values and biases,

  understanding of the worldview of a cul-
turally different client,

  an ability to develop appropriate interven-
tion strategies and techniques.

It was also quite popular practice to be guid-
ed by cultural differences (e.g. Geert Hofstede 
1980), (Fons Trompenaars (1994). They were 
useful and should be considered in counsel-
lor’s everyday practice. However Sue et al. 
(1992, 1996) pointed out that knowledge is 
not only one element of multicultural com-
petencies. It also necessary to include skills, 
beliefs, and attitudes of the counsellor.
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Geert Hofstede’s research

Geert Hofstede (1980) did his research 
through 72 countries in the same IBM compa-
nies. As a result, he distinguished four major 
dimensions, and later on another two (Hof-
stede & Bond 1988), (Hofstede 1991, 2001). 
They are named as: power distance, uncertainty 
avoidance, individualism vs. collectivism, mascu-
linity vs. femininity, and Confucian dynamism.

The first one Power distance refers to distance 
level of a hierarchy and it is related to at-
titudes taken by members of specific ethnic 
– minorities. It concerns also how people 
behave towards each other in different places 
such as: in a group of friends, colleagues, 
toward members of families, neighbourhood. 
The main point of this dimension involves 
a category of respect which people have to-
wards others who are placed higher in a hi-
erarchical structure (e.g. Teachers, directors, 
parents etc). Some of the countries which 
have high power distance were: Malaysia, 
Guatemala, the Philippines, and Mexico; and 
with small power distance were: Austria, Den-
mark, UK, and USA.

The second one is named as: Uncertainty 
avoidance. It is related to strategies of atti-
tudes and reactions which people are taken 
towards their lives particularly to unexpected 
situations, unplanned decisions and generally 
to uncertainty. Hofstede was also interested in 
which factors are determined people’s behav-
iour. He found out some techniques of control 
of uncertainty such as: technology, religion 
and juridical rules. Some of the countries with 
high uncertainty avoidance were: Portugal, 
Belgium, Guatemala, and Greece. Those with 

low uncertainty avoidance were: Denmark, 
Sweden, and Hong Kong.

The third one is called as: Individualism vs. 
collectivism and it refers to the relations be-
tween an individual of a man and his/her 
community members. Individuality in some 
countries is seen as a value which helps peo-
ple to be more self-reliant and independent. 
Collectivism values tight social ties and also 
a submission with a loyalty towards mem-
bers of his/her Community. Countries with 
high individualism were: the United Kingdom, 
Canada, the Netherlands, the United States, 
and Australia. Some of the countries with 
high collectivism were: Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Indonesia, and Panama.

The fourth one Masculinity vs. Feminin-
ity concerns gender analysis towards social 
roles taken by men and women. In tradi-
tional communities men should be “a head 
of family”, tough, strong without showing 
their emotions, wise, and expected to take 
the final decision. It is expected that he will 
be a sole breadwinner. Women are seen as 
delicate, fragile, and sensitive and pretend 
to have more predispositions to fulfil home 
tasks. In non-traditional countries there is no 
division between women’s and men’s occu-
pations. Masculinity-oriented countries are: 
Switzerland, Japan, Austria,, Switzerland and 
female-oriented countries are: Scandinavian 
countries: the Netherlands, Sweden, Den-
mark, Finland, and Norway.
The fifth one: Confucian dynamism is a dimen-
sion characterized by factors such as: short-
term orientation vs. long-term orientation. 
In the first one it is important to keep to tra-
ditions, values, orders and morality. In the 
second one people are not worry about their 
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reputation and prestige in local communities. 
They are more open to changes and transi-
tions in their lifestyle and moral code.

Trompenaars research

Another researcher Trompenaars (1994) was 
also concentrated on social behaviour and 
relationships. As a result of his research he 
distinguishes three main cultural dimensions 
with one of them including 5 other catego-
ries:

  relationships with people – (including 
universalism vs. particularise, individual-
ism vs. collectivism, affective vs. neutral, 
specific vs. diffuse, and achievement vs. 
ascription),

  attitudes to time,
  attitudes to the environment.

Universalism is related to norms and values 
which are respected by people and its pres-
ence regulates their lives. People should be 
treated and judged with same regulation. 
In particularism the process of evaluation 
is based on cultural and personal context 
of experiences and situations. According to 
different circumstances people are able to 
break social rules. Universalism is present in 
the Sweden, USA, Switzerland, Canada; par-
ticularism in Russia, Venezuela, China, India.
Individualism and collectivism focus on how 
people behave and function in social groups. 
Collectivism sees a human being among oth-
ers with who he/she can collaborate and 
work. Individualism emphasizes personal in-
dependence and achievement. Individualism 
is present in Finland, Australia, the Nether-
lands, USA, Denmark; collectivism in France, 
China, Mexico, Egypt, India, Japan.

Affective factor describe people’s behaviour in 
which they express their feelings without bar-
riers in private and professional places. While 
men showing natural attitudes are close, with-
drawn and reserved. They hide their emotions 
in their private dimensions. Affective cultures 
Spain, Russia, Argentina, France, Italy; neutral 
UK, Japan, Hong Kong, China.

Specific and diffuse dimensions are related to 
division between private and professional life. 
In diffuse cultures it is possible to mix a pri-
vate with a professional life. Contrary to spe-
cific cultures a presence of private life in work 
placement is seen as a weakness and a sign of 
unprofessionalism. Specific cultures are con-
nected to, the United Kingdom, Canada, the 
USA, the Netherlands; diffuse ones are found 
in Singapore, Korea, China, and Venezuela.

Finally achievement vs. ascription concentrates 
on differences between cultures where evalu-
ation of people’s achievements are related to 
their individual efforts and decisions. Howev-
er, in ascription dimension personal achieve-
ment came from familial connections and 
preferences. First one applies to Canada, the 
United Kingdom, Australia, Sweden, Denmark 
and the second one to Argentina, the Czech 
Republic, Japan, China, Korea, and Poland.

As it was mentioned in the beginning, knowl-
edge taken from Hofstede’s and Trompenaars’ 
dimensions should be included into counsel-
lor’s practice. However it is important to bring 
attention to the counsellor’s skills.

One of the methods called the life space map-
ping is one of the tools used by counsellors 
working with peoples from ethnic minorities.
Primarily, the method brought attention to 
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counsellor’s and counselee’s engagement 
in the process of counselling. Both can ex-
perience a counselling situation differently. 
The method was created by V. Peavy (1997) 
who at the beginning observed and filmed 
a counsellor’s and counselee’s attitudes in 
a counselling process. He proposed that 
a counselee could illustrate his/her life in two 
circles: a present life and a future life. Later on 
he added the third circle in which counselee 
could draw their past. “Past” circle was linked 
with a “future” circle by a ladder.

Life Space Mapping is a method in which 
people by drawing symbols, events, situations 
from their private lives visualize experiences 
which were important for them. Symbols 
can be taken as a starting point to discuss 
more precisely personal events. This method 
is an interactive one due to the attitude of 
a counsellor who let a counselee be guided 
through his life, culture its metaphors and in-
terpretations. According to research done by 
Peavy counselle is more aware of meanings 
which he/she associate with his/her personal 
experiences. It is also possible to construct 
together a project of future life and specified 
steps which are necessary in order to achieve 
personal goals present in the “future” circle. 

Some counselees want to focus in counsel-
ling situation on one chosen goal e.g. training 
their skills or to work on lower self-esteem.

Johansson, Stahl & Koivumaki (2005) describe 
10 principles of the method “life space map-
ping”:
1. Cooperation: The counsellor and the 

help seeker examine the help seeker’s 
situation together. Both contribute to the 
process.

2. Language is used as a means of com-
munication and different interpretations 
of the phenomena are examined.

3. Communication through Dialogue: The 
counsellor’s initial state of “not knowing” 
means that he/she lets the client educate 
him/her and he/she gives the impression 
that he/she is genuinely interested in the 
other person’s life as a fellow- being.

4. Clarifying Questions bring the help 
seeker’s experiences and interpretations 
of matters to light. For example: “What at-
tracts you about being a singer?” or “When 
you think about continuing your studies 
for several years ahead, how does it feel?”

5. Comprehensive Thinking: The circles 
represent the life contents of the individu-
al. Everything could be included here but 
you will have to make a selection and only 
include what is relevant to the subject of 
discussion.

7. Metaphorical Thinking: The circles are 
visualised symbols of actual phenomena 
in the life of the individual. The counsel-
lor may, whenever suitable, ask the help 
seeker to describe something metaphori-
cally.

8. The Equalized Relationship: Both per-
sons’ knowledge is equally important for 
a successful result.

  T H E  P A S T    T H E  P R E S E N T   T H E  F U T U R E
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9. The Different Expert Roles: Counsellor 
– help seeker conversation is a meeting, 
an experience that both persons share, 
participate in and experience together, 
though in different ways as different indi-
viduals. The counsellor creates a structure 
of communication and guides the other 
in the process of solving problems. The 
help seeker guides the counsellor in his/
her own life experiences.

9. Active Participation of the Help Seeker: 
The help seeker’s interpretation of the 
situation and his/her experiences appear 
in the guidance session. The contents of 
the discussion become concrete and lin-
ger on what is really important, i.e. the 
help seeker’s situation.

10. Meaning Making: The different ways to 
describe reality (speaking, writing and 
visualising) facilitate understanding of 
what personal meaning things have for 
the individual and how these affect each 
other. Furthermore, Peavy believes that 
mapping helps us grasp complexity. It 
makes our experience visible and shows 
connections” (Johansson, Stahl & Koivu-
maki 2005).

Life space mapping method is very useful 
in work with counselees such as: refugees, 
asylum seekers and immigrants. It helps to 
understand their interpretations of working 
and everyday lives in their home and new 
country. Counsellors know their clients better, 
and also their plans and hopes concerning 
their future. The process of co-construction 
a future life is based on a respect of cultural 
codes, moral and values of each client.
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Introduction

The main problem of clients and counsellors 
is often not being able to solve the prob-
lem of a client and/or to become aware of 
something (psychic content) that keeps the 
client in status quo. That is true also for coun-
selling taking place at the employment of-
fices. Counsellors – both employment and 
vocational – do their best to help clients to 
overcome obstacles, limiting beliefs etc., but 
the standard approach – meaning talking 
with them, giving them advices, testing them, 
trying to motivate them – is, although well 
meant, in certain cases insufficient.

It is possible to address clients also in a dif-
ferent, additional way, when necessary. Those 
approaches, methods, techniques can be 
named soft or artistic techniques. These can 
be used to help or to encourage people to 
become more connected with them, having 
in mind decision making and problem solv-
ing. The emphasis is on improving connection 

with oneself by oneself and the counsellor 
being only the initiator of the process, so the 
client is able to find the right answers for him/
herself within him/herself.

Theoretical and/or experiential 
background

This kind of thinking about the people comes 
from positive psychology and psycho synthe-
sis but originates in shamanism. Shamanism 
states that every human being is constituted 
from three parts or states of consciousness 
or »worlds«. The first »world« is the world of 
material space and physicality. This is so called 
»middle world« or the world of ordinary life. In 
this world one uses consciousness. Descrip-
tion for this world in the terms of time is/
could be the present. It is possible that Freud’s 
ego »belongs« here.

The second »world« is the world of uncon-
scious dynamics, potential and empower-
ment. This is so called »lower world«. It is the 
world of sub consciousness. Description for 
this world in the terms of time is/could be 
the past. It is possible that Freud’s id »be-
longs« here.

The third »world« is the world of solutions, 
inspiration, creativity, love, big beauty. This 

3.7  One’s creativity/imagination in the process of 
decision making and problem solving: Addressing 
the unemployed and other target groups slightly 
differently

 Peter Gabor, MSc
 Educational Centre Employment Service of Slovenia
 SLOVENIA
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is so called »upper world«. In this world one 
uses super consciousness. It is the world of so 
called higher self. Description for this world 
in the terms of time is/could be the future. It 
is possible that Freud’s superego »belongs« 
here, although the connotation of superego in 
pretty narrow in comparison with the notion 
of »higher self«. The recognition or awareness 
of super consciousness in its full content is – at 
least so it seems – a matter of the last decade.

Those three parts of consciousness/mind are 
somehow fused together; the consciousness 
is a totality. We are in touch with all three 
levels of consciousness in a certain degree all 
the time, although we are mainly not aware of 
it. Counsellor should be aware of three layers 
of consciousness a person possesses: higher 
consciousness/future, consciousness/present, 
sub consciousness/past. Counsellors and cli-
ents often find themselves talking mainly 
about the past genesis and/or the acute state 
of present problem or situation of a client. In 
some cases the solutions for those problems 
or situations came to the client without a lot 
of effort, when addressed, but in a lot of cases 
solutions simply don’t came. The main reason 
for that is that the solutions and creativity 
are not to be found in the consciousness/
present or in the sub consciousness/past. 
Inspiration and solutions are located in the 
super consciousness.

Counsellor can help the client to come in 
touch with his or hers higher consciousness 
in an active way either through:

  the way of communication named “third 
generation of communication”, 

  guided so called shamanistic journeying 
or 

  creative/artistic interventions.

For the “third generation of communication” 
see the book Water the Flowers, Not the Weeds 
(Fletcher Peacock, 2001, Montreal, Open Heart 
Publishing); for the shamanistic journeying 
see for instance the book Journeying; Where 
Shamanism and Psychology Meet (Gagan, J.M., 
1998, Santa Fe, Rio Chama Publications). Some 
creative/artistic interventions, presented be-
low, that can be used in order to help the 
clients to come in touch with their world 
of solutions and answers are taken from or 
based on the work of Professor Norman E. 
Amundson from Canada. He wrote the book 
Active Engagement; The Being and Doing of ca-
reer Counselling (Norman E. Amundson, 2009, 
Richmond, British Columbia, Ergon Communi-
cations). Some of them were created by the 
author of an article.

Dynamic self-evaluation and self 
resolving problems

Those interventions encourage the clients to: 
 evaluate themselves and/or
 give the answers to certain questions to 

themselves and/or 
 self resolve the problem or the situation 

they find themselves in. 

Those two processes are at the beginning 
taking place to some degree out of the field 
of active consciousness, but eventually – over 
some time – the client can become fully 
aware of the “results” of them. It can be said 
that through those methods and techniques 
a person “uploads” certain “program” into his/
hers unconscious mind. This “program” is be-
ing processed and sooner or later the results 
of this processing come to the awareness of 
active consciousness. 
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The insights, solutions, clarifications etc. 
reached by oneself have (totally) different 
weight than »forced« ones by the counsellor, 
although done in good faith. One is more 
inclined to do something in order to resolve 
his/hers unwonted situation if the insight, 
solution or clarification comes from within 
him/her. Some additional benefits of the use 
of those interventions are:

  the counselling process becomes more 
dynamic,

  it is interesting both for the client and the 
counsellor as well as

  less strenuous for the counsellor.

Interventions/methods

Drawing
»The drawing tells more than one thousand 
words.«

When drawing, we draw also the contents 
that are hard to verbalize (at least for the 
moment). During drawing we are in better 
contact with ourselves, mainly with »parts« 
of ourselves that we are not fully consciously 
aware of.

Instructions for administration 
of drawing into the counselling process
The counsellor should briefly explain the 
clients the value of drawing, for example: 
“Through drawing you will give some answers 
to yourself” or “Through drawing you will come 
in closer contact with yourself”. After that:
1. ask the client if drawing will be good tool 

for him/her;
2. stress out that he/she should not be pre-

occupied with the aesthetic value of the 
drawings;

3. ask him/her to just scratch for some 2-3 
minutes (in that way one »falls« into the 
drawing mood; one comes in touch with 
him/herself – meaning in touch with 
wider self, meaning in touch with part of 
oneself that is not »just« mind);

4. briefly give instructions for specific draw-
ing;

5. after the drawing you don’t have to in-
terpret the drawing; if the client wishes 
to talk to you about it, you can do that in 
a short manner, but it is not necessary.

Drawing of one’s mountain of career
(courtesy of Norman E. Amundson)
A client first draws a mountain. Than on 
that mountain he/she draws some features, 
if wanted; for instance, base camp, altitude 
camp, the path, some cliffs, some stands etc. 
Afterwards the client marks where on that 
mountain he/she stands at the moment in 
his/hers career or career development and 
draws him/herself on that spot.

Drawing of desired job/employment
Client draws what he/she wants to do in the 
field of job; it can be either just doing some-
thing or being a job or employment. The 
picture can be either realistic or abstract.

Drawing of one’s purpose of life
The meaning or the purpose of life is basic 
motivator or force for living our lives for eve-
rybody of us. But not all of us are in good 
contact with or consciously aware of it. This 
method helps one to become more aware 
of it. To some extent that means also that 
one can become more aware of what he/
she wants to do in life in the sense of job or 
employment.
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An instruction for the client is just: “Please, 
draw jour meaning I purpose of life. Do it in the 
manner that is closest to you, that you feel most 
familiar with”. Some clients prefer to draw an 
abstract picture, other more realistic.

After drawing it is advisable to ask the client 
also to write his/hers meaning/purpose of life 
in one sentence, with emphasis on that the 
sentence should be short one, not long one 
(this method is taken from the book Drive; 
The Surprising Truth about what Motivates us 
by Daniel H. Pink, 2009, New York, Riverhead 
Books, a member of Penguin Group). In that 
way both moments are covered, so called 
irrational and rational.

After all that it is advisable to ask the client 
some short questions in order to become 
more aware of some happenings. Questions 
can be such as: 

  What were you experiencing?
  Which feelings/emotions did you experi-

ence during drawing? 
  Did you/do you experience feeling of 

longing?
  Are you already manifesting your mean-

ing/purpose of life in your life?
  Etc.

Experienced feelings and emotions are in 
most cases pleasant ones, like “joy”, “freedom”, 
“peace”, “playfulness” etc. It must be men-
tioned that one’s meaning/purpose of life is 
a process, it is not a state.

Drawing of one’s problem 
and the solution of that problem
(courtesy of Norman E. Amundson)
Firstly the client draws the problem he/she 
wishes to address or to solve and secondly 

the solution of that problem. This is a strong 
method. It is not necessary that the problem 
is being resolved concretely “on the spot”. The 
problem can be resolved on some symbolic 
level first. After that the solution can – over 
some time – come into the conscious mind/
awareness.

Other drawing possibilities
There are also other possibilities for drawings. 
For example:

  Drawing of one’s obstacles in finding a job.
  Drawing of reasons why one is not suc-

cessful in candidacy for employment.
  Etc.

Walking the problem (courtesy of 
Norman E. Amundson) 
This intervention »uses« also the body. The 
client places him/herself on one side of the 
room or corridor. The counsellor tells the cli-
ent that now he/she is in the future, where 
his/hers problem is already being resolved. 
The counsellor asks/encourage the client to 
imagine that his/hers problem is resolved and 
also to feel that his/hers problem is being 
resolved as clearly as possible. After that the 
counsellor invites the client to walk slowly 
back to the starting side of the room/cor-
ridor, to the present, where the problem is 
not resolved yet.

During the walk back to the present a cli-
ent should answer him/herself the question 
which steps did he/she had to take in order 
to solve the problem. The client can also talk 
with the counsellor about those steps. Some 
clients can detect steps »on the spot«, some 
cannot and resolve the problem in the future 
on the symbolic level first, awareness of the 
concrete steps can come to them later.
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Conclusions

According to my expert experiences the 
above approach works. It is efficient when 
standard talking approaches fail to work. It is 
efficient in combination with standard talk-
ing approaches as well as standing alone. It 
works because a simple, yet due to culturally 
and/or socially prescribed description of our 
nature not as obvious as it should be – fact 
that humans are far from being just mind 
and/or rationality. We are primary »irrational« 
beings. (Even) science is beginning to fully 
aware of that fact.
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Abstract
This paper is a summary of the experiences 
gained through working with underprivileged 
people, using the special framework of ‘struc-
tured group counselling’. From these good 
practices many conclusions can be drawn 
that will help practitioners to increase the 
quality of their work. Being underprivileged 
hinders one’s chances in many aspects. Hu-
man practitioners and consultants can help 
overcoming these obstacles, given their 
methods are designed to help clients to gain 
insight into themselves, to adjust to reality 
and to plan for their future. One must be very 
careful when choosing the types of exercises 
to work with, otherwise one’s intention to 
complete the purpose of the sessions, will not 
be met. Other aspects (such as environment, 
location of the sessions, etc.) can become 
more important to underprivileged people 
than one would think from previous experi-
ences with ‘normal’ target groups.

