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irányok 

Bevezetés 

 

L eegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a 

karrier coach segít abban, hogy az ügyfél 

karrierje során eljusson A-ból B-be: onnan, 

ahol most van, oda, ahol mindig is szeretett 

volna lenni, olyan módon, hogyaz út során 

még jobban megismerjen egy izgalmas, új 

földrészt: önmagát! 

A karrier coaching felfedezése önmagában is 

egy izgalmas kaland, amelynek még csak az 

első szakaszánál tartunk. Már látjuk a körvo-

nalait ennek az új karrierszolgáltatásnak, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy egy gyorsan 

változó, bizonytalan, összetett világban az 

ügyfelek szabadabban, nagyobb személyes 

felelősséggel és hatalommal tudjanak elköte-

leződni olyan munka iránt, amely összhang-

ban van a személyes identitásukkal, erősége-

ikkel és érdeklődésükkel. Ezen az első szaka-

szon fontos teendő a karrier coaching és a 

tanácsadás közötti különbség meghatározá-

sa.Konkrétabbá kell tennünk, hogy mi a célja 

és a folyamata akarrier coachingnak. Egyálta-

lán, mit is értünk karrieren és karrier elége-

dettségen? 

 

Mi a karrier?  

A karrier szó számos ember fülében még ma 

is disszonánsan cseng, olyan erősen társul 

hozzá a gátlástalan, önérdekét mások kárára 

is megvalósító karrierista fogalma. Ez a fajta 

hazai értelmezés sok értékes embert gátolt 

meg abban, hogy tudatosan építse a pályáját, 

kihozza magából a legtöbbet, még akkor is, 

ha mások ezt nem nézik jó szemmel.  

Hagyományos értelemben a karrier nem más, 

mint az egyén évek során egymásra épülő 

munkatapasztalatainak összessége (ideértve a 

tanulást, a különböző állásokat, betöltött 
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munkaköröket is). A modernebb, általam is 

vallott megközelítés szerint karrier egy élet-

hosszig tartó utazás, amely magában foglalja 

a szaktudásunk fejlesztését, a tapasztalata-

ink megszerzését, majd alkalmazását és 

továbbadását is. A karrier szubjektív és ér-

zelmileg átszínezett jelenség: mindnyájan 

megalkotjuk a fejünkben a saját karrierünk 

felépítményét, amely aztán hatással lesz ar-

ra, hogy milyen feladatokra látjuk magunkat 

alkalmasnak és mennyire érezzük jól magun-

kat a bőrünkben. A karrier ugyanakkor egy 

társadalmi – kulturális jelenség is: jó lenyoma-

tát adja annak, hogy a szűkebb és tágabb szo-

ciális környezet milyen elvárásokkal van ve-

lünk szemben és milyen sztereotípiákat, előí-

téleteket rak ránk. 

A karrierünk mindezen túl holisztikusabb, át-

fogóbb jelenség, mint azt a hagyományos 

meghatározás sugallja, amelynek a munkánk 

mellett a magánéletünk, családunk, baráti 

kapcsolataink, szabadidős tevékenységünk is! 

 

 

Mi a karrier  

jóllét? 

Az, hogy összességében mennyire vagyunk 

elégedettek az életünkkel, jelentős mértékben 

függ a munkánkkal, karrierünkkel való elége-

dettségünkkel. A Gallup kutatói (Rath és Hart, 

2010) szerint öt terület határozza meg az éle-

tünkkel való elégedettségünket: a karrierünk, 

a kapcsolataink, az egészségi állapotunk, az 

anyagi helyzetünk, és végül, de nem utolsó 

sorban a közösségi jóllétünk. A Gallup-os vizs-

gálatok és a pozitív pszichológiai kutatások 

szerint a karrier jóllétünk forrása, hogy nap, 

mint nap milyen mértékben csinálhatjuk azt, 

ami az igazi szenvedélyünk, illetve azt, ami az 

igazi erősségünk. Ez nem azt jelen-

ti, hogy csak azok lehetnek elégedettek a pá-

lyájukkal, akik megtalálták a szenvedélyüknek 

megfelelő állást. Vannak olyanok, akik megte-

remtették azt a saját vállalkozást, amely lehe-

tővé tette, hogy azzal foglalkozzanak, amivel 

szeretnének. Mások folyamatosan képezték, 

tökéletesítették a szaktudásukat egy területen, 

amely végül az erősségükké és a szenvedé-

lyükké vált. Számos út vezethet A-ból B-be, 

ettől érdekes és változatos a karrier coaching! 

