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Wprowadzenie
Nowe technologie czynią ze świata globalną wioskę, odmieniając też radykalnie środowisko pracy, co wpływa nieuchronnie na poradnictwo zawodowe. Zmiany są tak dynamiczne, że
prognozy dotyczące rynku pracy są obecnie niewiele dokładniejsze od prognoz pogody. Zapotrzebowanie na pracowników określonych zawodów zmienia się radykalnie co kilka lat, co znajduje
odzwierciedlenie w Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów ISCO tworzonej przez Międzynarodową Organizację Pracy, agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Eksperci Międzynarodowej Organizacji Pracy stwierdzili w 2007 roku, że „część obszarów ISCO-88 jest postrzegana
jako mocno przestarzała, przede wszystkim z powodu postępu technologicznego i jego wpływu
na istotę pracy jak i sposobu jej wykonywania z wykorzystaniem komputerów i telekomunikacji,
w tym także zmiany pracy biurowej” (Aktualizacja ISCO, 2007, s. 4). Nowe zawody, powstające
w efekcie powiększania się przestrzeni zawodowej Internetu, nowych mediów i „ery cyfrowej”
prowadzą do wzrostu wyzwań doradczych w wielu płaszczyznach. Zmiany zachodzące w przemyśle, w gospodarkach krajowych i na międzynarodowym rynku pracy doprowadziły do eliminacji w ostatnich latach niektórych zawodów i tworzenia w to miejsce nowych, za czym muszą
podążać doradcy karier.
Praca doradcy wspomagającego planowanie karier w tak dynamicznie zmieniającym się
świecie zawodów staje się coraz bardziej wymagająca i niesie wciąż nowe wyzwania. Procesy
rynkowe przekształcające w szerokim zakresie obszar badań naukowych nad sferą pracy
i doradztwem w planowaniu karier wpływają na klasyfikacje statystyczne zawodów. Zmieniają
się także zadania osób wspierających decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów i osób dorosłych,
poszukujących swojego miejsca na rynku pracy, zwłaszcza w perspektywie całożyciowej. Młodzi
ludzie podejmują decyzje o wyborach takich zawodów, które kilka lat wcześniej, kiedy zaczynali edukację, jeszcze nie istniały. Zatrudnieni już pracownicy z kolei regularnie podnoszą swoje
kwalifikacje i nabywają nowych umiejętności, koniecznych ze względu na wdrażane technologie, jak i dostosowane do globalnego rynku wymagania pracodawców. Przebieg ścieżki edukacyjnej i zawodowej obejmuje obecnie zwykle kilkukrotną zmianę miejsc pracy i zawodu oraz
liczne etapy edukacji uzupełniającej. Jedną z ważnych składowych tego procesu rozwojowego
są decyzje o wyborze ścieżki kariery zawodowej. Doradcy wielokrotnie sygnalizowali potrzebę
intensywnego poszukiwania nowych metod i narzędzi skutecznego wspierania procesu poradnictwa zawodowego, co zaowocowało przygotowaniem prezentowanego w kolejnych rozdziałach opracowania.
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Decyzje o ścieżce kariery edukacyjno-zawodowej są ciągłe, powstają w wielu krokach,
zarówno w czasie nauki, jak i w kolejnych etapach pracy. Podążanie satysfakcjonującym torem
rozwoju zawodowego jest jednym z najważniejszych procesów w rozwoju każdej jednostki.
Niniejsza książka jest adresowana do doradców wspierających ten kluczowy proces życiowy.
Projekt „Drzewo Kariery” (ang.: Career Tree – CaT) w ramach którego powstała publikacja
został dofinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne
(nr umowy 2014-1-PL01-KA200-003345). Opracowanie może posłużyć Czytelnikom jako narzędzie wspierające, poszerzając rozumienie, od czego zależą podejmowane decyzje i dostarczając
wskazówek w ich wdrażaniu w życie.
W jedenastu rozdziałach książki autorzy omawiają współczesne koncepcje poradnictwa
edukacyjno-zawodowego i przedstawiają przykłady praktyk i narzędzi, które znajdują zastosowanie w planowania kariery. Książka składa się z trzech części. Pierwsze cztery rozdziały przedstawiają koncepcje tworzące ramy poradnictwa karier. Następne trzy rozdziały opisują ogólne
kompetencje niezbędne w doradztwie kariery. Rozdziały od szóstego do dziesiątego koncentrują się na wybranych technikach pracy, umiejętnościach i narzędziach użytecznych w praktyce
doradztwa karier.
Opis otwiera prezentacja najpopularniejszych koncepcji leżących u podstaw skutecznego
doradztwa w planowaniu kariery, zarówno tych klasycznych, jak i współczesnych. Pierwszy
rozdział przedstawia tło teoretyczne doradztwa w planowaniu kariery i poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zaprezentowano teorie wyrastające z psychologii doradztwa, w tym z podejścia skupionego na osobie i nurtu psychodynamicznego, teorii systemów, nurtu poznawczo-behawioralnego i współczesnych modeli narracyjnych w doradztwie zawodowym. Opisano
też kompetencje doradcze powiązane z właściwościami osobowości doradcy, kluczowe umiejętności doradcy, a także zasady wykorzystania przykładowych narzędzi doradczych, w tym
zwłaszcza opartych na komputerowych technikach informacyjnych. Kluczowym obszarem zainteresowania doradców i osób korzystających z doradztwa dotyczącego planowania kariery są
informacje na temat potencjalnych zawodów, w jakich mogą się skutecznie realizować. Stosowana powszechnie metodologia klasyfikacji zawodów oraz opis ogólnych grup zawodowych jest
przedstawiony w rozdziale drugim. Omówiono Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów
ISCO-08, w którym główne grupy zawodów i poziomy umiejętności są opisane w powiazaniu
z zainteresowaniami zawodowymi. Zainteresowania przedstawiono w podziale na kategorie
edukacyjne, wyróżnione w oparciu o Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia
ISCED. Rozdział trzeci przedstawia czynniki istotne dla podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Omówiono w nim najczęściej analizowane w procesie doradczym czynniki demograficzne, zainteresowania zawodowe, osobowość i temperament, wartości i postawy oraz
zdolności poznawcze. W rozdziale czwartym są przedstawione style kierowania i prowadzenia
poradnictwa edukacyjno-zawodowego, opisane w kontekście głównych nurtów psychologicznych. Omówiono też w tym rozdziale kontinuum form doradztwa, zawierające się między poradnictwem dyrektywnym a liberalnym.

Wprowadzenie
Komunikacja w procesie poradnictwa edukacyjno-zawodowego jest przedmiotem piątego
rozdziału. Przedstawiona w nim analiza procesu i najważniejszych elementów budujących
skuteczne porozumienie między doradcą a jego rozmówcą wprowadza do opisu etapów komunikacji w rozmowach doradczych w planowaniu kariery. Rozdział zawiera przykłady stwierdzeń
i komunikatów wspomagających budowanie porozumienia, czyli ważnych narzędzi doradcy,
pomagających uniknąć barier komunikacyjnych. W rozdziale szóstym przedstawiono z kolei
rodzaje diagnostyki prowadzonej podczas poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Są w nim
opisane modele diagnozy wykorzystywane do klasyfikacji kluczowych cech osób korzystających
z doradztwa w planowaniu kariery, relacje przyczynowo skutkowe między badanymi dyspozycjami a ich następstwami edukacyjno-zawodowymi, ze wskazaniem najważniejszych czynników
i faz rozwoju na rynku pracy. Przebieg i możliwe do uzyskania rezultaty różnych rodzajów diagnozy
są zobrazowane pytaniami, jakie doradca może zadawać osobom objętym doradztwem według
różnych schematów, w tym np. w modelu o nazwie „Mogę – Chcę – Potrafię”. Rozwinięciem
tego rozdziału są teorie i techniki motywacyjne przedstawione w rozdziale siódmym. Znajduje
się tam opis klasycznych i wybranych współczesnych teorii motywowania uzupełniony charakterystyką czynników społecznych i demograficznych grających największą rolę w budowaniu motywacji osób objętych doradztwem karier. W rozdziale siódmym przedstawiono też kilka narzędzi
motywacyjnych odpowiednich dla doradztwa w planowaniu kariery.
W kolejnych czterech rozdziałach najwięcej uwagi poświęcono wybranym formom i technikom pracy doradczej wspierającym proces planowania kariery. Rozdział ósmy opisuje narzędzia wywiedzione z teorii dialogowego modelu doradztwa, służące rozwijaniu kompetencji
i umiejętności społecznych. W rozdziale dziewiątym zaprezentowano znaczenie informacji
zwrotnych w procesie doradczymi i omówiono sposoby ich przekazywania. Rozdział dziesiąty
zawiera zestaw praktycznych ćwiczeń wykorzystywanych podczas prowadzenia doradztwa
w planowaniu kariery, a w rozdziale jedenastym omówiono techniki pracy z osobą potrzebującą
doradztwa, ale mało nim zainteresowaną lub doświadczającą trudności w efektywnej współpracy w ramach procesu doradczego.
Wspomniana na początku globalna informatyzacja niesie liczne korzyści dla doradztwa,
dając dostęp do szerokiej puli publikacji naukowych, jak i popularnych poradników. Dostęp do
materiałów opisujących teorie, wyniki badań, techniki i narzędzia poradnictwa oraz doradztwa
w planowaniu kariery jest bardzo łatwy, a wybór różnorodnych podejść teoretycznych i typów
materiałów pomocniczych może zaspokoić niemal wszystkie potrzeby osób zainteresowanych.
Doradcy ze szkół i instytucji otoczenia rynku pracy stawiają jednak codziennie czoła rosnącym
potrzebom doradczym ze strony młodzieży, jak i osób dorosłych. Nowe możliwości edukacyjno-zawodowe i nowe oczekiwania osób objętych doradztwem nie poddają się łatwej, jednoznacznej
klasyfikacji i wymagają indywidualnego podejścia, na które nie ma recepty. Najliczniejszą grupę
klientów doradztwa stanowią uczniowie kończący szkoły i rozważający dalszą edukację lub
podjęcie pracy na zmieniającym się dynamicznie rynku. Przekazanie przez doradcę wszystkich istotnych informacji i wsparcia umożliwiającego młodemu człowiekowi w trudnym etapie
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życia pomyślne dokonanie pierwszego kroku na ścieżce kariery edukacyjnej lub zawodowej jest
więc prawdziwym wyzwaniem. Jako autorzy niniejszego opracowania, pełniąc na co dzień role
psychologów uniwersyteckich, a także praktyków w dziedzinie doradztwa ogólnego, doradztwa
kariery i coachingu, spotykamy się często z rosnącymi potrzebami doradczymi młodych ludzi,
jak i ich opiekunów. Opracowując poszczególne zagadnienia przedstawione na kolejnych stronach książki chcieliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami i zaoferować wsparcie specjalistom wspomagającym młodych ludzi w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej w różnych
jej fazach. Dzięki wsparciu jakie uzyskaliśmy ze strony praktyków i badaczy z Hiszpanii, Słowenii,
Turcji i Wielkiej Brytanii uczestniczących w projekcie „Drzewo Kariery” i będących pierwszymi
czytelnikami zawartych w książce informacji, publikacja stała się nie tylko opisem perspektywy grupy autorów, ale nabrała szerszego kontekstu ponadnarodowego i międzykulturowego.
Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje od Czytelników, pozwalające udoskonalić i uzupełnić
niniejsze opracowanie oraz lepiej dopasować je do potrzeb praktyki.

Część I
Podstawy koncepcyjne
doradztwa w planowaniu
karier

Robert Porzak

Rozdział 1. Rola doradcy kariery w procesie
doradczym

Istota doradztwa w planowaniu kariery
W literaturze światowej można spotkać wiele definicji doradztwa w planowaniu kariery,
ujmowanego początkowo jako poradnictwo zawodowe (Parsons, 1909) i ewoluującego wraz
z wkroczeniem do doradztwa nurtu humanistycznego do niedyrektywnych podejść towarzyszących rozwojowi człowieka w biegu życia (Dawis, 1996; Nauta, 2010; Savickas, 2011;
Yesilyaprak, 2012). Niektórzy autorzy akcentują, że doradztwo w planowaniu kariery jest w istocie
podobne do innych rodzajów poradnictwa (Niles, Hyoyeon In, & Amundson, 2014; Swanson &
Fouad, 1999), ale są też przeciwne opinie (Spengler, 2000). Doradztwo w planowaniu kariery
w Wielkiej Brytanii rozwija się w sposób niezależny od doradztwa psychologicznego. Gdzie
indziej, zwłaszcza w Ameryce Północnej, poradnictwo psychologiczne zawiera w sobie kwestie
kariery (Robertson, 2015). Doradztwo w planowaniu kariery, które jest w Unii Europejskiej
rozumiane jako „pomoc w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z karierą” (Schiersmann
i in., 2012, s. 19), wyróżnia w porównaniu z innymi formami poradnictwa skupienie na takich
kwestiach, jak rozwój osobistej kariery zawodowej, analiza ścieżek kariery, zmiany przebiegu
kariery oraz inne zagadnienia związane specyficznie z karierą zawodową, ale też życiową, odnoszoną do rozwoju osobistego. Założenia przyjmowane wcześniej w tej sferze poradnictwa, traktujące sprawy kariery jako oczywiste i proste oraz dotyczące tylko wyboru zawodu, są obecnie
kwestionowane. Pojęcie «kariery» jest obecnie coraz częściej rozumiane jako coś więcej niż
tylko „praca” lub „zatrudnienie”. Takie zmiany podejścia do doradztwa w planowaniu kariery
mają wpływ na postępowanie doradców, którzy w trakcie prowadzenia poradnictwa angażują
się w szereg coraz bardziej złożonych, wielowymiarowych interakcji z klientami, którym doradzają (Westergaard, 2012).
Podstawowe pojęcia doradztwa w planowaniu karier, tak samo jak w innych typach poradnictwa, związane są z dominującymi nurtami współczesnej psychologii, co ukazuje rysunek 1.
(patrz także: Rdz. 4. Style pracy doradców w planowaniu kariery). Doradztwo w planowaniu
karier korzysta z szerokiej gamy podejść teoretycznych pochodzących z poradnictwa psychologicznego skupionego na osobie, z koncepcji psychodynamicznej, teorii systemowej, koncepcji
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motywacji, z psychologii poznawczej, poradnictwa behawioralnego i wypływających z nich
podejść interpretacyjnych oraz postmodernizmu, konstruktywizmu i narracyjnego poradnictwa
zawodowego (Kidd, 2006; McMahon i Patton, 2001).
12

Podejscie biologiczne
i neuropsychologia
(Wilson, Goldstein, Broca,
Łuria, Milner )

Podejscie
psychodynamiczne
(Freud, Adler, Erikson)

Podejście poznawcze
(Piaget, Bandura,
Wygotski)

Podejscie
behawioralne
(Skinner, Watson, Rotter)

Podejście
humanistyczne
(May, Rogers,
Maslow, Frankl)

Rysunek 1. Wiodące nurty psychologii (oprac. własne na podst.: Kidd, 2006; McMahon i Patton,
2001).

Szybko rosnąca popularność psychologii i zainteresowanie rozwojem teorii psychologicznych, a także coraz silniejsze aspiracje psychologii do uzyskania samodzielności i odrębności
naukowej umożliwiającej upowszechnienie wyników badań, doprowadziły na początku XX wieku
do szerokiej ekspansji behawioryzmu. Podejście behawioralne w psychologii koncentruje się
na obserwowalnych aspektach ludzkiego zachowania, postrzeganych w kategoriach bodziec-reakcja. Proces doradztwa w planowaniu karier oparty na podejściu behawioralnym sprowadza
się do przygotowania zawodowego uczniów, rozumianego jako przyswojenie wiedzy i umiejętności potrzebnych im w przyszłej pracy i życiu codziennym. Głównym celem procesu doradczego
jest zdiagnozowanie i udoskonalenie umiejętności dotyczących zadań, które dana osoba będzie
wykonała jako pracownik, a także w celu samoobsługi w domu i pełnienia roli członka społeczności (Arthur i Nicholls, 2014). Cele poradnictwa w planowaniu karier zbliżone do orientacji
behawioralnej występują także w podejściu poznawczym, zaadaptowanym dla poradnictwa
przez psychoterapeutę, Aarona Becka (1970). Poznawczy doradca dąży do uzyskania u klienta
zmiany percepcji osobistych możliwości, jak i okoliczności zewnętrznych w jakich ów klient funkcjonuje. Oczekuje się, że reinterpretacja osobistych doświadczeń życiowych i zachodząca w jej
efekcie zmiana postaw wobec przyszłości wesprze właściwy wybór ścieżki kariery zawodowej
(Sheward i Branch, 2012). Podobne podejście leży także u podstaw teorii cech i czynników,
akcentującej w odniesieniu do kariery zawodowej rolę umiejętności i zdolności oraz ich dopasowania do konkretnego zajęcia.
Alternatywą dla podejścia behawioralnego, ukierunkowanego zewnętrznie i prowadzącego
do mechanistycznego rozumienia zasad determinujących ludzkie zachowanie stała się psychoanaliza. Doradztwo prowadzone w tym modelu kładło nacisk na podświadome, wewnętrzne
popędy człowieka. Jednak postrzeganie człowieka jako działającego na ścieżce kariery zgodnie
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z nieuświadomionymi popędami okazało się ostatecznie równie deterministyczne i mało obiecujące, jak podejście behawioralne (Sheward i Branch, 2012).
Te dwa nurty, które na długo zdominowały rozwój psychologii, umożliwiły wyjaśnienie
wielu aspektów ludzkiego zachowania. Żaden z nich nie był jednak w stanie wyjaśnić świadomych działań człowieka zmierzających do osiągnięcia takich celów, które nie są w pełni reakcją
na bodźce i popędy, czyli do przekraczania siebie. Następca behawioryzmu i psychoanalizy, czyli
ruch humanistyczny wniósł do psychologii holistyczne spostrzeganie człowieka jako całości
i podmiotu działania wolnego w swoich wyborach. Nurt humanistyczny stał się wkrótce „trzecią
siłą” w psychologii, poszerzając rozumienie natury ludzkiej o ważne składowe pomijane przez
wcześniejsze nurty i ukazując rolę samoświadomości i intencjonalności ludzkich zachowań. Nurt
humanistyczny postawił tym samym przed światem psychologii pytania o istotę i rolę wolnej
woli. Psychologia humanistyczna dąży do oferowania skutecznego wsparcia zarówno dla osób
zmagających się z dysfunkcjami i jak i dla osób zdrowych, zmierzających do rozwoju i lepszego
funkcjonowania. Nurt humanistyczny obejmuje zainteresowaniem wszystkie aspekty ludzkiego
doświadczenia, które mają praktyczne znaczenie w życiu codziennym. Humanistyczne poradnictwo w planowaniu kariery różni się od innych orientacji holistycznym sposobem rozumienia
celów doradztwa oraz uważnością doradcy ukierunkowaną na motywację osoby wspomaganej
do rozwoju w osiąganiu pożądanych przez nią celów (Chen, 2001).
W integracyjnym ujęciu Supera (1978) nawiązującym do powyższych nurtów kładzie się
nacisk na relacyjne formy poradnictwa w planowaniu karier, kontekst sytuacyjny osobistej
decyzji o karierze oraz różnorodność ról, które osoba objęta doradztwem pełni na co dzień
(za: Amundson, Borgen, LaQuinta, Butterfield i Koert, 2010). Działania wspierające decyzje
dotyczące kariery, a zarazem oferujące alternatywę dla tradycyjnych nurtów doradztwa obejmują obecnie szeroką grupę podejść zbliżonych do modelu Supera. Niestety, pomimo akcentowania w literaturze specjalistycznej z zakresu doradztwa w planowaniu karier licznych pożytków
z podejścia Supera, jak i płodności wymienionych powyżej wiodących nurtów koncepcyjnych
leżących u podstaw doradztwa, obecna praktyka poradnictwa zawodowego nierzadko w dalszym
ciągu odzwierciedla wczesną, tradycyjną ideę dopasowania osoby do środowiska pracy i informowania klienta jedynie o wymaganiach pracy i pożądanych właściwościach pracownika
(Magnusson, 1995).
Jednym z popularnych, a dość prostych w założeniach podejść do współczesnego poradnictwa w planowaniu kariery przełamujących schematyzm tradycyjnego poradnictwa zawodowego jest analiza pięciu składowych procesu doradczego, które mają kluczowe znaczenie dla
efektywnego działania: inicjacji, poszukiwania, podejmowania decyzji, przygotowania i realizacji. Składowe procesu doradczego nakładają się zwykle częściowo na siebie, co pokazano na
rysunku 2. Wszystkie składowe procesu doradczego są ukierunkowane na 3 główne wyzwania
poradnictwa karier: (1) ustanowienie skutecznej relacji doradczej; (2) określenie aktualnej
motywacji do planowania i realizacji kariery zawodowej; oraz (3) zbudowanie zaangażowania
w planowanie kariery. Skuteczne zajęcie się tymi składowymi procesu doradczego prowadzi
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do zwiększonej świadomość klienta w zakresie planowania kariery. Świadome zaangażowanie
klienta w proces doradczy pomaga przezwyciężyć niepewność w przewidywaniu przyszłości,
która zawsze jest główną przeszkodą w planowaniu kariery. Klienci są też zachęcani do nauczenia
się, jak ufać swojej intuicji, co także zwiększa poczucie pewności (Magnusson, 1995).

Inicjacja

Eksploracja

Podejmowanie
decyzji

Przygotowanie

Realizacja

Rysunek 2. Składowe procesu doradztwa niezbędne dla efektywnego planowania kariery (oprac.
własne na podst.: Magnusson, 1995).

Niektóre współczesne modele poradnictwa w planowaniu karier kontynuują interpretowanie decyzji o wyborze ścieżki kariery i procesu powstawania zainteresowań zawodowych
jako procesów nieświadomych. Jest to po części wyraz uznania dla złożoności mechanizmów
kierujących decyzjami i zachowaniami. Poradnictwo dotyczące karier, opierające się na akceptacji nieświadomych procesów podejmowania decyzji zawodowych jest podobne do podejścia psychodynamicznego w psychoterapii. Jasne jest przy tym, że w żadnym z tych obszarów
nie chodzi o uporczywe trzymanie się jednego paradygmatu, czy to psychodynamicznego, czy
też poznawczego lub behawioralnego, ponieważ w odniesieniu do złożoności osoby ludzkiej,
jest to mało racjonalne. Dlatego tendencje integracyjne pojawiają się coraz szerzej w teoriach
psychologicznych i szkołach terapeutycznych. Ten sam proces prowadzi także do modyfikacji
wielu konceptualnych podejść w obszarze poradnictwa zawodowego w kierunku bardziej eklektycznym i systemowym (Dyer, Pizzorno, Valach i Young, 2010).
Przykładem podejścia łączącego różne nurty i odwołującego się do konstruktywistycznych
ujęć wspomagania człowieka w kształtowaniu kariery poprzez odpoznawanie i porządkowanie
wewnętrznego systemu reprezentacji kariery jest doradztwo narracyjne. Podejście narracyjne
w poradnictwie dotyczącym karier jest procesem opartym na akcentowaniu roli i znaczenia słów
i pojęć służących do opisu subiektywnej rzeczywistości klienta. Doradca wspomagający proces
planowania kariery i klient pozostają w dynamicznym związku współpracy i koncentrują się na
wnikliwej identyfikacji celów klienta i dążeniu do ich realizacji. Doradca korzysta z szerokiego
repertuaru różnorodnych technik i metod werbalnych, uwzględniając także techniki behawioralne w celu wsparcia podopiecznego w lepszym rozumieniu siebie, jak również w rozumieniu
problemów zawodowych. Zakres zagadnień objętych doradztwem obejmuje zwykle umiejętności podejmowania decyzji i gotowość klienta do przyjęcia odpowiedzialności za swój rozwój
zawodowy (McMahon, 2017). Relacja między klientem a doradcą jest w poradnictwie konstruktywistycznym najważniejszym narzędziem pracy. Narracja towarzysząca relacji pociąga za sobą
proces nadawania znaczeń, w trakcie którego klient odtwarza albo kreuje swoją historię życia
przy pomocy doradcy. W trakcie dialogu używa się także technik wizualizacyjnych i operuje przestrzenią, o ile może to przyczynić się do zwiększenia użyteczności rezultatów. Stosuje się np.
rysowanie linii życia, odgrywanie ról, analizę kręgów zataczanych przez role życiowe, korzysta się
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z kart decyzyjnych i map celów, konstruuje ich hierarchie i inne formy uporządkowania, analizuje konfiguracje rodziny (ale nie w stylu Hellingerowskim) i stosuje kierowane fantazjowanie
(McIlveen i Patton, 2007).
Podejście systemowe również staje się coraz popularniejsze w poradnictwie dotyczącym
planowania karier. Na podejściu systemowym opierają się niektóre sprawdzone praktyki planowania i organizowania ścieżki kariery będące syntezą doświadczeń zgromadzonych podczas
zatrudniania młodych osób dorosłych (McMahon, 2005). Dobrym przykładem takiego podejścia
stosowanego w USA jest Narodowy Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych NFYAI (ang.: The National
Fund’s Young Adult Initiatives). Fundusz programowo dąży do pogłębiania świadomości roli
partnerstw i koalicji pracodawców i inwestorów mogących angażować młodych ludzi u progu
kariery. Ważnym celem tego typu inicjatyw jest dzielenie się zdobytymi doświadczeniami
praktycznymi ukazującymi skuteczne techniki włączania młodzieży do świata pracy tak, aby
pracodawcy i doradcy zajmujący się rozwojem pracowników mogli dzięki nim jak najszerzej
uruchomić potencjał młodych ludzi (Wagner, 2015). Podobny model na poziomie zasobów lokalnych i technik tworzenia partnerstw gminnych służących przeciwdziałaniu bezrobociu oferuje
niemiecki projekt „Publiczne Służby Zatrudnienia” (German Public Employment Service), jak
i realizowany w Wielkiej Brytanii Program Promocji i Utrzymania Zatrudnienia (ang.: UK Employment Retention and Advancement (ERA) Programme) (Spermann, 2015).
Powyższy przegląd teorii dotyczących wyboru kariery warto uzupełnić krótką charakterystyką koncepcji opartych na eklektycznie rozumianych własnościach osobowości. Jedną z popularnych współczesnych koncepcji dających podstawy dla poradnictwa w planowaniu karier jest
Teoria Wyboru Kariery, wywodząca się z modelu Parsona i twórczo rozwinięta przez Hollanda.
Teoria Wyboru Kariery nawiązuje do ujęć czynnikowych i zakłada, że wybór kariery zależy od
cech osobowości, wyróżniając sześć ogólnych typów osobowości zawodowej: realistyczny,
badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy i konwencjonalny (Gottfredson i Johnstun,
2009). Interpretowanie istoty kariery i poradnictwa dotyczącego karier z perspektywy własności
osobowościowych i ich dopasowania do wymogów środowiska zawodowego jest podstawą dla
koncepcji zbliżonych do modelu Hollanda, w tym także do Teorii Dopasowań na Rynku Pracy
(ang.: Matching Theory lub Search and Matching Theory). W tym modelu uznaje się, że ludzie
działają najlepiej wtedy, gdy ich wartości odpowiadają typom nagród otrzymywanych w środowisku pracy. Teoria Dopasowań odnosi się przy tym do szeroko rozumianej sfery wartości, nie
skupiając na wartościach materialnych. Przykłady wartości uznawanych w tym modelu za najważniejsze obejmują altruizm, potrzebę osiągnięć, potrzeby komfortu, bezpieczeństwa, autonomii
i szacunku oraz statusu (Swanson i Fouad, 1999). Wspomniana już wcześniej koncepcja Supera
akcentuje w odniesieniu do rozwoju karier proces przechodzenia przez różne fazy (ang.: transitions). Super eksponuje znaczenie procesów rozwoju człowieka i wyróżnia w nich ważne etapy
i role, które ludzie podejmują jego zdaniem przez całe życie, zmieniając się nieustannie na
skutek interakcji z otoczeniem zawodowym. Należy też tutaj wspomnieć o społeczno-poznawczym modelu przebiegu i kształtowania kariery. W podejściu społeczno-poznawczym uznaje
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się, że dla rozwoju i planowania kariery istotny jest przede wszystkim sposób spostrzegania
siebie i grupy, wpływający na interakcje w grupie i tym samym kształtujący indywidualną ścieżkę
kariery. Przykładem może być wzmacnianie niezależności i samowystarczalności czy oczekiwań
związanych z osiągnięciami szkolnymi (Bocanegra, Gubi i Cappaert, 2016).

Kompetencje doradcy
Kompetencje doradcze w zakresie planowania kariery obejmują wiedzę, umiejętności
i postawy umożliwiające współpracę z ludźmi w skutecznym poszukiwaniu rozwiązań dotyczących złożonych kwestii prowadzenia kariery (Schiersmann i in., 2012, s. 34). Zakres i klasyfikacja
kompetencji doradcy zawodowego zależy od przedstawionego wyżej skrótowo rozumienia
poradnictwa, jego zakresu i głównych celów. Zawód doradcy wspomagającego klienta w planowaniu kariery rozwija się dynamicznie i bardzo zyskał w ostatnich dziesięcioleciach na znaczeniu.
Wyzwaniem dla dalszego rozwoju tej profesji może być brak powszechnie przyjętej definicji
planowania kariery, a tym samym zadań doradcy, jak i empirycznie potwierdzonych katalogów
jego niezbędnych kompetencji (Hatala i Hisey, 2011).
W jednym z przykładowych badań jakościowych autorzy podjęli się określenia, jakie
kompetencje szkolni doradcy zajmujący się planowaniem karier spostrzegają jako najbardziej
im potrzebne. Uzyskano następującą klasyfikację: stawianie wymagań, tworzenie możliwości
do rozwoju, niezależność, budowanie zaufania i stosowanie technologii (Morgan, Greenwaldt,
i Gosselin, 2014). Przykład wymiarów, których dotyczą charakterystyki kompetencji doradcy
kariery w USA przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Obszary, w których stanowi się minimalne kompetencje doradcy kariery w USA (oprac.
własne na podst.: NCDA – National Carer Development Association, 1997/2009).