Keywords
structured group counselling, underprivileged 
people, endangered young adults, homeless 
people, long- term unemployed, maternity 
leave, gypsies

Structured group counselling 
sessions

The two authors of this paper are employees 
of Szent Istvan University, located in Gödöllő. 
In the early 1990s, after major changes both 
in the political regime and in the economy, 
the need for qualified counsellors in the social 
area became clear. The establishment of the 
employment counsellor BA at Szent István 
University in 1992 was the first phase of mak-
ing this dream come true. The first trained 
counsellors graduated in 1995. In the second 
phase the human resources counsellor MA 
was launched at five Hungarian Universities 
(Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, and Gödöllő) 
in 2008.

The objective of these training programmes 
was to train young professionals who would 
be able to provide information and support in 
accordance with the individual requirements 
in the areas of work and career selection. 
In addition to the introduction of individual 
consultation, the range of people using group 
consultation has been significantly extended. 
Group consultation is mostly organized for 
people who feel they are stuck in identical life 
situations. For example, this includes students 
who need to choose a career, or unemployed 
people at the beginning of their work career. 
Group consultation is organized on the basis 
of specific aspects and theory, and group 
management requires trained group leaders. 

3.8  Group working sessions supporting labour market 
 Kenderfi Miklós, PhD & Lukács Fruzsina Fruzsina
 Szent Istvan University
 Career Planning Department, Psychology Department
 HUNGARY
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The style of group leaders is mostly charac-
terized by their behaviour as a non-directive 
partner and their supportive attitude. Group 
consultation is a structured group activity 
which has been developed in Hungary and it 
consists of five steps. These are the following:
1. creating the atmosphere
2. defining aims
3. processing information
4. individual contribution
5. preparation for the following session

The world of underprivileged 
people

Being underprivileged is a sociological term, 
meaning that one is ‘lacking the opportunities 
or advantages enjoyed by other members of 
one’s community’ (http://www.thefreediction-
ary.com/underprivileged). As one can clearly 
see, to determine if someone falls under this 
definition, we have to make comparisons 
with other members of the given society. 
Unfortunately, there are many group mem-
berships that make their members meet the 
stated criteria. Such groups are the following: 
dropouts, unqualified people, unschooled 
people, people with outdated professions, 
young unemployed, long- term unemployed, 
second generation unemployed, homeless 
people, gypsies, ethnic minorities, immigrants, 
refugees, deviants, disabled persons, females 
(or males) returning from maternity leave and 
older people above the age of 50 .

In the following sections we would like to 
give some advice regarding the special fea-
tures of some of these groups that must be 
dealt with, when involving them in career 
counselling. These good practices were gath-

ered when supervising counsellors at Kontakt 
Foundation in their work with these groups. 
We must state that there could be written 
a whole paper on any of these target groups 
on its own. In our subjective summary we 
would like to highlight the most important 
issues or experiences for us during the work 
with the stated groups.

Gypsy people

Gypsy persons in Hungary are affected by 
unemployment considerably more than 
Hungarian ‘majority’. This effect even deep-
ens the tension that exists between the 
two groups. Thus the social importance of 
integrating gypsy persons back into the la-
bour market cannot be questioned. Gypsies 
usually have a low-level of qualifications, 
are immobile, have deficiencies in their key- 
abilities. Their culture worships the idea of 
‘Carpe diem!’ (Seize the Day) which makes 
long-term planning hard for them. Since the 
villages they live in have bad infrastructure, 
they miss out on a lot of information, creat-
ing an information gap. Their socialization 
differs from that of the Hungarians. When 
working with them Hungarians must keep 
that in mind at all times.

From our experience we can state that gyp-
sy people can be involved in counselling 
through a different route than Hungarians. 
Hungarian undereducated people usually 
want to engage in counselling because of 
their own decision, or they are forced to do 
so if they want to get their allowance. On the 
other hand, the gypsy community is patriar-
chal, meaning men get to decide on impor-
tant issues. When we tried to engage gypsy 
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women in a programme designed to help 
them graduate from elementary and high 
school, we first spoke to gypsy women direct-
ly. The consultant sent by our Foundation was 
a woman, a fact that in this case made mat-
ters even worse. The first attempt to engage 
them in this project was a complete failure. 
After reconsideration and taking gypsy cul-
ture into account, a male consultant was sent 
to the village and spoke to male inhabitants 
explaining them the aims of the programme 
and how their families would benefit from it. 
From the very next day on, women wanted to 
be part of the programme. This case is a good 
example of how important it is to understand 
another’s culture if one wants to be success-
ful in counselling. This is also clearly stated 
in the Counsellor Qualification Standards of 
IAEVG. They list that one should have social 
and cultural understanding and be culturally 
sensitive amongst their competency stand-
ards, a capacity that becomes more important 
day by day in today’s multicultural world.

Homeless persons

A lot could be said about the difficulties of 
being homeless, but we would only like to 
state some of the key elements of working 
with them. If one thinks of Maslow’s ‘pyramid’ 
it is easy to see that homeless people are 
right at the bottom of it, that is, they want 
to fulfil their basic needs (food, shelter, etc.). 
So when arranging sessions for them, we 
have to accept the fact that they won’t par-
ticipate unless we pay their travel fees to the 
sessions, give them food in intervals, and in 
some cases even provide some symbolic pay-
ment for coming along. In their case there is 
a lot more emphasis on environmental factors 

than it normally would be, although creating 
a decent and friendly environment for group 
sessions is always crucial.

Females returning from maternity 
leave

Mothers of young children returning from 
maternity leave come from a very different 
working background. In Hungary the dura-
tion of maternity benefit is 3 years but in the 
third year many women re-enter the labour 
market as the benefit given to them in that 
year is quite low. Some of the women have 
previous work experience, while for others 
it is the first time in their lives looking for 
a job. One thing is common in these moth-
ers though, that is the love and the concern 
for their children’s well-being. When engag-
ing them in employment counselling, the 
counsellor must give them opportunities to 
relate to their motherhood and their relation-
ship with the child and the ways working 
steadily would affect that. A good way of 
doing this is to place memos made about 
or photos taken of the children on the wall 
where the group works. In our experience 
a group with mothers returning from mater-
nity leave can not work without a joint day-
care for their children in the same building 
where the sessions are. Mothers tend to be 
anxious and cannot focus on the subject of 
the employment counselling sessions if they 
are not certain that their loved child is doing 
fine without them. We advise the sessions to 
be held in a room with windows facing the 
yard, so mothers can peek out on their child. 
It reduces their worries very effectively, which 
is a key to successful group work.



172

3

Innovative Tools and M
ethods in Career G

uidance and Counselling | Com
pendium

Long- term unemployed

Working with long-term unemployed persons 
in a group has many benefits. There is a lot 
of evidence in the field of psychology, peda-
gogy and counselling as well that groups 
can function as support systems, give more 
feedback to members than an individual ses-
sion would, and create the feeling that one 
is not alone with his problems. These effects 
can be used to a great deal to make long-
term unemployed people adjust to the reality 
of the world of work. One important issue 
that hinders their re-integration is to do with 
travelling. When asked how long a distance 
they would travel a day to their workplace 
named in travelling time (seconds), some 
members stated a relatively low number that 
had to be considered ‘unrealistic’. After having 
to face other member’s opinion, and having 
been engaged in a discussion these numbers 
increased significantly. This broadened their 
perspective to eventually get a job, as they 
didn’t turn down possibilities that involved 
daily travelling to work. Also this group func-
tioned as a great support system. Those who 
succeeded in getting a job came back to 
sessions to tell their story and what they had 
done to reach their goal. Also they did not 
only look for advertisements meeting their 
needs but helped peers by informing them 
about suitable job opportunities.

Endangered young adults

Endangered young adults usually have many 
failures and bad memories attached to educa-
tion behind their backs that they don’t like to 
be reminded of. They have a very low level of 

tolerance of frustration, be it about not knowing 
something, or about being defeated in public or 
about suffering a loss in some area of life. When 
designing group sessions for them, by picking 
the right tasks, we have to minimize

  rivalry,
  possible communication problems that 

stem from their deficiency to define con-
cepts,

  situations where their self- definition 
would be at stake, or they could experi-
ence inferiority complex,

  and situations where scholarly knowledge 
would be needed and its absence would 
clearly show.

They like to work together, but sadly do not 
like exercises where they would have to co-
operate with one another. The ideal task for 
them is to work together, but doing so by 
working next to each other rather than hav-
ing to rely on one another. We should avoid 
boring group work in all circumstances. One 
way of doing this is too eliminate ‘monotypic’ 
tasks, meaning we do not make members 
do the same type of exercise over and over 
again (e.g. Collecting abilities they have- then 
collecting jobs matching the abilities- then 
collecting activities to the abilities). One also 
should avoid ‘monomethodic’ exercises. This 
means that the counsellor should not use 
the same method for exercises, e.g. it is not 
good to have group conversations about 
work from session to session. It could be ob-
vious but one must underline the fact that 
the exact same theme at different sessions is 
not a good choice either. This ‘monothemic’ 
structure will bore members as well.

What should be done then? One of the good 
practices developed in this programme was 
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to use blank worksheets. To be able to do this 
one has to prepare these sheets and photo-
copy them in the appropriate number before 
the sessions. The structure of them must be 
designed by the leader of the group, (e.g. 
one line in the middle for the title of the task, 
below it four squares for the drawing about 
one’s best abilities, etc.). These worksheets 
create curiosity among young people and 
therefore guarantee their motivation and at-
tention throughout the task. The counsellor 
must clearly state the aim of the work, explain 
the way the have to fill in the worksheet (e.g. 
by writing on it, drawing, etc.) and set an ex-
ample by showing them his solution (working 
simultaneously with group) or showing them 
a finished work. There is always a discussion of 
individual worksheets and its personal mean-
ing at the end of the task.

Another very useful task is to do one’s social 
atom. This term comes from Jacob Levy More-
no’s excellent theoretical and practical work. 
When doing one’s social atom he chooses 
the emotionally most important element of 
his social environment.

This can be done by drawing it, building it 
from objects from one’s handbag, etc. In this 
method the person whose social atom is ‘built’ 
up has to be always in the middle (indicated 
by a dot in drawings or by an object chosen 
by him/her) by himself. Every other element, 
be it person or object comes on the concentric 
circles around him/her. The position of these 
elements is done based on emotional close-
ness. The objects further from the centre (the 
person) are emotionally less important than 
the one that are closer to him/her.

Conclusion

Working with underprivileged people in 
group working sessions can be hard. Every 
counsellor wants to succeed in helping his 
clients re-enter the labour market. We hope 
that the experiences and advices on differ-
ent target groups will help practitioners to 
increase their effectiveness.

All contribution should be sent to: 
lukacs.fruzsina@gtk.szie.hu
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The KERIN Programme

In terms of counselling the programme fo-
cuses on labour market and provides infor-
mation on the demand-supply relation of 
a profession for the last ten years.

1. A person shall be taken into account if he 
has been a registered jobseeker for at least 
one month of the given calendar year.

2. A reported job shall be taken into account 
if it was concerned in the given year. In 
such cases we consider the reported 
headcount.

3.9  Supplementary Methods in Counselling: 
 Profiling, Kerin, Orient
 Vladiszavlyev András
 Project Manager of Euroguidance Hungary
 HUNGARY 
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Query options:
1. National-level query
2. Regional-level query
3. County-level query
4. Micro-region level query

Additional parameter 
options:
1. Non-subsidized jobs,
2. Subsidized jobs,
3. Occupations high 
 in demand,
4. System of occupations 
 (FEOR – 0),
5. System of occupations 
 (FEOR 1-4 digits),
6. Registered jobseekers,
7. Registered entrants 
 (young workers 
 & fresh graduates).
 
(FEOR – Hungarian 
Standard Classification 
of Occupations)
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Example for a national-level query:

Parameters:
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (FEOR 0),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations National total / 
Registered jobseekers / all FEOR together 
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a regional-level query: 

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (FEOR 0),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Trans-
danubia Region / Regional total / Registered jobseekers / all FEOR together 
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a county-level query: 

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Győr-Moson-Sopron County,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (FEOR 0),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Trans-
danubia Region/Győr-Moson-Sopron County / County total / Registered jobseekers / all FEOR together
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a micro region-level query: 

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Győr-Moson-Sopron County,
  Győr Branch Office,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (FEOR 0),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Transdanu-
bia Region / Győr-Moson-Sopron County / Győr Branch Office / Registered jobseekers / all FEOR together
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a national-level query: 

Parameters:
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations National total / 
Registered jobseekers / Economist 
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a regional-level query:

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Trans-
danubia Region / Regional Total / Registered jobseekers / Economist 
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a county-level query: 

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Győr-Moson-Sopron County,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – Economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Transdanu-
bia Region / Győr-Moson-Sopron County / County total / Registered jobseekers / Economist
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a micro region-level query: 

Parameters:
  Western Transdanubia Region,
  Győr-Moson-Sopron County,
  Győr Branch Office,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – Economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Western Trans-
danubia Region / Győr-Moson-Sopron County / Győr Branch Office / Registered jobseekers / Economist
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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Example for a county-level query: 

Parameters:
  Central Hungary Region,
  Budapest,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – Economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Central Hungary 
/ Budapest / County Total / Registered jobseekers / Economist
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation



185

Example for a micro region-level query: 

Parameters:
  Northern Great Plain Region,
  Szabolcs-Szatmár-Bereg County,
  Nyíregyhaza Branch Office,
  Non-subsidized jobs,
  System of occupations (2511 – Economist),
  Registered jobseekers.

Number of jobseekers without employment and reported vacancies per occupations Northern Great Plain 
Region / Szábolcs-Szatmar-Bereg County / Nyíregyhaza Branch Office / Registered jobseekers / Economist
– Annual number of registered jobseekers concerned 
– Closing number of registered jobseekers 
– Number of vacancies in the requested occupation
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The ORIENT Programme

In terms of counselling the programme focus-
es on labour market and provides information 
on the demand-supply relation of a second-
ary school specialization for the last ten years.

Various positions can be gained with com-
pleted high school qualifications.

Parameterization: regarding area queries it is 
similar to KERIN programme. Target user job-
seekers: registered jobseekers or fresh gradu-
ates/young workers. Occupations: all posi-
tions or the number of non-subsidized jobs.

The parameterization of secondary level vo-
cational qualification is a new element, as 
part of this, vacant positions can be displayed.

The number of jobseekers without employment by the requested occupation 
– The annual number of registered jobseekers concerned 
– The number of positions of the occupation concerned
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Example for a national query: 

Qualification: locksmith

The number of jobseekers without employment by the requested occupation. National total / Registered 
jobseekers / Locksmith / Total 
– The annual number of registered jobseekers concerned 
– The number of positions of the occupation concerned
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The number of jobseekers without employment by the requested occupation. National total / Registered 
jobseekers / Locksmith / Total 
– The annual number of registered jobseekers concerned 
– The number of positions of the occupation concerned

Example for a national query: 

Qualification: locksmith 
Occupations to be filled:

  locksmith,
  agricultural machine operator,
  light industry machine operator,
  waterworks machine operator,
  canal industry operator,
  water pump operator,
  water management machine operator.

Specific data related to certain occupations 
can be performed in KERIN programme. 
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Steps:
1.  Query of the target person’s data in the given branch office

The PROFILING Programme

The programme displays the chances of long-
term unemployment and the effect of inter-
ventions.

The programme compares the chances of 
employment for those who have the same 
parameters as those who are already em-
ployed in a certain occupation.

Parameterization:
  period taken into account: (1990-2011),
  the client’s gender,
  the client’s age,
  the client’s working capacity,
  the client’s level of education,
  the client’s place of residence,
  the occupation sought.

Simulation (modelling) is possible within the 
parameterization of the following data:

  the client’s working capacity,
  the client’s level of education,
  the client’s place of residence,
  the occupation sought.
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2. Query of the target person’s employment chances.

3. Specifying the query period.

 

 Normally the programme takes the whole base-period into account. In the 1990s the economic 
situation was gradually improving which influenced the number of workplaces too.
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4. Forecasting the impact of the intervention in the client’s:
  Modelling: 36% decline in the client’s working capacity.

 Result: if the client suffers from any degree of working capacity decline, he has no assessable 
job offer in the specific occupation.

5. Forecasting the impact of changes in the client’s parameters.
  Indicating the specific occupation.

 With the specific occupation (with similar parameters) employment is likely within six months.
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6. Example: Forecasting the impact of changes in the client’s parameters.
  Education: qualification (lack of completed elementary school education).

7. Example: Forecasting the impact of changes in the client’s parameters.
  Aim: acquiring elementary school qualification.

 Result: the chances of employment increased to 51%.
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8. Example: Forecasting the impact of changes in the client’s parameters.
  Aim: acquiring vocational qualification (shop assistant).

 Result: chances of employment increased to 63%.
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This article builds on the workshop, which 
focused on familiarizing the participants with 
the theme of applying psychodiagnostics in 
the process of career counselling. One of the 
projective methods, i.e. the Colour-verbal test, 
which can help the process very well, was 
presented in more detail. The advantages and 
disadvantages of that method were also dis-
cussed in comparison with the questionnaires. 
What emerged from the discussion was that 
the diagnostics and overall methodology of ca-
reer counselling, which is addressed by TAKT, is 
very demanding both in terms of the require-
ments for expertise and also in terms of the 
economic aspects and time demand.

The workshop participants were generally 
interested in our methodology primarily be-
cause of it offers possibilities to find out the 
job characteristics of clients and their motiva-
tion in relation to their career and needs.

The participants displayed concern about the 
fact that they would have neither the eco-
nomic means nor the time options necessary 
for conducting such a form of diagnostics as 
the one performed by TAKT.

It also resulted from the discussion that TAKT 
deals with a diametrically opposed type of cli-
ents such as unemployed people, immigrants, 
refugees, etc. as compared to the experience 
of the remaining participants.

Career counselling can be looked at from sev-
eral possible viewpoints. Several main trends 
play an important role in the given type of 
counselling. Those trends can be divided ac-
cording to the target groups’ career counsel-
ling focuses on. In the past counselling in the 
Czech Republic was mostly targeting high 
school and university students in relation to 
occupational choice. Thus the aim counsel-
ling had

set itself was to start up well students’ pro-
fessional development Another trend offers 
help to unemployed people as well as to 
immigrants in order for them to be able to 
orient themselves in the labour market of 
a specific country, and to assist those people 
in choosing a suitable profession. A further 
trend is career counselling in the field of 
business, namely for corporate employees. 
It is exactly the type of counselling I have 
been engaged in while working for TAKT, i.e. 
a private, counselling psychological company. 
TAKT is a company, which has been operating 
for 21 years now, and provides psychological 
and counselling services to businesses, com-
panies, and institutions in the Czech Republic, 
Poland, and Slovakia. The counselling activi-
ties of TAKT primarily build on psychological 
diagnostics, which has been implemented 
in the course of its operation in the case of 
some 25,000 employees, most of whom be-
ing managers, business people, and other 
professionals.