Mi a karrier coaching? 

Akarrier coaching a karrierrel, munkával kap-

csolatos célokmegvalósításának támogatása a 

coaching szemlélet és módszertan alkalmazá-

sával.A karrier coaching eredményeként az 

ügyfél egyre tudatosabbá válik a karrierjével 

kapcsolatos értékei, erőforrásai, gondolkodás-

módja, magatartása, döntési stílusa, valamint 

érzelmei terén. Autentikusabb és ambiciózu-

sabb karrier célokat tűz ki és valósít meg, 

amelyek elérése révén elégedettebbé válik a 

karrierjével, és általában az életével. 

„...a tanácsadás 
és a coaching  

összekeverése 
napjainkban is  

létező probléma.” 
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Julia Yates (2014) meghatározása szerint „a 

karrier coaching egy vagy több alkalmat jelen-

tő, együttműködő párbeszéd egy képzett és a 

munkáját szakmai és etikai szabályok szerint 

végző szakemberrel. Egy olyan szakemberrel, 

aki tudományosan igazolt coaching és karrier 

modellekre alapozva építi fel a coaching folya-

matot és választja ki az általa alkalmazott 

coaching eszközöket. A karrier coaching ered-

ményeként az ügyfél elégedettebbé válik a kar-

rier döntésével, a munkájával, végső soron a 

személyes karrier potenciáljai kiteljesítésével.” 

Karrier coaching,  

counseling és tanácsadás 

Számos szolgáltatással találkozhatunk a karri-

er- és álláskeresési problémák kezelése terén. 

E módszerek szemléletének és elméleti hátte-

rének beazonosítása sok esetben még a gya-

korló szakember számára sem könnyű. Meg-

tévesztő, ha csak az elnevezésre hagyatko-

zunk: úgy tűnik, hogy a coaching elég jó 

„brand” ahhoz, hogy azok is coachingnak ne-

vezzék a szolgáltatásukat, akik valójában nem 

coachingot, hanem tanács-

adást, vagy személyes 

tréningnyújtanak. A HR Por-

tál e témával foglakozó írása 

szerint (Gyimóthy Éva, 2010) 

a karrier coaching a karrier 

tanácsadás egy verziója: 

„tanácsot adni valakinek, ami 

a karrierrel és az életpályával 

kapcsolatos”. Az idézet cikk 

ugyan négy ével ezelőtt író-

dott, de a tanácsadás és a 

coaching összekeverése 

napjainkban is létező problé-

ma. 

Hazánkban apályaválasztási 

tanácsadás több mint száz 

éves múltra tekint vissza. A 

rendszerváltást követően je-

lentek meg a felnőttek elhe-

lyezkedési, munkavállalási 

problémáinak megoldásában 

segítő diplomás munkaválla-

lási tanácsadók és tanácsadó 

szakpszichológusok. Nehéz 

megítélni, hogy ezek a szak-

emberek végül milyen metó-

dussal és stílusban dolgoztak 

vagy dolgoznak ügyfeleikkel, 

de képzésük alapján megha-

tározó módon „counseling” 

típusú karrier tanácsadónak 

tekinthetjük őket. A 

counseling megközelítés az 

ügyfél adottságainak, képes-

ségeinek kibontakoztatására 

fókuszál. Központi szerepe 

van az ügyfél önismeretének 

fejlesztésében, értékrendjé-

nek és érdeklődésének meg-

ismerésében és egy olyan 

döntés meghozatalának elő-

segítésében, amely össz-

hangban van az ügyfél 

szempontjaival és a munka-

erőpiaccal. Ugyanakkor a 

counselor típusú tanácsadó 

nem ad tanácsot, nem dönt 

az ügyfél helyett. A diplomás 

tanácsadók, szakpszicholó-

gusok jól tájékozottak a pá-

lyaválasztási, pályadöntési és 

fejlődési elméletek terén, il-

letve rendelkeznek olyan 

tesztekkel, kérdőívekkel, 

amelyekkel az ügyfél értéke-

it, érdeklődését, képességeit 
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tudják felmérni. Legtöbbjük magas szintű pá-

lyaismerettel és munkajogi tájékozottsággal is 

rendelkezik.  