Rozdział 1. Rola doradcy kariery w procesie doradczym
Pomimo braku powszechnie uznanych standardów istnieje wiele szczegółowych poradników, opisujących poszczególne kroki doradztwa kariery i wspierania procesu rozwoju kariery
(Bonk i inni, 1973; Ettinger, 1991), w tym też ukierunkowanych na doradztwo w planowaniu
karier adresowane do wybranych grup, w szczególności do dziewcząt i kobiet (Birk i wsp., 1985;
Coogan i Chen, 2007). Autorzy większości z nich są zgodni się, że podstawą skutecznego pomagania innym i planowania kariery jest wiedza doradcy. Wiedza pozwala rozwijać świadomość
własną i klienta oraz poprawia zdolność rozumienia siebie, jak i innych. Poprzez wykorzystanie
możliwości płynących z opanowania stosownego zasobu wiadomości, doradca jest w stanie
lepiej zrozumieć podopiecznego i zapewnić mu emocjonalne i behawioralne wsparcie (Baryła-Matejczuk, 2013, Brammer i MacDonald, 1998).
Katalog ogólnych kompetencji doradcy zajmującego się planowaniem i rozwojem karier
uzupełniają szczególne wymagania wynikające z zachodzących obecnie procesów globalizacyjnych. Doradcy, ale też pedagodzy, opiekunowie i trenerzy specjalizujący się w planowaniu
kariery powinni uwzględniać w swoich działaniach dwa istotne trendy globalizacyjne. Pierwsza
tendencja dotyczy konieczności dopasowania doradztwa w zakresie karier do potrzeb współczesnego rynku pracy, coraz bardziej zmieniającego się pod wpływem globalizacji i dynamicznej
dywersyfikacji produkcji. Druga tendencja wynika z konieczności dopasowania zawodów do
zmian przekształcających niezależne gospodarki narodowe we współzależną gospodarkę
globalną (Evans i Larrabee, 2002). Wynikające z tych trendów kompetencje wielokulturowości są niezbędne zarówno do prowadzenia skutecznego doradztwa w planowaniu karier, jak
i w szerszej praktyce psychologicznej. Jest to proces widoczny szczególnie wyraźnie w krajach
Unii Europejskiej. Wielokulturowe, międzynarodowe kompetencje doradcze stają się obecnie
coraz ważniejszym elementem kształcenia formalnego i szkolenia praktycznego doradców.
Istnieje już wiele dobrze opracowanych kursów doradztwa w zakresie karier uwzględniających
kształcenie kompetencji wielokulturowych (Hays, 2002). Brak jest jednak zintegrowanych z tymi
trendami narzędzi diagnozy i doradztwa, wspomagających wielowymiarowy i wielokulturowy
proces doradztwa w planowaniu karier.

Atrybuty osobowe doradcy
W świetle różnych ujęć koncepcyjnych prezentowanych powyżej, doradca powinien być
w stanie spełnić szereg wymagań zarówno pod względem cech osobowych, jak i kompetencji.
W nurcie humanistycznym tworzenie warunków ułatwiających prawidłowy rozwój klienta
w trakcie doradztwa dotyczącego planowania kariery jest możliwe tylko wtedy, gdy doradca
biorący udział w tym procesie w pełni akceptuje swojego klienta, ale równocześnie nie pozwala
na nadmierną swobodę robienia tego co się chce, motywuje do przekraczania swoich ograniczeń i podejmowania wyzwań. Dzięki temu klient nie oczekuje od doradcy i innych osób ciągłego
kierowania oraz nabiera zdolności do podejmowania działań zgodnych z własnymi potrzebami,
doświadczając równocześnie poczucia docenienia przez innych. W oparciu o powyższe założenia
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idealny doradca powinien posiadać takie cechy, jak: przekonanie o dobrej naturze człowieka,
poszanowanie godności osobistej, cierpliwość, samoświadomość, poczucie własnej wartości,
uczciwość i samokontrolę, co obrazuje rysunek 4 (Crisp, 2010).
18
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Rysunek 4. Atrybuty osobowe doradcy zajmującego się planowaniem karier (oprac. własne
na podst.: Crisp, 2010).

Zdaniem Brammera proces tworzenia warunków, które będą ułatwiać i wspierać rozwój
osoby objętej doradztwem jest skuteczny wówczas, gdy doradca charakteryzuje się takimi
cechami jak empatia, ciepło i opiekuńczość, otwartość, pozytywne nastawienie i szacunek,
prostolinijność i otwartość (Brammer, 1977; Brammer i MacDonald, 1998). Podstawowym
warunkiem skutecznego wspomagania w rozwoju kariery jest, zgodnie z tym ujęciem, zaufanie
i wiara w zdolność klienta do rozwoju, jak również uzasadniona pewność siebie. Dzięki takim
cechom doradca towarzyszący klientowi w planowaniu kariery jest zdolny do podejmowania
odpowiedzialności za stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju klienta poprzez budowanie wzajemnego zrozumienia, tworzenie komfortu psychicznego, umożliwianie działania itp.
(Brammer i MacDonald, 1998; Snyder Shapiro i Treleaven, 2012 s. 713–716).
Jak sugerują niektórzy autorzy, relacja między doradcą a klientem opiera się na poczuciu
wzajemnej uważności, szacunku i zaufania. Taki rodzaj relacji sprzyja otwartej komunikacji,
jak i tworzy otwartość na zmiany zachodzące w procesie planowania i rozwoju kariery klienta.
Starania obu stron zmierzające do usprawnienia korzyści płynących z relacji doradczej w ujęciu
humanistycznym polegają na wyrażaniu i podkreślaniu przez doradcę jego własnych cech
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związanych ze skutecznością, takich jak zdolność do pełnienia roli przewodnika klienta, elastyczność powiązana z autorytetem, ale też empatia i ciepło (Goldberg, 1998).

Umiejętności doradcy
Specyficzność umiejętności niezbędnych doradcy zajmującemu się planowaniem karier
w porównaniu z innymi zakresami doradztwa jest dyskusyjna. Analizy zapisów sesji doradczych
wykazały, że średni odsetek różnych form działań podejmowanych przez doradców zajmujących
się planowaniem karier nie różnił się istotnie od typowych czynności podejmowanych przez terapeutów krótkoterminowej terapii dynamicznej, Rogersa, Perlsa i Ellisa, specjalistów od zdrowia
psychicznego, nieprofesjonalistów z grup samopomocowych, prawników, praktykujących lekarzy
rodzinnych i psychologów prowadzących radiowe programy z rozmowami na żywo na antenie
(Nagel Hoffman i Hill, 1995). Badania te wykazały, że struktura typowych aktywności podejmowanych przez doradców zajmujących się planowaniem karier różni się jednak od modelu ogólnie
stosowanego przez doradców i trenerów co do częstości ich występowania. Doradcy kariery
posługują się głównie informowaniem (42%), w mniejszym stopniu stosują bezpośrednie kierowanie rozmową (18%), parafrazę (14%), czy pytania zamknięte (9%). Te cztery formy aktywności
doradczej dają 83% czynności doradcy kariery, co obrazuje rysunek 5.
Średnia częstość podejmowania przez doradców poszczególnych aktywności dotyczących
planowania karier mieści się jednak w przedziale jednego odchylenia standardowego od średniej częstości korzystania z poszczególnych form aktywności doradczych przez doradców działających w innych zakresach wsparcia klientów. Wskazuje to, że działania doradców karier są
zbliżone do ogólnego spektrum doradztwa.
Sposób działania doradców zajmujących się planowaniem karier zaobserwowany w tych
badaniach był efektem ich niespecyficznego szkolenia. Najpopularniejszy zestaw umiejętności
zawartych w większość szkoleń dla doradców zajmujących się planowaniem karier obejmuje
aktywne słuchania, empatię, prowadzenie mediacji, uczenie podejmowania decyzji, samodzielnego zarządzania swoją karierą oraz budowania współpracy i kompetencji wspomagania
w rozwoju (Smaby i Peterson, 1994).
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Rysunek 5. Typowe umiejętności doradców karier stosowane w trakcie porozumiewania się (oprac.
własne na podst.: Nagel Hoffman i Hill, 1995).

Jedna z klasycznych typologii umiejętności (Brammer i MacDonald, 1998; Nystul, 2016)
dzieli najważniejsze umiejętności doradcze na 3 główne grupy przedstawione na rysunku 6:
umiejętności rozumienia, tworzenia komfortu psychicznego i bezpiecznego wykorzystania
kryzysów do rozwoju oraz umiejętności promowania pozytywnych działań i zmiany zachowania.
Umiejętności te są nazywane i klasyfikowane w różnych sposób przez różnych autorów, jednak
w świetle przedstawionych wyżej badań można stwierdzić, że są użyteczne w każdym typie
doradztwa, także w doradztwie skoncentrowanym na planowaniu karier.
A. Umiejętności związane z rozumieniem i porozumiewaniem się zawierają siedem podgrup:
1.	 Umiejętność słuchania: zwracanie uwagi co klient komunikuje, parafrazowanie, wyjaśnianie, sprawdzanie percepcji doradcy.
2.	 Umiejętności związane z kontrolą przebiegu (podtrzymaniem) rozmowy: pośrednie
i bezpośrednie kierowanie tematem rozmowy, utrzymywanie rozmowy na jednym
z tematów, zadawanie pytań.
3. Umiejętność refleksji: odzwierciedlanie uczuć, doświadczenia i treści obecnych w informacji podanej przez osobę objętą doradztwem.
4. Umiejętność podsumowania myśli i uczuć wyrażonych przez klienta.
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5. Umiejętność konfrontowania: ujawnianie własnych uczuć, opisywanie i okazywanie
emocji, dostarczanie informacji zwrotnych, uczenie kontaktu z własnym ciałem i wglądu
w emocje, kojarzenie faktów i informacji.
6. Umiejętność interpretacji: stosowanie pytań, fantazji i metafor.
7. Umiejętność przekazywania informacji: dostarczanie informacji ważnych dla podopiecznego, udzielanie porad pochodzących z własnych doświadczeń, sugerowanie sposobów
podchodzenia do problemów i możliwych rozwiązań.
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Rysunek 6. Grupy umiejętności doradcy (oprac. własne na podst.: Nagel Hoffman i Hill, 1995).

B. Umiejętności związane z tworzeniem komfortu psychicznego i wykorzystywaniem kryzysów
dla rozwoju osobistego można podzielić na cztery kategorie:
1.	 Umiejętność okazywania wsparcia: nawiązywania kontaktu, uspokajania i relaksacji.
2.	 Umiejętność interweniowania w sytuacjach kryzysowych: podtrzymywanie nadziei,
otuchy, kontrola.
3. Umiejętność skupiania się na najważniejszym: identyfikowanie mocnych i słabych stron,
przegląd doświadczeń rozwojowych, przegląd „doświadczeń szczytowych”.
4. Umiejętność kierowania do specjalisty, a w razie potrzeby pomagania w osiągnięciu
i nawiązaniu kontaktu ze specjalistą.
C. Umiejętności stymulowania pozytywnych działań i zmiany zachowania można podzielić na
dwie kategorie:
1.	 Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji: identyfikacja
problemów, analizowania problemów, przekształcanie problemów na cele, badanie
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alternatyw i konsekwencji, planowanie, uogólnianie sprawdzonych rozwiązań i stosowanie ich do innych sytuacji życiowych.
2.	 Umiejętność zmiany zachowania: modelowanie, nagradzanie, oduczanie, odczulanie
(odwrażliwianie) (Brammer, 1977; Brammer i MacDonald, 1998; Johnson i Johnson,
1992; Nystul, 2016).
Znaczna część działań doradcy zajmującego się planowaniem karier łączy się z przepływem
informacji zwrotnych (feedback). Doradcy przekazują, jak i otrzymują informacje zwrotne. Informacja zwrotna jest w ujęciu systemowym, najogólniej rzecz ujmując „przekazaniem informacji
dotyczących zdarzenia lub przebiegu zdarzeń, zaadresowanym do źródła pierwotnego lub
nadzorującego proces w celu oceny lub korekty”. W procesie doradczym pozytywne informacje
zwrotne koncentrują się na mocnych stronach, które mogą wzmacniać zachowania. Korygujące
informacje zwrotne zmierzają do zmiany zachowań, które mają niepożądane konsekwencje,
i choć może to być postrzegane jako zagrożenie w danym momencie, to informacje zwrotne
pozwalają uruchomić niezbędne w przyszłości zmiany (Swank i McCarthy, 2013).
Wielu doradców zajmujących się planowaniem karier prowadzi swoje działania przede
wszystkim w szkołach. Kontekst instytucjonalny szkolnego doradztwa kariery dla młodzieży
wymaga ścisłej współpracy doradców z nauczycielami i rodzicami. Wyniki badań przeprowadzonych wśród rodziców w zakresie ich ogólnych oczekiwań w wobec doradztwa wskazują na
dziewięć zagadnień, które szczególnie interesują rodziców uczniów w wieku gimnazjalnym. Są
to kolejno: umiejętności rodzicielskie w etapie adolescencji, zdolność nastolatka do kierowania
sobą, samoświadomość i poczucie własnej wartości, możliwości edukacyjne i kierunek ścieżki
kariery, umiejętności budowania pozytywnych relacji rówieśniczych, dobrostan emocjonalny,
zdrowie i uroda, komunikacja rodzic – nauczyciel / pracownik szkoły, bezpieczeństwo i możliwości nowych technologii (Grubbs, 2013). Szkolny pedagog / psycholog / doradca, dążąc do
sprostania takim oczekiwaniom rodziców powinien uwzględniać w swoim planie działań adresowanych do uczniów jak i rodziców również edukację dotyczącą kariery, szkolenie, konsultacje
i inne działania dotyczące sfery planowania karier. Prowadzenie doradztwa szkolnego w zakresie
możliwości edukacyjnych i wyborów ścieżki kariery zawodowej wymaga od doradcy większości
umiejętności wymienionych w przedstawionym powyżej skrótowo podsumowaniu.

Narzędzia doradcy kariery
Poradnictwo dotyczące planowania kariery może być rozumiane w ujęciu behawioralno-poznawczym jak i narracyjnym jako proces dostarczania osobie objętej doradztwem informacji
umożliwiających jej lepsze poznanie siebie i pokierowanie swoją karierą. Zestawy narzędzi stosowanych w tym celu przez doradców zawierają między innymi kwestionariusze i testy pomagające rozpoznać zasoby klienta oraz jego ograniczenia, ogólne i lokalne źródła danych na temat
możliwości rynku pracy, scenariusze ćwiczeń, programy szkoleniowe dla grup, indywidualne
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narzędzia doradcze, a także inne instrumenty dostosowane do potrzeb (rysunek 7). Narzędzia
te są wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie z klientem, ale istnieją też pośrednie sposoby
wspierania podopiecznych. Skala wykorzystania w doradztwie dotyczącym karier komunikatorów internetowych i narzędzi społecznościowych wzrasta wykładniczo, a ich stosowanie
ukazuje nowe potrzeby szkoleniowe wymagające nowych modeli relacji interpersonalnych.
Doradcy zajmujący się planowaniem kariery potrzebują coraz większej biegłości w obsłudze
internetowych narzędzi komunikacji (ang.: Information and Communication Technology – ICT),
zarówno w wymiarze umiejętności wykorzystania ich możliwości jako medium komunikacji, jak
i w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu. Sprawne korzystanie z mediów społecznościowych w sferze doradztwa w planowaniu kariery coraz częściej staje się nie tylko koniecznością,
ale też ogromną szansą i kluczową kompetencją doradcy, ponieważ znaczenie i potencjał pracy
prowadzonej w przestrzeni internetowej nieustannie rośnie. W popularnym rozumieniu media
społecznościowe są po prostu zbiorem narzędzi internetowych służących do wymiany informacji,
porozumiewania się i pogawędek towarzyskich. W szerszym znaczeniu, media społecznościowe
są definiowane jako proces, który umożliwia jednostkom i zbiorowościom społecznym budowanie wspólnoty opartej na znajomości i identycznym pojmowaniu tych samych przekazów,
kluczowych pojęć, jak i samej technologii Web 2.0. Kettunen i współpracownicy sklasyfikowali
kompetencje biegłych użytkowników mediów społecznościowych w sferze usług zawodowych
w cztery kategorie zdolności do korzystania z tej grupy narzędzi: dostarczanie informacji, dostarczanie usług doradztwa karier, współpraca w eksploracji świata kariery, współpraca w realizacji
ścieżki kariery (Kettunen, Sampson i Vuorinen, 2015). Dwie pierwsze kompetencje są oczywiste
i korzystanie z ICT w ich zakresie przez doradców jest szeroko rozpowszechnione. Kompetencje
obejmujące korzystanie z mediów społecznościowych w celu wspólnego eksplorowania i realizowania ścieżek kariery w płaszczyźnie zawodowej jest możliwe do rozwinięcia wtedy, gdy
w doradztwie kładzie się nacisk na takie metody, techniki i formy działań doradczych, które
sprzyjają procesom grupowego uczenia się i współpracy w planowaniu i prowadzeniu kariery
w grupie koleżeńskiej. O ile w dwóch pierwszych kategoriach media społecznościowe funkcjonowały co najwyżej jako alternatywny kanał przepływu informacji, w kolejnych dwóch kategoriach doradcy traktują je jako interaktywną przestrzeń roboczą i czynią z nich integralną część
świadczonych usług doradztwa w planowaniu kariery (Kettunen et al., 2015, ss. 49–50). Autorzy
akcentują, że zdolność pełnego korzystania z mediów społecznościowych wyraża się poprzez
posługiwanie się nimi do wspólnego realizowania ścieżki kariery, w tym dzielenia się swoimi
zasobami eksperckimi, współtworzenia oraz wspólnego zmagania się z wyzwaniami zawodowymi w ramach społeczności. Rzeczywiste zaangażowanie w korzystanie z mediów społecznościowych ma charakter systemowy, co oznacza, że nacisk kładziony jest na rekonceptualizację
kultury organizacyjnej świadczenia usług doradczych, w tym także całej ideologii i metodyki
działania i szkolenia (Kettunen et al., 2015, ss. 50–51).
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ogólne i lokalne źródła informacji na temat rynku pracy
scenariusze ćwiczeń
programy szkoleniowe dla grup
indywidualne narzędzia doradcze
inne
Rysunek 7. Grupy narzędzi doradcy karier (opracowanie własne).

Doradcy zajmujący się planowaniem karier maja do dyspozycji wiele interesujących
narzędzi online opartych o różnorodne koncepcje zdolności, w tym testy jedno- lub wielowymiarowe. Przykładem takich narzędzi może być kwestionariusz MIDAS (ang.: Multiple Intelligences
Developmental Assessment Scales) opracowany przez C. Brantona Shearera. Skale MIDAS są
przeznaczone do badania letnich dzieci w wieku 10–14 lat i opierają się na aplikacji teorii inteligencji wielorakich do sfery doradztwa karier. Autor narzędzia oraz część innych naukowców
wykazali, że zastosowanie wielowymiarowej oceny uzdolnień klientów doradztwa dotyczącego
karier daje poprawę procesu doradztwa, jak i rozwoju osobistej ścieżki kariery (Bordei, 2015).
Podobnym przykładem jest Test Uzdolnień Wielorakich (TUW), oparty na teorii Gardnera. Jest
to dostępny online kwestionariusz i zestaw prób praktycznych umożliwiający badania uzdolnień dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat. Narzędzie pozwala ocenić ogólny potencjał intelektualny i dzięki automatycznie generowanym raportom i zaleceniom wspiera wczesne planowanie
kariery edukacyjnej i zawodowej (Poleszak, Porzak, Kata, i Kopik, 2014). Narzędzia tego typu
są bardzo użyteczne w praktyce doradcy zajmującego się planowaniem kariery, o ile pamięta
się, że wyniki wczesnych, wielowymiarowych diagnoz nie wskazują trwałych cech i nie rozstrzygają czegokolwiek, ale stanowią punkt odniesienia dla przyszłych weryfikacji. Stosując takie
narzędzia w praktyce szkolnego doradcy zajmującego się planowaniem kariery należy zawsze
weryfikować informacje pochodzące z testów takich, jak MIDAS lub TUW przez pryzmat danych
z innych źródeł, w tym świadectw szkolnych, informacji na temat realizowanych pasji i aktywnie
przejawianych zainteresowań lub pogłębionych wywiadów z uczniami i osobami posiadającymi
dogłębną wiedzę na ich temat: rodzicami, nauczycielami lub innymi osobami.
Doradztwo w planowaniu karier może być nie tylko wspierane przez narzędzia komputerowe i internetowe, ale też może być realizowane w pełni online, bez kontaktu bezpośredniego
między klientem a doradcą. Oparte na Internecie usługi otwierają nowe możliwości, zwiększając
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efektywność doradztwa, a jednocześnie ulepszając samą dziedzinę doradztwa i podnoszą
poziom kompetencji doradców. Część autorów i praktyków uznaje jednak poradnictwo online,
jak i usługi doradcze oparte na Internecie za zdehumanizowane i z tej przyczyny niemożliwe do
przyjęcia. Z drugiej strony uważa się, że wiele zarzutów wobec doradztwa w planowaniu karier
opartego na nowych technologiach, podkreślających jego dehumanizację może być usuniętych
w trakcie planowania modelu usług doradczych zorientowanych na osobę klienta doradztwa,
poprzez ulokowanie w centrum uwagi przede wszystkim potrzeb owego klienta. Uwzględnienie
w przygotowaniu narzędzi ICT używanych w doradztwie nadrzędnej zasady dążenia do zapewnienia ich użytkownikom doświadczeń maksymalnie zbliżonych do uzyskiwanych w trakcie
bezpośredniego kontaktu z doradcą, prowadzi obecnie do oferowania coraz skuteczniejszych
i użyteczniejszych systemów (Bright, 2015).
Techniki i narzędzia przydatne do prowadzenia doradztwa online w planowaniu karier,
opracowane na podstawie ogólnego modelu doradztwa zdalnego i zautomatyzowanego (cyberdoradztwa), są obecne w praktyce doradczej od około 20 lat i większość użytkowników komputerów i Internetu spotyka się z nim w różnych formach na co dzień. Doradztwo zdalne i zautomatyzowane może być oferowane na przykład jako cykliczne maile, listy dyskusyjne z systemem
powiadomień, czaty tematyczne, systemy telefoniczne wspomagane komputerowo lub autonomiczne systemy konwersacji głosowej, systemy wysyłające powiadomienia SMS (Nystul, 2016).
Istnieją również dopracowane i dobrze oceniane przez klientów doradztwa techniki kompensowania braku komunikatów niewerbalnych i pochodzących z tonacji głosu poprzez dodawanie
specjalnych elementów komunikacji w doradztwie pisemnym. Jest to procedura określana
mianem technik komunikowania obecności. Techniki komunikowania obecności w doradztwie
pisemnym, to podążanie za ideą doradztwa „tutaj i teraz” poprzez opis: emocjonalny, bezpośredni, wizualizujący i aktualizujący. Opis emocjonalny polega na przekazywaniu informacji
o emocjach i uczuciach w nawiasach, zwykle kwadratowych, w których wyrażamy wewnętrzny
strumień nieobserwowalnych myśli i uczuć, np. [zastanawiam się, jak to rozumiesz], [szukam
tego w pamięci], [cieszę się trochę, ale i trochę niepokoję]. Opis bezpośredni dostarcza klientowi
doradztwa informacji na temat obserwowalnych, ale niewerbalnych zachowań doradcy wobec
klienta, np. „masz mój uśmiech na powitalnie”, „to gratuluję i ściskam Ci mocno dłoń”. Opis
wizualizujący polega na przedstawianiu klientowi charakterystyki środowiska doradczego, szczegółów biura doradcy, pogody za oknem czy wizualizowanie wspólnoty zachowań. Typowe przekazy, które mogą budować poczucie obecności, to np.: „u mnie wszystko jest teraz w słońcu, bo
mam okna na zachód, a jest już późne popołudnie”, „siedzę właśnie przy biurku i przeglądam
notatki z tego, co ostatnio omawialiśmy”, „piję sobie właśnie kawę, jak pewnie i Ty o tej porze,
i …”. Opis aktualizujący polega na przedstawianiu interakcji pomiędzy klientem a doradcą tak,
jakby wszystko działo się w chwili obecnej, np.: „mówisz, że nie do końca wyszedł Ci ten punkt
planu, ale powiem Ci teraz, że …”, „jestem zaskoczony tym, co mi teraz przekazujesz”. Technika
ta jest szczególnie ważna w poradnictwie asynchronicznym (Murphy i Mitchell, 2009). Badania
porównujące doradztwo prowadzone w kontakcie bezpośrednim i poradnictwo w planowaniu
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karier prowadzone online z klientami zgłaszającymi się w takim samym trybie, z zastosowaniem
technik komunikowania obecności wskazują, że nie ma istotnych różnic w zakresie rezultatów
objętych pomiarem. Prawdopodobnie taki wynik uzyskano właśnie dzięki stosowaniu technik
komunikowania obecności (Murphy i Mitchell, 2009).
Wszystkie umiejętności wspomagania klienta doradztwa karier w rozwoju, jak i umiejętności stosowania narzędzi opisanych powyżej są możliwe do opanowania przez każdego
doradcę dążącego do rozwoju swoich kompetencji, nawet, jeżeli początkowo u starszych stażem
doradców przyzwyczajonych do innych rozwiązań może pojawić się wrażenie bariery technologicznej. Gruntowne udoskonalenie omówionych kompetencji jest jednak możliwe tylko przez
długotrwały trening psychologiczny wspomagany dobrze przygotowanymi materiałami edukacyjnymi, w tym także w formie multimedialnej. W dalszej części książki znajdują się dokładniejsze opisy wybranych narzędzi i technik, o których skrótowo wspomniano powyżej, mogące
częściowo wesprzeć taki proces doskonalenia. Warto jednak pamiętać, że proces doradczy czynią
skutecznym nie narzędzia, ale autentycznie zaangażowanie się obu stron w proces doradczy
i aktywne wdrażanie w życie powstających w jego trakcie zaleceń.
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Rozdział 2. Klasyfikacja zawodów i ścieżek
edukacji
Wiedza o zawodach i ich klasyfikacja, to podstawowy zasób w pracy doradcy zajmującego
się planowaniem karier. Jest to jednak bardzo niestabilna materia. W efekcie rozwoju globalnego rynku pracy postępuje zwiększenie możliwości zatrudnienia. Postęp technologiczny
i globalizacja skutkują też wzrostem złożoności struktury zatrudnienia, a tym samym zmianami
w definicjach i zakresach wymagań dla poszczególnych zawodów. W konsekwencji uwarunkowania podejmowania decyzji o karierze są coraz bardziej zróżnicowane i zmienne (Magnusson,
1995). Możemy opisać dość precyzyjnie grupy zawodów, ale opis jednego ze współczesnych
zawodów zachowuje aktualność nie dłużej, niż kilka lat. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do zawodów związanych z technologiami informacyjnymi (IT), w firmach opartych na
wiedzy i w mediach społecznościowych. Złożoność definicji zawodów staje się jeszcze większa
na skutek coraz częstszego zaangażowania profesjonalistów w otwarte projekty społecznościowe, bardzo popularne wśród informatyków i wielu młodych ludzi (Huang i Zhang, 2016).
Część współczesnych zawodów wymaga kompetencji będących połączeniem dwóch dotychczasowych zawodów lub zmienia się dynamicznie, jak na przykład projektant stron internetowych
lub internetowy trendsetter – marketingowiec, który powinien być po trosze informatykiem
i grafikiem komputerowym lub też nawet modelem pozującym np. w promowanych ubiorach,
socjologiem i specjalistą do spraw sprzedaży, w dodatku kompetentnym w wykorzystaniu licznych narzędzi internetowej analizy danych o klientach i promocji produktów w Internecie.
Przeniesienie akcentów na rynku pracy z wytwórczości na usługi, w tym oparte w znacznej
mierze na mediach społecznych skutkuje też zmianami relacji między sferą pracy a sferą życia
osobistego. Wyzwaniem staje się obecnie rozróżnienie między tradycyjnie rozumianą pracą
a współcześnie ujmowaną ścieżką kariery. Praca, definiowana jako regularna aktywność mająca
na celu zarabianie pieniędzy, jest łatwa do określenia poprzez opis zadań zawodowych. Kariera,
określana zakresowo jako obszar zawodowy, jest planowana w długim horyzoncie czasu i wpisane
są w nią wymagania rozwoju oraz konieczność zmiany nie tylko pozycji zawodowej, ale czasem
i zawodu. Zadania zawodowe ulokowane na ścieżce kariery są bardziej złożone i trudniejsze do
jednoznacznego opisania, niż w przypadku opisu pracy. Osoba poruszająca się po ścieżce kariery
zajmuje zwykle w jej toku kilka stanowisk pracy. Zdecydowanie łatwiej jest zmienić stanowiska
pracy w jednym obszarze kariery, niż ścieżkę kariery. Zmiana ścieżki kariery może wymagać
rozpoczęcia od wspinania się po pierwszych szczeblach drabiny awansu zawodowego w ramach
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nowej ścieżki kariery. Przykładowo nauczyciele stają się czasami dyrektorami szkół, inżynierowie stają się menedżerami w fabrykach i są to naturalne zmiany stanowisk pracy w ramach
jednej ścieżki kariery. Znacznie trudniejsze dla typowego inżyniera byłoby jednak podjęcie
pracy nauczyciela, a następnie dyrektora szkoły, i vice versa. Na tym przykładzie widać jednak
wyraźnie, że opis „typowych” ścieżek kariery może być bardzo mylący a klasyfikacja ścieżek
kariery w sposób podobny do stosowanego w odniesieniu do zawodów nie jest możliwa. Co
więcej, nawet charakterystyki poszczególnych zawodów mają wiele różnych definicji zależnych
od krajów, w których powstają. Dla zwiększenia przejrzystości charakterystyki złożonych zjawisk
rynku pracy w celu planowania ścieżek karier, definicje zawodów i grup zawodowych powinny
być analizowane i upraszczane poprzez uwzględnienie licznych powiązań między opisywanymi
zawodami, jak i ograniczeń wynikających z powyżej przedstawionych uwarunkowań związanych
z dynamiką zmian i kompleksowością współczesnego rynku pracy.