3.10 The Power of Colours
 Psychodiagnostics in Career Guidance

 Mgr. Adéla Vavříková – psychologist
 Psychologist, consultant in the field of organizational psychology 
 (TAKT – counselling and consultation)
 CZECH REPUBLIC
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Presently, mass media constantly discuss 
about the global crisis. Although the global 
crisis receives wide coverage all the time, 
many people unlike me might see it as 
something distant and indefinite. Thanks to 
our activities I have noticed that in the time 
of global crisis the need for career counsel-
ling has significantly increased. Companies 
have been doing their best to be efficient, 
and have very carefully been considering 
whether they have hired the right people for 
the right positions. The main pitfalls of the 
current career counselling can be identified 
in the fact that a particular case of counsel-
ling does not always succeed in targeting 
precisely in line with a client’s dispositions, 
i.e. according to the wishes and needs he/
she is or is not aware of at the moment. 
Common interviews conducted with clients 
have shown that clients get into a vicious 
circle without being able to overcome their 
limitations. Thus clients limit themselves to 
the narrow frame of their visions as they 
have already adopted a certain direction to 
be followed, and it does not even occur to 
them to adjust or reassess the direction of 
their career, and to simply go somewhere 
else. It is exactly client diagnostics, which 
I would like to mention here, that can shed 
better light on the whole process.

Professional psychological diagnostics can 
render the process of career counselling 
more effective by suggesting and revealing 
ways which need not be evident. Thus I ap-
ply a counselling approach, which is based 
on psychodiagnostics, by using a battery of 
tests and questionnaires whereas emphasiz-
ing projective methods where the extensive 
experience acquired by the psychologist in 
administering the test is significant indeed.

Projective techniques involve the use of un-
structured stimulus objects or situations in 
which the subject “projects” his or her per-
sonality, attitude, opinions and self-concept 
to give the situation some structure.

Some of the advantages and disadvantages 
of using questionnaires and projective meth-
ods are:

Advantages 
of contrast with 
questionnaires

• Reveal more hidden things, 
thoughts, emotions, motivations, 
reduction of stylization.

Disadvantage 
of contrast with 
questionnaires

• Long-term experience required.

Using of The Colour Test as a source for 
our psychodiagnostic work... 
One of the methods I use is Modification of 
Liischer’s colour test in a combination with 
words – called Colour-Verbal Association 
Test. Psychodiagnostics through colours 
is not innovative as it results from Liis-
cher’s theory. An innovative manner in 
psycho-diagnostics (Max Luscher used 
colour couples) is using triples. This test 
also deals with the association between 
colours and words.

How it works is that:
  The process of testing by means of The 

Colour-verbal Test consists of matching 
colours and ‘tailor-made’ words series.

  The test consists of about 130 words di-
vided in three issues–words describing 
the personality, proper company and rel-
evant job position.
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  Based on association between words and 
colours The Colour-verbal Test shows us 
client preferences (without their thinking), 
their motivation, attitudes towards work, 
corporate reality, work environment...

On the basis of this test a certain word hi-
erarchy comes into being which starts with 
the most welcome words, and ends up with 
the least acceptable ones. Thus the result-
ing word hierarchy tells us about the client’s 
most preferred inclinations, which in itself is 
springboard for further work with the client. 
A key element, of course, is the comparison 
between the emotional inclinations, and the 
personality and performance setup which 
are determined through further diagnostics 
and interviews.

Target Group

The target group our company works with 
is adults mostly working as company man-
agers, who have already made quite some 
career. We are mostly talking managers with 
a high level of responsibility and performance 
demands. The work I have been doing in the 
field of career counselling is also different in 

terms of the fact that my clients can at the 
same time also be a business (business execu-
tives) employing a particular individual.. The 
approach to career counselling and the prin-
ciples of work must be adjusted accordingly 
by strictly adhering to the ethical principles of 
work with clients and to the legal standards 
of the country. This type of work requires that 
one take into account namely the viewpoint 
that the main client is an employer, i.e. a busi-
ness, a company and not an individual. Many 
counsellor psychologists working in this area 
find it difficult to realize that in the beginning. 
One must always keep in mind that the better 
quality the manager the more efficient the 
business/company, which could then possibly 
employ more people.

Following my professional experience, I can 
state that career counselling coupled with 
psychological diagnostics serves the most 
suitable and effective arrangement of corpo-
rate employees, which aims at increasing the 
efficiency and quality of organization opera-
tions so as to achieve mutual satisfaction for 
both employees and employers. Businesses 
set themselves the priority of having the right 
people in the right positions.
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Brief information on the 
Bundesagentur für Arbeit’s 
counselling concept

The Bundesagentur für Arbeit (BA) is currently 
undertaking a wide-ranging training of all its 
specialist placement and counselling staff. 
The objective is to increase their counselling 
abilities – and thereby the BA’s professional-
ism and quality of counselling. The underlying 
counselling concept for the SGB III area of 
jurisdiction (unemployment insurance) has 
been taking shape since 2008 within a project 
framework and is now in the implementation 
phase.

The concept’s framework 
conditions and targets

Counselling is firmly established as a social 
service in the Social Security Code, SGB III – as 
it equally was in all previous laws. Counsel-
ling thus enjoys a long tradition in the BA’s 
tasks portfolio. Why then a “new” counselling 
concept from the BA?

The triggering factors include an increasing 
demand for counselling in a changing work-
ing world, labour market policies, the legisla-
ture that has been introduced since 2002 as 
well as the reform and reorganisation of the 
BA and the experiences gained as a result. 

Both the “Sustainable Improvement of Coun-
selling and Integration” business policy target 
and the intention of “further development 
from a social insurance towards a life-long vo-
cational career guide” (Weise 2008) required 
a fundamental review and explicit position-
ing for the future as well as an updated basis 
for training the specialists in placement and 
counselling in the BA.

BA’s counselling concept is an internal pro-
fessional concept that takes not only the 
work of the counselling specialists but also 
that of the employee oriented placement 
specialists into account. It analyses the spe-
cific framework conditions and describes 
the theoretical basis of the concept as well 
as counselling processes and their standards 
of quality. Most of all, it offers a practical 
method inventory to support counsellors in 
their daily work with their clients. Both the 
existing concepts in the organisation and 
the expertise of many practitioners were 
included in its development.

Features of the concept

Specific legal and institutional 
framework
The analysis of the legal standards, that the 
BA as provider of social services is subject to, 
leads to two areas of action. The first one con-
sists of the classical “vocational counselling” 

3.11 BeKo: A new concept for guidance counsellors 
 in the Public Employment Service (PES)
 Verena Stolte
 EURES-Line-manager, Euroguidance/Eures-teammanager Central Placement-

Service in Dortmund
 GERMANY
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– focussing on career questions and support 
of orientation and decision-making processes. 
The second area addresses the counselling 
of those persons in the placement process 
in employment or training. These differing 
emphases are taken into account by two so-
called “counselling formats”.

“Orientation and Decision-making 
Counselling”(OEB) and “Integration 
Accompanying Counselling” (IBB)
The differentiation enables different priorities 
and targets to be considered from a content 
perspective, and the relevant specific contri-
bution made by counselling in solving the 
problem to be described. In concrete terms, 
this means that the OEB in its framework of 
reference is oriented to “career choice dimen-
sions”, such as problem awareness, career 
self-assessment and ability to make decisions, 
while the IBB is directed towards the develop-
ment of the client’s profile and the drawing 
up of concrete integration strategies.

Basic process and general principles
The counselling formats are based on a com-
mon basic process taken from “situation 
analysis”, “targets” and “solution strategies”. 
The concept thereby positions itself in the 
problem-oriented approaches by treating 
counselling as a methodically guided inter-
vention project for problem solving. The cli-
ent is the central focus in each of the three 
phases. He is encouraged to contribute his 
own ideas before specifications take place 
with the help of the counsellor and the spe-
cific starting points are finally agreed on for 
further processing. The underlying counsel-
ling approach is reflected not least in so-
called “general principles”, which shape the 
entire counselling process and can only be 

described here in key words: openness to 
the concerns of the customer and providing 
the best possible support, the client as an 
active partner, resource orientation, transpar-
ency, result orientation, commitment through 
agreement and arrangements. These general 
principles supplement the principles already 
fixed by SGB I and SGB III for the BA’s work – 
confidentiality, individuality and impartiality 
to give a few examples.

Standard sequences
They are a key structural element of the 
counselling process. They describe the typi-
cal tasks of the OEB and IBB and illustrate 
suitable methodical approaches and strate-
gies, media or resources. There are by no 
means any “mechanistic processing” of pre-
defined steps intended by this concept! Each 
sequence opens up a variety of options for 
action – which of them are suitable is decid-
ed by the counsellor and his client. In addi-
tion, the sequences involve quality standards 
which have to be taken into account by the 
implementation. The BA thereby possesses 
for the first time specifically formulated pro-
cess standards, by which all counselling staff 
can orient themselves and which represent 
the common benchmarks for training and 
specialist supervisors.

Organising specific work areas
The basic concept and constituent elements 
apply as a whole to employee-oriented coun-
selling at the BA. For working with young 
people, adults and disabled persons, how-
ever, sequences are developed separately in 
each case – this provided the opportunity to 
incorporate typical case constellations and 
procedures thus enabling the demand of 
practical orientation to be satisfied.
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Background materials
The development of the counselling process 
is supplemented by a reference book which 
provides methods, work equipment and 
background texts on selected issues.

Open to development (upward 
compatible)
The concept is open to development – the 
repertoire of methods, in particular, can and 
should be expanded as a result of successful 
practice as well as by the expertise and skills 
of our qualified personnel.

Implementation
The key element of the implementation is the 
training process referred to at the beginning 
of this article. This process started in 2010 and 
is scheduled to be completed at the begin-
ning of 2012. It incorporates the principle of 
blended learning and, in addition, contains 
training programmes for the supervisors. For 
the first time in the history of the BA, all the 
placement and counselling specialist staff 
working at the employee-oriented vocational 
level as well as their immediate supervisors 
are incorporated into a qualification process 
to increase the quality of counselling for their 
clients? The total of 16.000 participants in this 
process provides impressive testimony to the 
scale of investment made in the “quality of 
counselling” as well as giving a fair idea of the 
challenges emerging – particularly in the field 
of training – for the BA.

Additional information 
(in the German language):
1. Rübner Matthias (2009): Berufsberatung 

weiter stärken. Zielsetzungen und Pers-
pektiven der Bundesagentur für Arbeit 
(Further strengthening of vocational coun-
selling. Objectives and perspectives of the 
Bundesagentur für Arbeit). In: Berufsbildung 
in Wissenschaft und Praxis (Vocational 
Training in Science and Practice), 4/2009, 
p. 14-18.

2. Rübner Matthias (2010a): Wirksame Bera-
tung für Berufswähler und Ausbildungs-
suchende (Effective Counselling for Persons 
choosing Careers and Seeking Training). In: 
U. Sauer-Schiffer /T. Brüggemann (ed.): Der 
Übergang Schule-Beruf: Beratung als pä-
dagogische Intervention (Transition from 
School to Career: Counselling as Pedagogic 
Intervention). Münster: Waxmann, p. 79-
100.

3. Rübner Matthias. (2010b): Das Beratungs-
konzept der Bundesagentur für Arbeit. 
Rahmenbedingungen, Leitlinien und For-
schungsperspektiven (The Bundesagentur 
für Arbeit’s Counselling Concept. Guidelines 
and Research Perspectives). In: G. Bender, 
B.-J. Ertelt (ed.): Forschungsprojekte, For-
schungskonzepte, Entwicklungsarbeiten 
– Werkstattberichte aus der HdBA (Re-
search Projects, Research Concepts, Develop-
ment Works – Workshop Reports from the 
BA Training College). HdBA-Report No. 3. 
Mannheim, p. 157-168.
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The idea of the Cross Border seminars came 
into existence in 2005 as an initiative of the 
Euroguidance centres of three neighbouring 
countries – Austria, Czech Republic and Slova-
kia. The main objectives were not only joining 
EG centres and their cooperation in a com-
mon activity but also organising meetings 
and networking possibilities for practitioners 
and policy makers from the field of guidance 
from the cooperating countries. To provide 
the participants of the seminar with broader 
possible perspective on the chosen topics, 
all centres were involved in the process of 
programme planning and preparations. This 
way the seminar could get together national 
experts and offer presentations of trends and 
topics actual in all countries.

In the years 2005-2008 three Cross Border 
seminars were realised within this coopera-
tion with the 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 insti-
tutions of higher education in 2007. In 2009 
three other countries – Germany, Hungary 
and Slovenia – were involved in the prepa-
ration and organisation of the Cross Border 
seminar with the title Career guidance without 
barriers. This broadening of the cooperation 
proved to be meaningful as more interesting 
workshops, speeches and discussions could 
take place.

Therefore, we continued this cooperation 
also for the Cross Border seminar 2010 when 
another new country – Poland – joined this 
initiative. The Cross Border seminar this way 
became an event involving the majority of 
Central European countries. The participants 
could profit from exchange of information, 

experience and good practice that was based 
on mutual understanding as the situation in 
the participating countries is quite compa-
rable due to common grounds in guidance 
and somewhat similar social-historic devel-
opment. The Cross Border seminar 2010 was 
dedicated to professional care for counsel-
lors with the subtitle Who cares for those who 
care. More information about this seminar is 
available at http://web.saaic.sk/nrcg_new/
crossborder2010.html.

In 2011 Hungary, the current president of the 
Council of Europe, organised the annual Cross 
Border Seminar with the title Innovative tools 
and methods in career guidance and counsel-
ling. The main topic of this year’s seminar was 
the introduction of innovative tools, focusing 
on the development of psychological and ICT 
tools. The event provided an opportunity for 
the 65 participating professionals from seven 
countries for intensive professional dialogues 
and international exchange of experience. 
More information about this seminar is avail-
able at: www.npk.hu/public/tanacsadoknak/
konferencia_2011/ .

This publication is based on the responses 
of the national surveys relating to the Cross 
Border Seminar organised in Budapest 17-
18 May 2011. By collecting the responses 
received from the Euroguidance centres of 
the participating countries (Austria, the Czech 
Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia 
and Slovenia) this document intends to pro-
vide readers with an international overview 
touching upon the following fields:

 CT tools in guidance;
 Psychological methods (based on self-

-knowledge);
 Online courses, courses for counsellors.

4.1 Foreword
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It is important to note that the national survey 
reflects only upon the views of the respec-
tive authors (Euroguidance centres and/or 
experts involved in the work) and shall not be 
considered as the official view of the country.

Below are the questions of the national survey 
sent to each participating country.

National Survey – Innovative tools 
and methods in career guidance 
and counselling

ICT tools in guidance
What ICT tools have been used in your coun-
try in career guidance and counselling? In 
what fields have these tools been used? What 
is typical of these tools (description of the 
tool)? Is the efficiency of these tools meas-
ured somehow? If yes, how? What are the 
advantages or disadvantages of these tools 
for the counsellors and for the clients? Provide 
some examples for the different computer 
programs/ softwares used in employment 
counselling and career guidance and coun-
selling. How popular are these computer pro-
grams/softwares in your country? What kind 
of e-guidance tools/services are applied in 
your country? How popular are they? 

Psychological tools 
(based on self-knowledge)
What kind of measures/rules regulate the use 
of psychological tools in the field of labour 
and education? In the past years what kind 
of new psychological tools have been used 
in your country? Why can these tools be con-
sidered innovative? To what extent can the 
target groups use these services? Who are 
these methods primarily useful for? Who/
what organisations or institutions do research 
or develop new tools in the field of guidance? 
Exactly what fields or topics are researched? 

Online courses for counsellors
Are there courses for counsellors available via 
the internet (online courses) in your coun-
try? If yes, what is your experience with this 
method (advantages, disadvantages). When 
introducing a new guidance method, how is 
the training of the counsellors ensured? What 
kind of training possibilities are available for 
counsellors in the field of ICT tools?
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 (Euroguidance Austria)1

ICT tools in guidance

A study conducted among 300 guidance 
counsellors in Austria during 2008/20092 

showed that the use of “online information 
media” clearly dominates in the tools used 
in guidance. The study suggests that three-
quarters of all interviewees (73.4%) use online 
tools and approximately half of all interview-
ees use “self-developed documents” and “bro-
chures”. 3

The tools most widely used among all the 
counsellors questioned were those provided 
by the Austrian Public Employment Service 
(65.8%), the Chamber of Commerce (29.6%) 
and the Chamber of Labour (19.9%).4

The information tools most widely used in 
guidance in Austria are, according to the 
above mentioned study:5

1 With special thanks for the contributions of: Dr. Sigrid Awart 
– Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum für Immigrantin-
nen, Ulrike Faltin — Netzwerk österr. Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen, and Dr. Ursula Wilhelm – Schulpsychologie-
Bildungsberatung.

2 Volker Eickhoff, Reinhold Gaubitsch, Günther Nowak: Bildungs- 
und Berufsberatung in Österreich, Arbeitsmarktservice Österre-
ich 2010. “ICT tools are especially widely used among counsel-
lors working for the Chamber of Commerce and the Chamber 
for Workers and Employees. Counsellors working for the Austrian 
Public Employment Service comparatively often claimed to use 
“brochures”, while self-employed counsellors often claimed to 
work with self-made documents.”

3 Ibid., page 35.

4 Ibid., page 39.

5 Ibid., page 41.

4.2 Austria
 Eva Baloch-Kaloianov and Claudia Ziegler 

AMS-Weiterbildungsdatenbank / AMS Further 
education database

75.5%

AMS-Qualifikations-Barometer / AMS Qualifica-
tion barometer

67.1%

AMS-Arbeitszimmer / AMS work room 52.4%

AMS-Berufskompass / AMS Job compass 69.0%

YourChoiceInfo / Your choice education +
occupation online

53.0%

Berufsinformationssystem BIS / Vocational in-
formation system

61.2%

AMS-Forschungsnetzwerk / AMS Research 
network

66.2%

Allgemeiner Interessen-Struktur-Test (AIST) / 
AIST general interest structure test

56.8%

MEVOC Qualitätssicherungsinstrument / Qual-
ity assurance tool

33.3%

Berufsinformationscomputer BIC / BIC Voca-
tional information computer

57.8%

AMS-Berufsinformationsbroschüren / AMS Vo-
cational information brochures

81.8%

Below, you will find short descriptions of vari-
ous guidance tools. The list is subdivided ac-
cording to the target groups for which the 
tools are intended, and summarizes descrip-
tions given on websites. (Apart from ICT tools, 
which are provided by the Austrian Public 
Employment Service, we have no representa-
tive information about the frequency and 
popularity of other tools which are used in 
career guidance.)

Networks for counsellors
 bib-wiki – the Austrian guidance practi-

tioner’s knowledge pool (www.bibwiki.at)
 bib-wiki is a professional, organization-

comprehensive instrument for knowl-
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edge management in education guid-
ance and offers a unique knowledge 
pool. It is a wiki which is maintained and 
used by counsellors from various institu-
tions with manifold working core areas.

 For this reason, bib-wiki makes available 
better and more up-to-date information 
than the internal knowledge manage-
ment part of an organization could man-
age, all the while supporting direct ex-
change between counsellors from every 
province. 

 bib-wiki is supported by the ‘project 
network education counselling’ and is 
realized within the framework of a pro-
ject funded by the bm:ukk and aided by 
the ESF.

 This collaborative instrument of knowledge 
management has been presented in Work-
shop 1 at the Cross Border Seminar 2011.

 PES Research Network (www.ams-
forschungsnetzwerk.at)

 The Public Employment Service Austria 
provides this internet platform to pri-
vate and public research institutions. It 
is meant to serve as a communication 
forum in order to highlight and network 
national activities in the field of vocational 
and qualification research.6

Guidance in schools
 your choice – education + occupation 

online (www.yourchoiceinfo.at)
 This site describes approximately 6,000 

initial and further training offers and 1,400 
professions. The spectrum ranges from ap-
prenticeships to higher education and dif-

6 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=3&sid=482315004&lng=1 27.04. 2011.

ferent further training forms.7 Your choice is 
provided by the Austrian public employ-
ment service (PES), and is based on years 
of development work and basic research 
in educational and vocational guidance. 
All information can be obtained through 
keywords, which are accordingly assigned. 
The website is intended for pupils, high 
school graduates, students, academics 
and employed persons of all qualification 
levels.8

 Arbeitszimmer (www.arbeitszimmer.cc)
 This PES platform has subdivisions for the 

following target groups: pupils, students 
and teachers. Each subdivision provides in-
formation about vocational guidance and 
training, internships and academic studies. 
It offers several links, which mainly lead to 
the Austrian PES homepage, where sup-
port for job applications and job-seekers 
can be found. Teachers find information 
on how to assure the best possible coun-
selling for their pupils and apprentices. To 
that end, the website offers a Power Point 
presentation with the details of current 
and prospective developments in labour 
market opportunities. This presentation is 
an initiative of the BIZ (BerufsInfoZentrum/
job information centre). The website deals 
with gender issues and provides advice to 
migrants in various languages (i.e. Turkish, 
Croatian, Bosnian, etc.). Event announce-
ments and road show dates are also avail-
able on the platform.9 

7 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004, 20.04.2011.