Az általuk követett tanácsadási folyamattan-

könyvi modellje öt lépésből áll (Szilágyi Klára, 

2011), Az első lépés az ügyfél igényének és 

problémájának meghatározása (1). Ezt a má-

sodik lépés során a munka/pálya probléma 

több dimenziós tisztázása(2)követi, ideértve az 

ügyfél értékrendjének, személyiségjellemzői-

nek megismerése. A harmadik lépés az elem-

zés: személyes és környezeti erőforrások és ne-

hezítő tényezők feltárása (3). A negyedik lépés 

a szintetizálás (4), amely lépés során meg le-

het vizsgálni, hogy mit tud elfogadni az ügyfél 

a saját probléma felfogásába és énképébe. 

Ebben a lépésben kerül sor a lehetséges meg-

oldási javaslatok áttekintésére is. Végül, az 

ötödik lépés a megállapodás (5), amely során 

az ügyfél meghoz egy döntést, elkészít egy 

megvaló- sítási tervet, ame-

lyet aztán el is kezd megvalósítani. 

Vannak a karrierszolgáltatási piacon olyan 

„guidance” típusú tanácsadók is, akik nem a 

személyen belüli folyamatokra fókuszálnak, 

hanem a munkaerőpiaccal kapcsolatos isme-

reteik és tapasztalataik alapján tájékoztatást, 

információkat nyújtanak az ügyfeleknek. A ta-

nácsadás során az ügyfél reálisabb képet ala-

kíthat ki a lehetőségeiről, ötleteket kaphat az 

álláskeresés különböző lépéseihez. A legjobb 

esetben ezek a tanácsadók igazi téma szakér-

tők, akik jártasak az ügyfél számára releváns 

ágazatban (IT, pénzügy stb.), jól ismerik a vál-

lalatokat, a kiválasztási gyakorlatokat és sok-

szor azokat is, akikkel az ügyfél a kiválasztási 

interjú során találkozni fog. A legtöbb esetben 

többéves, fejvadász cégnél, vagy belső HR te-

rületen szerzett kiválasztási tapasztalattal ren-

delkező szakemberekről beszélünk ebben az 

estben.Ha a tanácsadási elmélet oldaláról kö-

zelítünk, akkor az egyén – munka illeszkedé-

sét előtérbe állító megközelítésekhez 

(Holland) lehet a legjobban besorolni e kollé-

gákat. Eszköztáruk igen gyakorlatias, számos 

önéletrajz mintájuk van, de sokan alkalmaznak 

alapvetően a munkaerő kiválasztás céljára 

és nem karrier tanácsadásra kidolgozott 

„teszteket” is. 

Miben tér el egymástól a karrier 

coaching coaching és a counseling 

és guidance típusú tanácsadás? Az 

1. táblázatban összegyűjtöttem né-

hány szempontot, amelyből a kö-

vetkezőkben kiemelem a fonto-

sabbakat. Mindenekelőtt ki kell 

emelnünk, hogy a coaching egy 

jövő és megoldás orientált folya-

mat, amely témájában, meneté-

ben és stílusában ügyfélre sza-

bottan dolgozik. A döntések és 

 
„A karrier coaching 
munkamódjában 
egyszerre van  
jelen az  
akcióközpontúság 
és az önreflexió.  
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megoldások az ügyfél dön-

tései és megoldásai, amelyek 

megszületését a coach, mint 

folyamat facilitátor és nem, 

mint karrier guru segíti elő. A 

coaching folyamat egyben 

az önreflexióra építő fejlődé-

si, tanulási folyamat is. Az 

önreflexió középpontjában 

az ügyfél erősségei, lehető-

ségei állnak. 