Metodologia klasyfikacji zawodów
Istnieje wiele klasyfikacji zawodów uwzględniających specyfikę współczesnego rynku pracy
i jego działów. Jedną z najważniejszych jest Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Rodzajów
Działalności (ang.: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ISIC).
ISIC jest referencyjną klasyfikacją działalności produkcyjnej. Jej głównym celem jest dostarczenie
zestawu kategorii umożliwiających porównywanie działalności, które mogą być wykorzystane do
gromadzenia i przekazywania statystyk (ISIC, Rev. 4, 2008). Kategoryzacja ICNPO (ang.: International Classification of Non-profit Organizations ICNPO) jest klasyfikacją zalecaną przez ONZ do
charakteryzowania pracy pozarządowych instytucji niekomercyjnych (NGOs). Instytucje edukacyjne są z kolei klasyfikowane według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji
(ang.: International Standard Classification of Education ISCED) w oparciu o rodzaj oferowanych programów edukacji. UNESCO opracowała klasyfikację ISCED w celu ułatwienia porównywania statystyk i wskaźników dotyczących edukacji w różnych krajach na podstawie jednolitych
i uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym definicji. W 2011 r. Poprawka do ISCED została
oficjalnie przyjęta przez państwa członkowskie UNESCO (ISCED 2011, 2012).
ISCO jest systemem klasyfikacji i gromadzenia informacji zawodowych uzyskanych ze statystycznych spisów powszechnych i ankiet, a także z rejestrów administracyjnych. Jest to jedna
z głównych międzynarodowych klasyfikacji, za które odpowiada Międzynarodowa Organizacja
Pracy (ILO UN). Standard ISCO został ustanowiony jako część składowa systemu międzynarodowych klasyfikacji gospodarczych i społecznych. Pierwsza wersja ISCO została przyjęta w 1957 r.
przez IX Międzynarodową Konferencję Statystyk Rynku Pracy (ICLS) i była znana jako ISCO-58.
Kolejne wersje zostały przyjęte i spopularyzowane jako ISCO-68 i ISCO-88. Ostatnia wersja klasyfikacji obowiązująca w chwili przygotowywania tego tekstu jest znana jako ISCO-08 (przyjęta
w 2007 r.). Klasyfikacja przedstawia strukturę, definicje i tabele zależności między zawodami.
Typologia ISCO-08 daje podstawę do porównywania krajowych statystyk zawodowych i innych
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informacji na temat rynku pracy, w tym takich, jak rekrutacja lub zapotrzebowanie na pracowników migrujących. Służy także jako wzór dla państw, które rozwijają krajowe klasyfikacje zawodowe lub zmieniają klasyfikacje istniejące. Wiele narodowych klasyfikacji zawodowych opiera się
na ISCO lub są podobne do jednej z wersji ISCO, bazując na jej metodologii. Jednostkami podstawowymi według klasyfikacji ISCO są zawody. Zawody są klasyfikowane do ISCO na podstawie
rodzaju wykonywanej pracy, czyli zadań i obowiązków zawodowych (ISCO-08, 2012).

Praca, zawód, umiejętność i specjalność
Podstawowa metodologia klasyfikacji zawodów bazuje na Międzynarodowej Standardowej
Klasyfikacji Zawodów (ISCO) i Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED).
Definicje najważniejszych pojęć zawartych w klasyfikacji ISCO-08 wskazują na istotę tej kategoryzacji. Praca jest zdefiniowane w ISCO-08 jako „zbiór zadań i obowiązków do wypełnienia przez
jedną osobę, pracownika, czy też osobę samozatrudnioną”.
Zawód odnosi się z kolei do rodzaju zadań zawodowych wykonywanych w ramach pracy.
Pojęcie zawodu definiuje się jako „zbiór zadań zawodowych, których główne cele i zakres
odpowiedzialności charakteryzuje się wysokim stopniem podobieństwa”. Pracownik może być
związany z zawodem poprzez główne zadanie zawodowe, które obecnie wykonuje, dodatkowy
zakres zadań, przyszłe zadania lub wcześniejsze zadania. Zawody są podzielone w klasyfikacji
ISCO-08 na 10 głównych grup przedstawionych na rysunku 8.
1. Menadżerowie, kierownicy, zarządzający
2. Specjaliści
3. Technicy i inny średni personel
4. Pracownicy biurowi
5. Pracownicy usług i sprzedawcy
6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
8. Operatorzy maszyn i urządzeń
9. Pracownicy wykonujący prace proste
10. Siły zbrojne
Rysunek 8. Grupy zawodów wg klasyfikacji ISCO (oprac. własne na podst.: ISCO-08, 2012).
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Umiejętność określa się jako zdolność do wykonywania zadań wymaganych w danej pracy.
W celu uporządkowanie układania zawodów w grupy wykorzystano w ISCO-08 dwa wymiary
umiejętności, jest to poziom umiejętności i specjalizacja. Poziom umiejętności jest definiowany
jako pochodna złożoności i zakresu zadań i obowiązków, które należy wykonywać w ramach
zawodu. Specjalizacja jest rozumiana jako rodzaj koniecznej wiedzy i umiejętności, zdolności
operowania narzędziami i maszynami, rodzaj materiałów, wytwarzanych wyrobów czy też
dostarczanych usług (ISCO-08, 2012).
Szczegółowy opis umiejętności wyróżnianych w ramach ISCO-08 jest podzielony na cztery
poziomy przedstawione na rysunku 9.

Poziom 1 - wykonanie prostych i rutynowych czynności fizycznych lub manualnych, które mogą wymagać używania
narzędzi ręcznych, takich jak łopaty
czy proste urządzenia elektryczne, jak
odkurzacze. Obejmuje takie czynności,
jak sprzątanie; kopanie; podnoszenie
i ręczne przenoszenie materiałów; sortowanie, przechowywanie lub składowanie
towarów ręcznie (czasami z wykorzystaniem operacji zmechanizowanych);
prowadzenie pojazdów niezmotoryzowanych; zbieranie owoców i warzyw.

Poziom 2 - zadania, takie jak obsługa
maszyn i urządzeń elektronicznych;
pojazdów mechanicznych; konserwacja
i naprawa urządzeń elektrycznych i mechanicznych; przetwarzania, dostarczania
i przechowywania informacji. Istotna jest
umiejętność odczytywania informacji,
takich jak instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, a także tworzenia instrukcji czynności, dokładne wykonywanie prostych
obliczeń arytmetycznych. Wiele zawodów
wymaga stosunkowo zaawansowanych
umiejętności pisania i liczenia oraz dobrych
umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Poziom 3 - złożone zadania techniczne
i praktyczne, które wymagają obszernej
wiedzy fachowej, technicznej i proceduralnej w specjalistycznym obszarze.
Przestrzeganie przepisów zdrowia i
bezpieczeństwa; przygotowywanie
szczegółowych szacunków ilości i kosztów
materiałów i robocizny wymaganych do
konkretnych projektów; koordynowanie,
nadzorowanie, kontrolowanie i harmonogramowanie działań innych pracowników.
Wysoki poziom umiejętności czytania
i liczenia oraz dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Poziom 4 - złożone rozwiązywanie
problemów, podejmowanie decyzji i kreatywność w szerokim zakresie wiedzy teoretycznej
i praktycznej w specjalistycznym obszarze.
Analiza i badanie w określonym zakresie,
diagnozowanie i leczenie chorób, przekazywanie wiedzy innym oraz projektowanie
struktur lub maszyn oraz procesów wytwarzania i produkcji. rozszerzony poziom czytania
i liczenia oraz doskonałe umiejętności komunikacji interpersonalnej. Rozumienie złożonych materiałów pisanych, komunikowanie
złożonych przekazów poprzez media, książki,
obrazy, spektakle, raporty i ustne prezentacje.

Rysunek 9. Poziomy umiejętności według ISCO (oprac. własne na podst.: ISCO-08, 2012).

Każda z 10 grup zawodów (grupy wielkie) jest uszczegóławiana poprzez opis poziomu umiejętności. Charakterystyka poziomu umiejętności opiera się na danych statystycznych i orientacyjnie
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informuje o możliwych oczekiwaniach na danym poziomie Charakterystyka poziomów umiejętności dla niektórych grup zawodów jest dość jednoznaczna, jak w przypadku zawodów elementarnych, inne grupy dzielą się w sposób odwołujący się do wielu poziomów, jak np. zawody militarne.
Przykładowe poziomy umiejętności niezbędne w grupach zawodów można opisać
następująco:
• Menadżerowie: 3 + 4
• Specjaliści: 4
• Technicy i inny średni personel: 3
• Pracownicy biurowi, pracownicy usług i sprzedawcy, rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,
robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy maszyn i urządzeń: 2
• Zawody podstawowe: 1
• Zawody sił zbrojnych: 1 + 2 + 4

Ścieżki edukacyjne
Poziom umiejętności odnosi się przede wszystkim do najwyższego szczebla klasyfikacji
(grupy wielkie). Większy nacisk jest przy tym kładziony na pierwsze kryterium, czyli charakter
wykonywanej pracy. Formalne i nieformalne wymagania w zakresie kształcenia i szkolenia
są uwzględniane w drugiej kolejności. Relacje między poziomem umiejętności a poziomem
wykształcenia mogą mieć charakter zwrotny, co pokazano na rysunku 10.

Umiejętnosci
wg ICSO-08

Wykształcenie według ISCED (2011)

4

8 Trzeci stopień studiów wyższych, tytuł doktora (zaawansowane kwalifikacje badawcze)
7 Drugi stopień studiów wyższych tytuł magistra lub równorzędny
6 Pierwszy stopień studiów wyższych, tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

3

5 Pierwszy stopień studiów wyższych (bez tytułu ukończenia studiów)

2

4 Poziom pomaturalny, bez studiów wyższych
3 Poziom ponadpodstawowy wyższy
2 Poziom ponadpodstawowy niższy

1

1 Podstawowy poziom wykształcenia

Rysunek 10. Poziomy umiejętności w klasyfikacji ISCO-08 i odpowiadające im poziomy wykształcenia
w klasyfikacji ISCED (oprac. własne na podst.: ISCO-08, 2012 i ISCED, 2011).
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Zawody zaliczane do grup 1-4 i 0 są typowe dla wysoko wykwalifikowanych pracowników
i wymagają wyższego poziomu kompetencji niż zawody z grup 5-9. Opisywane związki pomiędzy
poziomem umiejętności według ISCO a oczekiwanym poziomem wykształcenia w ramach grupy
zawodów według ISCED nie zakładają jednak, że kompetencje zawodowe pozostają niezmienne
przez cały okres aktywności zawodowej i ściśle zależą od wykonywanego zawodu. Wyniki badań
wskazują, że ciągłe zaangażowanie w zadania zawodowe wymagające aktywności intelektualnej
nie zapobiega problemom poznawczym ani nie spowalnia spadku sprawności poznawczej związanego z wiekiem. Hipoteza, że „co używane nie zanika”, jest błędna zwłaszcza w odniesieniu do
osób starszych. Przykładowe badania przeprowadzono w 21 krajach OECD porównując osoby
w wieku od 35 do 65 lat w dwóch grupach zawodów: o wysokich kwalifikacjach (ISCO od 0
do 4) i w grupie nisko wykwalifikowanych pracowników (ISCO od 5 do 9). Wyniki wskazują, że
umiejętności czytania i pisania oraz rozwiązywania problemów zmniejszają się wraz z wiekiem
o 0,1 odchylenia standardowego w ciągu dekady dla obu grup, niezależnie od zakresu i rodzaju
umiejętności używanych na co dzień w pracy (Albæk, 2016). Uwzględniając powyższe ograniczenia, klasyfikacja wiążąca poziomy ISCED i kategorie umiejętności ISCO jest jednak pomocna
dla młodych ludzi, którzy zaczynają swoje ścieżki kariery.
Klasyfikacja ścieżek edukacyjnych jest szeroko stosowana w poradnictwie edukacyjnym,
często poprzedzającym poradnictwo zawodowe. Kategoryzacja programów edukacyjnych
i związanych z nimi kwalifikacji nabywanych w poszczególnych dziedzinach kształcenia i szkolenia opiera się o treść programu zajęć, nie o charakterystykę planowanych uczestników
(ISCED-F 2013, 2014). Warto przy tym pamiętać, że wykorzystanie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED) nie ogranicza się jedynie do obszaru kształcenia. Klasyfikacja
ISCED jest stosowana także w odniesieniu do rynku pracy, na przykład w celu oceny relacji
pomiędzy strukturą absolwentów według kierunku studiów a realnym PKB na jednego mieszkańca. Analiza przeprowadzona dla 25 krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Szwajcarii
sugeruje, że struktura absolwentów według dziedzin studiów koreluje z PKB per capita, potwierdzając znaczenie tej klasyfikacji (Potočnik, Tominc, 2013).
Na przynależność danego programu do grupy edukacji i szkolenia klasyfikowanej w ISCED
wpływa jego wiodąca tematyka. Zakres tematyczny programu kształcenia wskazuje faktyczne,
praktyczne i teoretyczne kompetencje przekazywane w trakcie jego realizacji, które są powiązane z odpowiednimi kwalifikacjami niezbędnymi na rynku pracy. W ISCED wyróżniono 11 szerokich grup, 29 wąskich grup i około 80 szczegółowych grup edukacji i kształcenia. Obszary kształcenia są zgrupowane w zależności od poziomu wykształcenia. ISCED umożliwia zaklasyfikowanie
programów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych za pomocą trzycyfrowych kodów (ISCED-F 2013,
2014). Szerokie i wąskie grupy edukacji wyróżnione w ISCED są przedstawione na rysunku 11.

Rozdział 2. Klasyfikacja zawodów i ścieżek edukacji
00 Programy i kwalifikacje ogólne
001 Programy i kwalifikacje podstawowe
002 Umiejętności czytania, pisania i liczenia
003 Umiejętności osobiste i rozwojowe
01 Kształcenie
011 Kształcenie
02 Nauki humanistyczne i sztuka
021 Podgrupa artystyczna
022 Podgrupa humanistyczna (z wyłączeniem języków)
023 Podgrupa językowa
03 Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
031 Nauki społeczne
032 Dziennikarstwo i informacja
04 Biznes, administracja i prawo
041 Biznes i administracja
042 Prawo
05 Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka
051 Podgrupa biologiczna
052 Nauki o środowisku
053 Fizyka i chemia
054 Matematyka i statystyka
06 Technologie teleinformacyjne
061 Technologie teleinformacyjne
07 Technika, przemysł, budownictwo
071 Podgrupa inżynieryjno-techniczna
072 Produkcja i przetwórstwo
073 Architektura i budownictwo
08 Rolnictwo
081 Rolnictwo
082 Leśnictwo
083 Rybactwo
084 Weterynaria
09 Zdrowie i opieka społeczna
091 Medycyna
092 Opieka społeczna
10 Usługi
101 Usługi dla ludności
102 Higiena i bezpieczeństwo pracy
103 Ochrona i bezpieczeństwo
104 Usługi transportowe
Rysunek 11. Dziedziny edukacji (ISCED-F 2013, 2014).

Klasyfikacja ISCED odwołuje się do pojęcia orientacji, która jest rozumiana jako akcent
w treści programów edukacyjnych: ogólnych lub zawodowych. Orientacja i dziedziny edukacji
i szkoleń, to dwa odrębne wymiary w ISCED i nie należy ich mieszać. Kształcenie zawodowe jest
definiowane w ISCED 2011 jako programy przeznaczone dla osób uczących się w celu zdobycia
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wiedzy, umiejętności i kompetencji specyficznych dla danego zawodu, obszaru zawodowego lub
klasy zawodów. Kształcenie ogólne jest natomiast definiowane jako programy mające na celu
rozwijanie ogólnej wiedzy, umiejętności i kompetencji osób uczących się, a także umiejętności
analizy czytanych informacji i prowadzenia obliczeń. Zwykle kształcenie ogólne zmierza do przygotowania uczniów/studentów do podjęcia bardziej zaawansowanych ścieżek edukacyjnych na
tym samym lub wyższym poziomie ISCED. Kształcenie ogólne daje podstawy dla uczenia się
przez całe życie.
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Rozdział 3. Czynniki wpływające na wybory
ścieżek kariery i zawodów
Kiedy pojawia się pytanie o czynniki wpływające na wybór kariery, pierwsze skojarzenia, to
zwykle: charakter pracy, wymagane wykształcenie i umiejętności, perspektywy kariery i wynagrodzenie. Wnikliwiej patrząc, dostrzeżemy wiele innych czynników, które mogą wpływać na
nasze decyzje, jednak ich lista i charakterystyka jest powiązana z wiodącym nurtem teoretycznym dotyczącym mechanizmów rozwoju człowieka. Dominujące nurty psychologiczne
omówione w rozdziale 1 sugerują trzy ogólne grupy czynników: deterministycznie rozumiane
czynniki konstytucjonalne, doświadczenia rozwojowe wpływające na osobowość i zainteresowania oraz czynniki demograficzne i środowiskowe (Gautam, Nigam, Mishra, 2016; Roe, 1957;
Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund, Silbereisen, 1998). Czynniki te podlegają zmianom
wraz z rozwojem socjoekonomicznym społeczeństw, niektóre z uwarunkowań zależą także od
zawodu (Schoon, Parsons, 2002). Autor niniejszego opracowania wybrał do dalszego opisu na
podstawie przeglądu literatury przykładowe, często analizowane kryteria wyboru ścieżki kariery.
Są one przedstawione na rysunku 12.
Część wymienionych czynników ma znaczenie dla różnych obszarów zawodowych lokowanych w planowanej ścieżce kariery. Istnieje wiele zawodów, w których powodzenie jest powiązane z cechami osobowościowymi w większym stopniu, niż w innych obszarach zawodowych.
Do czynników osobowościowych nawiązują też często twórcy nowych pojęć, mających na celu
podkreślenie specyfiki zestawu właściwości ważnych w danym obszarze zawodowym czy też
kontekstu, w jakim przebiega praca. Jednym z aktualnych przykładów może być tak zwana praca
emocjonalna. Określenie „praca emocjonalna” odnosi się do zadaniowego wyrażania w pracy
emocji, które są pożądane w zawodach związanych ze świadczeniem usług (Hochschild, 2012).
Określenie to łączy w sobie pojęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i specyfiki zadań
zawodowych, jednak mimo takiego skontaminowania, a być może właśnie dzięki niemu stało
się bardzo popularne i dało przyczynek do licznych badań dotyczących korelatów podejmowania decyzji zawodowych. Praca emocjonalna zdaniem autorki tego określenia wymaga od
pracownika kontroli emocji umożliwiającej okazywanie podczas interakcji z klientami (pacjenci,
uczniowie, goście) stanów emocjonalnych, które spełniają wymagania określone przez pracodawcę i odpowiadające charakterystyce pracy. Celem takich zachowań pracownika jest wywołanie konkretnych emocji w klientach. Najczęściej chodzi o emocje pozytywne, a tym samym
o osiągnięcie celów wyznaczonych przez organizację lub firmę. Z pracą emocjonalną koreluje
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poziom neurotyzmu i ekstrawersji, poziom neurotyzmu ma duże znaczenie dla tendencji do
wyrażania fałszywych uczuć. Niektórzy autorzy wykazali również pozytywną korelację między
neurotycznością a działaniem powierzchownym (Mróz i Kaleta, 2016).
40
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Rysunek 12. Czynniki wpływające na wybór ścieżki kariery (oprac. własne na podst.: Gautam, Nigam,
& Mishra, 2016; Roe, 1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen,
1998).

Z drugiej strony istnieją zawody z tej samej grupy ISCO, które mają podobny oczekiwany
poziom wykształcenia, ale wymagają innych właściwości. Przykładem mogą być dwa zawody
medyczne, mogące mieć podobny charakter: terapia zajęciowa i fizykoterapia. Kompetencje
niezbędne w tych zawodach są jednak w rzeczywistości bardzo odmienne, choć sposób
świadczenia usług wygląda częściowo podobnie (Bazyk i Brandenburger Shasby, 2011, Bazyk,
Glorioso, Gordon, Haines i Percaciante, 2010, Fouche, Kenealy, Mace, Shaw, 2014; Lo, Osadnik,
Leonard i Maloney, 2015). Wyniki badań wykazały podobieństwa między terapeutami zajęciowymi i fizykoterapeutami w ocenach własnej sumienności, ekstrawersji i neurotyzmu. Różnice
między tymi zawodami dotyczą ugodowości i otwartości na doświadczenia, w których to wymiarach terapeuci zajęciowi oceniali się wyżej niż fizykoterapeuci. W odniesieniu do asertywności
i empatii, przedstawiciele obydwu zawodów przypisywali fizykoterapeutom wyższy poziom
asertywności, natomiast terapeutom zajęciowym wyższy poziom empatii. Terapeuci zajęciowi
oceniali się jako bardziej empatycznych niż asertywnych, podczas gdy fizykoterapeuci dostrzegali u siebie zbliżony poziom tych cech (McCombie, O›Connor i Schumacher, 2015). Uwarunkowania osobowościowe grają dużą rolę także w innych dziedzinach, np. specjalizacja MBA jest
wybierana przez studentów w efekcie działania czynników osobowościowych, a także przewidywanych perspektyw kariery. Ekstrawersja jest na przykład najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze specjalizacji marketingowych i HR, podczas gdy w wyborze marketingu większe
znaczenie ma możliwość podróży związana z przyszłą pracą. Znajomość komputerów jest z kolei
bardzo ważna w specjalizacjach dotyczących systemów i finansów (Manna i Bhanot, 2016).
Warto też wspomnieć, że niektóre badania sugerują, że trudności decyzyjne związane
z wyborem ścieżki kariery są specyficznym i nie przypadkowym zjawiskiem. Niezdecydowanie
zawodowe należy rozumieć jako czynnik wieloaspektowy. Okazuje się, że z niezdecydowaniem
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zawodowym są związane silniej, niż sugerowały poprzednie badania zarówno cechy osobowości,
jak i zainteresowania zawodowe (Burns, Morris, Rousseau, Taylor, 2013).
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Znaczenie czynników demograficznych dla decyzji dotyczących planowania i realizowania
ścieżki kariery jest dobrze udokumentowane, choć rola poszczególnych czynników jest przedstawiana w opisach badawczych w sposób mało uporządkowany, zależny od nurtu teoretycznego, w jakim poruszają się autorzy. Najbardziej widoczny w świecie pracy jest jednak podział
na role zawodowe kobiece i męskie. Rola różnic płci w sferze zawodowej była badana na gruncie
psychologii i doradztwa psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego przez dziesięciolecia (Weisgram, Bigler i Liben, 2010). Istnieją różne klasyfikacje czynników demograficznych
i społecznych ważnych dla planowania karier, jedna z nich jest przedstawiona na rysunku 13.
Niektóre źródła włączają do zakresu właściwości demograficznych także np. dane pokoleniowe,
preferencje, zainteresowania, styl życia.
Wiek

Płeć

Rasa

Przynależność etniczna

Poziom wykształcenia

Zatrudnienie

Zawód

Poziom dochodów

Stan cywilny

Wielkość rodziny

Religia

Rysunek 13. Czynniki demograficzne i społeczne istotne dla wyboru i przebiegu ścieżki kariery
(oprac. własne na podst.: Haron, Reicher, Riba, 2014; Hsiao, de Castro Casa Nova, 2016;
Weisgram, Bigler i Liben, 2010).

Przykładowo studenci pielęgniarstwa różniących się płcią, wiekiem i pochodzeniem
etnicznym dokonują istotnie różniących się decyzji o karierze i wybierają odmienne programy
studiów. Studenci z USA mają inne motywy poodejmowania studiów pielęgniarskich niż studenci
z Korei Południowej. Studenci amerykańscy podejmują studia pielęgniarskie ze względu na leczniczą sferę profesji, bezpieczeństwo ekonomiczne zawodu zajmuje zaś w ich wyborach drugie
miejsce, podczas, gdy dla studentów z Korei Południowej najważniejsze są pragmatyczne
szanse na zatrudnienie, a osobiste dopasowanie do rodzaju pracy jest mniej istotne. Na decyzję
o wyborze tej ścieżki kariery wpływa także w znaczący sposób wizerunek publiczny pielęgniarek
kreowany przez media (Haron, Reicher, Riba, 2014).
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Z wyborem kariery jest również związany czas poświęcony na naukę i czas trwania edukacji
szkolnej. Młode pokolenia wchodzą na rynek pracy coraz później, ponieważ młodzi ludzie odwlekają decyzje i wypróbowują różne zawody. Często też pozostają długo z rodzicami i wstrzymują
się z małżeństwem. Na decyzje dotyczące edukacji i kariery wpływają również ogólne trendy
współczesnego społeczeństwa (Bimrose & Mulvey, 2015). Uważa się obecnie, że młodzi ludzie
nie są przygotowani do samodzielnego prowadzenia swoich karier zawodowych i oczekuje się,
że będą zdobywali wiedzę i doświadczenie zawodowe podczas długotrwałego pierwszego etapu
kariery zawodowej. Jet to problem wynikający po części z różnicy pokoleniowej (Begu & Vasilescu, 2017; Bowlby, McMullen, Human Resources Development Canada, & Statistics Canada,
2002; Konstantinovskii & Popova, 2016). Obecne młode pokolenie, zwane czasami pokoleniem
Y, które w ostatnich latach wchodzi na rynek pracy, przejawia cechy odróżniające je wyraźnie od
poprzednich pokoleń. Pokolenie Y składa się z młodych ludzi, którzy chętnie używają nowych
technologii, poszukują natychmiastowych rezultatów i nagród, domagają się autonomii i równowagi między życiem osobistym a pracą, są skłonni do wielozadaniowości, mocno osadzeni w życiu
rodzinnym i zaangażowani w sprawy i działania zorientowane na cele obywatelskie i ogólnospołeczne (patrz także: Rdz. 7. Zalecenia dotyczące skutecznych metod motywowania osoby poszukującej pracy). Mimo, że niektórzy autorzy nie potwierdzają odrębności pokolenia Y o opisanych
powyżej właściwościach, to i tak współczesne tendencje społeczne mogą skłaniać młodych ludzi
do odłożenia decyzji o wyborze ścieżki kariery i przedłużenia edukacji tak, aby opóźnić podjęcie
zadań charakterystycznych dla wieku dorosłego (Hsiao, de Castro Casa Nova, 2016).

Zainteresowania zawodowe
Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze ścieżki kariery są zainteresowania zawodowe (Gottfredson & Johnstun, 2009). Jak wykazano w badaniach ponad miliona
osób w USA, zainteresowania zawodowe są ważniejsze od czynników rasowych i wieku (Morris,
2016). Jest to często jeden z kluczowych czynników przesądzających o decyzji, pomimo wszelkich przeszkód pochodzących z innych wymiarów. Najbardziej popularna obecnie teoria zainteresowań zawodowych została sformułowana przez Johna Hollanda. Podstawową ideą teorii
Hollanda jest założenie, że większość ludzi przejawia kombinację sześciu typów osobowości
przedstawionych na rysunku 14.
Skrótem powszechnie stosowanym do kombinacji osobowości zawodowej w ujęciu
Hollanda jest RIASEC, akronim od angielskich określeń poszczególnych typów (ang.: Realistic,
Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional). Każdy typ charakteryzuje zestaw zainteresowań, preferowanych czynności, przekonań, umiejętności, wartości i cech indywidualnych. Na podstawie wyników testu Hollanda stosowanego do oceny nasilenia każdego z sześciu
typów osobowości zawodowej można stworzyć kod, zazwyczaj zapisywany jako pierwsze litery
trzech typów RIASEC najlepiej opisujących osobę. Holland podkreślał jednak, że każda osoba
ma wszystkie typy i zalecał wskazanie kolejności rang wszystkich sześciu typów do opisywania
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jednostek. Środowiska pracy także mogą być klasyfikowane stosownie do ich nasycenia typami
RIASEC i kody Hollanda często są używane także do opisu poszczególnych zawodów (Nauta, 2010).
• Interesuje się działaniami
wymagającymi koordynacji ruchowej,
umiejętności, siły fizycznej i męstwa.
Ludzie nastawieni realistycznie wolą
zmagać się z problemami lub fizycznie
angażować w wykonywanie zadań
związanych z pracą; Zazwyczaj unikają
zadań związanych z umiejętnościami
interpersonalnymi i słownymi oraz
szukają konkretnych, a nie
abstrakcyjnych sytuacji.

• Główna cecha to myślenie, a nie
działanie, organizowanie i rozumienie, a
nie dominowanie czy perswazja, także
raczej niezalezność niż współpraca.
Lubią odkrywać i sprawdzać pomysły,
obserwować, badać i
eksperymentować, zadawać pytania i
rozwiązywać problemy. Typy dociekliwe
wolą uniknąć ścisłego kontaktu
interpersonalnego, prowadzenia,
sprzedaży lub przekonywania ludzi.

• Okazywanie silnej ekspresji i relacji z
ludźmi pośrednio, poprzez ekspresję
artystyczną jest kluczowe dla typów
artystycznych. Artystyczni członkowie
społeczeństwa lubią tworzyć rzeczy. Są
wymyślni i zwykle ekstrawertyczni.
Lubią używać słów, spektakli, muzyki
lub dramatu do komunikowania,
przedstawiania lub wyrażania siebie,
tworzenia i projektowania rzeczy.

R: Działacz
(Realistyczny) lubi
zajmować się
rzeczami.

I: Myśliciel
(Dociekliwy) lubi
zajmować się rzeczami
i ideami.

A: Twórca
(Artystyczny) lubi
zajmować się ideami i
ludźmi.

• Typy społeczne zazwyczaj przyciągają
do działań promujących zdrowie,
uczenie się lub dobre samopoczucie
innych osób, takich jak nauczanie,
pielęgniarstwo lub udzielanie pierwszej
pomocy, dostarczanie informacji. Mają
tendencję do szukania bliskich
związków i chcą zajmować się
problemami społecznymi. Ogólnie
unikają izolacyji, a także działań, które
wymagają aktywności fizycznej lub
rozwiązywania problemów
intelektualnych.

• Podejmują role przywódcze. Są gotowi
podjąć wyzwania i są ekstrawertykami.
Typy przedsiębiorcze zazwyczaj
wykorzystują swoje umiejętności do
bogacenia się, a nie wspierają innych,
zwykle aspirują do osiągnięcia władzy i
statusu. Lubią przekonywać ludzi,
sprzedawać rzeczy i pomysły.
Zazwyczaj unikają działań, które
wymagają uważnej obserwacji i
naukowego myślenia analitycznego.
Mogą być agresywni.

• Typy konwencjonalne preferują
uporządkowane zadania i szczegóły. Są
często konserwatywni i wyrażają wielką
troskę o zasady i przepisy, dużą
samokontrolę, podporządkowanie
potrzeb osobistych oraz silną
identyfikację z władzą i statusem.
Konwencjonalne typy preferują
strukturę i porządek, a tym samym
poszukują sytuacji interpersonalnych i
pracy, w których struktura jest jasna,
np. pracę z numerami, rejestrami lub
maszynami.

S: Pomagacz
(Społeczny) lubi
zajmować się ludźmi.