8 Compare: http://www.yourchoiceinfo.at/, 27.04.2011.

9 Compare: http://www.arbeitszimmer.cc/index.html, 27.04.2011.
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 key2success (http://key2success.schulpsy-
chologie.at)

 Initiated by the Federal Ministry of Educa-
tion, Art and Culture this website particu-
larly targets high-school graduates. Use-
ful information is provided which helps 
pupils and high-school graduates in their 
decision-making process regarding study 
and occupational choices. Help seek-
ers find educational information about 
schools, occupational training, “Kollegs” 
(comparable to short-cycle programmes), 
pedagogical colleges, universities for ap-
plied sciences and universities. Users can 
become informed about terms of admis-
sion, period/time duration, and degrees 
and fields of training. A download area 
offers brochures and folders. Diverse ad-
dresses for guidance centres and links 
with further information are listed on the 
website.

 Teachers can also find advice to aid them in 
their quest to supply support and guidance 
in career and educational counselling.10 

Guidance for universities and other 
tertiary education opportunities

 www.studienwahl.at
 Nowadays it is not easy for pupils and 

high-school graduates to choose from the 
enormous pool of job and study possibili-
ties. This is proven by the high number of 
college dropouts. To curb this tendency, 
the Federal Ministry of Science and Re-
search and the Federal Ministry of Educa-
tion, Art and Culture created the website 
studienwahl.at to support young job and 
education seekers. These departments de-
veloped — in cooperation with their ad-

10 Compare http://key2success.schulpsychologie.at/, 20.04.2011.

visory institutions (the Psychological Stu-
dent Counselling Service and the School 
Psychology) — concepts and measures 
which provide strong information and 
decision support. Interested pupils can 
thus run through a number of certain 
stages. A scientifically developed interest 
questionnaire (Self-directed Search) helps 
young people to estimate their interests 
and affinities. They can arrange individual 
and personal portfolios with all the infor-
mation they need. They also find lists of 
contact points for scholarship offices and 
information centres.11 

 Within the search engine one can choose 
out of an enormous assortment of study 
fields. By means of search options, results 
can be limited by selecting study location, 
type of training, and provider; they can 
also be narrowed through a decision to 
take extra-occupational training or not. As 
a result, options appear highlighting the 
universities and institutions which offer 
the chosen field of study.12 

 Wegweiser/Study Guide 
 (www.studyguide.at)
 This portal is a guide for studies at Austri-

an universities and universities for applied 
sciences. It offers faculty-related curricula 
and the relevant contact data and links for 
study-related job offers.13

 Internetkurs “Studien- und Berufswahl“/
Internet course “Study and Career Choices” 
(www.studentenberatung.at)

 The Academic Advisory Service developed 
a step-by-step concept in the form of an 
Internet course. As a part of this course, 

11 Compare: http://www.studienchecker.at/, 21.04.2011.

12 Compare: http://www.studienwahl.at, 27.04.2011.

13 Compare: http://www.studyguide.at/index_html, 26.04.2011.
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one can experience a taster course of 
studies or an occupational field in order 
to learn about its process and contents.14

 Studienberatung der Österreichischen 
Hochschülerschaft (ÖH) /Austrian Aca-
demic Student Organization Education 
Counselling (www.oeh.ac.at/)

 The Austrian Academic Student Organiza-
tion not only publicly represents the con-
cerns of students, it offers comprehensive 
advice and guidance in many areas of 
student life.15

Other career links
 jobfinder.at

 Information Portal and Online Employ-
ment Market for Graduates.

 jobsearch.at
 Links to various job markets.

 Job lexicon online (www.berufslexikon.at)
 At this site, all important information in 

relation to vocational decision-making 
and training can be found. Approximate-
ly 2,000 professions can be searched for 
and sorted either by work sector, alpha-
betically or by using the search function. 
Each occupation is elaborated upon with 
extensive information, such as job speci-
fications, employment possibilities, initial 
and further vocational training opportu-
nities as well as with statistics (e.g. the 
number of apprentices in the case of ap-
prenticeships). Videos illustrate relevant 
professional experience and facilitate an 
overview of the desired field of activity. If 
questions remain open, further informa-

14 Compare: http://www.studentenberatung.at/studentenbera-
tung/de/optimale-bedingungen-fuer-den-internetkurs-schaffen.
htm, 27.04.2011.

15 http://www.oeh.ac.at/#/en/student-life/ 27. 04. 2011.

tion can be obtained from any PES job 
information centre (BIZ), where a large 
range of brochures and dissemination 
materials on topics such as vocational 
choice, training, advanced training and 
labour market are available.16

 Vocational information system (www.ams.
at/bis)

 Approximately 10,000 job titles, about 
3,600 detailed qualification descrip-
tions and 600 professions with short 
excerpts describing employment possi-
bilities, income, work environment, vo-
cational training and much more make 
the PES vocational information system 
a comprehensive work reference guide 
for people searching for specific profes-
sions or qualifications (including personal 
requirements).17

 Job compass (www.berufskompass.at)
 This online vocational orientation test not 

only provides an evaluation of respec-
tive personal test results, but also sug-
gests a job list matching those test results. 
Matching takes place for all 700 stored job 
descriptions.18

 Qualification barometer (http://bis.ams.
or.at/qualibarometer/berufsbereiche.php)

 This comprehensive information system 
provides news about qualification trends 
in the Austrian labour market. It not only 
offers detailed information, but grants an 
efficient overview of trends within each 
vocational sector. It was initially published 

16 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

17 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

18 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.
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in March 2003 and since then has been 
updated annually.19

 Methods database (www.ams-forschun-
gsnetzwerk.at/deutsch/mhb/mhbsearch.
asp)

 The PES/ABI methods database contains 
the three PES/ABI methods handbooks 
on topic vocational and labour market 
orientation in their entirety.20

 BIC/Vocational information system (http://
bis.ams.or.at/)

 This website provides the possibility of 
generating a personal interest profile to 
discover personal affinities. After answer-
ing a few questions, a list of occupational 
groups appears best matching your per-
sonal interests. By selecting an occupa-
tional group, you are provided with a job 
description, education possibilities and 
training paths. BIC.at stores information 
about more than 1,500 occupations. All 
information and topics are offered in sev-
eral languages. Additionally, advice and 
tips are provided about issues such as: 
disability and workplace, migration and 
workplace, self-employment and forms 
of contracts for apprentices. There are 
also special job issues for girls and young 
women.21

 Apprenticeships and Vocational Train-
ing Service of the Ministry of Economics, 
Family and Youth (www.en.bmwfj.gv.at/
Seiten/default.aspx)

19 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

20 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

21 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004&lng=1, 27.04.2011.

 The Federal Ministry of Economics, Family 
and Youth provides a website with sup-
port for apprentices. Young people are 
provided with the opportunity to get in 
touch with training establishments. At 
interactive booths, they can playfully learn 
about their professional future and about 
their personal affinities.22

 Jobs for girls (www.jobs4girls.at)
 The Magistrate Department 57 (Women’s 

directorate) of the City of Vienna is respon-
sible for the content of this website. It 
exclusively targets girls and young women 
and provides information about gender 
issues.23

 Special links for the target group: migrants 
– www.migrant.at
– www.integrationsfonds.at

 A language and qualification portfolio for 
migrants and refugees:
– http://www.integrationshaus.at/port-

folio/html/arbeitsteil.html

Adult education
 Adult Education in Austria 

 (http://erwachsenenbildung.at/)
 The Federal Ministry of Education, Art and 

Culture promotes information about adult 
education. The search engine eduArd finds 
fitting education opportunities and the 
education database reveals possibilities 
which are sequenced according to tar-
get.24

22 Compare: http://www.bmwfj.gv.at/BERUFSAUSBILDUNG/LEHR-
LINGSUNDBERUFSAUSBILDUNG/Seiten/default.aspx, 27.04.2011.

23 Vgl.: http://www.jobs4girls.at/003/Home, 27.04.2011.

24 Vgl.: http://erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/bildungsange-
bote/angebote_ueberblick.php, 27.04.2011.
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 Grants in the field of education (www.
kursfoerderung.at)

 When the online form is filled in, a list 
of suitable financial support options and 
grants will appear. There is also an over-
view of all financial offers of support. The 
aid data bank is looked after within the 
framework of the “Project Network Educa-
tion Counselling”.25

 Further education data base 
 (http://wbdb.ams.or.at/wbdb/index_wbdb. 

jsp?znid=1173779154852)
 Vocational further training is today more 

important than ever. The current further 
training landscape offers positive condi-
tions in order to keep up with new chal-
lenges. But too many choices sometimes 
make selecting difficult. The manifold 
range of further training possibilities, 
educational institutions and seminars are 
hardly transparent. The public employ-
ment service (PES Austria) provides a com-
prehensive database that helps bring to 
light the best further training possibilities. 
PES aims to constantly update and ex-
pand its database. However, information 
regarding training institutions and semi-
nars is to be up-dated by the respective 
institutions themselves.26 

 WIFI/Wirtschaftsförderungsinstitut (Insti-
tute for Economic Development) 

 (www.wifi.at)
 The Institute for Economic Development 

is an organisation for adult education 
and is part of the Austrian Federal Eco-
nomic Chamber. Upon entering a key-
word in the search engine, it begins to 

25 Vgl.: http://www.kursfoerderung.at/, 27.04.2011.

26 http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/links/webre-
sourcen.asp?webres=1&sid=482315004, 20.04.2010.

seek all available courses in your field of 
choice.27 

 BFI/Berufsförderungsinstitut (Institute for 
Career Development) (www.bfi.at)

 Employed people are offered a large vari-
ety of evening and weekend classes cov-
ering both vocational and personal sub-
jects, such as personality development, 
management, technology, EDP, business 
management, foreign languages, social 
and health care occupations.28 Further-
more, there are company courses, labour 
market courses, apprentice education and 
training programmes as well as gradua-
tion exams/certificates.29 

 bib-atlas: Atlas for career guidance and 
counselling in Austria (www.bib-atlas.at)

 bib-atlas offers a variety of options to 
obtain information about guidance and 
counselling possibilities in Austria. The 
atlas is easy to handle, and shows which 
organisation in which region with which 
particular focus provides counselling to 
which target group. Information is en-
tered into the system and updated by 
the counsellors themselves. bib-atlas is 
a guidance tool created by the Austri-
an Institute for Research on Vocational 
Training (öibf ), in cooperation with career 
counsellors.30

27 http://www.wifiwien.at/default.aspx, 21.04.2011.

28 http://www.bfi.at/english/courses/education_and_training/, 
27.04.2011.

29 Compare: http://www.bfi.at/english/courses/education_and_
training/, 27.04.2011.

30 Compare: http://www.bib-atlas.at/, 21.04.2011.
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Institutions in the field of mobility
 Euroguidance Austria (www.euroguid-

ance.at)
 Euroguidance Austria is located at the Aus-

trian National Agency for Lifelong Learning 
at the OeAD-GmbH (Austrian Agency for 
International Cooperation in Education and 
Research). Euroguidance Centre Austria is 
an interface between education and career 
counselling in Austria and Europe. The cen-
tre’s target group is guidance counsellors 
in Austria and Europe.

 Through the Euroguidance Centres in 
Europe network, Euroguidance Austria 
can offer support to education and ca-
reer counsellors as well as individuals by 
providing information about education 
and career options in Europe. At the same 
time, Euroguidance Austria provides infor-
mation about Austrian learning options, as 
well as guidance and orientation options 
for career and education opportunities in 
Austria.

 EUROPASS (www.europass.at)
 To succeed within the labour market, 

individuals must able to present their 
skills and qualifications in a professional 
way. The Europass was created for this 
very purpose. The Europass is a portfo-
lio consisting of five different types of 
documents. It offers all European citizens 
a clear and standardised means of pre-
senting the capabilities and skills they 
have acquired in school, at university or 
while studying or training abroad. More 
than 30 European countries participate 
in the Europass Initiative.31

31 http://www.europass.at/article/articleview/37/1/20/?swlang=en, 
21.04.2011.

Information on the Austrian education 
system

 www.bildungssystem.at
 The Austrian education system is very 

similar to the Swiss and German systems. 
A specific feature of the Austrian system 
is four-years of primary/elementary edu-
cation followed by secondary education, 
which is split up into two four-year pe-
riods. The division is made according to 
the ISCED (International Standard Clas-
sification of Education), part of the UN-
ESCO classification system. The Federal 
Ministry for Education, Arts and Culture 
coordinates important tasks such as the 
education and training of teachers and 
the maintenance of schools, while the 
Federal Ministry of Science and Research 
assumes governance of the higher educa-
tion system.32

Studying and learning abroad
 PLOTEUS/Portal on Learning Opportuni-

ties throughout the European Space
 (http://ec.europa.eu/ploteus/)
 PLOTEUS aims to help students, job seek-

ers, workers, parents, guidance counsel-
lors and teachers to gather information 
about studying in Europe. Available in 
about 20 languages, the website offers 
hints for learning opportunities and train-
ing possibilities, exchange programmes 
and grants (Comenius, Erasmus, Leonardo 
da Vinci, Grundtvig, Youth in Action) as 
well as providing contact information and 
clarifying how to apply for mobility pro-
grammes. Descriptions and explanations 
about education and training systems 

32 http://www.oead.at/index.php?id=465&L=1, 21.04.2011.



211

 within European countries can be found 
on the website, as well as all information 
required when moving to another Euro-
pean country.33

 OeAD (Österreichische Austauschdienst)-
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(Austrian Agency for International Coop-
eration in Education and Research)/OeAD 
(www.oead.at)

 OeAD-GmbH — the central service point 
for European and international mobility 
and cooperation — provides advice for 
institutions, advises on international ex-
change possibilities, and promotes Austria 
as a country in which to pursue higher 
education.34 The OeAD advises, promotes 
and supports international cooperation in 
education, science and research.35

Psychological tools 
(based on self-knowledge)

Approximately 50% of all guidance counsel-
lors working in Austria (an estimated total 
of 8,000–10,000 persons) have a university 
education background, foremost in the field 
of psychology (26.9%) and pedagogy (15.6%), 
according to the study on guidance in Austria 
conducted in 2008/2009. Alongside these 
fields of study, interviewed counsellors incor-
porated training in the following areas as the 
basis of their work: “Lebens- und Sozialber-
ater/in (life and social counselling)” (15.9%), 
clinical and/or health psychology (9.3%) and 
psychotherapy (6.6%). Twelve percent of all 

33 http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en, 21.04.2011.

34 http://www.oead.at/home/EN/, 21.04.2011.

35 http://www.oead.at/about_us/the_oead/mission/EN/, 
21.04.2011

people questioned underwent initial or fur-
ther training for guidance.36

When questioned about what is offered 
within the course of counselling, 14% stated 
“psychological tests”, among other things.37 

When asked about their knowledge and use 
of diagnostic and testing methods, counsel-
lors sampled included (among others) the 
following tools and methods (in German)38:

AIST – Allgemeiner Interes-
sens- Struktur-Test

Intelligenzstrukturanalyse

AMS – interne Testver-
fahren

Interessensstrukturtest

Baumtest IPS-Testverfahren

Begabungsdiagnose IQ-Tests

Berufsbild-Module Kompetenzportfolio

Berufslaufbahn-Analyse Konzentrationstest – D2

Berufsorientierungstest Matrizen-Test

(Berufs-) Potenzialanalyse Mindmaps

Berufsspezifische Tests Persönlichkeitstest

Denkstrukturanalyse Potenzialanalysen

(Standard-) Diagnosever-
fahren

Psychologische Testver-
fahren

Einstufungstest; Berufseig-
nungstest

Schuhfried-Testverfahren

ERT-Test Schultests

Familienaufstellung Stärkebaum

Fragebögen: Stärken – 
Schwächen

»Wilde« Eignungstests

36 Volker Eickhoff, Reinhold Gaubitsch, Günther Nowak: Bildungs- 
und Berufsberatung in Österreich, Arbeitsmarktservice Öster-
reich 2010, page 17.

37 Ibid. page 51.

38 Ibid., page 36.



212

4

Innovative Tools and M
ethods in Career G

uidance and Counselling | N
ational surveys

The AIST General Interest Structure Test was 
used by 56.8% of interviewees. The AIST is 
a differential test used to determine school 
or career interests from the age of 14 and 
up. Its main areas of application are school 
study and career decision making, as well as 
organizational psychology.

It must be noted that staff members of the 
School Psychology Service (Schulpsycholo-
gie-Bildungsberatung) were not included in 
the survey. Staff members of the School Psy-
chology Service must be university graduates 
of psychology.39

“Many of the individual students who are re-
ferred to by the School Psychology Service are 
referred because of behavioural, emotional 
or study difficulties they are experiencing, 
however an important part of School Psy-
chology is its role in career guidance is an 
important one. It is responsible for organising 
the training programmes of student advisers, 
has developed specialised interest tests for 
use in career guidance — including an online 
version — and plays an important role in 
policy formulation and coordination.”40

The Ministry of Education has established six 
Psychological Student Counselling Service cen-
tres to assist students and prospective students 
in both universities and Fachhochschulen (Uni-
versities of applied sciences). Note that in an 
OECD study on Career Guidance Policies, this 
service is attested to “have a high standard of 

39 For the range of duties and structure of the School Psychology 
Service see http://www.schulpsychologie.at/uploads/media/
aufgaben_struktur.pdf 27.04.2011.

40 OECD Review of Career Guidance Policies, Country Note Austria, 
March 2003.

professionalism, but within a relatively specific 
field: it largely deals with personal, emotional 
and study problems experienced by enrolled 
students, rather than specifically with career 
decision making and career development is-
sues. Psychological and personal problems 
were reported to occupy 75% of the centres’ 
staff time, although they represent only 22% of 
issues or problems dealt with. Only 25% of staff 
time is used to support career choice coun-
selling or to advise about changing a course 
of study.”41 According to the homepage of 
the Psychological Student Counselling Service 
(Psychologische Studentenberatung) “Roughly 
every 4th advice-seeking student comes to the 
Psychological Counselling Centre with per-
sonal problems.”42

Online courses for counsellors

Training offers for counsellors in Austria are 
generally undertaken face-to-face and can 
include e-learning elements. Purely online 
courses are not offered.

Counsellors in schools
Initial training for career teachers takes 4-6 
semesters (12-20 ECTS) at universities special-
izing in the continuous education of teachers. 
Further training and updating of knowledge 
is also organised by the School Psychology 
Service or the universities for teacher educa-
tion. Seminars, workshops, etc., are generally 
offered several times a year.43

41 Ibid. page 10.

42 www.studentenberatung.at/studentenberatung/en/personal-
problems.htm 27.04.2011.

43 http://www.schulpsychologie.at/schuelerberatung/sbb_lehr-
gang.pdf 27.04.2011.
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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 cooperation with universities of education 
and school psychology services. Staff mem-
bers of the School Psychology Service must 
be university graduates of psychology.

