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Coaching és szupervízió 

(In: European Federation for Coaching and Supervision. www.efcs-eu.eu) 

 

Az erőteljes szakmai és szervezeti változások időszakában az embereknek egyre nagyobb 

igénye van a tanácsadásra e változási folyamatok alakításában. A szupervízió és a coaching is 

ebből az igényből fejlődött ki, és vált az utóbbi években egyre keresettebbé. 

Mindkét megközelítés az embert helyezi érdeklődése középpontjába, erőforrás-orientáltan 

dolgozik, nem korlátozódik egy bizonyos módszertan alkalmazására, ügyfele pedig lehet 

egyetlen személy, egy csoport, egy team vagy akár egy egész szervezet. 

A leglényegesebb számunkra az az emberkép, amely megalapozza a coaching, ill. a 

szupervíziós munkánkat. Ezt a magunkkal és másokkal kapcsolatos alapvető viszonyulást 

leginkább az oké-oké-hozzáállással tudjuk leírni. 

A coachingnak és a szupervíziónak a mi felfogásunkban éppen ez az emberekkel kapcsolatos 

hozzáállás az alapvetése. (E szerint) Az ember konstruktív lényként jön világra, mindenkinek 

joga van az élethez és ahhoz, hogy a benne rejlő lehetőségeket kibontakoztassa. Minden 

ember érzéseinek, gondolatainak, viselkedésének és testiségének egysége. 

Mindkét megközelítés abban különbözik a szaktanácsadástól, hogy a coaching és a 

szupervízió során a kliens, az ügyfél a saját megoldásit maga dolgozza ki, a coach és a 

szupervízor pedig ezt a folyamatot kíséri és vezeti. 

 

Mit ért az EFCS coaching alatt? 

A coaching egy olyan tanácsadás, amely embereket támogat abban, hogy saját 

megoldásaikat az általuk felvetett célokra kidolgozzák és megvalósítsák, optimalizálják 

teljesítményüket, és az élet különböző területei között egészséges viszonyt alakítsanak ki. 

A mai információs társadalomban, amelyben nagyfokú reakciókészség, a változásra való 

hajlandóság és alkalmazkodás szükséges, a coaching egyre nagyobb jelentőségre tesz szert 

mint emberek, teamek és csoportok szakmai és személyközpontú támogatása. 

A coaching gyorsan, hatékonyan és effektív módon segíti az embereket szakmai 

szerepeikben a saját megoldások megtalálásában. Ez meg is különbözteti a coachingot a 

szakmai tanácsadástól, és a szupervíziótól is, mely utóbbi hosszabb távú, a fejlődést 

támogató kísérés. 

A coaching figyelembe veszi az ügyfél személyes és fejlődésorientált kontextusát, a munka 

középpontjába mindig az aktuális kérdésekre irányuló megoldásokat állítja. 

A coaching segíti az ügyfelet az akadályok fölismerésében, erőforrásai azonosításában és 

ezeknek cselekvési lehetőségekké formálásában. A coach nem avatkozik be közvetlenül a 
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történésekbe. Szerepei a kérdésfelvetéstől függően különböznek egymástól, de mindig a 

kliens autonómiáját támogatja. 

A coaching módszertani szempontból nem körülhatárolt. Az elméleti alapvetések 

sokféleségét alkalmazza: felhasználja a pszichoanalízis, a tranzakcióanalízis, a kommunikáció- 

és rendszerelmélet felismeréseit, a viselkedés-lélektan és a gestalt eredményeit éppúgy, 

mint a csoportdinamika és a szervezetelmélet szempontjait. 

A coach sokféle kompetenciával rendelkezik. Pszichológiai, szociális, szervezeti, rendszer és 

szakterületi kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy embereket kompetensen támogassunk 

problémáik és feladataik megoldásában. 

 

Mit ért az EFCS szupervízió alatt? 

Szupervízió alatt olyan tanácsadást értünk, amelynek segítségével egyének, teamek, 

csoportok és szervezetek cselekvéseikre és struktúráikra professzionálisan reflektálnak és 

optimalizálják azokat. Egy szupervizor a problémákról a lehetőségekre irányítja a figyelmet, 

és támogatja a megoldások kidolgozását. A fókusz ugyanúgy vonatkozhat a szakmaiságra, 

mint a tanulásra vagy a fejlődésre. A tanulási szupervízió, tehát a tanulási folyamat 

professzionális kísérése ezért a mi szupervízióra vonatkozó felfogásunk lényeges eleme. 

Az érzelmi fejlődés, a szervezeti struktúrák megértése, a kreatív gondolkodás és a szakmai 

cselekvés új perspektívái állnak a szupervízió előterében, ugyanakkor a személyes fejlődés, a 

nagyobb elégedettség és jó közérzet ugyanúgy tárgya a szupervíziónak, mint a privát és a 

szakmai élet összehangolása. 

A szupervízió a tanulási folyamat egy modellje. Ahogyan a kérdéseket a szupervízióban 

földolgozzák, az megmutatja a gondolkodás és tanulás különféle lehetőségeit. 

A szupervízió módszertanilag nincs körülhatárolva. Az elméleti alapvetések sokféleségét 

alkalmazza: felhasználja a pszichoanalízis, a tranzakcióanalízis, a kommunikáció- és 

rendszerelmélet felismeréseit, a viselkedés-lélektan és a gestalt eredményeit éppúgy, mint a 

csoportdinamika és a szervezetelmélet szempontjait. 

Mindezen feltételek alapján a szupervízió a különféle nézőpontok feldolgozásával a szakmai 

és személyes lehetőségek kiterjesztését szolgálja. 

 