A karrier coaching ügyfélkö-

rébe elsősorban a karrierjük 

során sikeres és karrierjük 

alakításáért felelősséget vál-

laló, munkatapasztalattal 

rendelkezőfelnőttek tartoz-

nak, akik tudatosan elhatá-

rozták, hogy változtatnak 

eddigi pályájukon. Ez nem 

azt jelenti, hogy a coachok 

„könnyű” esetekkel foglal-

koznának. Sikeresnek marad-

ni, vagy egy magas fizetéssel 

járó, magas presztízsű, de az 

ügyfél számára értelmetlen-

nek tűnő pozícióból váltani 

nem könnyű feladat. A válto-

zások, átmenetek érzelmi 

amplitúdója is nagyobb, fo-

kozottabb a versenyhelyzet, 

magasabb a stressz. Hazánk-

ban is látunk arra példát, 

hogy a munkaerőpiacon hát-

rányos helyzetben lévő, ál-

láskereső ügyfelekkel is sike-

Szempontok Karrier Coaching Karrier Counseling Karrier Guidance 

Ki határozza meg 
a témát 

Az ügyfél határozza meg a témáját A tanácsadó az ügyfél igényeire 
építve határozza meg a témáját 

A tanácsadó határozza meg a 
témáját a saját tapasztalatai 
alapján 

Mi a tipikus té-
ma? 

Karrier átmenetek sikeres megva-
lósítása 

Karrier döntés és pályafejlődés 
támogatása 

A konkrét karrier helyzet megol-
dása 

Ügyfélkör Partneri, együttműködő. Az ügyfél 
a szakértő a saját témájában 

A tanácsadó szakember, de az 
ügyfelet feltétel nélküli elfoga-
dással és tisztelettel kezeli 

Szakértői: tanácsadó - tanácské-
rő 

Fókusz A karrierjük során alapvetően si-
keresés önálló emberek hogyan 
maradhatnak sikeresek, vagy ho-
gyan lehetnek még 
sikeresebbekés karrierjükkel elé-
gedettebbek egy komplex, gyor-
san változó világban 

  

A karrierjük során kisebb-
nagyobb nehézségekkel funkcio-
náló, kevésbé önálló, szűk mun-
ka-erőpiaci lehetőségekkel ren-
delkező, vagy/és krízisben lévő 
ügyfelek 

Alapvetően „munkakész” ügyfe-
lek, akik nem szeretnének vál-
toztatni, hanem minél gyorsab-
ban megtalálni egy új állást, 
jobb, vagy legalább olyan jó 
feltételekkel, mint a korábbi 
munkájuk volt 

Munkamód Akció és önreflexió egyensúlya Hangsúly az önreflexión 
(önmegismerés és önmegértés) 

Akcióközpontú 

Elmélet Modern és posztmodern karrier 
elméletek: konstruktív narratív 
megközelítések 

Klasszikus döntési és pályafejlő-
dési elméletek 

Nincs elméleti háttér (esetleg 
egyén – munkakör megfelelte-
tés elmélete) 

Folyamat A karrier átmenet megismerése 

Jövőkép és célok kidolgozása 

Az erőforrások feltárása és moz-
gósítása 

Megoldási lehetőségek körének 
bővítése és akcióterv 

A megvalósítás támogatása 

Probléma meghatározása 

Probléma első szintű elemzése 
(környezeti tényezők, ügyfél 
élmények) 
Probléma mélyebb elemzése 
(értékek, hiedelmek) 
Megoldási lehetőségek áttekin-
tése 

Akciótervezés 

Az ügyfél problémájának tisztá-
zása 

A lehetséges megoldások köré-
nek ismertetése 

Az ügyfél felkészítése, fejleszté-
se 

Munkastílus Támogató és inspiráló vagy kihívá-
sok elé állító 

Támogató és konfrontatív vagy 
gondoskodó 

Feladat orientált 

Eszköztár „Kvalitatív” és pozitív pszichológiai 
eszközök az önmegértés, ön(újra) 
definiálás elősegítésére 