Counsellors of the Public Employment 
Services
New staff members of the Public Employ-
ment Services (PES) undergo an internal basic 
training (Grundausbildung) prior to working, 
which is modular and dual (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 
(including a maximum of 23 weeks at the 
central unit, 288 hours of ICT training, and 
a minimum of 17 weeks of practical training 
at the local unit). Basic internal training is 
supplemented by additional in-service train-
ing each year.44

The amount of ICT training “Umsetzung und 
Geschäftsfalltraining mit EDV (Conversion and 
Business Situation Training with EDV)” is rela-
tively great, and corresponds with the quan-
tity of online tools provided by the PES and 
used in PES vocational information centres.

University-level courses
One example for training opportunities open 
to people working in the field of education, 
job and career track counselling and career 

44 http://www.abif.at/deutsch/news/events2007/bildungsmass-
nahmen/Ernst_Winter_22-06-07.pdf 27.04.2011.

orientation and/or those which have under-
taken corresponding preparatory training is 
the “Education and career guidance – Uni-
versity-level course (Lehrgang universitären 
Charakters) 2011-2012” offered by the Bundes-
institut für Erwachsenenbildung (Provincial 
Institute for Adult Education) in Strobl (www.
bifeb.at/index.php?id=206)

This course is comprised of 15 days of dis-
tance learning. One of the six modules is 
dedicated to information management. Two 
days are dedicated to methods of online 
counselling (ICT-based theories, communi-
cation, chances, challenges and perspectives 
of online counselling, …)

Postgraduate training opportunity 
– European Career Guidance Certificate 
(ECGC)
The Donau University Krems has started 
a new post-graduate university training 
course for education and career counselling: 
www.donau-uni.ac.at/bbb 

Fourty-five ECTS can be developed and ac-
quired through the completion of online tests 
and work with assessment centres, both of 
which are being developed within Project 
ECGC. When the university course is com-
pleted, the graduate is awarded with the title 
“academic expert” (60 ECTS). A Master of Art 
(MA) can be built upon this education (90 
ECTS). The online test and the assessment 
centre work can be successfully completed 
together with cooperation partners of the 
Donau University Krems.
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ICT-based recognition of previously 
acquired qualifications
The Academy of Continuing Education (WBA) 
is a system for the qualification and recogni-
tion/accreditation of adult educators.

Founded in 2007, the Academy of Continuing 
Education has a new approach to recognising 
acquired competences for adult educators, 
which involves acknowledging previously 
acquired qualifications and offering guid-
ance to acquire missing skills. While adult 
education in Austria is still a heterogeneous 
field and difficult to compare, the Academy 

of Continuing Education sets standards and 
strengthens the professionalization of Aus-
trian adult education.

The Academy of Continuing Education does 
not offer further education programmes itself, 
but accredits suitable further education pro-
grammes offered by various adult education 
institutes throughout Austria.

Practical experience in the field of adult edu-
cation is a prerequisite for certification by the 
Academy of Continuing Education.45

45 http://www.wba.or.at/english/about_us.php 27.04.2011.
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ICT tools in guidance46

The analyses have come to show all segments 
of lifelong career counselling are linked with 
supporting counselling tools most of which 
are used in practice. Each segment contains 
tools which are available on the internet and 
are charge-free.

In relation to the support for further educa-
tion most counselling tools are faced with 
the issue of their relative isolation in terms 
of all pertinence to further education. Apart 
from a couple of exceptions the analyzed 
tools furnish information only on the given 
segment, and thus fail to facilitate users in 
creating a comprehensive view of their fur-
ther education. An illustrative example in this 
respect can be given as regards the section 
called Applying for a Job and Education. Clients 
acquire information on school offerings and 
training programs, or on course offerings, 
but at the same time clients are not advised 
to verify (amend) their choice of education 
by also examining whether the channel of 
education they have chosen will help them 
increase their chances of employability, and 
will result in higher remuneration and so on.

46 Source: Information Sources and Counseling Tools Analysis of 
information sources and counseling tools in further education.

 Order placed: Concept – analytical and conceptual work in the 
field of information and counseling systems.

 Project: Concept.
 Submitter: National Institute for Professional Education in Prague 

(Národní ústav odborného vzdělávání v Praze).
 Authors: TREXIMA, spol. s r. o. composite author (person in 

charge: Galád), OKsystem (person in charge: Skřivánek) Conclu-
sions of the Analysis of Existing and Practically Used Information 
Sources and Counseling Tools in Further Education.

The tool isolation also shows in terms of the 
lack of mutual cohesion of the individual tools. 
Practically, for most applications this means 
that the user works with each application “from 
the beginning”, and that it is up to the level of 
cleverness and ability of the users to look up 
the appropriate linkage in other tools. Users 
are often forced to repeatedly enter the same 
or similar information in the information (field) 
they have arrived at in the initial application.

Another element, which bears evidence of 
isolation, is the frequent use of personal clas-
sifiers in individual applications, which in itself 
impedes the use of information acquired in 
one application for work with another ap-
plication. Nonetheless the use of classifiers 
is a prerequisite for the future establishment 
of possibilities for the interconnection of 
individual tools. A necessary condition for 
achieving that is to introduce adjustments in 
the individual tools which are aimed at the 
creation of an interface in order to facilitate 
the relevant (address) interconnection of the 
individual tools. A possible solution to the 
interconnection of the systems is the estab-
lishment of a Common competence model 
of employment services which could possibly 
play the role of a ”lingua franca” of the indi-
vidual segments of career counselling.

In reference to the their fragmentation and 
mutual incompatibility, the tools analyzed 
are insufficiently motivating for the encour-
agement of further education because they 
do not provide a comprehensive insight and 
information backing pertaining to further 
education. There is virtually no overall infor-
mation available to users as to the existence 
of the types of counselling tools that facilitate 
further education in the Czech Republic.

4.3 Czech Republic
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Lack of Supporting Tools in Facilitating 
Further Education
By means of analyzing the counselling tools 
and examining the level of planning of the 
information needs in individual segments it 
has been found that all information needs 
have not been met. The individual segments 
lack the following tools:

Self-comprehension
The tools for work with soft skills and for 
ascertaining the potential for hard skills are 
missing.

Cognition of the Surrounding Reality
The tool (system) for influencing the interests 
and expectations of children and their parents 
by confronting them with the forecast for the 
development of supply and demand in the 
labour market is missing.

Decision-making
There is no tool for searching possibilities 
based on work with competence. Further on, 
there is lack of tools of the “what-if” type – fa-
cilitating the impact modelling (employment 
options) after acquiring further competence, 
education, schooling…This segment further 
lacks tools in career modelling and planning.

Job Search, Education
There are no tools providing information on 
school quality or rating.

Information System 
on the Employment of School 
Graduates in the Labour market ISA 
(Online Career Centre ISA)
Ing. Daniela Chamoutová 
– National Institution of Technical 
and Vocational Education

The ISA information system has been avail-
able since the year 2007 on www.infoab-
solvent.cz, namely charge-free and without 
the need for prior registration. It furnishes 
information on:

 Education offering of high schools, colleg-
es, and universities in the Czech Republic 
(search engine in the field of education – 
three ways of searching the field of educa-
tion: 1) according to the level of education 
and the field group, 2) according to the 
vocation one is interested in receiving 
education in, 3) according to the school);

 The analysis output of school graduates’ 
transition to the labour market (from the 
point of view of the graduates – satisfac-
tion with the education acquired, satisfac-
tion with their employment, continuance 
in their field of expertise, unemployment 
of recent graduates of individual fields 
of education; and further on employer 
requirements, and the opinions of labour 
office clerks, and of employment agen-
cies). The outputs have been summarized 
into well-arranged static and dynamic site 
pages (containing search engines), further 
on one can download the entire version 
of the pertinent analytical studies;

 The system also includes a multimedia 
guide to vocational selection, and con-
tains film previews from the real work 
environment;
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 Section: Problems encountered during 
education, which contains references to 
other counselling workstations, and an-
swers to model questions and issues.

The system is much-used by schools in the 
Czech Republic (in teaching the thematic 
units called Training in vocational selection 
– Elementary Schools, and Introduction to 
the world of employment – High Schools), 
and by school vocational advisers, but also 
by experts from among the general public 
(e.g. IPS workers of the employment offices), 
as well as by laypersons (parents of 9-grade 
students and people interested in taking 
up studies).

The efficiency of the means invested cannot 
be precisely measured. The system was estab-
lished by the National Institute for Vocational 
Training as of the outputs of the system pro-
ject called Education – Information – Coun-
selling VIP Career, which was partially funded 
by ESF and the State Budget. The system has 
been innovated within the framework of the 
project named VIP Kariéra II – KP, also co-
founded by ESF and the State Budget of the 
Czech Republic.

The visit rate of the web has been moni-
tored since its launching back in mid-2007 
(the number of IP addresses recorded, how-
ever, reflects only the first visit from any IP 
address, whereas repeated visits are not be-
ing counted), but the number of individual 
users cannot be established (e.g. several 
dozens of different students visit ISA from 
one and the same end station in the school 
computer room, and it is not possible to 
identify them individually). The feedback 
received mainly from school career advi-

sors and school principals shows that the 
system is regularly used by most schools in 
the Czech Republic.

Advantages and disadvantages for 
career advisors and clients:
Advantage – available free-of-charge on the 
internet 24 hours a day, 7 days a week. It 
contains regularly updated and very reliable 
information. The education offer data are in-
terconnected with film previews from the real 
employment environment, and with analyti-
cal information related to the labour market 
job opportunities. The interconnection of all 
4 sections of the information system, and the 
sufficient number of search engines greatly 
facilitates work with the information furnished 
and with their search (in comparison with, for 
instance, the book manual). Another advan-
tage is that the information can be regularly 
upgraded and supplemented.

Disadvantage – the system is demanding in 
terms of its content, plenty of texts in the ana-
lytical studies section is not considered attrac-
tive by elementary school students although 
the section enjoys the positive assessment of 
professionals in that field.

Within the framework of the system’s evalu-
ation and its use, and further on the basis 
of client and career advisor feedback, ISA 
has turned out to be a broadly used, need-
ed, and favourably welcomed information 
source in the field of career and educational 
selection.

In 2010 OECD experts designated ISA as 
one of the best quality tools they had come 
across.
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Psychological tools 
(based on self-knowledge)
PhDr. Nora Jakobová, school 
psychologist, Jan Palach High School, 
Prague 1, Czech Republic

What kinds of measures/rules regulate 
the use of psychological tools in the 
field of labour and education?

 There are no strict rules regulating WHAT 
tools should be used in the education 
field. What we have are recommendations 
and methodical guidelines for tools which 
are discussed at conferences and in writ-
ings.

 We do have regulation on WHO may use 
the tools – related rules are based on the 
Act No. 563/2004 Collection of Laws, on 
Pedagogical Staff and on the Amendment 
to some other Acts.

 It is also specified WHERE counselling ser-
vices can be offered and who may offer 
them – (Regulation No. 72/2005 on the 
counselling services in schools and coun-
selling centres).

 The regulations are also based on more 
specific laws and acts targeting other im-
portant fields of counselling work (e.g. 
family, skilled students, students with spe-
cial needs, privacy etc.).

 The work of school psychologists is based 
on the ethics code of the school psychol-
ogists (Code of Ethics of the International 
School Psychology Association as stated 
by Oakland, Goldman, Bischoff, 1990).

What kinds of new psychological tools 
have been used in your country over 
the past years?
The main innovation has come with the out-
spread of ICT – many web sites, web applica-
tions and databases have been developed 
and are still being developed:

 The latest tests (all of them are also avail-
able in “paper” version) are not originally 
Czech, but have been standardized to the 
Czech population:
– Online Holland RIASEC Personality Test: 

www.proskoly.cz
– Online LMI (Achievement Motivation 

Inventory) – www.testcentrum.com/
testy/lmi

– Online IST (Intelligence Structure Test) 
– www.testcentrum.com/testy/i-s-t-
2000-r

– Online NEO PI – R – www.testcentrum.
com/testy/neo-pi-r

– Online Big 5 – www.testcentrum.com/
testy/neo-ffi

– Online MMPI – Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory-2 – www.test-
centrum.com/testy/mmpi-2

– Online AIST (General intellectual struc-
ture test) – www.testcentrum.com/
testy/aist-r

– Online GPOP (Golden Profile of Person-
ality) – www.testcentrum.com/testy/
gpop

– Other tests (GPP I, Intelligence test 
etc.) – available on www.psychodi-
agnostika-sro.cz/cz/Katalog_testy.
asp?Kateg=1

 New Czech tests:
– Online career tests COMDI – moti-

vation, will, assertiveness, etc. www.
comdi.cz/
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– OTPO (Picture Test of Professional Ori-
entation) – www.psychodiagnostika-
sro.cz/cz/Katalog_popis.asp?kod= 
687&ZozArg=1&Kateg=1&MT=

– Basic High School Preferences – 
 www.psychodiagnostika-sro.cz/cz/Ka-

talog_popis.asp?kod =696&ZozArg= 
1&Kateg=1& MT=

 Online databases:
 Many databases, which can be used in 

counselling sessions or at home for each 
client to actively search important infor-
mation, have been developed:
– Online databases including informa-

tion about jobs, positions etc. – www.
infoabsolvent.cz, www.kampomaturi-
te.cz, www.vysokoeskoly.cz; www.stu-
dentin.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.
vzdelani.cz and much more.

– Online databases available at Informa-
tion and Counselling centres of Job 
centres (M service, OK práce, B-kov)

Another major change has occurred in the 
paradigm used as a base of counselling. 
More methods are based on the coaching 
approaches and active engagement of the 
client, and less on testing itself. Some of the 
main innovative methods are as follows:

 Activating cards – www.oh-cards.com/
index.php?article_id=1&clang=1

 www.innovativeresources.org/default.asp
?cmd=products&productgroup=779;

 Norman Amundson methods (career 
wheel, mind mapping, chair splits, mul-
tiple perspectives – colours, the circle 
of strengths, drawing, storytelling, using 
metaphors);

 R. Vence Peavy – socio-dynamic methods 
(life space sector mapping, map of future, 

of resources, strengths, barriers, writing, 
drawing);

 Narrative methods;
 Cognitive – behaviouristic methods.

Why can these tools be considered 
innovative?
They regard clients as co-creators of their 
own future.

To what extent can the target groups 
use these services?
These methods are widely accessible for all 
target groups.

Who are these methods primarily 
useful for?
They are useful for students to help them with 
vocational orientation.

Who/what organizations or institutions 
do research or develop new tools 
in the field of guidance?

 Charles University – Pedagogical Faculty, 
Psychology Department – http://userweb.
pedf.cuni.cz/kpsp/

 Topics: 
– education needs and professional de-

velopment of Roma ethnic minority 
students

– education needs of students from 
socio-economically disadvantaged 
surroundings

– study motivation (in cooperation with 
Jihočeská univerzita, i.e. South Bohe-
mian University) – České Budějovice)

– education needs of talented students
– interventions and tools in counselling 

practice
– Project ELDEL (Enhancing Literacy De-

velopment in European Languages)
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– Project EUROPEP – Comparaison des 
politiques d’éducation prioritaire en Eu-
rope. Evaluation, conditions de réussite

 Charles University – Faculty of Arts, Psy-
chology Department – http://psychologie.
ff.cuni.cz/

 Topics: 
–  Work – life balance, social and profes-

sional demands of the labour market
 IPPP (Institute for Pedagogical and Psycho-

logical Counselling) www.ippp.cz
 Topics: 

–  Career counselling in the context of 
life-long learning

– education needs of talented students
– intercultural counselling
– education needs of autistic children, 

children with special needs
 FF MU www.phil.muni.cz/wups/home/

veda
– Diagnostic methods
– Developmental approach to self-con-

cept
– Ethics of psycho-diagnostics

 FSS MU www.fss.muni.cz/cz/site/index.
html
– Responsibility in adolescence
– Decision making
– Identity development

 Institute of Psychology, Academy of Sci-
ences, the Czech Republic – www.psu.cas.cz

 Topics: 
–  Computerized Adaptive Testing opti-

mized – personality tests
– Narrative socio-cognitive approach 

– modes of organization of personal 
experience

– Maturing and maturity of personality
– Changes of personality in the lifelong 

perspective
– Motivation and methods

 Testcentrum – www.testcentrum.com/
testy
– Team of psychologists who adopt for-

eign test and standardize them for the 
Czech population

 Psycho-diagnostics www.psychodiagnos-
tika-sro.cz/cz/Katalog_testy.asp?Kateg=1
– Team of psychologists develop their 

own tests, and also adopt foreign tests 
and standardize them for the Czech 
population

Online courses for counsellors
Distance Course for University Advisers

The distance course is intended for the further 
education of workers employed as university 
advisers, who are interested in updating and 
expanding their knowledge and improving 
their skills necessary for performing their work.

The individual parts of the course have been 
designed by a team of lecturers involving ex-
perts from five faculties of Charles University 
(FF=Philosophical Faculty, PedF=Pedagogical 
Faculty, 1.LF=First Medical Faculty, 3.LF=Third 
Medical Faculty, HTF=Faculty of Chemical 
Technology) as well as from other uni-
versities (VŠE=Prague University of Eco-
nomics, MU=Masaryk University in Brno, 
UHK=University of Hradec Kralove, VŠB-
TUO=Higher School of Mining-Technical 
University of Ostrava). Some parts have been 
designed by experienced professionals.

Course Objective
The course sets itself the aim of expanding 
the knowledge and improving the skills and 
competence needed by career workers in 
performing their job.
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Course Content
The course covers 8 modules (+ introductory 
and final modules) which are broken down 
into further chapters and subchapters. The 
modules target the following topics:

 development of university counselling 
within the European context

 psychological counselling
 supervision
 career counselling
 study counselling
 special counselling
 spiritual counselling
 selected skills

Schooling Results
Course attendees are supposed to under-
stand the:

 significance of counselling services in the 
ontext of university development

 significance of counselling services for 
students in the course of their studies

 kinds and types of counselling services
 diversification of the methods of counsel-

ling services with respect to the target 
groups

 role of counsellors, the course of the coun-
selling process

Course attendees obtain to exercise se-
lected skills, in particular working with 
information with the help of information 
technologies, and communication and 
presentation skills.

Requirements
The course presupposes that the attendees 
possess basic knowledge of at least some 
parts of the issues related to counselling ser-
vices. We assume that course attendees are 
university employees in different positions, 

e.g. lecturers, tutors, study department staff, 
counselling centre employees.

Duration of Studies
It takes around 11 hours on average to cover 
one module. The overall duration of studies 
involves 90 hours. In addition, one needs to 
take into account the time spent on assign-
ment work, and the final test.

Study Checks
The distant form of study presupposes that 
participants are engaged in self-study. Partici-
pants can run checks by means of self-reflec-
tive questions and tasks which are not manda-
tory. Successful course attendees need to pass 
a final test (reaching the required score).

Certificates
Course attendees, who have reached the 
required score on the final test, are given 
certificates of successful course attendance 
within the framework of the lifelong educa-
tion program at Charles University.

Summary
The course authors are aware of the fact that 
the course does not exhaust all topics per-
taining to the work of counsellors. The topics 
covered in the course have been selected on 
the basis of the consensus reached among 
the experts from the five universities sharing 
in the realization of the project called De-
velopment of University Counselling in the 
Czech Republic in the years 2008 and 2009.

The distance form of the course was preced-
ed the pilot run of a full-time course. Course 
attendees were asked to evaluate each lec-
ture, and their views were then reflected in 
drafting the distance form of the course.
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Brief information on the 
counselling concept of the Federal 
Agency of Employment

The German PES is currently undertaking 
a wide-ranging training of all its specialist 
placement and counselling staff. The ob-
jective is to increase their counselling abili-
ties – and thereby the BA’s professionalism 
and quality of counselling. The underlying 
counselling concept for the SGB III area of 
jurisdiction (unemployment insurance) has 
been taking shape since 2008 within a project 
framework and is now in the implementation 
phase.

The concept’s framework conditions and 
targets
Counselling is firmly established as a social 
service in the Social Security Code, SGB III – as 
it equally was in all previous laws. Counsel-
ling thus enjoys a long tradition in the BA’s 
tasks portfolio. Why then a “new” counselling 
concept from the BA?