E: Przekonujący
(Przedsiębiorczy) lubi
zajmować się danymi i
ludźmi.

C: Organizator
(Konwencjonalny) lubi
zajmować sie danymi i
rzeczami.

Rysunek
Rysunek 14.
14. Typ
Typ osobowości
osobowości zawodowej
zawodowej –– teoria
teoria Hollanda
Hollanda (oprac.
(oprac.własne
własnena
napodst.:
podst.:Nauta,
Nauta,2010).
2010).

Klasyczna typologia zainteresowań zawodowych Hollanda, uwzględniając dopasowanie
do osobowości zawodowej i dając w rezultacie kody możliwych zawodów, wpisuje się dobrze
Klasyczna
typologia
zainteresowań
zawodowychokreślone
Hollanda,
uwzględniając
w stosowane
w wielu
krajach klasyfikacje
ścieżek edukacyjnych,
w ISCED
lub w regulacjach
krajowych.
związkówzawodowej
między zainteresowaniami
sklasyfikowanymi
dopasowanie
doAnaliza
osobowości
i dając w zawodowymi
rezultacie kody
możliwych
według typologii Hollanda a płcią w grupie młodzieży miejskiej wskazuje, że uczniowie częściej
zawodów, wpisuje się dobrze w stosowane w wielu krajach klasyfikacje ścieżek
mają zainteresowania realistyczne a uczennice artystyczne i społeczne. Za pomocą modeloedukacyjnych,
określone w(SEM)
ISCED
lub w regulacjach
Analiza
wania
równań strukturalnych
wykazano,
że mężczyźnikrajowych.
podchodzą do
kwestiizwiązków
zawodowych
z asertywnością,
pragnieniem
stworzenia
możliwości i wykorzystania
instrumentalnego
między
zainteresowaniami
zawodowymi
sklasyfikowanymi
według typologii
Hollanda
wsparcia. Kobiety mają tendencję do przystosowania się, wykorzystywania swoich dyspozycji
a płcią w grupie młodzieży miejskiej wskazuje, że uczniowie częściej mają
i umiejętności, aktywnego przygotowywania się do przyszłości, badania możliwych opcji i korzyzainteresowania
realistyczne aAutorzy
uczennice
artystyczne
Za wpomocą
stania
ze wsparcia emocjonalnego.
analiz zwracają
uwagęinaspołeczne.
to, że nastolatki
średnim
wieku
są ograniczone
stereotypami
płci dotyczącymi
ich zainteresowań,
a także
ich umiejętmodelowania
równań
strukturalnych
(SEM) wykazano,
że mężczyźni
podchodzą
do
ności rozwoju kariery i źródeł motywacji kariery. Doradcy, administratorzy szkół i decydenci
kwestii zawodowych z asertywnością, pragnieniem stworzenia możliwości i
polityczni powinni zdaniem autorów przeciwdziałać skutkom stereotypizacji spostrzegania ról
wykorzystania
instrumentalnego
wsparcia.interwencje
Kobiety mają
tendencję
zawodowych
w kontekście
płci. Proponowane
powinny
należećdo
do przystosowania
dwóch kategorii:
a)
się do posiadanych
już przez młodzież
mocnych
stron przydatnych
w rozwoju
się,odwoływać
wykorzystywania
swoich dyspozycji
i umiejętności,
aktywnego
przygotowywania
się do przyszłości, badania możliwych opcji i korzystania ze wsparcia emocjonalnego.
Autorzy analiz zwracają uwagę na to, że nastolatki w średnim wieku są ograniczone
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kariery oraz b) zachęcać nastolatków do wzmocnienia innych kompetencji i sposobów działania,
których na razie nie posiadają lub które są niewłaściwie stosowane (Turner, Conkel, Starkey
i Landgraf, 2010).
Podobne rekomendacje znajdują się u podstaw wielu modeli doradczych. Autorzy sugerują
przy tym zwrócenie uwagi na wspieranie kobiet poprzez ich uważne słuchanie podczas dyskusji
o zainteresowaniach zawodowych i kierunku kariery, z poszanowaniem emocjonalności. Nastolatków należy również zachęcać do rozważenia, w jaki sposób mogą uzupełniać swoje kompetencje i zwiększać zdolność podjęcia pracy poprzez angażowanie się w działania prospołeczne.
Ważnym jest włączanie w ćwiczenia prowadzone w ramach sesji doradczych w małych grupach
możliwości sprawdzania się w zadaniach związanych z zawodami zarówno adresowanymi do
płci własnej, jak i przeciwnej (Turner, Conkel, Starkey i Landgraf, 2010). Kluczem do sukcesu
w doradztwie jest zdaniem Turnera i współpracowników właściwe konstruowanie wspierających
informacji tworzonych na podstawie diagnozy i przekazywanie motywujących informacji zwrotnych (feedback). Istotny jest też dobór motywujących ćwiczeń opartych na prawidłowym rozpoznaniu rynku pracy. Te kompetencje doradcy karier są opisane w innych rozdziałach książki.

Osobowość i temperament
Osobowość w ujęciach czynnikowych jest przedstawiana jako stabilna własność człowieka, która pozwala przewidywać jego zachowania, emocje lub postawy. Teoria dopasowania
między osobowością a środowiskiem pracy, w oparciu o szersze pojęcie dostosowania osoby
i środowiska sugeruje, że niektóre zawody przystają w większym stopniu do osób o określonych cechach osobowości. Jedną z najpopularniejszych teorii dopasowania osobowości jest
podejście oparte na modelu pięcioczynnikowym, zwanym też „Wielką Piątką” (Big Five). Wielka
Piątka dostarcza sprawdzonej klasyfikacji przedstawionej na rysunku 15. Model Wielkiej Piątki
można łatwo powiązać z opisem wymagań w poszczególnych zawodach. Holland, podobnie,
jak inni autorzy uważa, że wybór zawodu jest wyrazem osobowości, co potwierdzają badania.
Ten mechanizm łączy się z odmiennością gratyfikacji uzyskiwanych w różnych zawodach przez
poszczególne osobowości (John i Thomsen, 2014).

Rozdział 3. Czynniki wpływające na wybory ścieżek kariery i zawodów

Neurotyczność

Ekstrawersja

Otwartość na
doświadczenie

Osoby z wysoką
neurotycznością mają
tendencję do
doświadczania
negatywnych
skutków, takich
jak strach,
smutek, zakłopotanie, gniew,
poczucie winy
i obrzydzenie.
Są też skłonne
do irracjonalnych pomysłów i mają
tendencję
do słabego
radzenia sobie
ze stresem.

Osoby z wysoką
ekstrawersją
są towarzyskie; lubią
ludzi i wolą
duże grupy
i spotkania.
Ekstrawertycy
są asertywni,
aktywni i gadatliwi. Lubią
podekscytowanie i stymulację i mają
tendencję do
radosnego
usposobienia.

Osoby z wysoką
otwartością
na doświadczenie przejawiają aktywną
wyobraźnię,
wrażliwość
estetyczną,
uważność na
wewnętrzne
uczucia,
preferują
różnorodność,
są ciekawe
intelektualnie
i mają niezależność sądów.

Ugodowość

Sumienność

Osoby o wysokiej ugodowości
są zazwyczaj
altruistyczne.
Mają tendencję
do współczucia dla
innych i chcą
im pomóc,
wierzą, że inni
będą im równie
pomocni.

Osoby o
wysokiej
sumienności są
zorientowane
na cele, mają
silną wolę i są
zdecydowane.
Zazwyczaj
angażują się
w planowanie,
organizowanie
i wykonywanie
zadań.

Rysunek 15. Pięcioczynnikowy model osobowości. (oprac. własne na podst.: John i Thomsen, 2014.

Czynniki osobowości wpływają na dobór ścieżki kariery i efektywność wykonywania pracy
w sposób znaczący i trwały, co potwierdzają liczne badania. Istotność osobowości konkuruje
np. w australijskich badaniach dotyczących przewidywania ścieżki kariery z wieloma czynnikami
edukacyjnymi. Wymiary osobowościowe o potwierdzonym znaczeniu obejmują między innymi
w przypadku menadżerów obniżoną ugodowość i podwyższoną konfliktowość, w odniesieniu
do robotników obniżoną sumienność, a w grupie przedstawicieli handlowych i sprzedawców
podwyższoną ekstrawersję (Wells, Ham, Junankar, 2016). Istnieją również dowody na negatywny wpływ wybranych cech osobowości, zwanych ciemną triadą (tj. narcyzm, psychopatia
i makiawelizm) na zachowanie, a tym samym na wydajność pracy (Jonason i Jackson, 2016).
Niemal każdy dorosły człowiek spędza w pracy większość swojego aktywnego życia, stąd założenie, że osobowość może wpływać na pracę, jak i podlegać jej oddziaływaniu jest powszechnie
akceptowane. Wymiary osobowości zaliczane do Wielkiej Piątki są istotnie powiązane z różnymi
wskaźnikami wydajności pracy i pełnią ważną rolę w przewidywaniu wydajność pracy. Warto
jednak pamiętać, że najwyższe uzyskiwane w badaniach uśrednione współczynniki korelacji między
sumiennością i wydajnością pracy wynoszą jedynie 0,22 (Mischel, Shoda, 1998). Społeczne teorie
poznawcze osobowości podkreślają rolę czynników kontekstowych wpływających na zachowanie.
W szczególności cytowana praca Mischela, ukazująca oddziaływanie sytuacji na zachowanie, ukierunkowała poszukiwania na uwarunkowania sytuacyjne, dzięki którym cechy mogą manifestować
się w zachowaniach. Taki trend badań doprowadził do rozwoju teorii aktywacji cech, określających
warunki, w jakich ludzie okazują powiązane z sytuacją właściwości osobowościowe i określając
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istotne wskaźniki sytuacyjne i prawdopodobieństwo wystąpienia ich związku z cechami osobowości. Badacze zauważyli też, że cechy osobowości wyrażane są w zachowaniach wówczas, gdy
sytuacja lub kontekst umożliwiają swobodę ekspresji cech (tj. sytuacja słabo oddziałuje), a właściwości sytuacji pobudzają specyficzne cechy osobowości. Wyniki wskazują, że założenie, iż tylko
osobowość wpływa na pracę, a nie odwrotnie, wydaje się niemożliwe do przyjęcia (Woods,
Lievens, De Fruyt, Wille, 2013). Dwukierunkowość oddziaływań między osobowością a zadaniami
zawodowymi realizowanymi w ramach ścieżki kariery może istotnie zwiększać możliwość adaptacji
do pracy nawet wówczas, gdy profil pracy lub stanowiska nie jest dokładnie dopasowany do osobowości, co należy wyraźnie akcentować w czasie planowania i prowadzenia doradztwa kariery.
Efektywność edukacyjna i zawodowa jest istotnie związana z temperamentem, zaliczanym
przez niektóre teorie do osobowości, ale czasem opisywanym oddzielnie. Wpływ temperamentu
na wybór ścieżki kariery i wydajność pracy jest analizowany od zarania dziejów, choćby przez
Arystotelesa w księdze Problemata (gr.: Προβλημάτων), a obecnie jednoznacznie potwierdzony
badawczo. Przykładowo, przyjmując afektywny model temperamentu wykazano, że poziom
napięcia lękowego jako cechy jest niższy wśród kadr kierowniczych administracji i specjalistów
komunikacji medialnej niż wśród specjalistów informatyki i pracowników biurowych. Siła pobudzenia jest niższa wśród osób bezrobotnych i gospodyń domowych niż wśród trenerów fitness
i kadr kierowniczych. Kontrola jest istotnie niższa w zwodach artystycznych niż wśród nauczycieli i pracowników opieki zdrowotnej. Gniew jest niższy wśród nauczycieli i pracowników opieki
zdrowotnej niż wśród osób bezrobotnych (Schmidt i in., 2010).
Użyteczność badania cech osobowości i temperamentu jako czynników pozwalających na
przewidywanie wydajności pracy w przyszłej ścieżce kariery jest częściowo ograniczona skłonnością do prezentacji siebie w lepszym świetle. Wyniki badań porównujących kierowców, którzy
popełnili przestępstwa drogowe z ofiarami śmiertelnymi w porównaniu z kierowcami, którzy
nigdy nie byli sprawcami wypadków drogowych i zawodowymi kierowcami w testach osobowości i temperamentu (FCZ-KT, EPQ-R (S) i IVE), sugerują, że testy psychologiczne nie mogą być
stosowane w celu rozstrzygania o tym, czy dana osoba może być zawodowym kierowcą. Testy
nie zapewniają prawidłowej diagnozy różnicowej dyspozycji zawodowych kierowców ze względu
na silną tendencję do pozytywnej prezentacji własnej osoby (Łuczak, Tarnowski, 2014). Kwestionariusze psychometryczne mogą być jednak skutecznie wykorzystywane do poradnictwa karier
i badań przesiewowych, zwłaszcza gdy proces diagnozy jest wspierany przez dodatkowe narzędzia badające inne właściwości klientów poradnictwa.

Wartości i postawy
Edgar Schein stwierdził, że każdy człowiek przejawia specyficzne dla siebie nastawienie do
pracy i że kierujemy się w pracy osobistymi priorytetami i wartościami. Model „Kotwic Kariery”
opracowany przez Scheina zawiera unikalne w poradnictwie karier połączenie postrzeganych
kompetencji zawodowych, motywów i wartości. Ludzie mają według Scheina tendencję do
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pozostania „zakotwiczonymi” w jednym obszarze i przebieg ich kariery będzie to odzwierciedlał na
wiele sposobów. Schein zidentyfikował osiem motywów kariery i wykazał, że ludzie będą podejmowali w pierwszej kolejności takie ścieżki kariery, które odpowiadają ich preferencjom (Klapwijk,
Rommes, 2009; Weisgram i in., 2010). Krótki opis każdej kotwicy pokazano na rysunku 16.
Teoria kariery opartej na wartościach w ujęciu Duane Browna podkreśla zasadnicze
znaczenie wartości w doradztwie zawodowym i wyboru zawodowym, akcentując je nawet silniej
niż model Scheina. Wartości są rozumiane przez Browna jako struktury poznawcze, które tworzą
podstawy samooceny i oceny innych. Wartości mają również wymiar emocjonalny, będący
pierwotnym fundamentem zachowania celowego. Wartości są rozumiane przez Browna jako
właściwości leżące głębiej, niż zainteresowania. Autor akcentował, że kwestie wartości powinny
stanowić centralny obiekt zainteresowania w doradztwie karier (Brown i in., 1996).
Kompetencje
techniczno-funkcjonalne

Tego rodzaju osoby motywuje robienie tego, w czym są dobre, mają na celu
zwiększenie wiedzy w danym obszarze. Wykonując zadania chcą wykorzystać
swoje umiejętności.

Ogólne
kompetencje
przywódcze

Takie osoby chcą być menadżerami. Lubią rozwiązywanie problemów i kontakt
z innymi ludźmi. Chętnie rozwijają swoją odpowiedzialność. Aby odnieść sukces,
potrzebują także kompetencji emocjonalnych.

Autonomia
i niezależność

Takie osoby potrzebują poczucia autonomii i niezależności. Mają tendencję
do unikania struktur organizacyjnych i starają się pracować samodzielnie lub
w warunkach, które mogą kontrolować.

Bezpieczęństwo
i stabilizacja

Osoby zorientowane na bezpieczeństwo, najważniejsze są dla nich stabilność
i ciągłość. Starają się unikać niepewności i zagrożenia dla siebie i swojego życia.

Przedsiębiorcza
kreatywność

Takie osoby czerpią motywację z tworzenie czegoś nowego, co jest ich własnym
dziełem. Często proponują nowe pomysły i starają się rozwinąć nowe perspektywy
lub kreować nowe przedmioty.

Usługi /
poświęcenie
dla sprawy

Osoby zorientowane na służenie sprawie lub społeczeństwu kierują się tym,
jak mogą pomóc innym ludziom w wykorzystaniu ich talentów. Lubią pracować
w służbach publicznych lub w takich obszarach, jak np. HR.

Wyzwania

Są to osoby motywowane wyzwaniami, poszukują stałej stymulacji. Cenią
sukcesy, uznanie i rozpoznalwalność. Są bardzo skoncentrowane na celach
i skupiają się na postępach.

Styl życia

Takie osoby koncentrują się przede wszystkim na stylu życia jako całości. Nie tyle równoważą karierę zawodową i życie osobiste, co integrują je harmonijnie. Są gotowi pozostawać
długo poza pracą, oddając się pasjom, takim jak żeglowanie lub podróżowanie.

Rysunek 16. Kotwice kariery w modelu Scheina – obszary priorytetów i wartości (oprac. własne na
podst.: Klapwijk, Rommes, 2009; Weisgram i in., 2010).
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Model Browna podkreśla całożyciowe znaczenie doradztwa karier, wynikające z nieustannej
interakcji między rolami pełnionymi w życiu osobistym a pracą zawodową. W modelu Browna
istnieją trzy rodzaje wartości: wartości kulturowe, zawodowe i życiowe. Wartości kulturowe
można podzielić na pięć kategorii: stosunków społecznych, czasu, relacji z naturą, aktywności
i samokontroli. Wartościami zawodowymi są te, których zaspokojenia klienci oczekują w wyniku
wyboru i wejścia na daną ścieżkę rozwoju kariery. Wartościami życiowymi są te wartości, których
spełnienia klienci oczekują w wyniku wyborów najważniejszych ról życiowych, takich jak praca,
wypoczynek, role i relacje społeczne, które są dla nich ważne (Brown i Crace, 1996). Koncepcja
Browna może być bardzo użyteczna w planowaniu karier, wspierając poszukiwania zawodu
prowadzone przez klienta i doradcę kariery tak, aby pozostawał w harmonii z wartościami kształtującymi role życiowe klienta i uwzględniał szeroką perspektywę całożyciową (Leong, 2008,
VanVoorhis, Protivnak, 2012).

Zdolności poznawcze
Natura inteligencji, kreatywności i zdolności poznawczych oraz struktura intelektu były
opisywane na wiele sposobów i mimo to wciąż pozostają nie w pełni zgłębione. Charles
Spearman zaproponował teorię dwóch czynników, dzieląc inteligencję na dwa typy: inteligencję
ogólną (G) i konkretne zdolności. Thurstone wykorzystał z kolei analizę czynnikową przygotowując teorię wielu czynników (Warne, 2016). Zidentyfikował on 7 specyficznych zdolności
umysłowych przedstawionych na rysunku 17.

Rozumienie słów
(V)
Szybkość
spostrzegania
(P)

Zdolności
liczbowe
(N)

Zdolność
rozumowania
(R)

Płynność
słowna
(W)

Pamięć
(M)
Rysunek 17.

Zdolności
przestrzenne
(S)

Model inteligencji Thurstone’a (oprac. własne na podst.: Warne, 2016).
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Thurstone podkreślał początkowo, że nie istnieje jeden ogólny czynnik inteligencji, jednak
w późniejszych badaniach wykazał istnienie czynnika drugiego rzędu, zwanego indukcją.
Guilford w swoim modelu struktury intelektu i zdolności wyodrębnia z kolei aż 150 różnych
zdolności intelektualnych, uporządkowanych na trzech wymiarach: operacje, treści (materiał)
i wytwory. Koncepcja Guilforda została rozpowszechniona w ciągu ostatnich dziesięcioleci jako
pierwsza złożona teoria zdolności poznawczych. Model ten nie jest jednak obecnie wspierany.
Teoria Gardnera o wielu inteligencjach postuluje istnienie ośmiu różnych typów inteligencji.
Jego model przedstawiony jest na rysunku 18. Gardner sugerował również, że typy inteligencji
znajdują się w określonych regionach mózgu, mogą więc one zostać utracone na skutek uszkodzenia mózgu (Baş, 2016). Bardzo popularne są też modele inteligencji Cattella i Wechslera,
używane w ogólnoświatowych testach inteligencji (Kubinger, Litzenberger i Mrakotsky, 2007).

inteligencja
językowa

inteligencja
logiczno-matematyczna

inteligencja
przestrzenna

inteligencja
ruchowa

inteligencja
muzyczna

inteligencja
intrapersonalna

inteligencja
interpersonalna

inteligencja
przyrodnicza

Rysunek 18. Typy inteligencji według Gardnera (za: Baş, 2016).

Model inteligencji emocjonalnej został zaproponowany przez Saloveya i Mayera, a następnie
szeroko spopularyzowany przez Golemana (Cho, Drasgow i Cao, 2015). Opis inteligencji emocjonalnej sugeruje, że jest to raczej kompetencja, a nie dyspozycja. Inteligencja emocjonalna składa
się z czterech zdolności przedstawionych na rysunku 19.
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Empatia
–
Zdolność
przyjmowania
perspektywy
innych osób

Samoświadomość
–
Zdolność
rozpoznawania
i rozumienia
emocji

Motywacja
–
Zdolność
wykorzystywania
emocji
do kierowania sobą

Kierowanie
–
Zdolność
kierowania i kontrolowania
emocji własnych
i innych osób

Rysunek 19. Inteligencja emocjonalna (oprac. własne na podst.: Cho, Drasgow i Cao, 2015).

Umiejętności przekrojowe, takie jak rozwiązywanie złożonych problemów (ang: Complex
Problem Solving – CPS), są postrzegane jako kluczowe umiejętności / zdolności połowy dwudziestego pierwszego wieku. Badania potwierdzają znaczenie zdolności do rozwiązywania złożonych
problemów dla poziomu osiągnięć edukacyjnych we wczesnych etapach nauki, jak również dla
rozwoju kariery w późniejszym okresie życia. W jednym z badań wykazano, że poziom zdolności
do rozwiązywania złożonych problemów, jak i poziom inteligencji oszacowany w poszczególnych
czynnikach koreluje z indywidualnymi właściwościami neuro-poznawczymi, takimi jak lokalizacja
istoty szarej w mózgu i jej grubość (Haier, Schroeder, Tang, Head i Colom, 2010).
Inne badanie, przeprowadzone w dużej niemieckiej firmie motoryzacyjnej, wskazuje na
możliwość trafnego przewidywania rozwoju karier na podstawie informacji na temat poziomu
zdolności pracowników do rozwiązywania złożonych problemów (CPS) uzupełnionej wiedzą na
temat ogólnego poziomu inteligencji (ang: General Mental Ability – GMA). Poziom kompetencji
zawodowych uczestników badań określony zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Zawodów (ISCO-08) oraz liczba dni szkoleń zawodowych w zakresie uczenia się przez całe
życie korelują znacząco w modelu równań strukturalnych z CPS, po wykluczeniu wpływu GMA
(Mainert, Kretzschmar, Neubert i Greiff, 2015).
Właściwości intelektualne osoby uczestniczącej w doradztwie karier, przedstawione wyżej
w wielkim skrócie, istotnie wpływają na możliwość osiągnięcia sukcesów edukacyjnych, jak i na
poziom kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy. Omówione wcześniej zainteresowania
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zawodowe klienta doradztwa karier, jego / jej osobowość i wartości budują podstawy dla szkolenia się i zdobywania umiejętności, a ostatecznie dla wyboru jednego z możliwych w danym
momencie zawodów. Właściwości demograficzne modyfikują i urealniają wybory zawodowe.
Decyzje zawodowe są podejmowane w warunkach wzrastającej złożoności rynku pracy i spadającej odrębności poszczególnych zawodów, tworzących coraz bardziej interdyscyplinarną przestrzeń. Doradca wspomagający proces planowania karier działający w takich warunkach powinien więc śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w świecie pracy, jak i aktualne klasyfikacje
zawodów, aby móc dostarczyć klientowi właściwych informacji, pomagających wybrać trafny
kierunek na ścieżce kariery wiodącej przez złożone i dynamicznie zmieniające się tereny współczesnego rynku pracy.
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Monika Baryła-Matejczuk

Rozdział 4. Style pracy doradców w planowaniu
kariery

Podstawa teoretyczna dla stylów pracy doradców
Podstawą dla stylów pracy doradców w planowaniu kariery (jak i dla nurtów doradztwa,
patrz: Rdz. 1 Istota doradztwa w planowaniu kariery) są psychologiczne koncepcje człowieka.
Istniejące w psychologii koncepcje człowieka, sposoby rozumienia jego zachowania, istotnie się
różnią (por. Rozdział 1. Rola i znaczenie doradcy kariery w procesie doradczym). Należy jednak
zwrócić uwagę, że zwykle gdy analizujemy ich podstawy, na pierwszy plan wyłaniają się charakterystyczne dla konkretnych założeń terminy, przykrywając tym samym podstawowe podobieństwa (Hall, Lindzey i Campbell, 1997). Sposoby widzenia człowieka wiążą się z dominującymi
nurtami psychologii. Główne nurty związane są ze sposobem rozumienia i opisywania osobowości i zmierzają do zidentyfikowania głównych wymiarów określających niepowtarzalny sposób
zachowania się człowieka (por. Baryła-Matejczuk, 2016; Nalicki, 1999). Przez koncepcję rozumie
się tutaj system hipotez i przypuszczeń, które nie mają pełnego uzasadnienia i nie zawsze pozwalają przewidywać i wyjaśniać fakty (Kozielecki, 1997, s. 15). Większość systemów teoretycznych
w naukach społecznych zalicza się do koncepcji. Zgodnie z tak przyjętym terminem, portrety człowieka prezentowane przez psychologów z obszaru psychoanalizy, psychologii humanistycznej,
poznawczej, behawioralnej określane są mianem koncepcji. Aby opisać style pracy doradców
zawodowych przybliżenia wymagają koncepcje, które znajdują się u ich podstaw.
Pierwsza z nich, psychoanaliza, ma ze współczesnych koncepcji najdłuższą historię. Psychoanaliza i wywodząca się z niej terapia psychoanalityczna opierają się na założeniach zawartych w pracach Zygmunta Freuda (1935/2016). Ludzkie zachowanie widział w sposób deterministyczny. Uważał, że jest ono określone przez biologiczne instynkty, popędy i wcześniejsze
doświadczenia życiowe. Podejście Freuda opierało się na psychologii konfliktu intrapsychicznego pomiędzy popędami i instynktami. Jego zdaniem aby zrozumieć podstawowe motywy
ludzkiego zachowania nie należy ograniczać się jedynie do świadomości. Najważniejsze popędy,
namiętności, wyparte emocje i myśli znajdują się bowiem w sferze podświadomej. Psychoanaliza rozszerzała także obszar możliwych interpretacji zachowania. Na stałe wprowadziła do
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rozważań psychologii osobowości problematykę mechanizmów obronnych, znaczenia nieświadomości, a także rozpoznawania mechanizmów zaburzeń osobowości (por. Hall, Lindzey i Campbell, 1997).
Alternatywą dla psychoanalizy stał się behawioryzm. Przedstawiciele tego podejścia traktowali ludzkie zachowania w kategoriach bodziec-reakcja. Behawioryści odeszli od analizy
doświadczeń wewnętrznych na rzecz analizy czynników sytuacyjnych, otoczenia. Skupili się
na obserwowalnych aspektach ludzkiego zachowania. Behawioryści, mimo, że w radykalnej
wersji nie stosują terminu osobowość, także proponują specyficzny sposób ujmowania spójności zachowania. Przedstawiciele tego podejścia są zdania, że działające na organizm bodźce
pełnią funkcję: popędową (emocjonalną) i sygnałową (poznawczą) (por. Hall, Lindzey i Campbell, 1997). Poruszyli również temat sprawowania kontroli nad zachowaniem przez zewnętrzną
sytuację. Analizowali jakie elementy zewnętrznego środowiska sprawują funkcję kontrolną nad
zachowaniem i na czym wpływ miałby polegać. Zdaniem behawiorystów zmiany środowiska
powodują zmiany w zachowaniu. Ich poglądy w naturalny sposób wiążą się z faktem, iż to właśnie
procesy uczenia się wpływają na osobowość. Podkreślić należy, że próby mówienia o osobie,
podmiocie są w obrębie behawioryzmu wyjątkowo trudne, ponieważ zdaniem przedstawicieli
jedynie w zachowaniu człowiek może istnieć w sposób pełny, w nim się rozwijać (Nalicki, 1999;
Tolman, 2000). W kontekście doradztwa zawodowego warto zwrócić uwagę, że w problematyce
kształcenia rozumianej przez behawiorystów następuje zagubienie problematyki aksjologicznej.
Nauka w ujęciu behawiorystów rościła sobie prawa do udzielania informacji o dyrektywach ludzkiego postępowania, a likwidowała pojęcie wartości. Postępowanie wymagało wyuczenia, a nie
autentycznego poznania. Zgodnie z tym, w procesie kształcenia należało konstruować obiektywne środowisko, w którym za pomocą nagród i kar wzmacniano by postępowania pożądane
a hamowano zachowania, które należy wyeliminować. Zdaniem przedstawicieli behawioryzmu
nie istnieją takie cechy człowieka, jak poczucie wolności czy godności. Skinner (2000) określił je
jako niebezpieczne zasady postępowania. Prowadzą one bowiem do irracjonalizacji życia człowieka. Mechanizm instrumentalnego wzmacniania miał zastąpić pojęcie wartości w życiu indywidualnym i społecznym. Na gruncie doradztwa zawodowego koncepcje behawioralne (w tym
uczenia społecznego) podkreślają znaczenie czynników środowiskowych oraz doświadczeń
zdobytych w czasie nauki i pracy (Savickas, 1993).
Z krytyki behawiorystycznych założeń determinizmu środowiskowego i kontrastującego
podejścia do znaczenia nieświadomej części psychiki wyłoniła się psychologia poznawcza.
Zdaniem jej przedstawicieli istnieje interakcja pomiędzy otoczeniem i organizmem. W nurcie
tym aktywność człowieka tłumaczona jest odwołaniem do czynników poznawczych, jak m.in.
style poznawcze, konstrukty, schematy, atrybucje, reprezentacje, oczekiwania I przekonania. Do
poruszanych w ramach dziedziny zagadnień należą kwestie nadawanie sensu ludzkim doświadczeniom, ocena zdarzeń, innych ludzi, samego siebie, ustalanie celów, dobór strategii adekwatnych do danej sytuacji, podmiotowa kontrola i samoregulacja (por. Nalicki, 1999; Tomaszewski,
1998). Nacisk kładziony jest na: 1) racjonalizm poznania, 2) sam proces poznawczy lub efekty
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tego procesu. Zdaniem kognitywistów aktywność ludzka jest uwarunkowana posiadaną przez
daną osobę reprezentacją, modelem świata. Zdaniem przedstawicieli psychologii poznawczej
zmiana sposobu myślenia jednostki ma znaczenie dla zmian jej systemu wartości a co za tym
idzie zmian zachowania. W psychologii poznawczej człowiek jest samodzielny dzięki informacjom, które przyjmuje, przetwarza i wytwarza, i które stanowią podstawę jego zachowania
(Kozielecki, 1997).
Psychologia humanistyczna stanowi najmłodszy nurt psychologii, zwany trzecią siłą
(ang. The Third Force of Psychology), będącą protestem przeciwko minimalistycznemu
i fragmentarycznemu sposobowi patrzenia na człowieka oferowanemu z jednej strony przez
behawioryzm, a z drugiej przez ortodoksyjną psychoanalizę (Maslow, 1978; Rogers, 1983).
Do powstania i rozwoju psychologii humanistycznej przyczyniło się wzrastające przekonanie
o niewystarczalności behawioryzmu i psychoanalizy w zakresie opisu i wyjaśnienia specyfiki
ludzkiego zachowania; potrzeba wpierania osobowego rozwoju człowieka, jego zdrowia
psychicznego i stosunków międzyludzkich; potrzeba opracowania nowej koncepcji psychologii –
nauki o człowieku (osobie) doświadczającej siebie jako podmiot istnienia i zachowania (Uchnast,
1983, s.5). Humanistyczny nurt psychologii zakłada całościowe widzenie człowieka, uwzględnia
świadomość człowieka i pomijaną wcześniej intencjonalność jego działań, a także wolność
wyboru (Porzak, 1995). W psychologii humanistycznej osobę ludzką traktuje się w aspekcie
potencjalnym. Człowiek postrzegany jest w procesie doskonalenia się, stawania się, spełniania
się jako osoby. Podkreślić należy również, że w psychologii humanistycznej rozwój uznawany jest
za podstawową właściwość natury ludzkiej (Rogers, 1959/1984).