Kérdezéstechnika 

  

Kvantitatív, érdeklődés, képes-
ség és személyiség kérdőívek, 
tesztek, vizsgáló eszközök 

Információs anyagok, önsegítő 
kézikönyvek, minták, munkaerő 
kiválasztásnál használt tesztek 

1. táblázat  
A karrier coaching, a counseling és a guidance összehasonlítása 
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resen dolgoznak coachok, nem egy esetben pro-bono, jószolgálati coaching 

formájában. Ideálisesetben ennél az ügyfélkörnél a karrier coaching egy 

komplex, tanácsadást és a munkakész állapot fejlesztését is biztosító szol-

gáltatási csomag része. 

A karrier coaching leggyakoribb témáját a karrier átmenetekkezelése 

(transitions) jelentik. (Bridges, 2004; Hudson, 1999) A karrier átmenet egy 

olyan változás, vagy nem változás (egy várt változás elmaradása), amely 

jelentős hatással van az egyén addigi karrierjére: többé nem mehetnek 

ugyanúgy a dolgok. Ez a külső változás együtt jár egy belső, lélektani 

változással, amely során az egyén egyre jobban tudatosítja érték-

rendjét és identitását, megváltoztatja a gondolkodásmódját, visel-

kedését és viszonyát önmagához és a környezetéhez, annak érde-

kében, hogy értékrendjével és karakter erősségeivel nagyobb 

összhangba kerüljön, kiteljesedjen. Valójában sikeres személyes 

(gondolkodásmódbeli, érzelmi és viselkedésbeli)változás nél-

kül nem beszélhetünk tartós külső változásról. E karrier át-

menetek legszebb metaforája a hős utazása (Campbell, 

1949),jelenti. A karrier coach útitárs és vezető és segítő 

ezen az úton. 

A karrier coaching munkamódjában egyszerre van jelen 

az akcióközpontúság és az önreflexió. Már az első be-

szélgetésen az elérendő célokra irányítjuk figyelmet, 

miközben arra kérjük az ügyfelet, vizsgálja meg, 

hogy a kitűzött célok miként kötődnek az értékei-

hez és szükségleteihez. A karrier átmenet jellem-

zőinek átbeszélésekor fontos, hogy az ügyfél ref-

lektáljon arra is, személy szerint neki milyen fej-

lődési, tanulási lehetőségeket hordoz ez az 

élethelyzet. A karrier coach fontos feladata, 

hogy segítse az akciótervek, ezáltal a kitű-

zött karrier cél tényleges megvalósítását. A 

counseling modell alapján dolgozó szak-

ember alapvetően a döntések meghoza-

taláig, vagy a megvalósítási terv kidol-

gozásáig követi az ügyfelét. A 

guidence-ként dolgozó tanácsadó pe-

dig figyelmét az akcióra, a teendőkre 

fordítja, a folyamatnak nem része az 

önreflexió és önmegértés elősegítése. 

Munkastílus tekintetében nagy szemé-
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lyes különbségekkel talál-

kozhatunk a coachok és a 

tanácsadók között. Általában 

azt mondhatjuk, hogy a 

coach egy empatikus, biza-

lomteljes munkakapcsolatot 

alakít ki az ügyfelével, ame-

lyen belül inspiráló, provoka-

tív, de nem sértő kérdések-

kel igyekszik kimozdítani az 

ügyfelét a komfort zónájá-

ból, hogy az még bátrabban 

használja meglévő erőssége-

it, és kiaknázza a lehetősége-

it. A counseling alapvetően a 

személyközpontú, az ügyfél 

feltétel nélküli elfogadására 

és tiszteletére alapoz, amely 

során az ügyfél előrelépését, 

fejlődését és adottságai ki-

teljesítését pontosan ez az 

elfogadó, támogató légkör 

teszi lehetővé. A counseling 

más irányzatát követő ta-

nácsadók ugyanakkor lehet-

nek konfrontatívabbak az 

ügyfelükkel, szembesíthetik 

őket a diszfunkcionális visel-

kedésükkel (realitás terápia), 

vagy gondolkodásmódjukkal 

(kognitív irányzat). A 

guidance típusú tanácsadás 

a feladatra és nem a kapcso-

latra fókuszál, ilyen értelemben nagy különb-

ségeket tapasztalhatnak az ügyfelek aszerint, 

hogy milyen személyes stílusú tanácsadóval 

hozza őket össze a sors: egy támogatóbb, 

vagy egy dinamikusabb szakemberrel. 