The triggering factors include an increasing 
demand for counselling in a changing work-
ing world, labour market policies, the legisla-
ture that has been introduced since 2002 as 
well as the reform and reorganisation of the 
BA and the experience gained as a result. 
Both the “Sustainable Improvement of Coun-
selling and Integration” business policy target 
and the intention of “further development 
from a social insurance towards a life-long vo-
cational career guide” (Weise 2008) required 
a fundamental review and explicit position-
ing for the future as well as an updated basis 
for training the specialists in placement and 
counselling in the BA.

BA’s counselling concept is an internal pro-
fessional concept that takes not only the 
work of the counselling specialists but also 
that of the employee oriented placement 
specialists into account. It analyses the spe-
cific framework conditions and describes 
the theoretical basis of the concept as well 
as counselling processes and their standards 
of quality. Most of all, it offers a practical 
method inventory to support counsellors in 
their daily work with their clients. Both the 
existing concepts in the organisation and 
the expertise of many practitioners were 
included in its development.

Features of the concept

Specific legal and institutional 
framework
The analysis of the legal standards, which the 
BA as provider of social services is subject to, 
leads to two areas of action. The first one con-
sists of the classical “vocational counselling” 
– focussing on career questions and support 
of orientation and decision-making processes. 
The second area addresses the counselling 
of those persons in the placement process 
in employment or training. These differing 
emphases are taken into account by two so-
called “counselling formats”.

“Orientation and Decision-making 
Counselling“ (OEB) and “Integration
Accompanying Counselling” (IBB)
The differentiation enables different priorities 
and targets to be considered from a content 
perspective, and the relevant specific contri-
bution made by counselling in solving the 
problem to be described. In concrete terms, 
this means that the OEB in its framework 
of reference is oriented to “career choice 

4.4 Germany
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dimensions”, such as problem awareness, 
career self-assessment and ability to make 
decisions, while the IBB is directed towards 
the development of the client’s profile and 
the drawing up of concrete integration strat-
egies.

Basic process and general principles
The counselling formats are based on a com-
mon basic process taken from „situation 
analysis“, “targets” and “solution strategies”. 
The concept thereby positions itself in the 
problem-oriented approaches by treating 
counselling as a methodically guided inter-
vention project for problem solving. The cli-
ent is the central focus in each of the three 
phases. He is encouraged to contribute his 
own ideas before specifications take place 
with the help of the counsellor and the spe-
cific starting points are finally agreed on for 
further processing. The underlying counsel-
ling approach is reflected not least in so-
called “general principles”, which shape the 
entire counselling process and can only be 
described here in key words: openness to 
the concerns of the customer and providing 
the best possible support, the client as an 
active partner, resource orientation, transpar-
ency, result orientation, commitment through 
agreement and arrangements. These general 
principles supplement the principles already 
fixed by SGB I and SGB III for the BA’s work – 
confidentiality, individuality and impartiality 
to give a few examples.

Standard sequences
They are a key structural element of the 
counselling process. They describe the typi-
cal tasks of the OEB and IBB and illustrate 
suitable methodical approaches and strate-
gies, media or resources. There are by no 

means any “mechanistic processing” of pre-
defined steps intended by this concept! Each 
sequence opens up a variety of options for 
action – which of them are suitable is decid-
ed by the counsellor and his client. In addi-
tion, the sequences involve quality standards 
which have to be taken into account by the 
implementation. The BA thereby possesses 
for the first time specifically formulated pro-
cess standards, by which all counselling staff 
can orient themselves and which represent 
the common benchmarks for training and 
specialist supervisors.

Organising specific work areas
The basic concept and constituent elements 
apply as a whole to employee-oriented coun-
selling at the BA. For working with young 
people, adults and disabled persons, how-
ever, sequences are developed separately in 
each case – this provided the opportunity to 
incorporate typical case constellations and 
procedures thus enabling the demand of 
practical orientation to be satisfied.

The development of the counselling process 
is supplemented by a reference book which 
provides methods, work equipment and 
background texts on selected issues.

Open to development (upward 
compatible)
The concept is open to development – the 
repertoire of methods, in particular, can and 
should be expanded as a result of successful 
practice as well as by the expertise and skills 
of our qualified personnel.

Implementation
The key element of the implementation is the 
training process referred to at the beginning 
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of this article. This process started in 2010 and 
is scheduled to be completed at the begin-
ning of 2012. It incorporates the principle of 
blended learning and, in addition, contains 
training programmes for the supervisors. For 
the first time in the history of the BA, all the 
placement and counselling specialist staff 
working at the employee-oriented vocational 
level as well as their immediate supervisors 
are incorporated into a qualification process 
to increase the quality of counselling for their 
clients? The total of 16.000 participants in this 
process provides impressive testimony to the 
scale of investment made in the “quality of 
counselling” as well as giving a fair idea of the 
challenges emerging – particularly in the field 
of training – for the BA.

ICT tools in guidance

ICT-tools are often used in the field of career 
guidance in Germany. Especially students 
often use them before starting a vocational 
educational training/modern apprenticeship 
or academic studies.

Which organisations offer such tools in 
guidance?
Guidance counsellors in the agency of em-
ployment in close cooperation with the 
psychological division of the agency of em-
ployment often use special programs for the 
analysis of strengths and weaknesses of the 
students. Some of these programs are used 
to elaborate general skills in logical reasoning, 
general knowledge, mathematics etc. Some 
were especially developed to discover the 
competence of the students for the different 
fields of studies.

For example: Tests for studies in the field of 
engineering, economics, mathematics and 
physics, languages etc.

Such tests are also offered by several universi-
ties and colleges on their websites.

What are the advantages of such tests?
Students can discover by themselves if they 
have the basic knowledge to run an academic 
study successfully. Universities and colleges 
have fewer problems with drop outs. Even 
some companies use ICT for the selection of 
new employees. Certainly these tests are only 
one brick of several to discover the strength 
and weaknesses of the clients.

Psychological tools 
(based on self-knowledge)

During the counselling-process the guidance 
counsellor uses different methods and tools 
to help the client to find the best individual 
way for his personal development. For exam-
ple: If the client doesn’t know what he can 
do to discover his strong and weak points, 
talents and individual character, as well as the 
opportunities regarding vocational educa-
tional training, academic studies or career, the 
counsellor can help him. After analysing the 
current situation of the client and fixing the 
targets together with him, the counsellor uses 
different strategies to reach to best individual 
targets for his client like self assessment, deci-
sion making and realisation strategies etc. (see 
next scheme)
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If the client has a concrete idea of a job, 
educational vocational training, study pos-
sibilities etc. and just wants similar help to 
reach this target, the guidance counsellor 
uses different strategies to help him. (see 
next scheme) 

During the whole guidance-process the 
counsellor uses different methods and tech-
niques to find the best individual way to help 
the client like open question, paraphrasing, 
advanced question etc. The BEKO-concept 
was also developed to guarantee quality 
standards for all guidance counsellors, work-
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ing within the PES. Some 
of them are listed in the 
scheme below.

without any time restrictions or physical pres-
ence in group-trainings.

But it must be mentioned, that this online-
course is open only for guidance counsellors 
who are working within the PES and cannot 
be used by other guidance-counsellors from 
the private sector.

Online courses for counsellors

Parts of the trainings for the guidance counsellors 
in the PES are web-based with online courses.

What does the web-based training 
include?

 Film sequences with experienced guid-
ance counsellors to show typical situa-
tions in the field of guidance with stu-
dents or jobseekers.

 An overview of the different tools used by 
guidance counsellors.

 An overview of the different phases 
a counselling interview can have.

 Exercises like multiple-choice-questions, 
open questions, to control the learning 
progress of the guidance counsellor.

This method of online courses is quite useful 
because it complements the normal training 
of the guidance counsellors and can be done 



227

ICT tools in guidance and 
counselling

National Career Guidance Portal
In Hungary several initiatives have been 
launched aiming at the greater integration 
of ICT tools in guidance and counselling. The 
most significant of these is the establishment 
of the National Career Guidance Portal – (NPP) 
(www.eletpalya.munka.hu), its first develop-
ment phase was conducted between 2009 
and 2011 lead by the National Employment 
office as part of the S.R.O.P 2.2.2. – “The sub-
stantive and methodological development 
of career orientation” flagship programme. 
The portal can be considered as the further 
development of the ePálya (www.epalya.hu) 
system which has been operating since 2005. 
Accordingly, the new portal will take over all 
the functions and contents of the old one. 

The ePálya system, developed and main-
tained by the National Employment Office 
since 2005, can be considered as the official 
Hungarian career orientation portal with ap-
prox. 260 000 individual visitors a year.

In line with the lifelong guidance approach, 
the new online system intends to assist career 
decisions made through the entire life with 
powerful tools.

The objective of NPP is to serve as an integra-
tive portal collecting all the tools and con-
tents used most frequently by the counsellors 
and their clients. Its functions and contents 
are organised into three channels:

 The world of studying,
 The world of labour,
 The Virtual Community of Counsellors 

(TVK).

4.5 Hungary
 Tibor Bors Borbély-Pecze PHD – National Employment Office; 
 Gertrúd Szakál – Euroguidance Hungary

NPP (National Guidance Portal) operating scheme (key features)
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The most important functions:
 Newly developed self- and career knowl-

edge questionnaires,
 Search engines (FEOR-08 occupations/

jobs, NQF qualifications, public educa-
tion institutions, initial secondary school 
classes),

 Resources, news, current events, struc-
tured collection of links,

 A collection of integrated career informa-
tion materials (folders and films present-
ing occupations),

 Innovative functions (e.g. displaying pro-
fessional tools in 3D, maps),

 Communication functions (e.g. forum).

Besides the tools for clients, the Virtual Com-
munity of Counsellors – TVK is a key function. 
TVK provides for the establishment of the on-
line community of professionals working on 
the field of counselling. Within the system the 
members (professionals) can maintain their 

counselling data on the basis of which a public 
counsellor-database, a unique initiative even on 
European-level, can be established. Additionally, 
this interface shall also serve as a knowledge 
resource and communication surface for the 
Hungarian professional community.

In order to measure the efficiency of the ICT 
tools, two different types of tools may be 
used:

 Satisfaction rate measuring surveys devel-
oped specifically for this objective,

 Detailed data measuring the number of 
visitors.

Related to the number of the target audience 
regarding NPP (National Career Guidance Por-
tal) and the Virtual Community of Counsellors:

 NPP: a minimum of 400 000 individual 
visitors/year,

 Virtual Community of Counsellors: a mini-
mum of 150 active members (professionals).

National Career Guidance Portal – NPP
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The development of NPP can be considered 
as a prototype that firstly emphasises the 
cooperation between the individual public 
sector bodies (e.g. National Employment 
Office, Education Authority, National Insti-
tute of Vocational and Adult Education) and 
between the various sectors (e.g. felvi.hu 
– National Higher Education Information 
Centre, BMK).

EURES (European Employment Service)
The free database, available on the common 
website of the EURES portal (ec.europa.eu/
eures), contains useful information for both 
employees and employers: it lists vacant 
positions and provides practical information 
facilitating employment. It introduces social 
security and social regulations, the prevail-
ing labour law, tax law as well as the current 
political, economic and social situation of the 
countries. Anyone can upload their CVs to the 
EURES portal CV-database.

On the portal users can indicate whether they 
are satisfied with the information received.

The Hungarian EURES is supervised and coor-
dinated by the National Employment Service 
run by the Ministry for National Economy. On 
the Hungarian EURES website, www.eures.hu, 
both current vacancies and the availability 
of the national EURES advisors are available.

The advantages of the tool: clients have the 
opportunity to gain information on the in-
ternet both about vacancies and the condi-
tions of employment in the country as well 
as about moving there.

Ploteus (Portal on Learning 
Opportunities Throughout 
the European Space
PLOTEUS, (Portal on Learning Opportunities 
Throughout the European Space) the internet 
portal of the European Commission provides 
extensive information on general and voca-
tional education in Europe. In the database 
you can search according to the following 
topics: Learning Opportunities, Education Sys-
tems, Exchange Programmes and Grant Op-
portunities, Contact and Moving to a Country.
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The portal guides visitors in their native 
tongue to the education websites of the re-
spective countries that list schools, higher 
education institutions and other education 
institutions. The Learning Opportunities sec-
tion serves this purpose, you can exactly in-
dicate where and what you would like to 
study. The links leading to the databases of 
the individual countries facilitate finding the 
necessary information easily.

In the Education Systems section you can find 
detailed information on the systems of educa-
tion and training ranging from elementary 
school to vocational and further training as 
well as to the doctoral level. In this section pri-
marily the national databases assist the search.

Under Exchange Programmes and Grants sec-
tion visitors to the site can browse among the 
Community mobility programmes and other 
exchange programmes supporting mobility.

Under the Contact section you can find the 
education advisory and mobility offices of the 

countries. Here visitors have the opportunity 
to gain information about their opportunities 
personally.

The Learning Opportunities section is com-
plemented by the Moving to another country 
section that contains practical information 
about the destination countries. Here you 
can learn about taxation and social security, 
also about how to find a proper accommo-
dation, what the legal conditions of studying 
and employment are, and what the costs of 
living are.

The PLOTEUS portal is available at http://
ec.europa.eu/ploteus. Information related 
to Hungary is maintained by Euroguidance 
Hungary. Hungarian higher education data 
is provided by the National Higher Education 
Information Centre (FELVI).

Benefits of the tool: it provides an opportunity 
for self-service information provision; clients 
do not need to participate in personal coun-
selling. All information related to studying 
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abroad can be found in one place, visitors 
do not necessarily have to search in several 
separate databases.

Euroguidance Hungary website
On the website of Euroguidance Hungary 
(www.euroguidance.hu) visitors can learn 
in Hungarian, English, German and French 
language about the secondary and higher 
education opportunities of Hungary. These 
databases include extensive information on 
education institutions, on entrance exam 
dates and on the different types of trainings.

The portal offers information on adult educa-
tion opportunities, studying in Europe (direct 
link to the PLOTEUS portal of the European 
Commission), international scholarships and 
calls for applications, mobility organisations 
and also on the Hungarian counselling and 
labour system

On the Euroguidance Hungary website visi-
tors can watch and download films present-

ing various occupations. They can also read 
current news about the various events, calls 
for applications related to education and 
about national and international traineeship 
opportunities. 

The electronic version of all Euroguidance 
publications is available on the website. 

In order to measure user satisfaction a satis-
faction survey can be filled in in four languag-
es on the Euroguidance Hungary website. 

Benefits of the tool: information on educa-
tion can be found at one place; both Hun-
garian and foreign visitors of the site can 
gain detailed information on studying in 
Hungary or abroad and can get an insight to 
the systems of counselling and labour. The 
site also facilitates self-provision orientation 
and guides visitors to the relevant institu-
tions where they can arrange for personal 
counselling too. 
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Psychological tools 
(based on self-knowledge)

In the public sector labour law regulates 
this matter only in general, therefore, in ac-
cordance with Article 3, Paragraph (4) of the 
Labour Code, the employer shall only com-
municate an opinion with the consent of the 
employer that is the consent of the employee 
is inevitable in order to perform a psychologi-
cal examination.

In line with Article 77 Paragraph (1) of the 
Labour Code the employee shall only be 
obliged to any examination – including psy-
chological examination – if performing the 
examination provides information relevant 
to the employment and it does not violate 
the personal rights of the employee. When 
choosing the method this regulation may be 
taken into account

Beyond this, the resolutions issued by the 
Data Protection Supervisor shall provide guid-
ance in this matter (see: Resolution 2550/
K/2007-3.).

http://abiweb.obh.hu/abi/index201.php?men
u=allasfogl2007&dok=2550_K_2007-3).

According to the resolution of the Data 
Protection Supervisor, the psychological 
examination results shall only be commu-
nicated directly to the employer, if they 
provide response to the question whether 
the employee is fit for the position or not. 
Complex personality analysis shall only be 
communicated to the employee first. In 
the public sector psychological methods 
are widely regulated; in order to fill certain 

positions, legislation requires psychological 
examinations.

As part of “The content and methodology 
development of the guidance system” SROP 
2.2.2. project, a new national LLG (Life Long 
Guidance) portal was developed that offered 
an opportunity to develop online survey tools 
that assist making career decisions. 

With the Internet gaining a greater foothold 
over the past two decades, users’ demand has 
increased for using online tools that facilitate 
career decision making. The online survey 
tools aim at supporting life path decisions 
and at strengthening resources necessary for 
a successful career path, as well as at develop-
ing new questionnaires that define the fields 
of development. As a result of self-disclosure, 
career paths and occupations, fitting the per-
sonal profile, can be defined and the client 
can get on track towards self-realization.

As the result of developing online survey 
methods that support life path decisions, 
the new life path counselling service is avail-
able for a wide range of users. This service 
integrates counselling methods and experi-
ence necessary for making individual and 
self-confident life path decisions. The main 
objective is to make life path supporting tools 
available for all clients and therefore increase 
the number of life path decisions that clients 
can make individually.

With the assistance of the new tool, record-
ing the data may happen both manually and 
online. When developing the tools, besides 
taking career decision stages and age groups 
into account, tool developments related to 
both education and labour were important 



233

aspects. During the development of the 
questionnaires compiling both shorter (so-
called flash) and longer questionnaires was 
also crucial. In line with the above criteria, the 
development of the below questionnaires has 
taken place recently:

ASSESSMENT METHODS RELATED TO TRAIN-
ING:

 Career field survey: general, elementary 
and secondary school and adult versions 
(long and short)

 Skills survey: general, elementary and sec-
ondary school and adult versions (long 
and short)

 Work survey: general, elementary and sec-
ondary school and adult versions (long 
and short)

 Career maturity survey: elementary school 
version (short),

 Competence list survey: entrant and adult 
versions,

 Value preference and motivation survey: 
general, elementary and secondary school 
and adult versions (short),

 Leisure time interest survey: elementary 
and secondary school versions (short),

 School course interest survey: general, el-
ementary and secondary school versions 
(short)

 Learning resources survey: elementary 
and secondary school and adult versions 
(short)

ASSESSMENT METHODS RELATED TO WORK:
 Employability Scale: entrant and adult 

versions (long and short),
 Checklist for factors preventing employ-

ment: entrant and adult versions (long 
and short),

 Unemployed Deficit Scale: entrant and 

adult versions (short),
 Job search and Job Maintenance: entrant 

and adult versions (short),
 Young Entrepreneur Test: entrant and 

adult versions (short),
 Professional Identity Survey: entrant and 

adult versions (short),
 Transferable Skills Survey: entrant and 

adult versions (long and short),
 Mobility Survey: entrant and adult ver-

sions (short),
 Management Skills Survey: entrant and 

adult versions (short).

Online courses for counsellors

Eleven sensitizer courses were developed 
and successfully completed by 1996 people 
as part of the SROP2.2.2. priority programme; 
now the main objective is to develop the 
online version of the courses. The prior lean-
ing assessment has already been performed 
online during 2X3 day trainings at the com-
pleted phase of the project.

Training topics:
1.  The importance of career knowledge
 The course is designed to shed light to 

the importance of career knowledge for 
would-be career orientation professionals 
and to the dynamic relation that could be 
established between the working per-
son and the opportunities offered by the 
work/career.

2. The role of self-knowledge in career 
building

 The objective of the training is to sup-
port participants in interpreting career 
development with the help of different 
psychological methods. Participants shall 
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be informed of career psychology, career 
development and analytic theories ex-
plaining career choices and career devel-
opment. After completing the module, 
participants shall have adequate knowl-
edge of the professional development 
theory that provides a basis to the con-
cept of lifelong learning.

3.  Key competences of the EU
 The training aims at familiarising profes-

sionals providing career orientation ser-
vice with the theoretical and practical 
reasons of introducing the EU key com-
petences, the core content and the practi-
cal applicability of the key competences, 
especially for applying them to the various 
adult life situations.