Wybrane klasyfikacje stylów poradnictwa zawodowego
Jedną z najczęściej stosowanych klasyfikacji stylów pracy doradców kariery jest podział na
styl: dyrektywny, dialogowy i liberalny.

koncepcja człowieka

styl poradnictwa

W Polsce, jedną z klasyfikacji poradnictwa zawodowego zaproponowała Alicja Kargulowa
(2010) pisząc o typach poradnictwa. Opierając się na koncepcjach człowieka, i teoretycznych
typach poradnictwa Alicji Kargulowej, Bożena Wojtasik (2011) opracowała modele działalności
doradcy kariery. W swoim opracowaniu wyłoniła pięciu modeli: eksperta, informatora, konsultanta, spolegliwego opiekuna i leseferysty.
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Dla zachowania spójności znaczenia stosowanych pojęć, w ninijeszym opracowaniu,
sposób postępowania, zachowania się i myślenia charakterystyczny dla doradców określany będzie mianem stylu (Wisbey, 1972; „Styl” n.d.). Styl łączy cechy i elementy i wyrażone
w spójny i konkretny sposób (“Style” n.d). Klasyfikacje stylów wynikają z założeń opisanych wyżej
koncepcji człowieka. Bazują na proponowanym przez przedstawicieli głównych nurtów psychologii sposobie upatrywania przyczyn trudności człowieka i możliwości poradzenia sobie z nimi.
Poniżej opisane zostaną style doradztwa będące konsekwencją przyjętej koncepcji człowieka.
Poradnictwo dyrektywne bazuje na założeniach behawioryzmu i zakłada przewagę doradcy
nad osobą korzystającą z jego usług. Doradca czuje się ekspertem, wie lepiej czego potrzebuje
jego klient, w związku z tym steruje, instruuje, proponuje kierunki działania. W ten sposób daje
również gotowe rozwiązania, wytycza kierunek rozwoju i jego ścieżkę. Doradca postrzega klienta
jako osobę, która sama nie jest w stanie sobie poradzić, niewystraczająco samodzielną by móc
pokierować rozwojem swojej kariery. Opanowanie pewnych działań polega więc na wyuczeniu
klienta reakcji na bodźce, które są nośnikami struktury tego działania. W tak rozumianym
podejściu poradnictwo sprowadza się do prostych czynności (zadań, ćwiczeń, treningu itp.).
Określa się je również jako pozytywne kierowanie, które ma pomóc w modyfikacji zachowania.
Doradcy przyjmujący taki styl pracy bazują na zasadach, regułach skutecznego działania, a także
gotowych rozwiązaniach, sprawdzonych ścieżkach postępowania. W podejściu tym ważne jest
właściwe przygotowanie doradcy do zawodu. Powinien być on wyposażony w zestaw sprawności, umiejętności, narzędzi które mogą być użyteczne w działaniu. Minusem podejścia skoncentrowanego na przestrzeganiu zasad i reguł jest nieprzywiązywanie wagi do rozwiązywania
sytuacji niepowtarzalnych i niestandardowych, a także do indywidualnego podejścia. Konsekwencją podejścia jest dobór metod pracy bliskich behawioryzmowi. Należą do nich m.in.
pozytywne wzmocnienia, przekonywanie, przekazywanie informacji, sugerowanie, ocenianie,
nakłanianie, dawanie wskazówek. W doradztwie dyrektywnym korzysta się z kierowania, zadawania pytań w celu postawienia diagnozy, przekonywania klienta do proponowanych rozwiązań,
perswazji czy pouczania. Klient w tej relacji dowiaduje się o różnych możliwościach, słucha
porad, zadaje pytania, wykonuje ćwiczenia i zadania, stosuje się do wskazówek, sprawdza swoje
postępy i wyniki. Klient doradztwa jest więc w pewien sposób traktowany instrumentalnie, sterowany. Cała relacja skoncentrowana jest na celu, który wyznaczany jest głównie przez doradcę
(Kargulowa, 1990, 2010). Zwraca się uwagę na daleko idącą sterowalność procesy doradczego.
W tym ujęciu praca z klientem polega w dużej mierze na powtarzaniu złożonych łańcuchów
reakcji. Zakłada się, że na przebieg zachowań wpływają głównie bodźce zewnętrzne. Efektywne
doradztwo utożsamia się z powtarzaniem wzoru czynności, kierowaniem za pomocą instrukcji,
która zapewnia pozytywny rodzaj wzmocnień. Warto dodać, że w behawiorystycznym podejściu
do kształcenia, nauczyciel traktowany jest często jak biurokrata, mający starannie wdrażać określone procedury, w efekcie których uzyskuje standardowe produkty (uczniów) (Pitsoe i Maila,
2012). Podobnie jest w przypadku doradztwa, w którym mówi się o sterowaniu „przedmiotem”
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poradnictwa. Takie podejście może w rezultacie powodować działanie schematyczne, powielanie wzorców, doświadczeń, wcześniej poznanych działań innych ludzi, które często związane
były z inną sytuacją (Singh, 2005).
Behawioralne strategie pracy opierają się na teorii uczenia się i koncentrują na obserwowalnych, konkretnych zachowaniach. Są skuteczne gdy celem jest modyfikacja niewłaściwych,
wyuczenia bardziej odpowiednich do sytuacji zachowań. U podłoże leży przekonanie, że zmiana
zachowania pociągnie za sobą zmianę uczuć, myśli, a doradca może ocenić własną efektywność
tylko drogą obserwacji określonych zmian, wskaźników efektywności.
Podstawę dla drugiego stylu poradnictwa jest poznawcza koncepcja człowieka. Poradnictwo dialogowe skupia się na wspólnym dochodzeniu do konsensusu, wspólnym poszukiwaniu alternatyw poszerzając w ten sposób spojrzenie na kontekst całej sytuacji. Cały proces
porady przyjmuje najczęściej charakter dialogu pomiędzy doradcą i klientem. Doradca, stara
się więc wzbudzić w kliencie rodzaj poznawczej motywacji. W pracy, doradca wychodzi z założenia, że przekazując klientowi informacje, daje warunki do przetwarzania ich, przez co klient
konstruuje własny obraz świata. Zachowanie klienta regulowane jest przez informacje płynące
ze świata zewnętrznego i przetworzone zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami. Klient
samodzielnie buduje swoją postawę wobec świata. Doradca szuka wspólnie z klientem informacji i stara się określić cel pomocy. Ze względu na różne możliwe cele stara się ustalić główny
cel, którego osiągnięcie będzie możliwe dzięki pracy z doradcą. Doradca prowadzi dialog, zadaje
pytania po to, by lepiej zrozumieć problem i pomóc klientowi aby on sam go zrozumiał. Pytania
mają pomóc w ukierunkowaniu klienta na realizację określonych celów, zachęcają do formułowania dłuższych wypowiedzi. Zadaniem tej współpracy jest określenie, nazwania, sprecyzowanie
problemu, sprawdzenie, czy jest to problem możliwy do rozwiązania w tej sytuacji doradczej.
Aby styl dialogowy był skuteczny, doradca musi unikać sugerujących odpowiedzi, łączenia pytań,
pytań podchwytliwych czy niedyskretnych. Doradca interpretuje wypowiedzi klienta, wyjaśnia
sytuacje problemowe, pokazuje inną perspektywę, przypisuje nowe znaczenie, reinterpretuje.
W pracy doradczej wykorzystywane jest interpretowanie, rozumiane jako proces przedstawienia zdarzeń w taki sposób, aby klient mógł zobaczyć je w innym świetle. Konstruktywna
interpretacja przedstawiana jest jako stawianie pewnych hipotez, które omawiane są wspólnie
z klientem. Nie ma ona charakteru jedynej prawdy na temat klienta, jego życia, zachowań.
Doradca nie zrzuca odpowiedzialności na klienta ale nie bierze też pełnej odpowiedzialności na
siebie. Stara się w procesie negocjacji uzyskać porozumienie. Często jest to rodzaj intelektualnej
motywacji. Zwraca się uwagę, że strategie oparte na koncepcji poznawczej są szczególnie przydatne w podejmowaniu niektórych decyzji edukacyjnych i zawodowych, a także rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji w innych sytuacjach życiowych. Zakłada się bowiem, że aby
dokonać wyboru, czy podjąć decyzję potrzebne są informacje o faktach, postawach, przekonaniach. Dokonuje się refleksyjnej analizy sytuacji, wskazując na nowe aspekty działania, inspiruje do stawiania nowych celów. Ryzyko płynące z pracy z klientem na poziomie poznawczym
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w poradnictwie dialogowym jest umiejętność stawiania pytań (Kargulowa, 1990, 2010).
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Podstawę dla poradnictwa liberalnego stanowi humanistyczna koncepcja człowieka.
Doradztwo opiera się, w dużej mierze, na zapewnieniu klientowi bezpieczeństwa w samodzielnym dochodzeniu do właściwego dla niego rozwiązania, wyboru. Akceptuje się mocne
strony klienta, jego możliwości, potencjał, i sposoby ich rozwoju. Odwrotnie niż w przypadku
poradnictwa dyrektywnego, uwaga skupiona jest na kliencie, jego potrzebach, a nie na samym
mierzalnym celu i sposobach na jego osiągnięcie. Poradnictwo jest niedyrektywne, oddające
odpowiedzialność klientowi. W pracy podąża się za klientem, jego potrzebami, tworzy warunki
do rozwoju. Klient jest wspierany w podejmowanych decyzjach i wyborach, wspierany w odkrywaniu własnej indywidualności. Wspólna praca opiera się na budowaniu empatycznej, akceptującej relacji równorzędnych partnerów. Istotną rolę odgrywa pogłębianie świadomości klienta.
Pokazuje to, że doradca nie pełni roli osoby najważniejszej, jest możliwie neutralny, nieingerujący, a na pewno nie narzucający swojego zdania. Przekazuje niezbędne informacje (por.
Kargulowa, 2010). Doradca w dużej mierze korzysta w pracy z procesu jaki zachodzi między nim
a klientem. Ma bowiem świadomość, że jest to ważna relacja, a informacje o niej są źródłem
wglądu dla obydwu stron. Stara się więc budować dojrzałą współpracę, przygotowując w ten
sposób klienta do samodzielności. Autentyczna sytuacja kontaktu doradcy z klientem może być
dla klienta modelem relacji, jaką może budować z innymi dorosłymi, poczuć się pewnie. Tak
prowadzone doradztwo wymaga odpowiedniego klimatu psychologicznego. Zgodnie z humanistyczną koncepcją człowieka, doradca przyjmuje podstawowe warunki, które powinna spełniać
sytuacja, w której celem jest rozwój osobisty. Należą do nich 1) autentyczność (czy wewnętrzna
spójność); 2) akceptacja (troska docenienie określane mianem „bezwarunkowego poszanowania” (ang. unconditional positive regard); 3) empatyczne zrozumienie (Rogers, 2002, s. 130).
Autentyczność (ang. realness) jest podstawowym elementem postawy osoby wspierającej
rozwój. Oznacza ona gotowość doradcy do przeżywania, wyrażania, komunikowania w słowach
i zachowaniu, uczuć, myśli czy postaw, jakie się w nim pojawiają. Chodzi w niej więc o zachowanie wysokiego poziomu samoświadomości (Thorne, 2006). Zamiennie, do określenie takiej
sytuacji używa się określenia spójność, kongruencja (ang. congruence), które rozumie jako
obecne w świadomości doświadczenie bieżącej chwili. Jeśli zaś to, co obecne w świadomości,
będzie się przejawiać w komunikowaniu się, to będziemy mieć do czynienia ze spójnością wszystkich poziomów. Owa autentyczność, spójność jest niezbędnym elementem dobrej komunikacji
(Rogers, 2002, por. Thorne, 2006). W doradztwie może przejawiać się w uczciwym, szczerym
przekazywaniu informacji zwrotnych o spostrzeżeniach dotyczących kontaktu z klientem.
Kolejnym warunkiem powstania wspierającego rozwój klimatu jest akceptacja (ang. acceptance), nazywana również bezwarunkowym poszanowaniem (ang. unconditional positive
regard). Osoba wspomagająca rozwój z troską traktuje uczucia, postawy, wartości klienta, bez
względu na własne uczucia, postawy, wartości, sposób rozumienia, myślenia, przekonania. Nie
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chodzi tu o przyjacielskość, sentymentalność czy opiekuńczą życzliwość, a pewną dobroć, poszanowanie, odpowiedzialność i bezinteresowność (Rogers, 2002). Trzecią z cech warunkujących
wspieranie rozwoju jest empatia. Pośród wymienionych warunków jest ona najprostsza do
wyćwiczenia, nie oznacza to jednak, że łatwo ją osiągnąć. Zgodnie z założeniami przedstawicieli
koncepcji humanistycznej, jedyną rzeczywistością jest ten świat, który postrzegany jest przez
daną osobę, która doświadcza go w danej chwili (Rogers, 2002, s. 117). Oznacza to, że rzeczywistości klientów różnią się i mamy tyle rzeczywistości, ilu ludzi. W takim podejściu, subiektywne
doświadczenie drugiego człowieka jest godne największego szacunku. Dlatego też doradca
musi jak najlepiej zrozumieć, w jaki sposób klient widzi siebie, swoją sytuację, otaczający świat.
Empatyczne podejście to pewna dyspozycyjność do rozumienia postaw, uczuć, osobistych trudności drugiej osoby w sposób, w jaki są one przez nią doświadczane. Warunkiem ‘wczucia się’
w sytuację klienta jest stabilność i pewność własnej tożsamości doświadczana przez doradcę.
Aby współtowarzyszyć klientowi, doradca sam musi być pewny siebie i emocjonalnie niezależny.
Tylko wtedy będzie w stanie skutecznie pomóc drugiej osobie w rozumieniu własnej indywidualności w sposób empatyczny. Podkreślić należy, że nie chodzi tu o chłodne i bezosobowe
wykorzystywanie czy używanie empatii jako środka do pozyskiwania informacji o wewnętrznym
życiu klienta, a szczególny aspekt odkrywania znaczenia tego, co przeżywa druga osoba (Rogers,
2002; Thorne, 2006).
Z powyższej charakterystyki wynika, że korzystanie z tego podejścia wymaga popartej
wiedzą teoretyczną refleksji, która służy do radzenia sobie ze złożonymi i nietypowymi sytuacjami. Styl liberalny jest szczególnie ważny, gdy mamy do czynienia z sytuacją nieszablonową,
indywidualną, gdzie bezużyteczne stają się utrwalone doświadczenia, reguły działania. Jeśli zaś
chodzi o sposoby działania to praca z klientem, której jednym z celów jest rozwój obrazu siebie,
wymaga pogłębienia samoświadomości. Dlatego też strategią skuteczną w tym stylu pracy jest
aktywne słuchanie. Taki styl prowadzenia klienta wymaga czasu. Należy jednak zwrócić uwagę,
że aktywne słuchanie jest również skuteczne i właściwe w relacjach nieformalnych, czy krótkoterminowych, gdzie wysłuchanie i zrozumienie czyjegoś problemu, trudności jest najważniejszą
pomocą. Doradca w swojej pracy z klientem stosuje zaawansowane reakcje werbalne jak: parafraza, sondowanie, odzwierciedlanie, interpretowanie, klaryfikacja, sprawdzanie, konfrontowanie, informowanie, podsumowywanie. Zadaje otwarte pytania, stara się odzwierciedlać stany
emocjonalne klienta (Czerwińska-Jasiewicz, 1991; Kargulowa, 2010; Taber, Hartung, Briddick,
Briddick, Rehfuss, 2011; Wojtasik, 2011).

Style pracy doradców zawodowych
Doradca w poradnictwie dyrektywnym
Doradca przyjmujący rolę eksperta czy informatora (Wojtasik, 1993, 2011) w pewien
sposób kieruje (a niekiedy nawet manipuluje) osobą, która jest jego klientem. Takie podejście
jest konsekwencją myślenia, że doradca „wie lepiej” czego potrzebuje klient, ma pomysł na jego
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karierę, przyszłość i stara się wcielić go w życie. Stawia się w roli eksperta, który zna wszystkie
zawody, jest przekonany, że potrafi dokonać diagnozy, określić cechy klienta i niejako dopasować
je do wymagań odpowiedniego zawodu. Może pełnić również rolę informatora. Posiada wiedzę
m.in. nt. możliwości zatrudneinia, posiada doświadczenie, w swoim poczuciu wie co dla danego
człowieka jest najlepsze. Doradca często daje gotowe rozwiązania, wydaje polecenia, udziela
rad, instrukcji, podejmuje decyzje, ale też ponosi odpowiedzialność za dokonany wybór (por.
Wojtasik, 2011).
Doradca w poradnictwie dialogowym
Rolę doradcy w poradnictwie dyrektywnym Wojtasik (2011) porównuje do roli konsultanta.
Doradca bierze bowiem on pod uwagę motywację klienta i wartości jakie realizuje wybierając
dany zawód. Doradca analizuje procesy poznawcze klienta, czyli korzysta z informacji płynących z wewnątrz. Dodatkowo ma świadomość wagi informacji zewnętrznych (sytuacja na rynku
pracy, środowisko itp.).

behawioralna
koncepcja człowieka

poznawcza
koncepcja człowieka

humanistyczna
koncepcja człowieka

poradnictwo dyrektywne

poradnictwo dialogowe

poradnictwo liberalne

wybór zawodu
„za” ucznia

edukacja ucznia
do planowania kariery

wspieranie ucznia
w kontruowaniu kariery

Rysunek 20. Style pracy doradców zawodowych (oprac. na podstawie: Wojtasik, 2011).

Klient konsultuje więc swoje wybory i decyzje, przez co odpowiedzialność podzielona jest
pomiędzy obie strony. Konsultant to typowy przedstawiciel doradcy dla poradnictwa dialogowego. Podejście do człowieka opiera się na koncepcji poznawczej, a sama rola sprowadza się do
edukacji, przekazywania informacji w celu lepszego i bardziej świadomego planowania kariery
(por. Wojtasik, 1993, 2011).
Doradca w poradnictwie liberalnym
Doradca w poradnictwie liberalnym opiera się na postępowaniu zgodnie z zasadami by
być sobą, bezwarunkowo akceptować i szanować klienta, empatycznie rozumieć (umieć „wczuć
się” bez oceny i krytyki). Szersze wyjaśnienie wymienionych warunków do rozwoju znajduje się
w opisie stylu liberalnego. Dla takiego sposobu pracy Wojtasik (1993) nadała doradcom następujące etykiety: spolegliwy opiekun i leseferysta. Zgodnie z opracowanymi przez autorkę modelami
pracy doradcy, podstawę dla ich sposobu funkcjonowania stanowi humanistyczna i psychodynamiczna koncepcja człowieka. Biorąc jednak pod uwagę, że koncepcja humanistyczna powstała
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jako wyraz sprzeciwu wobec psychoanalitycznemu patrzeniu na człowieka w niniejszym
opracowaniu jako podstawę dla wspierającego w rozwoju sposobu pracy przyjęto koncepcję
humanistyczną.
Jak już zostało wyżej opisane, w liberalnym stylu poradnictwa, punkt ciężkości w pracy
doradczej przenosi się z koncentracji na zawodzie na koncentrację na osobie. Taki doradca ma
świadomość, że każdy człowiek jest inny, że nie ma gotowym odpowiedzi i rozwiązań i to co
wydaje się być dobre z punku widzenia doradcy może takie nie być z punku widzenia klienta.
Projektowanie kariery jest więc traktowane jako proces rozwojowo-wychowawczy. Doradca
towarzyszy klientowi w drodze rozwoju zawodowego, nie koncentruje się na wyborze jednego,
konkretnego zawodu. Doradca poświęca czas, wspiera, pobudza do refleksji, stwarza możliwości
autoanalizy, poznania siebie (także pod kątem przyszłego zawodu) ale nie udziela konkretnych
porad. Koncentruje się bardziej nad pobudzaniem do refleksji i zadawania pytań niż na udzielaniu odpowiedzi. Określa obszary problemowe, stwarza warunki do doświadczenia własnych
atutów i ograniczeń nie oceniając, krytykując. Stwarza również warunki do podejmowania odpowiedzialności za własne decyzje – wskazując, że ostateczna decyzja realizowania dalszej drogi
zawodowej należy zawsze do klienta. Postawa doradcy jest ciepła, otwarta i akceptująca. Stara
się stymulować do aktywności, nie narzucać zdania, opinii. W sytuacjach, które tego wymagają udziela porad, wyraża własne zdanie. Ostatecznie klient sam podejmuje decyzję, jednak ze
względu na rolę doradcy odpowiedzialność dzieli się pomiędzy klienta i doradcę (por. Wojtasik,
1993; 2011).

Indywidualne style doradcze
Pojawia się więc pytanie w jaki sposób wykształcić własny, optymalny styl doradczy, odpowiedni sposób współdziałania z osobami zainteresowanymi profesjonalną poradą? Nie ma
jednej odpowiedzi na to pytanie, są zaś wewnętrzne i zewnętrzne warunki i wymiary funkcjonowania człowieka, które mogą mieć istotne znaczenie dla budowania stylu pracy doradcy. Należy
mieć na uwadze, że podejście do relacji z innymi ludźmi formuje się pod wpływem wychowania, środowiska rodzinnego, kultury, statusu socjoekonomicznego, czynników biologicznych, płci, doświadczeń życiowych, kontaktu z różnymi podejściami, szkołami myślenia, ludźmi,
z którymi uczy się i współpracuje czy różnych okoliczności. Również osobowość ma znaczenie
w prowadzeniu relacji interpersonalnych. Prawdopodobnie nie zawsze w sposób w pełni świadomy ludzie dobierają podejście najlepsze dla nich. Warto jednak uświadomić sobie własną
koncepcję człowieka, rozumienie jego potencjału, trudności, źródeł motywacji. Samoświadomość w tym obszarze pomaga lepiej projektować pomoc, wsparcie, doradztwo, które będzie
odpowiedzią na potrzeby klienta, odbiorcy doradztwa a nie będzie zaś chęcią wprowadzenia
w życie swojego pomysłu, potocznej teorii. Uświadomienie koncepcji ludzkiego zachowania jest
ważne dla każdego, kto pracuje z ludźmi. Istotna dla praktyki doradczej jest bowiem wiedza na
temat kształtowania i rozwoju osobowości, rodzajów motywacji, sposobów motywowania ludzi
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do działania, procesów poznawczych, procesu uczenia się, zadań rozwojowych, roli grupy rówieśniczej, czy sposobów modelowania zachowania i zmiany zachowania (por. Okun, 2002; Okun
i Kantrowitz, 2014). Doradcy mający świadomość swoich przekonań na temat ludzkiej natury,
widzą znaczenie podejmowanych przez nich działań, potrafią działać konstruktywne, wspierają się wiedzą o określonych dla danego podejścia regułach czy wskazówkach. Osobie, która
chce rozwijać swoje umiejętności doradcy niezbędne są określone punkty oparcia dla własnego
doświadczenia, pewien system odniesienia, który daje perspektywę widzenia swojej pracy,
zwiększa refleksyjność, a także sposoby i możliwości własnego działania (por. Wojtasik, 2011)
Pomocna dla budowania i rozwijania indywidualnego stylu doradczego jest ewaluacja pracy
własnej doradcy zawodowego. Styl pracy może zmieniać się wraz z doświadczeniem, zmianami
funkcjonowania, poglądów, dostosowywaniem metod pracy do zmieniających się potrzeb
wywołanych zmianami społeczno-gospodarczymi i kulturowym, itp. Niekiedy doświadczanie
nieskuteczności własnych działań skłania do wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania
pracy. Zmiany bardziej powierzchowne dotyczą wyszukiwania nowych metod, technik strategii,
stać się jednak mogę bardziej refleksyjnie, gdy doradca zaczyna koncentrować się na tym, co
w wykonywanej przez niego pracy jest ważne. Pomocne w tym może być ewaluowanie pracy
własnej doradcy, wykorzystywanie badań klienta na wejściu i wyjściu, systematyczna refleksja
nad skutecznością prowadzonego doradztwa.
Wybór czy uświadomienie sobie stylu pracy doradcy nie jest kwestią dowolnego wyboru.
Lawrence M. Brammer (1984) pisze, że na własną teorię pomagania, sposób pracy z klientem,
składają się trzy stadia, które łączą się, zachodzą na siebie. Pierwszym jest refleksja doradcy na
temat swojego doświadczenia. Jest to proces, w którym doradca uświadamia i nazywa posiadany
system wartości, swoje potrzeby, styl komunikowania się i wpływ wymienionych czynników na
innych ludzi. Kolejno, uzupełnia wiedzę, dokonuje przeglądu doświadczeń innych praktyków.
Doświadczenia te zwykle przyjmują formę usystematyzowanych teorii, dają perspektywę,
podsuwają określone sposoby działania. W kolejnym kroku scala własne refleksje, obserwacje na
swój temat z doświadczeniem innych praktyków, konstruując własną, unikalną teorię, budując
własny styl pracy. Autor dodaje, że żadna teoria pomagania nie jest najlepsza. Każdy sposób jest
niepowtarzalny, ze względu na doświadczenia, sposób widzenia ludzi. Analizy danych z działań
praktycznych pokazują, że skuteczne są różne style i podejścia. Najważniejsze jest by doradca
miał własny styl. A kolejno budowane warunki spotkania, metody pracy powinny być uczciwym
odbiciem stylu osoby pomagającej. Wtedy możliwe jest autentyczne spotkanie, ukierunkowane
na rzeczywistą pomoc.
Współcześnie, coraz częściej odchodzi się od dyrektywnego doradztwa na rzecz skoncentrowanego po kliencie, wspierającego konsultowania. Coraz większą rolę odgrywają również
typowe dla niedyrektywnego podejście aktywne metody pracy, odgrywanie ról, rozmowy,
analizy biograficzne. Doradca nie dąży do zmiany klienta ale do lepszego poznania i odpowiedzi
na rzeczywiste predyspozycje i potrzeby (por. Wojtasik, 2011). Badania nad oczekiwaniami
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wobec doradców prowadzone, między innymi, przez D. J. Tinsley, Holta, Hinsona i H. E. A.
Tinsley’a (1991), Tinsley’a, Bowmana i Westcot Baricha (1993) oraz Thompson, Loesha i Seraphine (2003) wykazały, że wiedza klientów na temat pracy doradców jest wciąż bardzo powierzchowna, a świadomość jego przydatności niedostateczna. Niewystarczające i schematyczne
informacje, a także ich brak są częstą przyczyną kształtowania się nierealistycznych oczekiwań,
które utrudniają efektywność procesu doradczego (za: Paszkowska-Rogacz, 2010; s. 125).
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Część II
Kompetencje doradcy
w planowaniu karier

Grzegorz Kata

Rozdział 5. Efektywna komunikacja z klientem
Jakość komunikacji między doradcą zawodowym a jego klientem jest jednym z podstawowych czynników warunkujących powodzenie doradztwa. Diagnoza posiadanych predyspozycji,
atutów i ograniczeń w wybranych sferach, konfrontacja własnych planów z wymaganiami konkretnych zawodów, autoanaliza zainteresowań zawodowych, to zadania, które dla części młodzieży
mogą być źródłem stresu i niepokoju dotyczącego poziomu własnych kompetencji. Właściwa
komunikacja z klientem zwiększa więc poczucie bezpieczeństwa I buduje warunki ułatwiające
analizę siebie oraz określanie planów zawodowych. Skuteczna komunikacja decyduje również
o odbiorze i interpretacji wyników testu badającego predyspozycje zawodowe. W tradycyjnym
ujęciu doradztwa zawodowego zwracano niewielką uwagę na jakość relacji między doradcą
a klientem. Współcześnie duże znaczenie przypisuje się okazywanej przez doradcę akceptacji,
zrozumieniu, umiejętności wysłuchania i doradzenia (por. Patton, McMahon, 2006).