A coaching és a tanácsadás folyamatának 

összehasonlításakor láthatjuk, hogy a 

counseling típusú tanácsadás alapvetően 

problémaorientált. A tanácsadás során igyek-

szik minél átfogóbban és mélyebben megér-

teni a karrier problémát, és előmozdítani az 

ügyfél önmegértését is, amely lehetővé teszi 

az új megoldási lehetőségek átgondolását. A 

karrier coaching folyamatát részletesen is át-

tekintem a következő részben. 

 

A karrier coaching  

folyamata 

Stelter (2014) a coaching három generációját 

különíti el. Az első coaching generációa cél-

központú coaching, amely prototípusa a 

GROW (leegyszerűsítve: cél, realitás, opciók, 

akcióterv). A GROW modellt sokan és sikere-

1. ábra 

A karrier coaching folyamata 
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sen alkalmazzák ma is. Átlátható és cselekvés 

orientált, konkrét, gyakorlatias. Stelter felosz-

tásában a második coaching generációt a 

megoldásközpontú coaching jelenti. A jövő- 

és megoldás orientált kérdések révén az ügy-

fél figyelme a lehetőségekre és az erőforrá-

sokra irányul. A coaching beszélgetés a lehe-

tőségekről folytatott beszélgetés. „A megol-

dásnak mindegy, honnan jön a probléma” 

mondja Steve da Shazer, a megoldásközpontú 

terápia atyja. A problémákról folytatott be-

szélgetés problémákat szül és nem megoldá-

sokat. Az ügyfél rendelkezik minden tudással 

és erőforrással, amely szükséges a változáshoz 

és a céljai eléréséhez, a coach dolga, hogy 

megfelelő kérdésekkel ráirányítsa az ügyfél 

figyelmét ezekre az erőforrásokra és 

„emlékeztesse” őt arra, hogy tudja a megol-

dást.  

Stelter harmadik generációs coachingja az ön-

reflexióra és együttműködésre épít. Ez az új 

generációs coaching megoldásközpontú és 

önreflexiót is tartalmaz. Ha erre van mód, ak-

kor csoportban dolgozik, ami lehetővé teszi, 

hogy az ügyfél minél több értelmezési lehető-

séggel találkozzon. Középpontjában az ügyfél 

narratívájának megértése, és a karrier céljai-

hoz, értékeihez igazodó új narratíva kidolgo-

zása áll: 

 Mi az, amit igazán örömmel és szenve-

déllyel szeretnél csinálni a karriered során? 

 Mit fejez ki róladaz, hogy kinek látod ön-

magad? 

 Mi tart vissza attól, hogy ezt csináld? 

 Mit fejez ez ki arról, hogy mások milyennek 

látnak/szeretnének látni téged? 

 

A GROW és sok esetben a megoldás-

központú coaching is megáll a viselkedés 

szintjén (doing). A harmadik generációs 

coaching is dolgozik a cselekvés szintjén, de 

középpontjában az identitás áll (being). A kar-

rier coaching szempontjából ezért hasznos ez 

a megközelítés: az iránt a munka iránt tudunk 

igazából elköteleződni, amely közel áll ahhoz, 

akik vagyunk, vagy akik mindig is szerettünk 

volna lenni. 

A karrier coaching általam alkalmazott folya-

matát az 1. ábra mutatja be. A coaching első 

állomása az együttműködés megtervezése és 

az ügyfél coaching iránti elköteleződésének 

előmozdítása: 

 Nagy vonalakban mi az a karrier helyzet, 

amiben most van? 