4.  The importance and use of EU-
ROPASS, working and training in the 
EU (EURES+PLOTEUS)

 The training aims at familiarising profes-
sionals providing career orientation ser-
vice with training and working opportu-
nities abroad – primarily in the EU – and 
facilitate applying this knowledge in their 
everyday work. After successfully complet-
ing the course, participating professionals 
can individually use the most important 
European mobility supporting portals on 
work and training.

5.  The methods of informal job search, 
the method of shifting from one work 
to another

 The training aims at introducing the effec-
tive utilization of informal channels and 
related marketing methods as a comple-
mentary tool to formal job search tech-
niques. Today there are several job search 
assistance methods and services that help 
those who need them. However, experi-
ence suggests that these primarily focus 

on traditional job search and CV prepa-
ration. This knowledge is inevitable for 
successful self-management; however, 
personal connections and the utilization 
of almost professional marketing methods 
tend to have more benefits. The training 
is about informal job search techniques 
and the acquired knowledge helps profes-
sionals working in education (in a broad 
sense), in public cultural activities and in 
the social sector to provide higher-quality 
service.

6.  How to use new opportunities? – Us-
ing the new tools of information man-
agement in career orientation

 The training helps participants to learn 
about the new information management 
opportunities in career management as 
well as about the new aspects of career 
orientation preferred by the EU and about 
the role of the Internet and other mass 
media tools (television, radio, street com-
munication tools) in life path building and 
career orientation. They can also learn 
about the tools and methods of infor-
mation management related to career 
building and career planning. They gain 
practice to prepare their clients for the 
methods, processes and techniques of 
information collection, analysis (filtering) 
and application.

7.  In unique situations
 The objective is that participants shall 

be able interpret the social status of dis-
advantaged groups and understand the 
processes that define the employment 
and education opportunities of people 
disabilities, Roma people, people over the 
age of 50 and people living in small vil-
lages. Participants shall gain knowledge 
on equal opportunities, on the special 
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possibilities of availability, on the services 
provided by NGOs. They shall be able to 
apply the knowledge established to sup-
port the target groups.

 Participants shall have adequate knowl-
edge on legislation supporting equal 
opportunities and acquire skills in using 
literature on the topic as well as in learn-
ing and disseminating good practices.

8.  What is considered as work and what 
are the aspects of he atypical forms of 
work?

 The training aims at helping the partici-
pants understand the role of labour both 
on the level of the society and the indi-
vidual as well as the various motivational 
theories, the issues of workplace satisfac-
tion, the reasons for changing careers, 
their possible solutions and the key fea-
tures of atypical work.

9.  What does LLG mean and how does it 
work?

 The objective of the training is to highlight 
the importance of LLG to the participants 
(LifeLong Guidance) and provide informa-
tion on its institutional framework and its 
information system. Participants shall be 
specialized to prepare decisions related 
to career orientation and career shaping 
and to provide the necessary support to 
career correction, to establish the indi-
vidual learning path and portfolio. They 
shall have the adequate methodological 
culture and toolkits that are inevitable for 
counselling, preparing and implementing 
individual life path building plans.

10. Which organisations may provide as-
sistance?

 The training aims at introducing both 
general and more specific opportunities 
related to domestic career path- and la-
bour counselling; on the field of labour 
counselling it presents the practical uti-
lization of services and service provider 
institutions, especially in the light of the 
possible benefits of utilizing LLG in indi-
vidual and social labour market.

11. Labour market information
 The main objective of the training is to 

present the national education system 
and its institutions (public education, 
adult education, vocational training) as 
well as the most significant concepts relat-
ed to the topic. Besides, participants can 
acquire basic labour market skills, career 
knowledge concepts as well as domestic 
and international trends.
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4.6 Poland

ICT tools in guidance

Application of all tools described below is 
voluntary and depends on the decision and 
the competence of the guidance counsellor.

In Poland guidance counsellors use two types 
of ICT tools: synchronous and asynchronous. 
The synchronous tools are for example: Skype, 
Gadu-Gadu, Tlen (Internet communicators). 
The examples of asynchronous tools are: 
email, blogs, Wikipedia, You Tube, Google 
Video, RSS Feeds, on-line forums, Moodle plat-
form. Among computer software being used 
are: presentation software, database, word 
processors, spreadsheets, graphic software, 
mindmaping software. Also, there are dif-
ferent management systems used like CMS 
– f.e. Joomla!, Wordpress and LMS/WebCT 
– f.e. Moodle. To develop work and social 
networking counsellors use Facebook, NK, 
Twitter, Goldenline, LinkedIn. Among on-line 
tools used are websites for on-line presenta-
tions – Slideshare, Imageshack, Photobucket, 
Flickr, Picassa; for sharing documents – Scribd, 
Google Docs; mindmapping – mind24, Bubbl.

The most popular ICT tools are produced 
by the Laboratory of Psychological Tests, af-
filiated by Polish Psychological Association. 
They offer tests for psychologist (e.g. Man at 
work scale, Emotional Intelligence and Inter-
ests Questionnaire) and non-psychologist 
(i.e. Language Abilities Test, Multidimensional 
Preference Questionnaire, Preliminary Voca-
tional Orientation). The Preliminary Vocational 
Orientation (PVO) is a computer program 
and consists of three parts. In the first part, 
student performs tasks involving different 
mental abilities (verbal, numerical, spatial and 

technical consideration) required in various 
professions. The second part of the program 
consists of questions concerning the pref-
erences associated with the operations or 
activities of society. The third part informs 
about the conditions of physical and tem-
peramental characteristics to be considered 
when students makes career decisions. Ad-
ditional information: www.practest.com.pl.

The labour sector – online tools
Over many years, the Ministry of Labour and 
Social Policy has initiated different actions in 
order to provide career guidance counsellors 
with tests necessary for diagnosing interests 
and aptitudes. The following legislation regu-
lates the use of tests in guidance counselling 
offered at labour offices in Poland:

 the law of 20 April 2004 on promotion 
of employment and labour market insti-
tutions. According to Article 38, para 1 
of the above Law, vocational guidance 
counselling consists in assisting the un-
employed and jobseekers in selecting an 
appropriate vocation and workplace, and 
assisting the employers in recruiting the 
best possible candidates for a job, in par-
ticular, (...) guidance counselling with the 
use of standardised methods facilitating 
the choice of career, retraining, taking up 
or changing a job, including an analysis 
of vocational interest and aptitudes (...).

 regulations of the Minister of Labour and 
Social Policy of 14 September 2010 on 
standards and conditions for labour mar-
ket services provision. According to § 52, 
para 1, subpara 1, a vocational guidance 
counsellor, when offering career informa-
tion and guidance, makes use of: tools 
and methods used in vocational counsel-
ling and vocational information, including 
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standardised diagnostic tools serving to 
analyse aptitudes and interests; subpara 
2: vocational guidance counsellor uses 
methods and tools in which he or she has 
been trained or for which he or she has 
the required licences if their use requires 
relevant training or holding licences; sub-
para 3: a vocational guidance counsellor 
educated in psychology selects psycho-
logical tests according to the needs of the 
counselling process, while respecting the 
procedures for testing and results inter-
pretation required by a given test, as well 
as author’s rights.

Between 1997 and 2005, career guidance 
counsellors from labour offices, as well as 
from the institutions subject to education 
and national defence ministries, were able to 
use J. Holland’s tests for analysing vocational 
interests: the Vocational Preference Inventory 
and the Self-Directed Search. These tools had 
been purchased by the Ministry of Labour 
and Social Policy (MLSP) from Psychological 
Assessment Resources Inc. (PAR) and then 
adapted to Polish conditions. These tests were 
only available in paper version.

Currently, the following 2 tools are made 
available online by the MLSP and they may 
be used by vocational guidance counsellors:

 Vocational Interests Questionnaire,
 Doradca 2000 (Counsellor 2000) – pro-

gramme which serves to exchange pro-
fessional information.

Vocational Interests Questionnaire (VIQ)
In 2003, the MLSP made a decision on creat-
ing an original Polish tool for analysing vo-
cational interests, adapted to the needs of 
career guidance at labour offices. The decision 

on its creation was made because of very 
high costs connected with continuing the 
purchase of the Holland’s tests licence. This is 
why in 2004-2005 works started on a new tool 
named Vocational Interests Questionnaire, 
VIQ (in Polish: Kwestionariusz Zainteresowan 
Zawodowych, Polish abbreviation: KZZ). Works 
on creating the tool involved the scientists 
from Wroclaw University of Technology. VIQ 
complies with the requirements for a psycho-
logical test, meets Polish technical standards 
and is tailored to the specific conditions of 
the Polish labour market. VIQ was created on 
the basis of the most widely used theories of 
vocational counselling of Strong, Super, Kuder, 
Holland or Tracey. At the same time, it refers 
to other psychological theories, including the 
theory of five personality dimensions (called 
the Big Five Factors) of Costa and McCrae and 
the Temperament Theory.

The Questionnaire was developed in two 
equivalent forms: a conventional paper form 
and as a computer online tool. There are two 
versions of the Questionnaire – KZZ-D for 
adults and KZZ-M for the youth. It is created 
to diagnose vocational interests of adults (un-
employed and seeking employment – chang-
ing their career or looking for a new job) and 
youth older than 16 who are planning or 
beginning their career. The questionnaire is 
available on the Internet and has a central 
database which allows storing all test results. 
The tool has a form of a questionnaire and 
has 224 questions in the version for youth 
and 209 in the version for adults. Filling out 
the Vocational Interests Questionnaire (VIQ) 
takes about 30 to 60 minutes depending on 
the individual pace of work. VIQ tests 11 vo-
cational interests: artistic, research-oriented, 
commercial, communicative, conventional, 
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mechanical, care-oriented, persuasive, entre-
preneurial, realistic and social.

In the first half of 2007, the VIQ was intro-
duced in labour offices in a paper version. 
Since May 2008, VIQ has been available for 
guidance counsellors employed in public 
employment services in a computer version 
via the Internet at https://kzz.praca.gov.pl/
kzz website.

The VIQ tool was developed with the use 
of public funds and therefore it may be of-
fered, based on a licence or an agreement, 
to public institutions employing guidance 
counsellors working for the labour market 
needs, who offer vocational counselling. The 
following institutions have been entitled to 
use VIQ: the poviat and voivodeship labour 
offices, the Voluntary Labour Corps and units 
responsible for reorientation of the personnel 
of the National Defence Ministry. Only labour 
offices are entitled to use both the computer 
and the paper version.

VIQ may be used by guidance counsellors 
with or without a degree in psychology. The 
condition to be fulfilled by the vocational 
guidance counsellors at labour offices to be 
able to use VIQ is to complete a training on 
the use of the Questionnaire, confirmed with 
the certificate issued by the Ministry of La-
bour and Social Policy or a training institution 
which has been authorised by the Ministry 
of Labour and Social Policy to conduct the 
above-mentioned training. Over the last 3 
years, thanks to the European Social Fund, 
900 guidance counsellors have been trained 
in the use of this tool, which makes half of 
all counsellors working in the Public Employ-
ment Services.

VIQ in the computer version has three soft-
ware instances:

 test: http://158.66.1.18/kzz on which all 
changes introduced in the application are 
tested

 training: https://kzz.praca.gov.pl/kzz2 on 
which training is conducted

 production: https://kzz.praca.gov.pl/kzz 
which the counsellors use for their daily 
work

Due to the fact that the use of VIQ software 
requires a permanent day-to-day cooperation 
between administrators and labour offices, 
the Ministry extends substantive and IT su-
pervision over the proper use of VIQ at labour 
offices. In order to assure this supervision, IT 
administrators have been appointed, which 
are responsible for the maintenance of the 
software version of VIQ on the MLSP server, 
and substantive administrators selected from 
among the employees of the Job Placement 
and Career Guidance Division of the Ministry.

In order to maintain the continuous func-
tionality of the VIQ application and ensure its 
day-to-day management, the MLSP ensures 
regular technical assistance services which 
are provided by external companies selected 
in an open tender procedure under public 
procurement. The technical assistance of the 
VIQ application helps e.g. to guarantee its 
proper functioning, development, continuous 
use and makes it possible to modify the tool.

The drawbacks of VIQ
 the tool requires permanent administra-

tive and technical supervision for which 
the employees of MLSP are responsible 
but there are no employees who could 
only be responsible for VIQ.
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 MLSP does not have any „internal” VIQ 
training personnel and uses the services 
of external companies for the trainings. 
This year the selection and training of VIQ 
trainers-multipliers is planned, persons 
selected from among the personnel of the 
Public Employment Services who could 
train the other career guidance counsel-
lors in the use of the VIQ tool as part of 
internal training.

The advantages of VIQ
 The VIQ tool is an innovative method ad-

justed to the needs of the Polish labour 
market, including Polish reality and cul-
tural standards.

 VIQ may be used both by career guidance 
counsellors who are psychologists and 
by those counsellors who do not have 
a degree in psychology.

 Each year, VIQ becomes a more and more 
popular and widely used tool among 
guidance counsellors. The tool, of which 
MLSP is the owner, is perceived as pro-
fessional and credible, which is why, al-

though there are numerous psychological 
tests available commercially, many institu-
tions want VIQ to be available to them.

Counsellor 2000
DORADCA 2000 (Counsellor 2000) is an online 
application used by career guidance counsel-
lors from voivodeship labour offices in their 
daily work. Currently the application is available 
at the address https://doradca.praca.gov.pl.

The Counsellor 2000 application enables 
guidance counsellors in Public Employment 
Services to store information on clients 
benefiting from career guidance services at 
voivodeship labour offices. In addition, it pro-
vides different social groups with public ac-
cess to educational and vocational guidance 
unrestricted in time or space. Local vocational 
information is fed to the software by the au-
thorised guidance counsellors across Poland. 
The technology used ensures that every piece 
of information on a career or educational 
institution relevant for a local labour market, 
entered by one counsellor, is instantly avail-

1. KZZ
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able for the other users of the Counsellor 
2000 application. 

The software disseminates vocational informa-
tion using short descriptions and profiles of 
careers, statistical data and descriptions of edu-
cational institutions. The information is located 
in two basic software modules: Education and 
Careers. These modules are available for each 
Internet user, interested in acquiring vocational 
information stored in the application.

The application stores information displayed 
in 4 basic modules:
1. Client Module allows storing full documen-

tation concerning working with a given 
client. Thanks to the use of a central da-
tabase, guidance counsellors who work 
with the application are able to prepare 
all kinds of statistical reports.

2. Careers Module allows a multidimensional 
analysis of the world of careers. This mod-
ule presents careers in a diverse form as:

 career profiles – containing approx. 
four hundred different variables de-
scribing a career,

 characteristics of careers – containing 
full descriptions of careers from tasks 
and activities performed in a given 
occupation to employment opportu-
nities and remuneration,

 information files – containing reports 
on careers, with special consideration of 
information on the working conditions 
in a given profession and the possibili-
ties of training for a given profession.

3. Education Module presents different kinds 
of educational institutions offering train-
ing in a given profession across Poland; 
from courses to postgraduate studies.

4. Discussion forum makes it possible for ca-
reer guidance counsellors registered in 
the system to:

 exchange information on the methods 
of solving career-related problems of 
clients,
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 use the experience of other guidance 
counsellors,

 integrate the group of guidance coun-
sellors belonging to Public Employ-
ment Services.

The advantages of Counsellor 2000:
 a source of information on careers and 

educational institutions

The drawbacks of Counsellor 2000:
 requires constant technical and substan-

tive administration
 requires constant updating of information

The educational sector 
– examples of online tools
National Centre for Supporting Vocational and 
Continuing Education executed a project “De-
veloping a model of vocational guidance and 
a web-based educational and professional 
information”, which is founded by Operational 
Programme Human Capital ESF. One of the 
goals is the development of an informational 
portal that allows for easy access for all coun-
sellors, parents, students to educational & 
vocational information on poviat, voivodeship 
and the country level. The project will be 
finished in December 2012.

Ministry of National Education runs a project 
“Development of diagnostic tools and materi-
als that support recognition of predispositions 
and interests of students”, which is founded 
by the Operational Programme Human Capi-
tal ESF. Effects of this project will be 9 different 
ICT tools, which will be the support for guid-
ance counsellors – test, self-test for students, 
educational games.

PVO – sample question – Polish language

VO – sample question – physics

Another tool is the Occupational Pictures Test 
(BBT), produced by the Psychological Labora-
tory “New Life”. It has been designed by the 
author as a projective method for use in vo-
cational and career guidance. Its purpose is to 
identify and clarify inclinations and interests. 
It consists of a series of 100 photographs of 
women and 96 photographs of men actively 
engaged in an occupation. Three responses 
are possible: positive choice, negative choice 
and neutral one. The interpretation follows 
the theoretical concepts of Leopold SZONDI. 
The fundamental needs of man are linked 
with the occupational requirements. The test 
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BBT – launch window

BBT – sample question

BBT – sample results
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construction is explained and the interpreta-
tion technique is illustrated by the use of the 
test in several cases of vocational guidance. 

The Occupational Pictures Test (BBT) is a kind 
of psychological tool, but can be used by all 
guidance counsellors after a 20-hour course. 

Additional information: www.charakterologia.
pl, www.achtnich.ctsoft.com.pl.

Psychological tools 
(based on self-knowledge)

The counsellors may also have other tools 
available in IT version at their disposal, serving 
to analyse vocational interests and aptitudes. 
These tests are made available by commer-
cial companies or psychological societies. 
The best known institution in Poland which 
specialises in developing and publishing tests, 
both in a paper and IT version, is the Labora-
tory of Psychological Tests of the Polish Psy-
chological Association. 

The tradition of this institution dates back 
to the early 1980s. The subject matter of the 
Laboratory’s activity, apart from developing 
psychological tests, is promoting ethical and 
professional standards of diagnosis based on 
psychometric tools. As the largest test pub-
lisher in Poland, the Laboratory performs ad-
aptations and standardisations of foreign tests; 
publishes tests of Polish authors, publishes 
educational programmes and books on diag-
nosing techniques and general psychology.

In Poland great stress is placed on respecting 
author’s rights. Each test, popularised by MLSP 
or other institutions, including the commer-

cial institutions, is subject to legal protection 
according to the provisions of the law of 4 
February 1994 on authors’ rights and related 
rights, which means that the tests may not 
be copied or extracts from these tests may 
not be used or disseminated without the 
permission of a given institution which has 
the author’s economic rights to the given test.

The protection of author’s rights means also 
that the tests may not be made available to 
other institutions or used for the needs not 
foreseen in the existing contracts or agree-
ments.

In case of the majority of psychological tests, 
usually no contract is signed with the labour 
offices. The institutions sell the tests to the la-
bour offices on presentation of an employee’s 
diploma in psychology.

Psychological tests may only be used by per-
sons with degree in psychology which results 
in the fact that only psychologies are entitled 
to purchase tests, conduct a test and inter-
pret its results. The majority of psychological 
tests are taught at universities, which is why 
psychology graduates may use most of them 
without a certificate of having completed 
a specific training. Such restrictions results 
also from the need to protect the persons 
subject to such testing and to prevent any 
abuse. Studies in psychology, both during 
theoretical and practical classes, prepare stu-
dents to use tests properly in their future work 
with people, therefore guidance counsellors 
with a degree in psychology may use tests 
which are strictly psychological. Guidance 
counsellors who do not hold a degree in 
psychology should have relevant certificates 
of training in the use of test that they apply. 
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The selection of psychological tests depends 
on an individual assessment of a counsellor 
with degree in psychology.

Examples of tests available in computer ver-
sion which are used by guidance counsellors 
in labour offices are: the APIS-P(R) Test Battery, 
the Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R) 
and the Temperament Questionnaire – Formal 
Behavioural Description, Social Competence 
Questionnaire, NEO Five-Factor Personality 
Inventory (NEO-FFI), Popular Emotional Intel-
ligence Questionnaire, Spielberger State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI), Popular IQ Test, the 
Temperament Questionnaire of the Labora-
tory of Psychological Tests (PTS), Multidimen-
sional Questionnaire of Preferences (WKP), 
Raven’s Matrices test.