Proces komunikacji interpersonalnej
Komunikacja interpersonalna to proces przekazywania informacji między dwiema osobami
lub między uczestnikami grupy. W procesie tym można wyróżnić: osobę nadawcy, osobę
odbiorcy, przekazywaną informację, odpowiedź (sprzężenie zwrotne), bariery komunikacyjne
(patrz rysunek 9). Każdy z wymienionych elementów jest inaczej postrzegany przez uczestników
procesu. Między uczestnikami zachodzi wzajemne sprzężenie zwrotne – komunikat jednej osoby
wpływa na drugą i warunkuje jej odpowiedź. Rozmówcy są ze sobą w ciągłej interakcji, ich role
są zamienne. Sposób odbioru nadawanego komunikatu jest uwarunkowany przez indywidualne
cechy osób komunikujących się, m.in. osobiste doświadczenie, cechy osobowości, umiejętności
komunikacyjne, przeżywane emocje. Co więcej, to czy nadawany komunikat zostanie odebrany
prawidłowo, zależy również od czynników zewnętrznych, np. miejsca, otoczenia i warunków,
w których odbywa się spotkanie (por. Devito, 2015; Krizan i in. 2008). Świadomość złożoności
procesu komunikacji pozwala na lepsze przygotowanie i kierowanie nim, a tym samym na
bardziej skuteczne doradzanie uczniom. Komunikacja interpersonalna zachodzi na wielu płaszczyznach, różnymi kanałami i przez różne formy nadawania informacji. Odbieranie komunikatów
ucznia z uwzględnieniem możliwych barier komunikacyjnych oraz zwracanie uwagi na sygnały
inne niż werbalne, podnosi jakość pracy doradcy.
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Odbiorca

Sprzężenie zwrtone
Rysunek 21. Proces komunikacji i jego składowe (oprac. na podstawie Krizan i in., 2008, s. 10).
Rysunek 21. Proces komunikacji i jego składowe (oprac. na podstawie Krizan i in., 2008, str. 10)

Poniżej, w kolejnych punktach, opisano szerzej komponenty procesu komunikacji (Devito,
2013, McLean, Moman, 2012):
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nadawcę. Obie role – nadawcy i odbiorcy – są przyjmowane jednocześnie przez osoby
jest też postrzeganie reakcji słuchaczy i dostosowywanie do nich swoich kolejnych
komunikujące się ze sobą. Skuteczność nadawcy i obiorcy zależy od m.in. od posiadanej
wypowiedzi. Odbiorca przyjmuje wypowiedź, analizuje ją i nadaje jej własne znaczenie
wiedzy i kompetencji komunikacyjnych. Wiedza dotyczy tematu rozmowy, cech rozmówcy,
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się ze sobą.
Skuteczność
dla przebiegu komunikacji ma także świadomość siebie jako cecha rozmówców (por. Gaś,
nadawcy i obiorcy zależy od m.in. od posiadanej wiedzy i kompetencji
2003). Składają się na nią wiedza o własnych potrzebach, przeżywanych emocjach i wyznakomunikacyjnych.
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kontakt z drugą osobą wykorzystywany jest do udowodnienia przewagi wiedzy lub doświadczenia a mniej ważne staje się okazania zrozumienia. Inny przykład, związany z brakiem świadomości własnych przeżyć, to sytuacja gdy emocje wywodzące się z innych relacji zostają
przeniesione na sytuację doradztwa.
• Komunikat – jest to sygnał o określonym znaczeniu przekazywany przez nadawcę do odbiorcy.
Na wiadomość składają się nie tylko słowa, ale też sposób formułowania zdania, intonacja,
ton głosu. Elementem wiadomości jest także to, co przekazywane niewerbalnie obok wypowiadanych słów, czyli postawa ciała, gesty, ubiór, kontekst, w którym ma miejsce rozmowa.
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• Kanał – jest to sposób, w jaki wiadomość jest przekazywana między uczestnikami komunikacji. Najbardziej oczywistym sposobem nadawania wiadomości jest kanał werbalny – słowa
wypowiadane w trakcie rozmowy. Do innych kanałów komunikacyjnych zalicza się przede
wszystkim: wzrokowy (gesty, postawa ciała, znaki, grafiki, itp.), pisemny (listy, wiadomości
mailowe, telefonicznej, pisma, blogi, strony internetowe, itp.). W trakcie rozmowy używanych jest wiele kanałów komunikacyjnych jednocześnie. Każdy z nich posiada specyficzne dla
siebie uwarunkowania nakładane na wiadomość. Wypowiedź za pomocą kanału werbalnego
powinna być spójna, ciągła, bez wyraźnych przerw. Z kolei korzystając z pisemnych from
komunikacji można więcej czasu poświęcić na dobór słów, kontrolę wypowiedzi, nie posiadając jednak informacji o bezpośredniej reakcji odbiorcy.
• Informacja zwrotna – jest reakcją odbiorcy na wiadomość. Może mieć postać wiadomości
zwrotnej o dowolnej formie, przekazanej dowolnym kanałem. Dostarcza informacji o tym,
czy wiadomość jest dla obiorcy zrozumiała, czy została przekazana w sposób jasny, logiczny
oraz jakie reakcje wywołała. Informacja zwrotna może być następnie wykorzystana do
modyfikacji sposobu komunikacji i kolejnych wiadomości, np. w celu zwiększenia poziomu
wzajemnego porozumienia, zmiany jakości relacji, w kierunku bardziej otwartej.
• Otoczenie – odnosi się do fizycznej przestrzeni, w której ma miejsce rozmowa. Znaczenie
mogą mieć: odległość między rozmówcami, ilość osób uczestniczących w spotkaniu, sposób
rozlokowania mebli, wygląd pomieszczania i jego wielkość, ubiór rozmówców, itp. Czynniki te mogą wpływać na nastawienie rozmówców do spotkania, na ich komfort i poczucie
bezpieczeństwa.
• Kontekst – wiąże się przede wszystkim z oczekiwaniami rozmówców, które wynikają z ich
osobistych doświadczeń, z posiadanych przez nich norm lub z obowiązujących w danej
sytuacji reguł. Przykładowo, przebieg pierwszego spotkania ze szkolnym doradcą może być
uwarunkowany przez uprzednie doświadczenia ucznia z rozmów z nauczycielami, psychologami, osobami udzielającymi wsparcia. Stopień sformalizowania danego spotkania może
z kolei zależeć od ogólnych norm obowiązujących w danej szkole.
• Zakłócenia – są to bariery, które utrudniają przekazanie i zrozumienie nadanego komunikatu, odwracają uwagę rozmówców i zniekształcają wiadomość. Bariery te można zaliczyć do
kilku kategorii wymienionych poniżej. Świadomość czynników zniekształcających wypowiedź
może pomóc w zapobieganiu ich negatywnemu wpływowi.
o Czynniki zewnętrzne: hałas, nieodpowiednia pora dnia, brak komfortu wynikający np.
z temperatury w pomieszczeniu, okulary przeciwsłoneczne u rozmówców, nieczytelne
pismo, itp.
o Czynniki fizjologiczne: niezależne od osoby bariery w postaci zaburzeń słuchu, wzroku,
mowy i innych.
o Czynniki psychologiczne: potrzeby rozmówców stojące w sprzeczności z celem rozmowy
– pośpiech, stres wywołany uprzednimi wydarzeniami, brak kompetencji, brak otwartości, niechęć do nawiązywania kontaktów.

71

Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki
o Czynniki semantyczne: różny dialekt u rozmówców, odmienny poziom wiedzy językowej,
stosowanie żargonu zawodowego, specjalistycznych i trudnych do zrozumienia terminów.
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W oparciu o charakterystykę dwóch z wyżej wymionionych składowych – komunikatu
i kanału – można wyróżnić dwa rodzaje komunikacji: werbalną i niewerbalną. Komunikacja
werbalna odbywa się z wykorzystaniem słów. Komunikacja niewerbalna to wszelkiego rodzaju
sygnały, które towarzyszą wypowiadanym słowom. Mają one duży wpływ na kształtowanie się
relacji międzyludzkich. W sytuacji, w której odbiorca dostrzega niezgodność pomiędzy komunikatami językowymi a komunikatami niewerbalnymi, większe znaczenie przypisuje tym drugim.
Główne funkcje komunikacji niewerbalnej to: wspieranie przekazu językowego, komunikacja
przeżywanych emocji i postaw wobec drugiej osoby, zastępowanie słów (patrz Kurpas, Kaczmarek-Dylewska, 2012; McKay, 2001). Główne typy komunikatów niewerbalnych to:
• Wyraz twarzy a zwłaszcza wyraz oczu i kontakt wzrokowy – mają największe znaczenie
w procesie komunikacji. Wynika to ze słabej możliwości kontroli mięśni twarzy i rodzaju
informacji, które można odczytać obserwując wyraz twarzy. Każdą z sześciu podstawowych emocji można odczytać analizując mimikę: strach, złość, wstręt, zdziwienie, radość,
smutek.
• Postawa ciała, gesty, wygląd, budowa ciała, sposób poruszania się. Gestykulacja może
pełnić funkcję obrazującą treść przekazu, uzupełniać wypowiadane słowa. Nadmierna
gestykulacja może jednak odwracać uwagę od głównego przekazu.
• Paralingwistyczne elementy mowy – ton głosu, tempo mówienia, sposób intonacji,
nawykowe wtrącenia, siła głosu, śmiech, itp.
Dla jakości prowadzonego doradztwa zawodowego znaczenie ma nie tylko podstawowa
wiedza o procesie komunikacji, ale także umiejętność wykorzystania określonych czynników
wpływających na skuteczność komunikacji.

Komunikacja w procesie doradztwa zawodowego
Proces doradztwa zawodowego można podzielić na pięć następujących po sobie etapów
(por. Kris, 1995):
Etap 1: Inicjacja: głównym celem tego etapu jest nawiązanie wspierającej relacji między
doradcą a jego klientem. Relacji na tyle bezpiecznej aby dawała warunki do swobodnej analizy
posiadanych przez ucznia atutów, ograniczeń, rozmowy o planach i własnym rozwoju osobisto-zawodowym. Jakość relacji ma duże znaczenie także ze względu na fakt, iż duża część klientów
korzystających z doradztwa postrzega swoją sytuację wyboru dalszego kształcenia lub zawodu
jako niepewną, koncentruje się na własnych brakach i niedostatkach. W pierwszym etapie
istotna jest również analiza motywacji do poddania się doradztwu, co pozwala następnie na
sformułowanie celu pomocy (patrz także Brammer, 1984).
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Etap 2: Eksploracja: w wyniku etapu pierwszego określona zostaje motywacja klienta a więc
i cel doradztwa. Celem eksploracji jest szersza analiza wizji własnego rozwoju, ocena predyspozycji, posiadanych przez ucznia kwalifikacji, dostępnych form wsparcia i nabywania kompetencji.
Całość działań ma służyć konfrontacji wizji posiadanej przez klienta z warunkami i możliwościami
jej realizacji. Częścią etapu drugiego jest także układanie planu działań i wyposażanie w umiejętności potrzebne do ich realizacji.
Etap 3: Podjęcie decyzji: efektem dwóch wcześniejszych etapów jest decyzja co do dalszego
kierunku rozwoju zawodowego. W etapie trzecim decyzja ta zostaje zweryfikowana, zestawione
ponownie z oczekiwaniami i potrzebami ucznia oraz przekształcona w konkretny cel.
Etap 4: Przygotowanie planu: w wyniku etapu czwartego spisane zostają kolejne zadania,
które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. Zadania wpisane zostają w sprecyzowany harmonogram działań. Doradca pomaga klientowi określić jakich dodatkowych umiejętności, pomocy,
wiedzy potrzebuje by skutecznie osiągnąć postawione sobie cele.
Etap 5: Realizacja: doradca dostarcza klientowi niezbędnego wsparcia, motywuje go do
radzenia sobie z trudnościami występującymi na drodze realizacji planu, monitoruje jego aktywność. Wspólnie z klientem określa po czym poznać, że kolejne zadania zostały zakończone i plan
jest realizowany.
Szczególnie dwa pierwsze etapy wymagają takiej formy komunikacji, która ułatwi zbudowanie wzajemnego zaufania, będzie pomocna w nazywania potrzeb, szans i trudności w rozwoju
zawodowym. Skuteczna komunikacja w procesie doradztwa zależy nie tylko od posiadanych
kompetencji i technik komunikacyjnych ale także od nastawienia doradcy wobec klienta. Etap
pierwszy doradztwa – nawiązanie relacji – jest łatwiejszy do realizacji, jeśli sposobowi, w jaki
doradca się komunikuje towarzyszą akceptacja ucznia, autentyczność doradcy, wrażliwość na
trudności i przeżycia ucznia (por. Rogers, 1969). Akceptacja oznacza ciepłą i życzliwą postawę
wobec ucznia, stawianie mu wymagań ale bez osądzania go za doznawane niepowodzenia lub
słabości. Postawa taka ułatwia eksplorację i analizę siebie. Autentyczność doradcy – otwarte
i bezpieczne wyrażanie siebie – buduje szczerość i autentyczność po stronie wspieranego, daje
warunki do budowania otwartej relacji, w której jest miejsce na badanie różnych możliwości
rozwoju zawodowego. Wrażliwość na przeżycia klienta, dążenie do zrozumienia jego reakcji
i uczuć, pozwala na dostosowywanie doradztwa i sposobu komunikacji do aktualnych potrzeb
klienta. Jest to sposób na ocenę jego funkcjonowania, na zapoznanie się z tym, jak on sam ocenia
swoje możliwości. Przyjęcie postawy akceptującej, autentycznej i empatycznej usprawnia stosowanie konkretnych technik komunikacyjnych, których celem jest zrozumienie sytuacji osoby
wspieranej i budowanie warunków do efektywnego doradztwa.

Sposoby zwiększania skuteczności komunikacyjnej
Większa skuteczność w komunikacji z klientem wymaga aktywnego słuchania ze strony
doradcy. Na tym co komunikuje uczeń jest wtedy skupiana cała uwaga, doradca okazuje mu
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swoje zrozumienie, informuje o zaangażowaniu, w sposób niewerbalny wskazuje na zainteresowanie spotkaniem. We wprowadzaniu takiej aktywnej postawy w trakcie rozmowy pomocne są:
zadawanie otwartych pytań, potwierdzanie słuchania, parafrazowanie, odzwierciedlanie, klaryfikacja wypowiedzi (por. Geldard, Geldard, 2004).
Zadawanie pytań pomaga klientowi analizować siebie, prowadzi go przez proces doradztwa.
Jest to także sposób na upewnianie się, że wypowiedzi klienta są odbierane i rozumiane prawidłowo (por. Devito, 2013). Z drugiej strony, zadawanie zbyt wielu pytań, ich łączenie ze sobą,
może dawać wrażenie braku słuchania. Najbardziej skuteczne na etapie budowania relacji
i eksplorowania są pytania otwarte. Pomagają one w dzieleniu się własnymi przemyśleniami,
zachęcają do swobodnego formułowania wypowiedzi, wyboru czasu jej trwania i treści. Ich
celem jest szersza analiza zgłaszanych potrzeb lub celu spotkania. Pytania te zaczynają się zwykle
od zwrotów: „Jak?”, „Po, co?”, „Gdzie?”, „Kiedy?”, itp. Zadaniem doradcy jest wybór tematu
rozmowy i zadawanie pytań z nim zgodnych. Dobrą praktyką jest rozpoczynanie od pytań otwartych, następnie kontynuowanie poprzez zadawanie pytań zamkniętych. Celem tych ostatnich
jest uzyskanie konkretnych informacji, zachęcenie do dokonania wyboru, potwierdzenie wiedzy.
Pytanie zamknięte z góry redukują liczbę możliwych odpowiedzi. Zaczynają się zwykle od słów
„Czy?”, „Który?”, „Jaki?”. Należy je zadawać zwłaszcza na etapie podsumowywania, podejmowania decyzji, dokonywania wyboru. Korzystanie z pytań zamkniętych w początkowych etapach
doradztwa może prowadzić do uczucia bycia zdominowanym. Zadawanie pytań dotyczących
konkretnych aspektów funkcjonowania ucznia lub podsumowujących jego zachowanie może
mieć charakter sugerujący. Pytania sugerujące z jednej strony pomagają nakierować rozmowę,
z drugiej zaś ich zbyt duża ilość sprawia wrażanie nadmiernej kontroli nad przebiegiem spotkania.
Sugerowanie określonych tematów, jeśli jest niezgodne ze sposobem myślenia klienta, może
wzbudzać nieufność i brak poczucia bycia wysłuchanym. Przykładowo, jeśli klient opowiada,
że „w szkole nie znosił lekcji z fizyki”, a doradca w odpowiedzi stawia pytanie „Czyli nie lubisz
fizyki?”, to taki sposób sformułowania pytania jednocześnie stwierdza brak zainteresowania
ucznia lekcjami z fizyki. Wniosek taki, choć możliwy, może być nieadekwatny. Korzystniejsze
byłoby zadanie pytania otwartego, np. „Możesz opowiedzieć coś więcej o tych lekcjach?” (por.
Kurpas, Kaczmarek-Dylewska, 2012; Wojtasik, 2011).
Doradca może potwierdzać, że okazuje wspieranemu zrozumienie i koncentruje się na
jego wypowiedziach poprzez krótkie słowne potwierdzenia. Są to takie zwroty jak: „rozumiem”,
„aha”, „mów dalej”, „to interesujące”. Tego typu krótkie wypowiedzi mają na celu informowanie
rozmówcy, że jest się skoncentrowanym na jego słowach. Zbyt częste ich używanie może jednak
dostarczać wrażenia znużenia lub braku faktycznego zainteresowania (Geldard, Geldard, 2005).
Kolejną techniką usprawniającą nawiązywanie relacji i zachęcającą do kontynuowania
rozmowy jest parafrazowanie. Wyrażenie własnymi słowami, tego co zostało odebrane z komunikatu rozmówcy, informuje o zainteresowaniu spotkaniem i jest sposobem na uzyskanie potwierdzenia o prawidłowym rozumieniu wypowiedzi. Doradca, stosując parafrazę, ma także okazję
do wprowadzenia do rozmowy nowego wątku i kierowania rozmową, tak by pomagała uczniowi
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w autorefleksji. Parafrazując warto dbać o obiektywność wypowiedzi, unikać prób interpretacji
lub przewidywania uczuć lub przemyśleń rozmówcy. Należy unikać zbyt dużej ilości parafraz,
gdyż powstaje wtedy wrażenie schematycznego i sztucznego kontaktu. Warto stosować tę technikę wtedy, gdy postrzega się potrzebę okazania wsparcia lub upewnienia się co do treści wypowiedzi. Rozmówca ma wtedy okazję przekonać się, że doradca podąża za jego tokiem myślenia
i stara się go dobrze zrozumieć (por. Devito, 2013). Parafrazując należy kolejno: dokładnie wysłuchać i starać się zrozumieć wypowiedź klienta, podsumować wypowiedź i w sposób oddający
główny jej sens przedstawić parafrazę, obserwować reakcję rozmówcy celem upewnienia się, że
prawidłowo się go zrozumiało. Przykładem użycia techniki może być:
Klient: Uwielbiam zadania matematyczne. Fajnie się je rozwiązuje, przypominają mi zagadki
logiczne. Czasami sięgam nawet po dodatkowe i trudniejsze zadania; nawet w wolnym czasie.
Doradca: Widzę, że lubisz matematykę – to twoje hobby.
Parafrazę można rozpoczynać zwrotami: „Jeśli dobrze rozumiem, to…”, „Chcesz powiedzieć,
że…”, „Wygląda na to, że…”, itp. (por. Brammer, 1984).
Techniką podobną do parafrazowania, ale skoncentrowaną przede wszystkim na emocjach
i przeżyciach rozmówcy jest odzwierciedlanie. Jest to wyrażenie własnymi słowami emocji
zaobserwowanych u klienta – wyrażonych przez niego wprost lub wynikających z tonu głosu,
sygnałów niewerbalnych, gestów, mimiki. Nazwanie odczuć rozmówcy służy okazaniu zrozumienia i pomocy w analizie przeżyć. Wysłuchując odzwierciedlenia uczeń może przyjąć wobec
swoich przeżyć postawę bardziej obiektywną, odnieść się do tego co czuje, spróbować wyjaśnić (patrz Devito, 2013). Głównym celem stosowania odzwierciedlenia jest zatem: okazanie
rozmówcy zrozumienia, tworzenie warunków do szerszej analizy przeżyć i zachęcenie do kontynuowania rozmowy. Starając się nazwać przeżycia ucznia należy zwrócić uwagę na wybór właściwego określenia oddającego emocje. Można tutaj posługiwać się dowolną listą określeń, przykładowo (Geldard, Geldard, 2004, s. 76):
Tabela 1.

Określenia wyrażające uczucia (źródło: Geldard, Geldard, 2004, s. 76).

Apatyczny
Dumny
Niespokojny
Nieszczęśliwy
Ożywiony
Poruszony
Podekscytowany
Zawstydzony
Zmartwiony

Przerażony
Przygnębiony
Rozczarowany
Smutny
Sfrustrowany
Szczęśliwy
Urażony
Zdumiony
Zmęczony

Winny
Wściekły
Zachwycony
Zadowolony
Zainteresowany
Zakłopotany
Załamany
Zły
Zmieszany

Odzwierciedlanie jest szczególnie pomocne na etapie eksploracji, gdy klient stara się określić swoje predyspozycje, doprecyzować zainteresowania zawodowe i plany rozwoju. Przeżywane
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w związku z tym decyzjami emocje mogą wskazywać na obszary szczególnie dla ucznia istotne: te
które sprawiają mu trudności lub te które wiążą się z jego satysfakcją z działania i rozwoju siebie
(por. Geldard, Geldard, 2004). Nazwanie emocji prowadzi do lepszego rozumienia własnego
funkcjonowania, pozwala je uporządkować i zaplanować działanie. Przykładowa wypowiedź
ucznia wyrażająca nie wprost przeżywane emocje może wyglądać następująco:
Uczeń: Jest tyle różnych kierunków studiów a ja zupełnie nie wiem co wybrać. Czas mija,
mam już 19 lat, skończyłem szkołę i muszę szybko złożyć dokumenty na studia. Moi koledzy już
dawną mają to za sobą.
Wypowiedź ta informuje o niepokoju ucznia, co może stanowić treść odzwierciedlenia. Jest
także informacją o powadze i znaczeniu decyzji, która ma do podjęcie uczeń, co z kolei może
stanowić treść parafrazy. Obie te techniki można łączyć ze sobą, np.
Doradca: Masz do podjęcia bardzo ważną życiowo decyzję i niepokoisz się tym.
Dalsza rozmowa o niepokoju ucznia związanym z czekającymi go wyborami może pomóc
mu w lepszym radzeniu sobie z emocjami i znalezieniu rozwiązania, które uwzględni nie tylko
cel zadania (wybór kierunku studiów) ale także przeżywany niepokój (co jest jego źródłem i jakie
działanie zmniejszy niepokój). Stosując odzwierciedlanie warto pamiętać, iż rozmowa o przeżywanych emocjach może wywołać dodatkowe napięcie i zakłopotanie u ucznia. Z tego względu
istotne jest zadbanie o bezpieczne i komfortowe warunki spotkania lub podjęcie decyzji o rezygnacji z rozmowy jeśli uczeń nie jest na nią gotowy (por. Geldard, Geldard, 2004).
Ostatnią z proponowanych technik pomocnych w skutecznym porozumiewaniu jest klaryfikacja wypowiedzi. Technika ta jest wykorzystywana w przypadku niepewności co do znaczenia
wypowiedzi osoby wspieranej, wtedy gdy istnieje ryzyko mylnego rozumienia, komunikat jest
niejasny, wieloznaczny. Klaryfikacja jest wysoce podobna do parafrazowania, z tym wyjątkiem, że prowadzący rozmowę oznajmia trudności w zrozumieniu rozmówcy, próbuje oddać
sens wypowiedzi i prosi o jego potwierdzenie, powtórzenie lub przedstawienie innym słowami.
Prośbę o klaryfikację należy przedstawić w taki sposób, by nie obciążała ona rozmówcy odpowiedzialnością lub poczuciem winy za powstanie niejasności (por. Brammer, 1984). Przykładowe
sformułowania:
Doradca: „Nie mam pewności, czy dobrze zrozumiałem. Czy masz na myśli, to że…”
„Chyba się zgubiłem, nie jest dla mnie jasne co właściwie jest dla Ciebie ważne. Czy…”
„Jeśli pozwolisz, to spróbuję powtórzyć co powiedziałeś. Popraw mnie jeśli się mylę.”
Wymienione techniki ułatwiające porozumiewanie się mają zapewnić klientowi doradztwa
warunki do swobodnego opisu siebie a doradcy możliwość dokładnego wysłuchania. W kolejnej,
ostatniej części rozdziału, opisane zostaną czynniki utrudniające komunikację.
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Bariery w komunikacji interpersonalnej
Bariery komunikacyjne to taki rodzaj wypowiedzi, który prowadzi do obniżenia poziomu
zrozumienia, zmniejsza zaufanie i otwartość. Podyktowane często stresem, chęcią kontroli
rozmówcy, przekonania go do zmiany stanowiska, mogą powodować niechęć do dzielenia się
przeżyciami, zmniejszać samodzielność w poszukiwaniu rozwiązania własnych problemów.
Wyróżnia się trzy grupy barier w komunikacji:
Tabela 2.

Wybrane bariery w komunikacji (źródło: Gordon, 2000, s. 36; Stewart, 2011, s. 163).

Unikanie
Brak uwagi
Uspokajanie
Racjonalizowanie

Osądzanie
Krytykowanie
Obrażanie
Diagnozowanie

Dawanie rozwiązań
Rozkazywanie
Grożenie
Moralizowanie
Przepytywanie
Doradzanie rozwiązań

Działania wymienione w kategorii „unikanie” mają na celu zmianę tematu rozmowy na
bardziej wygodny i odejście od trudnych przeżyć ujawnianych przez rozmówcę. Intencją takiego
postępowania jest chęć pocieszenia, uspokojenia drugiej osoby, odciągnięcia jej od koncentracji
na negatywnych przeżyciach. W rzeczywistości skutek takich prób jest często przeciwny i może
prowadzić do poczucia bycia lekceważonym i niewysłuchanym. Jeśli uczeń w trakcie rozmowy
ujawnia swoje zakłopotanie, napięcie, mówi o trudnych dla niego doświadczeniach to poniższe
techniki mogą okazać się nieefektywne (por. Gordon, 2000):
• Brak uwagi – zmiana tematu rozmowy na bardziej przyjemny, interesujący, mający
odwrócić uwagę osoby od trudności i uspokoić. W rzeczywistości odsunięte w czasie
problemy ujawniają się w kolejnych spotkaniach lub uczeń rezygnuje z ich ponownego
omawiania, gdyż dostrzega brak zainteresowania.
• Uspokajanie – pocieszanie, dodawanie otuchy, poszukiwanie dobrych skutków przykrych
wydarzeń. Z jednej strony jest to sposób na chwilową zmianę nastawienia, z drugiej
strony osoba, która ujawnia trudne przeżycia pozostaje z nimi sama i nie znajduje rzeczywistego wsparcia w poszukiwania rozwiązania.
• Racjonalizowanie – polega na przedstawianiu logicznych rozwiązań, próbach racjonalnego wyjaśniania emocji i trudności osoby. Działanie takie jest pomocne na etapie
szukania rozwiązań, jednak w momencie ujawnienia emocji oddala od ich przeżywania.
Osoby odczuwające wysokie napięcie często nie postępują logicznie, a pouczanie ich
o racjonalnych zasadach postępowania może prowadzić do zniechęcenia.
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Osądzanie to próba przekonania drugiej osoby do własnego zdania, to brak wysiłku podejmowanego w celu zrozumienia kogoś z jego perspektywy a korzystanie tylko z własnego sposobu
widzenia problemu (por. Stewart, 2011). Do tej kategorii należą następujące szczegółowe bariery:
• Krytykowanie – jest przeciwne do okazywania zrozumienia, powoduje, że rozmówca
reaguje obronnie, zniechęca się do ponownego ujawniania siebie i rozmowy o problemach z obawy przed kolejną krytyką. Powoduje to poczucie bycia kimś gorszym, postępującym niewłaściwie ale bez informacji o tym, jak zmienić swoje zachowanie na
konstruktywne.
• Obrażanie – jest połączone z nadawaniem oceniających etykiet, np. „infantylny”, „zacofany”, „mądrala”. Etykiety przyporządkowują ludzi i ich postępowanie do określonych
kategorii i nie pozwalają spojrzeć na każdą osobę w sposób niezależny i podmiotowy.
• Diagnozowanie – jest nadawaniem etykiet i przekonaniem, że poznało się daną osobę,
a jej postępowanie może być przewidziane na podstawie dotychczasowej obserwacji
i wyciągniętych wniosków. Skutkiem jest zniechęcenie do pracy nad sobą, gdyż każde
kolejne zachowanie odbierane jest przez pryzmat z góry założonej oceny i trudno jest
wyjść poza schemat, którego zostało się przyporządkowanym.
Dawanie rozwiązań, które może przybrać formę mniej lub bardziej dyrektywną, wynika
zwykle z troski i chęci rozwiązania problemu danej osoby. Jeśli rozwiązania są sugerowane zbyt
wcześniej w procesie wspierania klienta to pozbawiają go możliwości decydowania o sobie,
samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań. Sugerowane porady, bez właściwej eksploracji
problemu i poznania rozmówcy, mogą być nieadekwatne do sytuacji i posiadanych przez ucznia
możliwości (por. Gordon, 2000; Stewart, 2011).
• Rozkazywanie lub grożenie – jest najbardziej dyrektywnym sposobem na zmianę cudzego
zachowania. Pozbawia możliwości stanowienia o sobie, często przeradza się w szantaż,
zachęcanie do zmiany w celu uniknięcia kary, np. „Jeśli nie podejmiesz decyzji w przeciągu 10 minut kończymy spotkanie i dalej radzisz sobie sam.”; „Natychmiast posprzątaj
książki – bo ja tak mówię!”
• Moralizowanie – wskazywanie rozwiązań właściwych, informowanie o tym jak powinno
się postępować, co należy robić. Rozwiązania takie nie uwzględniają indywidualnych
motywacji i potrzeb.
• Doradzanie – podawanie gotowych rozwiązań problemu może być oznaką braku zaufania
do drugiej osoby, iż tak jest w stanie wybrać odpowiednie działanie samodzielnie. Doradzanie nie uwzględnia wszystkich możliwych aspektów danego problemu – wiedzę
o nich posiada natomiast osoba, której się doradza i to ona jest w stanie z pomocą innych
znaleźć rozwiązanie dla siebie najlepsze.
***

Rozdział 5. Efektywna komunikacja z klientem
Przedmiotem niniejszego rozdziału był proces komunikacji interpersonalnej, jego komponenty, techniki zwiększające skuteczność porozumiewania się oraz bariery utrudniające komunikację. Wybór zagadnień wiązał się z jednym z zadań doradcy zawodowego, którym jest budowanie warunków do analizy siebie i odkrywania swoich zainteresowań i predyspozycji. Doradca
dąży do tego, by uczeń podjął samodzielną decyzję dotyczącą własnego rozwoju. W osiągnięciu
tego celu znaczenie ma szereg czynników, wśród których znajduje się jakość komunikacji interpersonalnej między doradcą a jego klientem (por. Stewart, 2015).
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Rozdział 6. Zasady prezentacji i omawiania
wyników diagnozy