 Mit vár ebben a karrier helyzetben a 

coachingtól? Mit vár a coachtól? 

 Mit vár önmagától? Mi kell ahhoz, hogy el 

tudjon köteleződni a közös munka iránt? 

 Coaching megállapodás részleteinek és a 

szakmai, etikai szabályoknak a tisztázása, 

szerződés aláírása. 

Az ügyfél karrierhelyzetének és történetének 

megértése, amely a karrier coaching második 

fázisa, nem azonos a probléma feltárással. A 

coach empatikusan, értő figyelemmel meg-

hallgat, de közben fellazítja, megnyitja az ügy-

fél történetét: ha például az ügyfél arról be-

szél, hogy bizonyos típusú feladatokban soha 

sem volt sikeres, akkor a coach rákérdez, hogy 

mikor volt kevésbé sikertelen ezekben a fel-

adatokban? 

Sokak által alkalmazott eszköz a karriervonal, 

amely szakaszainak, fordulópontjainak megis-

merésekor a coach tudatosan ráirányítja a fi-

gyelmet az egyes fázisok során megtanult 

dolgokra és használt erősségekre. 
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Természetesen számos más, alapvetően 

„kvalitatív” és pozitív pszichológiai eszköz 

(például az élet elégedettség és a karakter 

erősségek kérdőíve) áll rendelkezésre a máso-

dik fázisban. E beszélgetések eredményeként 

az ügyfél egyre több erősségét tudatosítja ma-

gában, egyre pontosabban meg tudja fogal-

mazni az értékeit, identitását, miközben a ko-

rábbi karrier története nyitottabbá válik az al-

ternatív értelmezésekre, ezáltal egy új, az ügy-

fél céljait jobban szolgáló karrier narratíva 

megfogalmazására. A karrier coaching folya-

mat leglényegesebb és inspirálóbb pontja a 

jövőkép és célok megfogalmazása. Ezt követő-

en kerül sor a karrier stratégia lépésről lépésre 

történő kidolgozása, majd a lépések megvaló-

sításának támogatása. A megvalósítási kísérle-

tek során elért sikerek és kudarcok egyaránt 

gazdag lehetőséget nyújtanak a tanulásra és 

személyes fejlődésre, amely alapján az ügyfél 

egyre hatékonyabb stratégiát dolgozhat ki a 

jövőképében szereplő karrier célja elérésére. A 

karrier stratégia és az akcióterv kidolgozása 

során Krumboltz (2009) „tervezett készenlét a 

váratlan lehetőségekre” modelljét követjük: 

egy-két lehetőség erőltetése helyett a nyitott-

ság és kíváncsiság megőrzése más lehetőségek 

iránt, kitartás a kezdeti nehézségek és kudar-

cok ellenére, rugalmasság a hozzáállásunk 

megváltoztatására, optimizmus, végül, de nem 

utolsósorban kockázatvállalás. E szempontok 

szerint megfogalmazott és megvalósított karri-

er stratégia az, amely a legnagyobb lehetősé-

get jelenti az ügyfélszámára karrier jólléte 

megteremtése során egy gyorsan változó, ki-

számíthatatlan munkaerőpiacon. 

 

Összegzés 

A minőségi karrier coaching válasz lehet azok-

ra a kihívásokra, amelyekkel az ügyfeleknek 

szembe kell nézniük a karrierváltások során. A 

probléma-orientált és statikus karrierszolgálta-

tásokhoz képest pozitív és dinamikus metódus, 

amely hatékonyabban illeszkedik napjaink üz-

leti környezetéhez. A karrier coaching eredmé-

nyeként az ügyfél új értelmet adhat addigi kar-

rierjének, vonzó, céljaival ésértékrendjével 

összhangban lévő jövőképet fogalmaz meg. 

Segít fejleszteni azokat a képességeket, ame-

lyekre a modern karriermenedzsment érdeké-

ben az ügyfeleknek szüksége van: vízióra, önis-

meretre, rugalmasságra, kreativitásra, és a vál-

tozásokhoz való gyors alkalmazkodás képessé-

gére. 
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