Online courses for counsellors

In Poland there are courses for counsellors 
available via the internet. Two years ago Eu-
roguidance Poland (education) prepared an 
on–line training “Multiculturalism in guid-
ance”. When we introduced a new training for 
guidance counsellors, we ensured guidance 
counsellors possibilities to participate in train-
ing “How to use Moodle”. 

We addressed “Multiculturalism in guidance” 
training to career counsellors from education 
sector, who work, e.g. in schools, psycholog-
ical-pedagogical centres and career offices 
at universities. The main aim of the project 
was to prepare career counsellors to work 
with pupils/students who come from dif-
ferent culture, by delivery of the knowledge 
and skills and creation of the new attitudes 
towards immigrants and learning in new form 

of teaching (e-learning). The course contained 
a variety of methodologies of teaching, e.g.: 
working with text – studying materials which 
are available on Moodle platform, analysis of 
source materials – films, press articles, pho-
tos, fragments of publications, solution of 
individual tasks (case study, quiz), discussing 
on forum among participants. After complet-
ing the course, the participant was able: to 
recognize and define areas of difficulties for 
immigrants, to characterize cultural values 
and rules that are important for immigrants 
for making educational and occupation deci-
sions, to characterize psychological process 
of group which are present at the border of 
cultures, to characterize ways of communica-
tion with immigrants, to describe influence 
of experience of refugees on their vocational 
decisions, to define basic concepts in mul-
ticultural area, specify ethnic and national 
minorities in Poland, to characterize the cul-
tures which are represented in Poland, to 
know rules of individual guidance interview, 
mainly in crucial points of guidance process, 
to prepare workshop for children and youth 
in subject of multiculturalism. The course was 
realized at two levels (basic, advanced). Each 
course lasts 10 weeks. The course consists of 5 
thematic blocs, divided into 2 parts. Each part 
lasts one week. The training group number 
amounts to 25 persons. 

MLSP does not conduct online courses for 
guidance counsellors in methods and tools 
used in counselling. Educational institutions 
and universities offer e-learning courses in ca-
reer guidance counselling. Such postgraduate 
studies, conducted over Internet, are offered 
e.g. by the Higher School of Social Sciences 
in Lublin. 
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4.7 Slovakia
 PhDr. Štefan Grajcár, Ing. Jozef Detko, Mgr. Lenka Beková
 – Euroguidance centre, Slovak academic association for international cooperation

ICT tools in guidance

Educational sector
Within the educational system there is a quite 
large network of guidance and counselling 
practitioners in different institutions insepa-
rable part of whose job is to cooperate in 
helping pupils, students, parents and other 
educators to get acquainted with the world of 
education and the world of work. Teachers in 
position of educational counsellors and spe-
cial educators provide vocational counselling, 
guidance and information services at schools.

The online program PROFORIENT serves 
as an up-to-date assistance for educational 
counsellors at primary schools for pupils in 
transition from primary to secondary educa-
tion. It is intended for an initial collection of 
input documents of pupils in electronic form. 
PROFORIENT provides comprehensive infor-
mation for choosing an appropriate school 
and subject field for the pupil. It also allows 
identification of his/her assumptions for the 
admission at secondary schools (which are 
interesting for the pupil). These data enable 
further guidance and counselling. For inte-
grated students the program provides infor-
mation on subject fields which are open at 
secondary schools and suitable for students 
with their specific and special needs. The pro-
gram also assists with administrative activities 
related to printing applications for secondary 
schools. Currently it is possible to identify 
pre-conditions of pupils for the admission 
at secondary schools only within one region 

(in Slovakia there are 8 regions). However, it 
should be feasible for the whole Slovakia in 
the future.
Resources: www.svsmi.sk

Portal www.strednaskola.sk was created 
under the project “Removing barriers from 
educational mobility” by SGI – Slovak Gov-
ernance Institute. The aim of this portal is to 
promote pupil’s transparent and fair selection 
of secondary school, which will be based not 
only on knowledge but also on his/her skills. 
The portal includes database of secondary 
schools, newspaper articles, forums, tests, cal-
endar with important dates, etc. The project 
was supported by Open Society Institute.
Resources: www.strednaskola.sk

Labour sector
The Ministry of Labour, Social Affairs and 
Family is the guarantor of online tool called 
“ISTP (Integrated System of Type Posi-
tions)”. ISTP is a database of information 
about the world of work and methods of 
using the information to facilitate commu-
nication on the labour market and make it 
more efficient. The target group consists of 
all labour market participants: pupils and stu-
dents, employees and employers. It also pro-
vides information for vocational education 
and training institutions and employment 
services. ISTP is matching the world of work 
with the world of people. It enables employ-
ers to describe their jobs better and easier 
and job seekers to assess their suitability for 
different types of work. The client may create 
his/her own profile by completing several 
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skills, personal qualities, health condi-
tions and personal preferences

– offers job-seeking assistance on web 
based portals (portal of the Central Of-
fice of Labour, Social Affairs and Family, 
EURES and Profesia portals)

 Career Planning (KP – Kariérové pláno-
vanie)
– estimates client’s assumptions and 

abilities to do a certain job
– gives information about client’s weak-

nesses and strengths and recom-
mends areas for improvement

 Catalogue of Jobs (KPM – Katalóg pracov-
ných miest)
– enables an employer to create his own 

job descriptions and a catalogue of jobs. 
Resource: www.istp.sk

One of the tools for planning education, train-
ing and careers is an interactive computer 
program Guide to the world of occupations, 
a product of Leonardo da Vinci project. It pro-
vides information on more than 650 occupa-
tions, supported with images and voiceover. It 

questionnaires. If there is a certain match 
between this profile and type positions, the 
system will offer the most suitable occupa-
tions. The system also gives recommenda-
tions for personal growth of individuals and 
improvement of their skills.

The system consists of 4 tools:
 Registry of type positions (KTP – Kartotéka 

typových pozícií)
– An overview of approximately 1900 

type positions and vocations
– Type position profile is composed of: 

characteristics of type position (iden-
tification, general characteristics, work 
activities), typical job aspects (charac-
ter and object of work, working means 
and conditions), requirements to be 
met by a job practitioner (health con-
ditions, general and specific vocational 
skills) and labour market situation (de-
mand and supply, labour cost)

 Individual Potential Analysis (AIP – Analýza 
individuálneho potenciálu)
– program for collecting information on 

Ability Analysis – Matching 

(job analysis)
TYPE POSITION PROFILES

  
   

 

(individual potential analysis)
PERSONAL PROFILES

  
  

ABILITY ANALYSIS
(comparison of databases – matching)  
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also contains a lot of labour market informa-
tion, advice on how to apply for a job, or how 
to write resume. The program offers several 
tools how to choose a career, including inter-
est questionnaires. It is available for educa-
tional counsellors, guidance and counselling 
practitioners in Centres for Educational and 
Psychological Counselling and Prevention, in 
Offices of Labour, Social Affairs and Family and 
others. On the website www.povolania.eu one 
can learn more about different occupations 
and choose between them on the basis of 
questionnaires according to interests and skills, 
popular subjects, the nature of work, or the 
type of workplace, etc. Besides the Slovak ver-
sion there are several other national versions 
in eight languages available at www.gwo.cz.
Resource: www.povolania.eu

Click Job Fair is an online job fair oriented 
mainly to young people aged 18-29. The tar-
get group consists not only of unemployed, 
but also of students and graduates from sec-
ondary schools and universities, as well as 
those already present on the labour market. 
The 3-day programme was loaded with video 
presentations, interactive workshops, discus-
sions and live chats. Video presentations were 
composed of 3 parts: 
1. Professional section – devoted to different 

interesting issues (marketing, IT, labour 
market, self-knowledge)

2. Personal section – the speaker will intro-
duce himself/herself

3. Online discussion – visitors will be able 
to chat with presenters at particular time, 
ask about their professional and personal 
issues related to their career development.

Virtual booths and content were available 
during nearly two months after this event 

(fair). 2011 was the 2nd year of this virtual 
event. Exlusive general partners of this pro-
ject were: The Central Office of Labour, Social 
Affairs and Family, together with the EURES 
network operating in Slovakia.
Resource: www.clickjobfair.sk

Psychological tools 
(based on self-knowledge)

Navigating in search of a profession (orig. 
Berufsnavigation) is resource-oriented career 
counselling. This specific approach was cre-
ated by Thomas Diener from Switzerland. In 
2006 T. Diener established cooperation with 
the Institute of Process Oriented Psychology 
in Slovakia. And in 2007 the first run of sys-
tematic training with one year duration was 
started. This approach specifies not only what 
the client is capable of, what his/her potential 
is, but it extends its focus to the level of an 
incentive. It tries to figure out what the best 
professions are in which the client will feel 
comfortable according to his/her personality 
traits and personal motivation preferences. 
It uses different creative procedures in deci-
sion-making process in matters of career and 
life planning, and also “soft” factors (dreams, 
wishes, desires, etc.). Very important is the 
work with movement, space and feelings. It 
is primarily a creative process which contains 
three phases: 1. Incubation, 2. Inspiration, 
3. Realization. Some of the used techniques 
are: interviews, coaching, role playing, creative 
exercises, art expressions, etc. This method is 
suitable for all people regardless of age, who 
would like their work to be meaningful and 
related to their life.
Resources: http://www.fairwork.ch, www.navi-
gaciavpovolani.sk
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Online courses for counsellors

Currently there are no courses for counsellors 
available via the internet in Slovakia. As for 
the face-to-face courses, there are some uni-
versity courses focused specifically on career 
counselling offered mainly by departments 
of psychology and andragogy. For example, 
at Comenius University (Faculty of Social 
and Economic Sciences) there is a one-term 
course called “Career counselling”.

Besides psychological courses at faculties of 
arts/human sciences, there are also courses 
on personal/human resources management 
at faculties of management and at some fac-
ulties of different orientation, for example at 
some technical universities. There are also 
diverse opportunities of further education 
and training that have been developed within 
EU supported projects, for example, the cur-
rently ongoing project of The Methodology 
and Pedagogy Centre “Professional and Ca-
reer Growth of Pedagogical Staff“. During this 
project an educational programme “Prepar-
ing students for the labour market – career 
counselling in schools and school facilities” 
will be realised. 
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ICT tools in guidance

Career guidance in Slovenia is provided for 
students by school guidance counsellors in 
each school and university and by vocational 
guidance counsellors in vocational informa-
tion and counselling centres. Employment 
Service of Slovenia also provides guidance for 
the unemployed and other active jobseekers 
at labour offices.

The following ICT tools have been primarily 
used in career guidance and counselling in 
Slovenia:

 Kam in kako/Where and How,
 eSvetovanje/eCounselling and
 Moja izbira/My choice.

Kam in kako/Where and How (http://www.
ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako) is an inter-
active computer program for choosing the 
most suitable vocations. The program is used 
by students in primary and (upper) secondary 
school, colleges and higher education, as well 
as by the unemployed and everybody con-
sidering change of career path or interested 
in different vocations.

The use of program “Where and How” is free 
of charge in schools, vocational information 
and counselling centres, labour offices and 
other lifelong learning centres. Only guid-
ance counsellors who participate in special 
trainings provided by Euroguidance Slove-
nia can use the program as a guidance tool. 
“Where and How” can encourage users to 
think about vocations and define vocational 
areas, which are later on discussed with the 

4.8 Slovenia
 Sabina Škarja MSc, Zlata Šlibar and Sandra Igličar Čepon

guidance counsellor, explore relevant and 
interesting vocations more in details, get 
new ideas about vocations and expand their 
knowledge on vocations.

The Employment Service of Slovenia pays 
license fee so the test is free of charge and the 
program will be also available online.
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eSvetovanje/eCounselling (http://apl.ess.gov.
si/eSvetovanje/) is offered by the Employment 
Service of Slovenia as a free service. Users are 
able to use various tools for self-assessment; 
they can investigate work possibilities and set 
reachable job goals, learn and use job-finding 
skills and make use of data on vacancies and 
the labour market. Moreover, they can browse 
through the application by suggested steps or 
freely according to their needs. The eCounsel-
ling service is structured in 4 main modules: 
Self-assessment, Employment goals, Skills for 
finding job and Labour market. 

In the first module Self-assessment users can 
evaluate themselves: interests, characteristics 
and competences with help of information, 
guidance and several questionnaires. 

The second module is Employment goals. 
Exploring the employment opportunities 
where there are 4 possible methods of search: 
types of work, education, Holland’s types 
(user can explore his/her employment goals 
through interests) and standard classification 
of occupations.

The third module Skills for finding job helps 
users to recognize the importance of pro-
active job search and provides information 
and learning activities that reinforce develop-
ment of competences in 4 basic areas: how 
to search for a job, applying for a job, job 
interview and planning and follow-up.

The fourth module Labour Market enables 
job seekers to explore the labour market, 
helps to define their employment plans, verify 
them and provides selected data to the Em-
ployment Service of Slovenia’s staff. Users can 
search in a job vacancies’ database (employers 
have a legal obligation to register all job va-
cancies) and find statistical data about job va-
cancies for specific occupation or education. 

There are two additional services available for 
registered users:

 My folder for saving test results, selected 
interesting occupations, plan of activities, 
etc.

 A personal e-counsellor, who provides 
help with possible obstacles and decisions 
on the employment path.
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Moja izbira/My choice website provides in-
formation on schools, educational programs, 
vocations, national vocational qualifications 
and counselling opportunities for pupils in 
transition to (upper)secondary school and 
their parents as well as adults in education. 
Unfortunately there is no information about 
universities; these are available on PLOTEUS 
web portal (http://ec.europa.eu/ploteus/). 
With the recent establishment of university 
career centres also this guidance will be 
improved. My choice also provides necessary 
information for guidance counsellors such as 
legislation, useful literature, useful links, glos-
sary, etc. All the information is displayed in 
a user friendly manner and is printable. The 
website is interactive. Visitors can register in 
3 steps and thereby create their own fold-
ers. There, they can save desired information 
on schools, programs, vocations, national 
vocational qualifications or counselling op-
portunities. Each visitor can also write to 
the administrator and ask any question they 
want.

My choice web portal is a result of common 
effort of all main Slovenian partner institutions 
dealing with career guidance. Each institution 
involved has committed with an agreement to 
participate in the editorial board and to pro-
vide updated information on a regular basis.

Online career guidance is done by a video 
game. With a simple registration each user 
can get further information on vocational 
interest. Users answer a set of various ques-
tions online and thereby watch a movie on 
a specific relevant vocation or generate their 
personal cartoon (available at http://www.
mojaizbira.si/igrica/).

Guidance counsellors can use also Test of 
study interests as additional help with guid-
ance for their clients.

The above ICT guidance tools are used for 
guidance in employment and educational 
sector. The efficiency of these tools is not 
measured additionally, since the norms are 
set when establishing the particular test.
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The advantages of these ICT tools for guid-
ance counsellors and clients are:

 Computer enables admission and saving 
huge amount of information, which al-
lows faster and more effective guidance 
process.

 Computer gives logical and objective 
questions and encourages self-evaluation.

 Computer can play its role as a ‘whisperer’ 
in interviews and can be an objective ad-
vice source.

 Computer has no prejudices, which coun-
sellor might have.

 Technology is developing and includes 
wide range of information and services 
also in guidance.

The disadvantages of ICT tools for guidance 
counsellors and clients are:

 Computer cannot substitute guidance 
counsellor and guidance interview.

 Without any additional training computer 
generated information can be misused.

 Some clients do not trust computers, be-
cause they do not know how to use it or 
do not believe in confidentiality of saved 
personal data.

 Computers are not practical in group 
work.

 Working with computer is not personal, 
direct conversation with guidance coun-
sellor is.

“Where and How”, “Test of study interest” and 
“My choice” are used widely according to 
needs in education sector. “Where and How” 
is very popular with students and guidance 
counsellors in schools. It is also widely used 
in employment and vocational counselling 
for all target groups. “eCounselling” is primarily 
used for the unemployed, but is useful also 

for students in higher education and other. 
Distance counselling, provided by “eCoun-
selling”, gives users the possibility to con-
tact e-counsellors regarding several topics. 
“eCounselling” is in its beginnings, but the first 
reflections are that is it too detailed and will 
be adjusted in future. 

Psychological tools (based on self-
knowledge)

The following measures regulate the use of 
psychological tools in the field of labour and 
education:

 ITC – International Test Commission 
(guidelines for use and appliance of tests)

 European Test Publishers Group (tests 
publishers in Europe)

 European Federation of Psychologists’ As-
sociation (template for rating tests)

 Commission for Psychodiagnostic Re-
sources (guidelines for using psychologi-
cal tests and code of professional ethics 
for psychologists)

There is a special public institution regulat-
ing the use of psychological tools in Slove-
nia, called Centre for Psychodiagnostic 
Resources/Center za psihodiagnostična 
sredstva (www.center-pds.si).

The possibility to use tests depends on the 
training of the guidance counsellor (usually 
the conditions are university degree in social 
sciences, special training and work experienc-
es in the field of career guidance). The main 
psychological test used widely in guidance in 
Slovenia is Self directed search. This test is 
used in schools for students in transition, in 
labour offices, when entering in formal edu-
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cation or self-employment, qualifications, etc. 
eCounselling has also available “Self directed 
search” test for registered unemployed.

Clients can use these psychological tools 
and guidance services free of charge. Some 
tests, like “Self directed search” are payable 
for organisations, but not for clients. These 
methods are used for exploring vocational 
interests and planning career, especially for 
youth in transition and the unemployed as 
well as for individuals who wish to change 
their vocational or career path.

Every year The Employment Service of Slo-
venia provides MFBT/Multifactoral battery 
testing (testing of intellectual abilities) for 
generation of 8th class pupils in all Slovenian 
primary school before transition to (upper)
secondary school. The results of the testing 
are a helpful tool when school guidance 
counsellors and vocational guidance coun-
sellors at the Employment Service of Slove-
nia provide guidance for pupils in transition 
to labour market or next level of education. 

The Employment Service of Slovenia pays 
the testing, which is free of charge for pupils 
and schools. The testing is done exclusively 
by psychologists and is voluntary for pupils, 
so the consent of the parents is vital. These 
results have proven to be very helpful when 
designing career path.

Euroguidance Slovenia has been updating 
“Where and How” test yearly and has par-
ticipated in workgroup for the establishment 
and updating of “My choice” and “eCounsel-
ling”. Centre for Psychodiagnostic Resources 
and The Employment Service of Slovenia also 
research and develop new tools in the field 
of guidance. The fields that are most widely 
researched are exploring vocational interests, 
education and training.

There are also some private organisations, 
such as Kadis, that provide new tools. One 
of these is E.guide online (http://en.eguide-
project.eu/). An interactive system with a va-
riety of tools for identification and adapta-
tion of the competences which necessary 
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for searching a job. With the permission of 
the job seeker, the counsellors has access to 
the individuals’ data and will be able to help 
them through a modular and individual ap-
proach that will answer their specific needs 
and bridge eventual competence gaps. The 
idea of the tool is to cater to both the coun-
sellors’ and job seekers’ needs.

E.guide offers:
 assessment tools (self-assessment of the 

job seeker on key transferable compe-
tences),

 comparison of the individual’s results with 
selected competence profiles to identify 
competence gaps (done by the counsel-
lor),

 portfolio building (for the job seekers),
 various informational resources (for both 

counsellors and job seekers) and
 communication tools (interaction be-

tween counsellors and users).

Online courses for counsellors

Since 2010 there have been some courses 
available via the internet (online courses) for 
guidance counsellor at the Employment Ser-
vice of Slovenia. There is a special platform 
E-Campus with 3 trainings Active employ-
ment policy, Stress in workplace and Data 
protection. New online courses that are be-
ing developed and will be available for guid-
ance counsellors in 2011 are: E-Labour Market 
Regulation Act, E-Telephone communication, 
E-Effective communication, E-doctrine of em-
ployment, E-working styles, E-Working with 
Employers, E-New employees.

However, when introducing a new guidance 
method, the training of the counsellors is 
usually ensured by organizing workshops 
and seminars.
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