Rodzaje diagnoz stosowanych w doradztwie zawodowym
Doradztwo zawodowe ma na celu ukierunkowanie młodych osób wchodzących na rynek
pracy oraz tych, które straciły zatrudnienie, na znalezienie odpowiedniej drogi rozwoju. Proces
doradczy jest bardzo złożony i wymaga dogłębnej analizy. Kluczowe znaczenie ma tu zarówno
etap pozyskiwania danych, jak i poprawna analiza otrzymanych informacji. Działania te pozwalają bowiem na wyciągnięcie odpowiednich wniosków oraz prezentację i omówienie wyników
diagnozy.
Pojęcie „diagnoza” pochodzi od greckiego słowa diágnõsis, które oznacza rozpoznanie
(Kopaliński, 2014). W ujęciu psychologicznym natomiast diagnoza może oznaczać zarówno
proces diagnozowania, jego efekty, jak i odnosić się do dziedziny nauki. (Stemplewska-Żakowicz,
2009, s. 15) Tak szerokie ujęcie tego zagadnienia obejmuje szereg działań, które pozostają ze
sobą we wzajemnej korelacji przyczyno-skutkowej. Wybór odpowiednich narzędzi badawczych
daje bowiem zielone światło do poprawnego zbierania danych i poddania ich ocenie. Otrzymane wnioski pozwalają z kolei na udzielenie odpowiedzi na postawione pytania diagnostyczne.
Proces diagnozowania bardzo często przedstawiany jest także jako rozwiązywanie problemu
(Turner, DeMers, Fox i Reed, 2001), a także jako rozpatrywanie kolejnych hipotez umożliwiających prezentację odpowiedzi na zaistniały problem diagnostyczny. (Fernández-Ballesteros i in.,
2001).
Polscy badacze i naukowcy najczęściej w swych rozważaniach odnoszą się do definicji
zaprezentowanej w 1973 roku przez Stefana Ziemskiego. Określił on wówczas pojęcie diagnozy
jako „rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego
objawów, w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości” (Ziemski, 1973, s. 17). Definicja ta,
ze względu na dość szerokie ujęcie, znajduje zastosowanie do dziś w wielu dziedzinach nauki,
także w doradztwie zawodowym.
Stemplewska-Żakowicz (2009) zwraca jednak uwagę, iż w obszarze psychologii diagnoza
jako „rozpoznanie” jest swoistym zawężeniem tematu. W języku polskim kojarzy się przede
wszystkim z medycznym modelem diagnozy nozologicznej. Natomiast efektem diagnozy
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psychologicznej winno być przede wszystkim zrozumienie badanego zjawiska, wyjaśnienie jego
przyczyn, wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów zmian, przewidywanych następstw oraz
nakreślenie właściwego planu interwencji, który będzie ewaluowany poprzez odpowiednie
monitorowanie.
Wspomniane rozpoznanie w procesie diagnozowania w doradztwie zawodowym może przykładowo odnosić się do poznania uzdolnień jednostki, jej wrodzonych predyspozycji, umiejętności interpersonalnych czy cech temperamentu. Zebrane w toku analizy dane nie będą jednak
miały większej wartości, jeśli nie zostaną poprawnie zaprezentowane i omówione. Wówczas
proces doradczy dopiero można uznać za komplety i przynoszący pożądane efekty. Analizując
pojęcie diagnozy, należy więc zwrócić szczególną uwagę dwa kluczowe elementy, na których
cały ten proces się opiera, czyli doświadczenie i rozumowanie.
Ziemski w swych badaniach opierał się na zagadnieniu diagnozy rozwiniętej, która jego
zdaniem składa się z pięciu rodzajów diagnozy cząstkowej, w tym:
1. Klasyfikacyjnej (typologicznej)
2.	Genetycznej
3. Znaczeniowej
4. Fazy
5. Prognostycznej
(por.:Ziemski, 1973, s. 66–68)
Pierwsza z nich cieszy się znacznym uznaniem wśród doradców zawodowych. Opiera się ona
na dążeniu do przyporządkowania indywidualnych cech danej osoby do przyjętych powszechnie
norm, kryteriów podziału czy gatunków. W toku pracy doradcy stosują różnego rodzaju ankiety,
testy i inwentarze. Często posługiwali się tak zwanym Kwestionariuszem Preferencji Zawodowych (KPZ) opracowanym przez Johna Hollanda. W 1958 roku zaprezentował on teorię, według
której do wykonywania poszczególnych zawodów skłania ludzi własna osobowość, jak i szereg
czynników pochodzących z najbliższego otoczenia. W takim rozumowaniu wybór zawodu jest
kombinacją osobistych zainteresowań oraz preferencji z perspektywami, jakie stwarza w danym
momencie rynek pracy. Zdaniem Hollanda „wybór kariery zawodowej jest przede wszystkim
formą rzutowania osobowości w świat pracy w następstwie identyfikowania się jednostki ze
stereotypami społecznymi. Człowiek, porównując własne ‘Ja’ z percepcją świata zawodów,
kolejno akceptuje i odrzuca poszczególne opcje, by wreszcie dokonać ostatecznego wyboru”
(Bańka, 1995, s. 139).
W praktyce, doradcy zawodowi na bazie odpowiedzi udzielonych przez osoby badane,
dokonują określenia ich indywidualnych predyspozycji, w odniesieniu do wyodrębnionych przez
Hollanda typów osobowości zawodowych. Prezentacja i omówienie wyników diagnozy ukierunkowane jest wówczas na przekazanie ogólnej informacji, na podstawie której, możliwy staje się
wybór zawodów najlepiej dopasowanych do posiadanych cech osobowości.
Wśród często stosowanych diagnoz klasyfikacyjnych wymienić należy także te, które nawiązują do teorii cechy i czynnika. Główne założenia tej teorii opierają się na przeświadczeniu,

Rozdział 6. Zasady prezentacji i omawiania wyników diagnozy
że cechy danego człowieka, takie jak jego zainteresowania czy umiejętności, można mierzyć.
Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do zawodów, które definiowane są pod kątem wymagań
stanowiskowych. Satysfakcja zawodowa w tej sytuacji jest kombinacją posiadanych przez człowieka cech oraz kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie.
Inne typy diagnoz klasyfikacyjnych, o których należy wspomnieć, opierają się na dorobku
nurtu psychometrycznego, czyli podejścia strukturalnego, dla którego typowe jest tworzenie
różnego rodzaju narzędzi pomiarowych do badania i diagnozowania zainteresowań oraz zdolności osób badanych. Przykładem może tu być kwestionariusz Federica Kudera badający zainteresowania (Savickas, Taber i Spokane, 2002), koncepcja inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera dotycząca uzdolnień, czy też koncepcja stylów uczenia się Davida Kolba (Rosalska, 2012).
Ten typ prezentacji wyników diagnozy cechuje duży stopień obiektywizmu. Decydujący wpływ
na to ma fakt, iż narzędzie używane do rozpoznania, ma silnie ugruntowane korzenie w teorii.
Dzięki temu prezentacja i omówienie diagnozy, daje osobom zainteresowanym pomocą doradcy
zawodowego, konkretną odpowiedź, jak i klucz do interpretacji.
Diagnoza genetyczna jest z kolei szczególnie przydatna w procesie diagnozowania różnego
rodzaju niepowodzeń – edukacyjnych, czy tych występujących na rynku pracy. Badane zagadnienie podlega w tym modelu analizie pod kątem potencjalnych przyczyn i skutków. Patrząc
z perspektywy doradcy zawodowego, ten rodzaj diagnozy daje szersze możliwości spojrzenia
na sytuację oraz przeanalizowania jej pod różnymi kątami. Z kolei dla osoby badanej, jest to
okazja do lepszego zrozumienia zaistniałej sytuacji, ponownego przeanalizowania tego, co się
wydarzyło, zyskania większej samoświadomości. Bardzo obrazowym przykładem omawianego
rodzaju diagnozy jest rozpoznawanie przekonań poznawczych. Często zdarza się bowiem, że
bazowanie jedynie na własnych przekonaniach zaciera faktyczny obraz rzeczywistości.
Z kolei diagnoza znaczenia, zwana też diagnozą celu, skupia się na analizie wybranego zagadnienia oraz jego wpływu na szerokie spektrum zjawiska. Dzięki rozpoznaniu czynnika determinującego pewne zachowania czy reakcje, możliwe staje się lepsze zrozumienie postępowania
jednostki oraz odpowiednie ukierunkowanie procesu doradczego. Często zdarza się, że decyzje
dotyczące wyboru kierunku kształcenia czy zawodu, są podejmowane w sposób niezależny od
predyspozycji i woli jednostki. Wpływ na to może mieć najbliższe otoczenie, rodzina, sytuacja
życiowa. Odpowiednia prezentacja diagnozy znaczenia może pomóc osobie badanej w innym
spojrzeniu na swoje możliwości oraz ukierunkować ją na inny tor myślenia o swojej przyszłości
zawodowej.
Diagnoza fazy, zdaniem Ziemskiego, określa natomiast etap rozwoju badanego zjawiska
lub też procesu. Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: „w jakiej fazie rozwoju znajduje się
analizowany stan?” często prowadzi do wielu ciekawych wniosków. Ostatnia z diagnoz cząstkowych, czyli diagnoza prognostyczna, ma natomiast na celu wskazanie etapu rozwoju analizowanego zjawiska, czy też procesu. Diagnoza ta łączy dane uzyskane podczas diagnozy genetycznej,
znaczenia oraz fazy. (Jarosz i Wysocka, 2006, s. 20). Należy pamiętać, że wszystkie opisane
powyżej typy diagnoz cząstkowych wzajemnie się uzupełniają.
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Każdy doradca kariery powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Do określenia najważniejszych kompetencji, które są istotne z punktu widzenia prezentacji i omówienia
wyników diagnozy, warto zwrócić uwagę na czynniki takie jak:
• posiadanie wiedzy merytorycznej dotyczącej procesów myślowych, pamięciowych oraz
emocjonalnych,
• umiejętność rozwiązywania problemów jednostki w kontekście społecznym oraz znajomość mechanizmów społecznego funkcjonowania jednostki,
• umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności,
• zdolność do prowadzenia obserwacji oraz rozmów,
• znajomość technik diagnozowania oraz praktyczne ich wykorzystywanie (por.: Jarosz
i Wysocka, 2006).
Wymienione powyżej kompetencje mogą być rozwinięte na różnych poziomach. Decydujące znaczenie w przypadku doradców zawodowych ma ich wykształcenie kierunkowe. Ukończenie studiów pedagogicznych czy socjologicznych daje bowiem możliwość rozwinięcia innych
kompetencji, niż w przypadku osób specjalizujących się w psychologii. Co więcej, doradcą zawodowym może zostać także osoba, która ukończyła w tym zakresie studia podyplomowe.
Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia wobec obszaru obowiązków diagnostycznych.
Zgodnie z definicją przedstawiona przez Stemplewską-Żakowicz (2009, s. 21), kompetencja
diagnostyczna „to umiejętność posłużenia się odpowiednimi metodami (wywiadem, testami,
obserwacją) w celu określenia istotnych – ze względu na świadczoną usługę – właściwości
badanej osoby, grupy, organizacji lub sytuacji” (por.: Paluchowski, 2015). W przypadku kompetencji diagnostycznych doradców zawodowych bardzo ważne jest rozpatrywanie tej kwestii
w kontekście czynności, które są konieczne do wykonania w procesie prezentacji oraz dyskusji
wniosków uzyskanych w toku analizy. Wśród nich należy wymienić:
• opisywanie problemu, czy zagadnienia, które podlega analizie,
• wyjaśnianie zaistniałego stanu rzeczy,
• przewidywanie możliwych dróg postępowania,
• ocenianie postępów diagnozy,
• prezentacja zaleceń (por.: Tarkowski, 2000, s. 96)
Tak szeroki zakres kompetencji oznacza, że doradca kariery musi posiadać wiedzę z zakresu
diagnozy nie tylko w ujęciu teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym.
Dobór odpowiednich narzędzi diagnostycznych uzależniony jest bowiem od tego, z kim
pracuje oraz jakiego zakresu tematycznego dotyczy jego pomoc. Odpowiednie przygotowanie
jest gwarancją uniknięcia błędów w prezentacji wyników diagnozy. Błąd diagnostyczny może
przybierać formę:
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• zagubienia poprawności metodologicznej,
• kierowania się błędnymi przekonaniami,
• niepoprawnej interpretacji oraz oceny otrzymanych danych (por.: Guziuk-Tkacz, 2011,
s. 40).
Przyczyn niepowodzenia w niewłaściwej prezentacji danych diagnostycznych należy
upatrywać w niedostatecznej znajomości tematyki badawczej, zbyt słabych umiejętnościach
komunikacyjnych doradcy, w niewystarczającej wiedzy na temat stosowanych w diagnostyce
metodologii i technik diagnostycznych. Dodatkowe czynniki, które mogą spotęgować niepożądany efekt, to nieodpowiednie warunki pracy, presja czasu czy osób postronnych (Skałbania,
2011). Przyczyny mogą być także zależne od indywidualnych cech doradcy zawodowego.
Guziuk-Tkacz (2011) wskazuje, że zbyt duża pewność siebie, przecenianie posiadanych umiejętności, brak krytycyzmu wobec własnego stylu pracy, brak otwartości oraz empatii, tendencje
do upraszczania spraw, jak i braki we własnej kulturze osobistej czy niewystarczające przygotowanie merytoryczne, mogą prowadzić do błędnych diagnoz i niepoprawnego prezentowania
rozpoznania.
Literatura przedmiotu zwraca także uwagę na ważność relacji zachodzących pomiędzy
doradcą zawodowym a osobą badaną. Powinny być one nacechowane wzajemnym zaufaniem
oraz otwartością. W sytuacji, gdy diagnosta posiada braki merytoryczne w odpowiednim ukierunkowaniu procesu doradczego, czy też wykazuje bariery komunikacyjne, to wówczas szansa
na prawidłową ocenę i prezentację diagnozy maleje. Należy więc pamiętać, że postawa doradcy
zawodowego rzutuje na cały proces doradczy. Pomocne w zrozumieniu tego zagadnienia będzie
przedstawienie typologii postaw zaprezentowanych przez Antoniego Kępińskiego (2002). Wśród
najczęściej spotykanych błędów postawy terapeutycznej wymienił on:
• błąd postawy, który przejawia się w braku elastycznego podejścia i patrzeniem na dany
problem badawczy tylko z własnej perspektywy,
• błąd maski polegający na zasłanianiu się swoją rolą doradcy,
• błąd sędziego, czyli bezpodstawne ocenianie i wartościowanie,
• błąd skupiania się na negatywnych cechach osoby badanej,
• błąd skupiania się na skutkach bez szukania przyczyn,
• błąd redukcji źródeł wiedzy, który polega na niedostrzeganiu korelacji pomiędzy „wiedzą
gorącą”, płynącą z prywatnych doświadczeń życiowych doradcy zawodowego oraz
„wiedzy zimnej”, czyli naukowej i obiektywnej (por.: Kępiński, 2002).
Jarosz i Wysocka wskazują dodatkowo także na inne czynniki, które mają wpływ na
poprawne przygotowanie i prezentację diagnozy. Dotyczą one postaw, jakie diagnosta przybiera
wobec osoby badanej. Do tych najbardziej negatywnych zaliczyć można postawę:
• znudzenia – charakterystyczną dla osób przeświadczonych o posiadanych wysokich
kompetencjach;
• zimnego naukowca, która przejawia się w chęci poznania i rozwiązania problemu
w oderwaniu od osoby, która zgłosiła się po pomoc;
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•
•
•
•

sztywnego dydaktyka,
osoby obojętnej,
typowego psychoterapeuty,
indywidualnego społecznika, czyli osoby, która prowadzi proces diagnozy według
własnych, wewnętrznie zrodzonych przekonań,
• społecznika kolektywnego, polegająca na skupieniu się diagnosty wokół instytucjonalnych uwarunkowań, w oderwaniu od problemów jednostki,
• moralisty dążącego do realizacji własnych idei (por.: Jarosz i Wysocka, 2006, s. 45)
Z powyższych rozważań jasno wynika, że doradca kariery poza przygotowaniem czysto
teoretycznym, bazującym na wiedzy akademickiej, powinien także w swojej pracy kierować się
umiejętnościami „miękkimi”, czyli otwartością umysłu, czujnością, empatią I komunikatywnością. Prezentowana przez doradcę postawa przekłada się bowiem na jakość jego pracy.
W procesie prezentacji i dyskusji diagnozy bardzo ważne jest też uwzględnienie możliwych
do popełnienia błędów i zminimalizowanie ich wpływu. Odnosi się to zarówno do cech, które
posiada osoba badana, jak i do jej możliwości oraz perspektyw rozwojowych. Odwołując się do
zasad poznania społecznego mogą tu wystąpić następujące błędy w ocenie bieżącej sytuacji:
• tendencji centralnej,
• kontrastu,
• efektu pierwszeństwa,
• efektu świeżości,
• efektu aureoli (za: Kossowska, 2001, s. 41, por.: Wojciszke, 2011.)
Pierwszy z nich polega na nieużywaniu w ocenach wartości skrajnych, co w konsekwencji
prowadzi do uzyskania wyników podobnych, zbliżonych do średniej. Błąd kontrastu skłania natomiast doradcę zawodowego do przypisywania osobie badanej cech, czy umiejętności przeciwnych wobec tych, jakie sami posiadają. Najczęściej także wszelkie cechy, które doradca postrzega
jako pożądane u osoby badanej, są wyolbrzymiane i przedstawiane jako kluczowe. Niestety
niejednorodnie wizja doradcy dotkniętego błędem kontrastu mija się z celem.
Efekt pierwszeństwa i świeżości stoją wobec siebie w opozycji. W przypadku pierwszego
z nich diagnosta kieruje się w całym procesie prezentacji informacjami, które uzyskał na początku
badania. Dają one obraz całości zagadnienia i nie pozwalają na szersze spojrzenie na dany
problem. Efekt świeżości skłania natomiast diagnostę do kierowaniu się w procesie wydawania
i prezentacji wyników diagnozy informacjami, które zostały pozyskane jako jedne z ostatnich.
Ostatni ze wskazanych typów błędów, zwany efektem aureoli, przejawia się z kolei w rzutowaniu wyniku oceny wydanej wobec danego czynnika na inny. Zwykle zjawisko to przybiera
skrajną postać – negatywną, bądź pozytywną (Rosalska, 2012).

Rozdział 6. Zasady prezentacji i omawiania wyników diagnozy

Obszary funkcjonowania człowieka podlegające prezentacji
i dyskusji wyników w diagnostyce
Współczesny rynek pracy charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką zmian. Wraz z rozwojem
technologicznym oraz powszechnym dostępem do informacji, zmieniło się nastawienie młodych
ludzi do zatrudnienia. Nie jest ono obecnie postrzegane jedynie jako źródło utrzymania i zapewnienia podstawowych potrzeb. Staje się środkiem do realizacji własnych aspiracji, podnoszenia
statusu społecznego i poszerzania kompetencji.
Szybki rozwój rynku pracy to także duże wyzwanie dla doradców zawodowych. Znajomość realiów panujących aktualnie w sferze zatrudnienia, także z uwzględnieniem społecznego przekroju demograficznego, to podstawowa do działania w codziennej pracy. Trzeba przy
tym pamiętać, że sama diagnoza nie jest głównym celem działań doradcy. Najważniejszy jest
tu proces pozyskania odpowiednich danych, ich analiza oraz prezentacja i dyskusja. Analizując
proces doradczy z perspektywy celów, należy rozpatrywać je przez wzgląd na cztery podstawowe perspektywy. Wśród nich decydujące znaczenie mają:
• perspektywa edukacyjna,
• perspektywa problemów sytuacyjnych
• perspektywa potrzeb i oczekiwań rynku pracy,
• perspektywa procesu doradczego (por.: Rosalska 2012)
Pierwsze z wymienionych ujęć dotyczy postrzegania procesu doradczego w odniesieniu do
całej ścieżki edukacyjnej, którą musi przejść jednostka dążąca do wejścia na rynek pracy. Drugie
natomiast pozwala na określenie położenia danej osoby w kontekście jej potrzeb, zasobów
i dotychczasowych przeżyć. Perspektywa analizująca sytuację na rynku pracy ukierunkowana
jest natomiast na odpowiednie skorelowanie indywidualnych cech jednostki z aktualnym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Analiza ta ma na celu podniesienie szans na
znalezienie zatrudnienia, bądź też utrzymania posiadanego stanowiska pracy.
Ostatnie z ujęć związane jest z planowaniem oraz realizacją procesu wsparcia doradczego.
Specjaliści z dziedziny doradztwa zawodowego wyodrębnili wiele list i katalogów zmiennych, które powinny być poddawane analizie w procesie diagnostycznym. Mają one decydujące
znaczenie podczas podejmowania decyzji związanych z wyborem danego zawodu czy stanowiska pracy. Wśród najczęściej stosowanych technik wymienia się:
• listy zmiennych stosowane w procesie samopoznania,
• model mogę-chcę-potrzeba oraz chcieć-potrafić-móc,
• model piramidy kompetencji (Rosalska, 2012).
Najbardziej obszerną spośród wymienionych powyżej technik prezentacji obszarów podlegających analizie jest metoda list zmiennych. Cechuje ją brak większego usystematyzowania
i kategoryzacji. Zawiera zasób zmiennych w formie propozycji, które powinny być traktowane
przez doradcę zawodowego jako podpowiedź do dalszej analizy.
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Przykładowe czynniki, które powinny mogą podlegać analizie w procesie diagnostycznym to:
• zdolności, kompetencje,
• talenty,
• doświadczenia,
• ograniczenia,
• wartości,
• postawy,
• zainteresowania,
• aspiracje,
• szanse,
• styl życia (Blum i Davis, 2010).
Taką koncepcję przedstawiły dwie amerykańskie specjalistki zajmujące się zagadnieniem
doradztwa zawodowego. Wymienione przez nie propozycje zmiennych mogą pomóc doradcom
zawodowym w pozyskaniu oraz analizie danych. Jego specyfika może być bowiem dokładnie
określona dopiero wtedy, gdy zostanie poddana analizie w odniesieniu do konkretnej sytuacji
czy wobec jednostki.
Listę, ujmującą zmienne w sposób bardziej syntetyczny, zaproponował z kolei Meredith
Belbin, brytyjski specjalista z dziedziny zarządzania zespołami. Jego zdaniem analizie w procesie
diagnozy powinny podlegać:
• cechy osobowości,
• zdolności umysłowe,
• bieżące wartości i motywacje,
• ograniczenia zewnętrzne,
• doświadczenie,
• uczenie się ról (Aritzeta, Swailes i Senior, 2005; Belbin, 2003)
Przedstawione przez Belbina kryteria pozwalają na przeprowadzenie bardzo szeroko zakrojonej analizy danych. W całym procesie kluczowe więc będzie wybranie tych najważniejszych
informacji i odpowiednia ich prezentacja. Belbin (2003), dzięki takiemu sformułowaniu listy
czynników, które powinny podlegać diagnozie, dowiódł, że aby poprawnie i z zaangażowaniem
wykonywać swoje obowiązki w pracy, osoba powinna być rozpatrywana w odniesieniu do jej
możliwości przystosowania się do przyszłych zadań. W procesie diagnozowania predyspozycji
zawodowych należy więc przede wszystkim badać posiadane przez daną osobę kwalifikacje, jej
dotychczasowe doświadczenie, zdobyte referencje, a także jej uzdolnienia, umiejętność dopasowania się do wymogów ryku pracy czy wszechstronność.
W przypadku modelu znanego pod nazwą „mogę-chcę-potrafię” prezentacji powinny
podlegać trzy główne grupy danych:
• skupione wokół kategorii „mogę”, która dostarcza informacji na temat posiadanych przez
daną osobę umiejętności, uzdolnień, stanu zdrowia, statusie społecznym oraz sytuacji
finansowej.
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• związane z pojęciem „chcę”, które wzbogacają diagnostę o informacje związane z pragnieniami danej osoby, z jej zainteresowaniami oraz posiadanymi aspiracjami czy marzeniami
i planami na przyszłość.
• identyfikujące kategorię „potrafię”, w postaci danych o aktualnych trendach rynku pracy,
opisujące sytuacje społeczne i ekonomiczne panujące w danym kraju oraz dotyczące
polityk zatrudnienia.
Zadanie doradcy zawodowego, który wykorzystuje opisywaną metodę do analizy i prezentacji diagnozy, polega na identyfikacji cech, które posiada osoba badana w dwóch pierwszych
obszarach i następnie skorelowanie ich z wynikami uzyskanymi z ostatniej grupy – „potrafię”.
Analogiczny sposób zbierania danych występuje w modelu „chcieć, potrafić, móc”, (wollen,
können, dürfen) (por.: Steffen, 2008, s. 28) czy też w prezentacji zmiennych zaproponowanej
przez Uta Glaubitz, która jest doświadczonym doradcą zawodowym pochodzącym z Niemiec.
W swych działaniach promuje ona tezę, że w procesie diagnozy, doradca kariery powinien dążyć
do udzielenia przez osobę badaną odpowiedzi na następujące pytania:
• Co potrafię?
• Czego chcę?
• Gdzie znajdę zawód, który do tego pasuje? (Glaubitz, 2014).
Kolejny model, który często wykorzystywany jest przez doradców zawodowych do prezentacji obszarów podlegających diagnozie, należy do grupy metod behawioralnych. Termin „piramida kompetencji” odnosi się do trzech elementów:
• Kompetencji bazowych,
• Kompetencji zawodowych,
• Kompetencji wyróżniających.
Pierwsza grupa kompetencji pozwala na przeanalizowanie cech społecznych danej jednostki,
poznanie poziomu jej kultury osobistej, jak i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Kompetencje zawodowe są ściśle związane z konkretną branżą, dziedziną, w której specjalizuje się dana
osoba. Analizie podlegają więc takie czynniki jak fachowość, biegłość w danej dziedzinie, poziom
specjalizacji zawodowej czy biegłość w wykonywaniu danych prac. Trzeba pamiętać, że poziom
kompetencji zawodowych jest silnie skorelowany z indywidualnymi predyspozycjami jednostki
oraz jej wrodzonymi możliwościami i uzdolnieniami. Ostatni typ kompetencji, czyli wyróżniające, pomagają przedstawić czynniki, które stanowią element przewagi konkurencyjnej. Mogą
one przejawiać się w posiadaniu bardzo specjalistycznej wiedzy, znajomości rzadko spotykanego
języka obcego, czy wyjątkowo bogatego doświadczenia zawodowego.
Umiejętności wymienione w dolnej części piramidy są dość powszechne. Można je znaleźć
w wielu grupach zawodowych i nie są zróżnicowane. Umiejętności zazwyczaj znajdujące się
na drugim poziomie, tj. profesjonalne, pozwalają wyciągnąć szersze wnioski i dać doradcom
znacznie większy zakres istotnych informacji na temat diagnozy. Posiadanie wszystkich daje
kompetencje wyróżniające. Identyfikacja ich często prowadzi do przejścia na ścieżkę zawodową
(Rosalska, 2012).
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Prezentacja i omówienie wyników diagnozy powinno przebiegać w przemyślany przez
doradcę sposób i opierać się na solidnej wiedzy, którą zdołał on zdobyć w toku analizy. Skuteczność tego procesu zdeterminowana jest przez wiele czynników. Kluczowe znaczenie ma tu
jednak usilne dążenie do poznania indywidualnych cech osoby badanej. Należy pamiętać, że
bardzo ważną rolę w prezentacji otrzymanych wyników odgrywają biologiczne predyspozycje
człowieka, jego uzdolnienia i zainteresowania, a także posiadane kwalifikacje i kompetencje oraz
umiejętność dążenia do wybranych celów.
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Rozdział 7. Zalecenia dotyczące skutecznych
metod motywowania osoby poszukującej pracy

Wykorzystanie teorii motywacji w pracy doradcy
zawodowego
Motywacja do pracy to zagadnienie, które od wielu lat budzi zainteresowanie wśród specjalistów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomistów, socjologów czy psychologów.
Według definicji Słownika Psychologii, motywacja to „siła lub siły napędowe, odpowiedzialne
za rozpoczęcie, trwanie i siłę zachowania nastawionego na cel” (Colman, 2009, s. 412). Natomiast „motywować” oznacza „skłaniać kogoś do robienia czegoś, zachęcać, pobudzać do czegoś,
rozbudzać w kimś motywację do jakiegoś działania, wpływać mobilizująco” (Dudaj, 2005, s. 536),
bądź „pobudzać do działania, wywoływać stan motywacji; stanowić cel, podnietę” (Reber, 2000,
s. 385).
Motywacja postrzegana jest zwykle jako proces, który aktywuje, wytycza oraz podtrzymuje
ustalone zachowania ludzi. Celem tych działań jest osiągnięcie ściśle określonych i z góry zaplanowanych rezultatów. Trzeba przy tym pamiętać, że proces ten zachodzi, gdy spełnione zostaną
dwa podstawowe warunki (Pawłowska, 2009):
• osiągnięcie celu musi być postrzegane przez człowieka jako użyteczne,
• prawdopodobieństwo realizacji celu przez jednostkę musi być wyższe od zera.
W ramach kierowania zespołem ludzi, przedsiębiorstwem czy też inną jednostką społeczną,
znajomość problematyki dotyczącej motywacji do pracy powinna stanowić dominujący element
całego procesu zarządzania. Cały wachlarz czynników, które zachęcają ludzi do zachowania się
w zamierzony, określony sposób, to podstawowy zakres wiedzy, jaką powinny posiadać osoby
zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi, managerowie czy doradcy zawodowi (por.:
Denhardt, Denhardt, i Aristigueta, 2008; Ganta, 2014).
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Zdecydowana większość współczesnych badań dotyczących procesu motywacji
prowadzona jest w odniesieniu do trzech głównych nurtów. Pierwszy z nich stanowi podejście fizjologiczne, dla którego zasadniczą kwestią jest funkcjonowanie układu nerwowego
i procesy biochemiczne, stanowiące podłoże motywacji. Pojęcia wyjaśniające, które tu
znajdujemy to: pierwotne popędy (np.: głód, pragnienie, potrzeby seksualne, unikanie bólu
itp.), popęd i homeostaza. Nurt behawioralny kładzie nacisk na „rozwijanie i udoskonalanie
teorii popędów i teorii uczenia się” (Reber, 2000, s. 384). Trzecie podejście w kontekście
motywacji to nurt psychospołeczny, nastawiony na wyjaśnianie skomplikowanych, wyuczonych zachowań ludzkich. W tym nurcie pojęciami opisującymi czynniki motywujące są:
hierarchia potrzeb, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, uświadomiona i nieświadoma
oraz dysonans poznawczy (Reber, 2000; Zimbardo, Johnson i Werber, 2006).
Ludzie są motywowani, gdy spodziewają się, że ich postępowanie pozwoli im na zrealizowanie założonego celu i otrzymanie ważnej nagrody, która zaspokoi ich potrzeby. Natomiast
potrzeba to ich stan wewnętrzny, który determinuje postrzeganie wykonywanych działań
i poleceń, jako bardzo atrakcyjnych (por.: Rathus, 2004).
Odczuwanie potrzeb kieruje postępowaniem jednostki (Juchnowicz, 2000). Jeśli potrzeba
nie zostanie zaspokojona, to jednostka odczuwa z reguły pobudzenie do dalszego działania
i ponownie powstaje chęć jej zaspokojenia. Określane są warunki oraz sposób zachowania, które
pozwolą doprowadzić do zaspokojenia zaistniałej potrzeby. Następnie rozpoczyna się proces
realizacji spełnienia potrzeby, po którym poddawany jest ocenie stopień jej zaspokojenia. Gdy
ocena postrzegana jest jako pozytywna, to wówczas staje się kluczem do zastosowania określonego rozwiązania. W sytuacji odwrotnej, gdy przyjęte rozwiązanie zostaje odrzucone przez
jednostkę, rozpoczyna się ponownie proces poszukiwania nowego, bardziej efektywnego
sposobu zaspokojenia danej potrzeby (Zimbardo, Johnson i Werber, 2006).
W procesie motywowania ważny jest też cel, do którego dana jednostka dąży. Może on mieć
charakter materialny, gdzie przykładem jest płaca, lub też niematerialny – związany z poczuciem
spełnienia i satysfakcji. Celem może stać się też chęć uzyskania nagrody w postaci uznania przełożonych czy podwyżki. Zależne jest to od wielu czynników, jednak decydujące znaczenie ma
tutaj osobowość jednostki, jej umiejętności oraz reprezentowany system wartości (por.: Rathus,
2004).
Nie bez znaczenia pozostaje także wiek czy płeć pracownika, poziom jego wykształcenia,
posiadane doświadczenie zawodowe, sytuacja rodzinna oraz obowiązujące w środowisku
jednostki wzorce kulturowe, które determinują ich dążenia (Jasiński, 1998).
Badania dowodzą, że bardzo ważny jest także stopień motywacji. Zbyt silna motywacja
może bowiem wręcz paraliżować działanie i wpływać negatywnie na napięcie emocjonalne
(Borkowska, 1985; Zimbardo, Johnson i Weber, 2006). Z kolei nadmierne napięcie emocjonalne
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może wpływać destrukcyjnie na zwykłe, ludzkie czynności. Człowiek rozwiązuje problemy oraz
osiąga najlepsze efekty przy średnim poziomie motywacji (Pietroń-Pyszczek, 2007).
Zagadnienia motywowania i motywacji są bardzo szerokie. Nie powinien więc nikogo dziwić
fakt, że podlegają one ciągłym analizom i badaniom. Nieustannie trwają dyskusje nad najlepszymi i najbardziej efektywnymi metodami motywowania ludzi. Rozważania te są szczególnie
mocno ukierunkowane na motywowanie pracowników (Czerniawska, 1980). Justyna Osuch
(2012) analizując różne formy motywowania pracowników stwierdza, iż motywacja do pracy
nie jest jedynie związana z podnoszeniem poziomu płac oraz stwarzaniem pracownikom szansy
doskonalenia zawodowego. Przedstawiciele poszczególnych grup społecznych mają bowiem
inne potrzeby, które stają się siłą napędową do działania. Wybór skutecznej metody motywowania zależny jest więc przede wszystkim od grupy odbiorców, do których danych przekaz jest
kierowany.
Stworzenie systemu motywacyjnego, który będzie dostosowany do potrzeb oraz możliwości pracodawcy i zarazem będzie odpowiadał na oczekiwania pracowników, nie jest zadaniem
łatwym. Istnieje bowiem wiele czynników zewnętrznych zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz wewnętrznych wynikających ze zmian wewnątrz firmy, które utrudniają realizację
przyjętej strategii. Na dynamikę zmian w zakresie potrzeb pracowników, jak i kadry zarządzającej
ma wpływ nie tylko sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, ale także możliwości, jakie oferuje
lokalny rynek. Dodatkowo z roku na rok rośnie liczba oraz różnorodność składników płacowych
i pozapłacowych wchodzących w skład systemu motywacyjnego. Ciężko tu o jednoznaczną
odpowiedź i utarty schemat postępowania.
Budowanie kapitału ludzkiego i jego ciągły rozwój dokonuje się w ramach funkcji personalnej każdego z przedsiębiorstw. Poprawna komunikacja, jasny system oceniania, nagradzania,
jak i możliwości rozwoju kształtują stosunki międzyludzkie. Realizacja wspomnianych procesów
nie jest możliwa bez odpowiedniej motywacji. Rainer Niermeyer, specjalizujący się w doradztwie i coachingu, twierdzi, że konieczne jest posiadanie kilku umiejętności, które pozwolą na
skuteczne motywowanie siebie i innych. Wśród kluczowych cech wymienia:
• siłę przekonywania,
• zorientowanie na cel,
• umiejętność przekazywania informacji zwrotnej,
• empatię.
Jego zdaniem są to podstawowe umiejętności osobiste, które mogą być rozwinięte na
różnym poziomie u każdej jednostki z osobna. To, co stanowi największą wartość, to konieczność ich stałego rozwijania i ćwiczenia. W sytuacji, gdy w procesie rozwoju osobistego zabraknie
chęci do poszerzania tych umiejętności, człowiek nigdy nie zdobędzie wiedzy, jak skutecznie
motywować siebie i innych, do osiągania lepszych wyników w pracy (Niermeyer, 2009).
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Specjaliści z wielu dziedzin, którzy zajmują się analizą problematyki motywacji, często
w swych rozważaniach bazują na teorii przedstawionej przez Abrahama Maslowa. Dorobek
naukowy jednego z najbardziej poważanych psychologów XX wieku, nadal jest wykorzystywany
w naukach humanistycznych, jak i społecznych. Przedstawiona przez niego teoria wyjaśnia
sposób, w jaki ludzie zaspokajają pojawiające się w ich świadomości potrzeby.

Rysunek 22. Piramida potrzeb Maslowa.

Podstawę doświadczenia satysfakcjonującej homeostazy stanowią zaspokojone potrzeby
fizjologiczne. Na kolejnym szczeblu znajduje się dążenie do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Poczucie stabilności, porządku czy sprawiedliwości pojawia się wtedy, gdy potrzeby fizjologiczne zostaną zaspokojone. Bardzo ważną rolę odgrywają w życiu człowieka także potrzeby
społeczne. Nawiązywanie relacji z innymi osobami, potrzeba afiliacji oraz przynależności do
grupy. Grupa tych potrzeb ma bardzo duże znaczenie, ponieważ niezaspokojenie ich może
doprowadzić do wyobcowania jednostki, zrodzenia się poczucia odtrącenia. Uniemożliwia to
w konsekwencji sprawne funkcjonowanie danej osoby w życiu społecznym, także w miejscu
pracy. Kolejne w hierarchii potrzeb są dążenia do uznania. Profesjonalizm i starania jednostki,
choć często realizowane w sposób subiektywny, nie polegają tylko i wyłącznie na chęci zaspokojenia własnego ego. Ważne, żeby uznanie płynęło od innych – opiekunów, grupy rówieśniczej czy przełożonych. Trzeba przy tym pamiętać, że zbyt silne dążenie do zdobycia uznania
może utrudniać współpracę z otoczeniem, jak i przyczynić się do zahamowania efektywności.
Na ostatnią grupę potrzeb bardzo duży wpływ mają ambicje człowieka oraz potrzeba ciągłego
podnoszenia sobie poprzeczki w realizowanych działaniach. Dążenie do wyznaczonego celu staje
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się priorytetem. O ile na przeszkodzie w realizacji nie staną przesadnie wygórowane ambicje,
to grupa potrzeb związanych z samorealizacją staje się motorem napędowym do stałego poszerzania horyzontów. W opinii Maslowa „człowiek musi być tym, kim może być. Musi być wierny
swojej naturze. Potrzebę tę możemy nazwać samorealizacją” (Penc, 1998).
Przekładając te wartości na środowisko pracy, można dostrzec wiele ciekawych zależności.
Realizacja potrzeb podstawowych może oznaczać dla pracownika zaspokojenie potrzeb związanych z płacą oraz zapewnieniem odpowiednich warunków lokalowych i sanitarnych w miejscu
pracy. Potrzeby bezpieczeństwa skupione są natomiast wokół gwarancji ciągłości zatrudnienia,
zapewnienia godziwej emerytury po wielu latach pracy czy możliwości korzystania z pakietu
socjalnego. Potrzeby przynależności zaspokajane są natomiast poprzez kontakty z innymi
pracownikami, czy to w toku pracy, czy też podczas spotkań integracyjnych (por.: Nyameh, 2013).
Zatrudnienie powinno także dawać szanse na realizację potrzeb uznania. Odpowiednie stanowisko, własny pojazd służbowy, udział w ważnych wydarzeniach firmowych. Zaspokojenie tego
rzędu potrzeb otwiera drogę do samorealizacji realizowanej poprzez podnoszenie kwalifikacji,
możliwość samodzielnego podejmowania strategicznych decyzji, czy też partycypacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Pyszczek-Pietroń, 2007)).
Zgodnie z przedstawioną przez Maslowa teorią, w zachowaniu człowieka ujawniają się dwie
prawidłowości/dwa prawa:
• homeostazy,
• wzmocnienia
Potrzeby podstawowe funkcjonują jako układ homeostatyczny. Brak ich zaspokojenia
zaburza równowagę organizmu, zaspokojenie przywraca natomiast tę równowagę oraz skutkuje
wygaśnięciem danej potrzeby i stopniowym ujawnianiem się potrzeb wyższego rzędu. Te z kolei
z chwilą zaspokojenia ulegają wzmocnieniu. Sam Maslow twierdził, że „zaspokojenie wyższych
potrzeb prowadzi do bardziej pożądanych subiektywnie rezultatów, tj. do głębszego szczęścia,
większej pogody ducha I bogatszego życia wewnętrznego.(...) Życie na poziomie wyższych
potrzeb oznacza większą sprawność logiczną, długowieczność, mniej chorób, lepszy sen, apetyt
itp.” (Penc, 1998, ss. 149–150).
Hierarchia potrzeb człowieka ulega przemianie na przestrzeni lat. Zależy to od wieku
danej osoby, jej miejsca zamieszkania czy statusu społecznego, ale także od rozwoju osobowości. W przypadku ostatniego z wymienionych czynników zauważyć można pewną zależność –
bardziej rozwinięta osobowość człowieka, determinuje skłonność do realizacji potrzeb wyższego
rzędu. Poniższy wykres obrazuje omawianą dynamikę zmian.
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Rysunek 23. Rozwój osobowości, a potrzeby człowieka (Penc, 1998, s. 151).
Rys

Analizując czynniki wpływające na poziom motywacji, należy pamiętać, że każdy człowiek
jest inny – ważne są kwestie wychowania, uznawanych wartości, przynależności do danej grupy
społecznej. Dla pewnego grona osób najważniejszą potrzebą może być założenie rodziny, a dla
innych kluczowa może być kariera zawodowa. Punktem styku będą jednak potrzeby oraz dążenie
do ich zaspokojenia (por.: Nyameh, 2013).

Wpływ przemian społecznych na rynek pracy
Dynamika zmian współczesnego świata w znaczący sposób wpływa na nasze życie.
Wyraźnie można zauważyć, że stały postęp naukowo-techniczny przekłada się na zmiany we
wszystkich sferach życia społecznego. Transpozycji ulega styl życia, system wartości, jak i przebieg życia zawodowego. Nie bez znaczenia pozostaje tu także postępujący proces globalizacji,
a powszechny dostęp do informacji przekłada się na stopień świadomości społeczeństwa.
Sytuacja demograficzna oraz wdrażane reformy gospodarcze mają wpływ na wielkość, jak
i jakość kapitału ludzkiego, który jest kluczowym elementem w gospodarce rynkowej. Okres
transformacji w Polsce wpłynął na spadek liczby zatrudnionych oraz na pojawienie się znacznej
skali bezrobocia. Liberalne przepisy prawne, korzystne dla osób pozostających bez zatrudnienia, nie pomagały wówczas w aktywizacji zawodowej. Dopiero działania ukierunkowane na
zaostrzenie przepisów dotyczących udzielania zasiłków dla absolwentów oraz nastawienie na
aktywizację zawodową sprawiły, że stopa bezrobocia stopniowo zaczęła spadać. W procesie
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tym bardzo ważną rolę odegrało państwo oraz stosowana polityka w zakresie alokacji zasobów
ludzkich.
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 1990 roku stopa bezrobocia w naszym kraju wynosiła 0,3%. Dwa lata później wzrosła do poziomu 12,1%. Na przełomie lat 1996 i 1997 poziom
bezrobocia był najwyższy i sięgał blisko 17%. Kolejne lata przyniosły poprawę. Był to właśnie
wspomniany okres zmian w polityce przyznawania zasiłków. Wówczas stopa bezrobocia na przestrzeni kolejnych trzech lat stopniowo malała. Początek nowego stulecia doprowadził jednak
do kolejnego kryzysu na rynku pracy. Stopa bezrobocia sięgała wówczas w Polsce blisko 20%.
Począwszy od 2005 roku sytuacja ponownie uległa przemianie. Po pięciu latach starań poziom
bezrobocia spadł o połowę. Niestety odczuwalny na całym świecie kryzys ekonomiczny przyczynił się do ponownego wzrostu stopy bezrobocia w naszym kraju. W styczniu 2014 roku stopa
bezrobocia wyniosła ponad 14%. W 2016 roku spadła do poziomu 8,5%. Dane dotyczące roku
bieżącego wykazują nadal tendencję spadkową. Średnia stopa bezrobocia w okresie 01-08.2017
wyniosła 7,7%.

Rysunek 24. Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni lat (źródło: Główny Urząd Statystyczny, Stopa
bezrobocia w latach 1990–2016).

Istnieje wiele przyczyn i źródeł wpływających na poziom podaży oraz popytu na rynku pracy.
Jedną z kluczowych na pewno jest stan gospodarki danego kraju, województwa czy miasta.
W okresie, gdy koniunktura się pogarsza, przekłada się to w znaczącym stopniu na zmniejszanie się poziomu konsumpcji oraz zapotrzebowania na różnego rodzaju towary czy usługi, co
w konsekwencji skutkuje zmniejszeniem wolumenu produkcji oraz zwolnieniami pracowników.
W Polsce główną przyczyną nagłego wzrostu bezrobocia, którego eskalacja przypadła na
początek nowego stulecia, był spadek produkcji, będący następstwem zaostrzonej polityki
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fiskalnej i płacowej. Widoczne zmiany dotknęły przedsiębiorców. Dostęp do kredytów został
ograniczony, nastąpił także istotny wzrost kosztów surowców. Opłacalność produkcji znacząco
spadła, z czasem pojawiły się także trudności ze zbytem.
Przekształceniu uległ także rynek zatrudnienia. Proces tworzenia gospodarki rynkowej
wpłynął bowiem na zmianę relacji pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Aktywnie zaczął
funkcjonować właściwy dla gospodarki konkurencyjnej rynek pracodawcy. Od tego momentu,
podejmując wszelkie decyzje zawodowe, należy brać pod uwagę tendencje panujące na rynku
pracy. Współcześni pracodawcy wciąż stawiają przed kandydatami nowe wyzwania, stale
podnoszą poprzeczkę dla kolejnych pokoleń absolwentów – zmienia się popyt w danych branżach, jak i na dane stanowiska pracy. Należy także tutaj wyraźnie podkreślić, że rynkiem pracy
rządzi obecnie konkurencja. Odpowiedni poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe,
znajomość języków obcych, gotowość do odbywania podróży służbowych, bądź też specjalizacja
w bardzo wąskiej dziedzinie – oto cechy idealnego kandydata do pracy. Wszystkie powyższe
determinanty mają decydujący wpływ na rynek pracy, który w dużym stopniu wyznacza strukturę zawodów. Można wręcz uznać, że przyszłość postrzegana jest obecnie przez osoby w wieku
produkcyjnym, nie jako czas sukcesów zawodowych i pięcia się po szczeblach kariery, lecz jako
okres niepewności oraz wielu zagrożeń społecznych (Fitoussi, Rosanvallon, 2000; Leadership
i Management in the UK, 2012).

Generacja X, Y, Z na rynku pracy
W ciągu ostatnich lat mentalność społeczna uległa bardzo dużej przemianie. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, które Kazimierz Krzysztofek oraz Marek Szczepański, określają jako „..
społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym,
społecznym, kulturalnym i politycznym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, będące podstawą tworzenia większości dochodu narodowego
oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi…” (Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 170)
przyczynił się do modyfikacji systemu wartości. Dawniej zmiany w strukturach społecznych nie
następowały w tak szybkim tempie, a jedna epoka obejmowała okres nawet kilkaset lat. Dziś ten
proces jest bardzo dynamiczny. Może ulegać przemianie nawet kilka razy w ciągu życia jednej
osoby, której mentalność zazwyczaj nie jest w stanie nadążyć za tak rewolucyjnymi zmianami.
Sytuacja ta ma bardzo duże znaczenie w procesie motywowania jednostki do podjęcia
aktywności zawodowej lub też znalezienia nowej formy zatrudnienia. Znane w literaturze typy
pokoleń X, Y, Z cechuje bowiem zupełnie inne postrzeganie świata i otaczającej ich rzeczywistości. Pojęcie „pokolenie X” zostało użyte po raz pierwszy w 1964 roku przez brytyjską socjolog
Jane Deverson, która przeprowadziła oraz opublikowała wyniki badań nad zachowaniami ówczesnej młodzieży w książce pod tytułem „Generation X”. Następnie zjawisko to zostało to opisane
w książce Duglasa Couplanda - „Generation X: Tales for an Accelerated Culture”. Philip Kotler
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zdefiniował natomiast pokolenie X jako „grupę osób urodzonych w latach 1965–1977, wychowanych w czasach kryzysu, zmian politycznych oraz dochodowych” (Kotler, 2005).
Często przypisuje się pokoleniu X cechy wskazujące na zagubienie we współczesnych realiach
życia. Pokolenie to stanowią osoby, które nie do końca wiedzą, dokąd powinny zmierzać, odczuwają zagubienie w chaosie współczesności. Duże znaczenie ma tu także fakt, że przedstawiciele
pokolenia X urodzili się w okresie rewolucji obyczajowej, która bardzo zmieniła dotychczasowe,
konserwatywne podejście oraz tradycjonalizm. W gospodarce, obok powszechnej produkcji
towarów, zaczął pojawiać się popyt na usługi, co z kolei wymogło na społeczeństwie szkolenie
w zakresie umiejętności miękkich oraz konieczność rozwoju komunikacji. Generacja ta na rynku
pracy wykazuje się nadal dużym przywiązaniem do miejsca pracy. Ma swoje przyzwyczajenia
oraz oczekiwania. Mają one z reguły charakter bardziej przyziemny i związane są z lokalnym
rynkiem pracy (Lager, 2006; Regnier, 2009; Ritson, 2007)..
Kolejne pokolenie, Y, to osoby urodzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku. Jest to pokolenie wyżu demograficznego, znane także pod nazwą „pokolenie Millenium”, „milenialsi”, „następna generacja” czy „pokolenie cyfrowe” (por.: Read, 2007;
Wrzesień, 2007). Jest to grupa bardzo otwarta na nowe wyzwania, która szybko przystosowuje
się do zachodzących w świecie zmian. Pokolenie Y ma cechy konformistyczne. Ciężka praca przestała być dla nich wartością, liczy się bardziej pomysł i możliwość jego błyskawicznej realizacji.
W tym celu pokolenie Y chętnie wykorzystuje nowe media – dużym zainteresowaniem cieszą
się start-upy oraz viralowe projekty internetowe. Świat pokolenia Y przeniknięty jest wirtualną rzeczywistością. Wiele czynności wykonują on-line. Ich nastawienie do innych jest bardzo
tolerancyjne i otwarte (Rugimbana, 2007; Wells, 2008). Cechuje ich także gotowość do poszerzania horyzontów oraz samodoskonalenia. W tym wszystkim zatracają jednak powoli umiejętność nawiązywania trwałych relacji. Z badań zrealizowanych w University of New Hampshire
wynika, że pokolenie Y cechuje wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach oraz przekonanie
o własnej wyjątkowości, przy tym także posiadają oni często nadmierne oczekiwania i silną
awersję wobec kierowanej do nich krytyki (Wells, 2008; Wrzesień, 2007).
Najmłodsze pokolenie to pokolenie Z. Są to osoby urodzone w latach dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku i później. Od chwili narodzin są stale podłączeni do globalnej sieci i bardzo
aktywnie z niej korzystają. Cechuje ich wielozadaniowość, umiejętność szybkiego wyszukiwania
informacji i duży stopień tolerancji wobec innych. Wykazują się także przedsiębiorczością oraz
chęcią rozwoju. Pokolenie Z dorastało w czasach kryzysu, jest więc dużo bardziej świadome
realiów rynkowych. Potencjalni pracodawcy przedstawicieli pokolenia Z powinni więc wziąć pod
uwagę ich społeczne predyspozycje i zachęcać odpowiednio opracowaną ofertą. Ważne będą
tu szkolenia wewnętrzne oraz możliwość udziału w projektach zapewniających pracownikowi
wszechstronny rozwój (Rogozińska-Pawełczyk, 2014).
Odmienny system wartości, jak i prezentowane postawy wobec pracy w poszczególnych
generacjach społecznych, podlegają analizie zarówno od strony teoretycznej, jak i czysto
praktycznej, zarówno przez grupy eksperckie, jak i prywatne firmy. Z raportu firmy Deloitte
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(Kaźmierczak, Kocur, 2009), opublikowanego w 2009 roku oraz raportu rządowego „Młodzi
2011” wynika, że pokolenie X musiało sobie radzić z okresem zmian ustrojowych i gospodarczych, czy problemem bezrobocia. Należy też pamiętać, iż „dzięki zapasom innowacyjności” 30-,
a następnie 40-latków i dzięki ich zdolnościom adaptacyjnym mogły dokonywać się zasadnicze
przekształcenia systemowe, w tym zmiany społecznej struktury” (Boni, 2011)
Analiza preferencji oraz oczekiwań wspomnianych powyżej pokoleń wykazała istotne
różnice w reprezentowanych przez nich postawach na rynku pracy. Nie dla każdego wykonywana praca stanowi tylko wartość finansową, czasem ważniejszy staje się aspekt psychologiczny
czy społeczny. Jedna generacja szuka stabilizacji, a kolejna możliwości samorozwoju. Dla jednych
ważne jest bezpieczeństwo płacowe, dla drugich szczęście. Luka pokoleniowa związana jest
także z faktem, iż generacje X, Y i Z znajdują się na różnych etapach życia. Różne czynniki będą
więc wpływać na motywację do pracy danej grupy społecznej, różne będą też metody dotarcia
do ich świadomości oraz sposoby wpływania na system wartości (Benjamin, 2008; Holstein,
2003; Langford, 2008).

Rola motywacji w procesie aktywizacji bezrobotnych
Moment wejścia na rynek pracy, utrata stanowiska pracy czy przedłużający się okres
bezrobocia, to jedne z najbardziej stresogennych wydarzeń w życiu człowieka. Często poczucie
własnej wartości oraz wiara we własne możliwości zostają zachwiane. Sytuacje te nie pozostają
bez znaczenia także wobec innych obszarów życia. Wpływają na relacje rodzinne, przyjaźnie czy
aktywności wykonywane poza pracą. Zbyt długi okres poszukiwania pracy rodzi kryzys wiary
w możliwość zaspokojenia posiadanych potrzeb oraz obniża zdolność do efektywnego działania.
To, w jakim stopniu jednostka podejmie działania ukierunkowane na znalezienie pracy, zależy
przede wszystkim od natężenia motywacji w dążeniu do zaspokojenia posiadanych potrzeb.
Philip Zimbardo podkreśla, że na każdego człowieka oddziałuje motywacja wewnętrzna
i zewnętrzna. „Motywacja powodująca zaangażowanie w jakąś aktywność dla niej samej, bez
zewnętrznych nagród, nazywana jest motywacją wewnętrzną. Natomiast motywacja zewnętrzna
każe angażować się w jakąś aktywność wskutek zewnętrznych nacisków lub dla określonych
zewnętrznych korzyści. Przy motywacji zewnętrznej, zachowanie jest instrumentem uzyskania
czegoś dodatkowego. W procesie poszukiwania pracy działania podejmowane przez osoby
bezrobotne/poszukujące zatrudnienia są wypadkową obu tych rodzajów motywacji” (Zimbardo,
1999, s. 465)
Na poziom motywacji ma wpływ wiele czynników. Każda osoba poszukująca zatrudnienia
powinna starać się znaleźć główny motywator do działania wewnątrz siebie. Wyzwolenie odpowiedniego nastawienia do działania to w wielu przypadkach kluczowy krok do osiągnięcia
sukcesu. Często proces ten bywa jednak zaniedbywany, a osoby borykające się przez dłuższy
okres z problemem znalezienia pracy, tracą powoli zapał i chęci do działania. Jeśli poziom
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motywacji spada, a jednostka przestaje odczuwać chęć do zaspokojenia swoich potrzeb, to
znalezienie zatrudnienia staje się bardzo trudne.
Obecnie ukończenie studiów wyższych na renomowanej uczelni nie gwarantuje niestety
sukcesu w poszukiwaniach pracy. Pracodawcy coraz częściej szukają osób, które posiadają
szeroko rozwinięte tak zwane kompetencje miękkie. Z raportu przedstawionego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącego współpracy biznesu z edukacją wynika, iż
młodzi ludzie nie mają świadomości, jakie oczekiwania stawiają wobec nich potencjalni pracodawcy. Jedynie 3,5% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że komunikatywność, jak i umiejętność pracy w zespole są cechami istotnymi dla pracodawcy. Umiejętność podejmowania decyzji
była ważna tylko dla 3% młodych ludzi, a umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
dla 5,5% z nich. Tymczasem wyniki badań pracodawców ukazały z goła odmienne dane. Ankietowane przedsiębiorstwa zaznaczyły, iż obserwują u młodych kandydatów deficyt kompetencji
miękkich. Przede wszystkim wskazali oni na umiejętność kontaktu z klientem (34%), zdolność
do rozwiązywania problemów (32%) czy kompetencje interpersonalne (24%) (Jawor-Joniewicz,
2014). Z tych danych płynie prosty wniosek – potrzeby osób wchodzących na rynek pracy nie
zawsze pokrywają się z potrzebami pracodawców. Oczekiwania jednej i drugiej strony w pewnym
stopniu nie są spójne. Ważne jest więc, by zmotywować młodych ludzi do szkolenia umiejętności miękkich. Posiadanie wyższego wykształcenia i znajomość kilku języków obcych może
okazać się więc niewystarczająca. Prowadzenie aktywnej polityki z zakresu edukacji zawodowej
daje młodym osobom szansę na poznanie realiów rynku pracy oraz pozwala na odpowiednie
przygotowanie się do podjęcia zatrudnienia (Ganta, 2014).
W procesie motywowania osób poszukujących pracy ważne znaczenie ma także ich merytoryczne przygotowanie oraz udzielenie wskazówek, gdzie mogą szukać wsparcia w tym zakresie
(Conclusions on skills …, 2008). Przydatna jest, chociażby podstawowa znajomość zagadnień
związanych z mechanizmem działania rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego.
Dzięki temu możliwe jest odkrycie umiejętności oraz predyspozycji, które są w danym momencie
pożądane na rynku pracy. Kolejnym ważnym aspektem jest nastawienie na skuteczną autoprezentację. Samo przygotowanie życiorysu czy listu motywacyjnego może przysporzyć wielu
kłopotów. Stres towarzyszący rozmowom kwalifikacyjnym to kolejne zagadnienie, do którego
należy odpowiednio podejść.
Skuteczne metody motywowania osób poszukujących pracy powinny skupiać się na kilku
fundamentalnych elementach. Pierwszy z nich polega na wyznaczeniu celu, do którego będzie
dana osoba dążyć. Ambitne zadania zwykle uwalniają kreatywność oraz chęć do odnajdywania
nowych ścieżek rozwoju. Cel ten jednak nie powinien być zbyt odległy w realizacji, ani też zbyt
złożony. Proces jego realizacji warto natomiast rozłożyć w czasie na kilka mniejszych. Dzięki temu
większe będzie poczucie satysfakcji oraz stopniowo wzrośnie motywacja do dalszego działania
(Conclusions on skills …, 2008).
Kluczowe znaczenie ma tutaj na pewno pozytywne myślenie. Negatywne nastawienie
oddala zawsze od szansy osiągnięcia sukcesu. Przekonanie o własnej sile i umiejętnościach
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dodaje energii do działania. Ważna jest także wizualizacja celu oraz wytyczenie drogi do jego
realizacji. Może w tym pomóc odbycie praktyki zawodowej czy też dodatkowe szkolenie podnoszące kompetencje. Pomocna bywa także wizualizacja założonego celu. W ten sposób, to, co
z pozoru jest nieosiągalne, nabiera zupełnie odmiennego wymiaru.
W procesie motywowania nie może też zabraknąć planowania. Świadomość następujących
po sobie wydarzeń pozwala na zachowanie spokoju oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
Zrobienie, chociaż małego kroku do przodu daje nadzieję na to, że proces poszukiwania zatrudnienia zakończy się sukcesem. Efekt ten może jeszcze spotęgować połączenie celu z jego wartością. Dla każdego wartość ta może być inna. Dla przedstawiciela pokolenia X wartość nadrzędną
będzie stanowić poczucie stabilizacji, dla osób z pokolenia Y możliwość elastycznego czasu pracy,
natomiast pokolenie Z cenić sobie będzie możliwość częstych podróży służbowych.
Środki oraz metody motywacji powinny być zatem zawsze wybierane w sposób świadomy, przede wszystkim przy uwzględnieniu grupy docelowej. Posiadanie potrzeb determinuje
bowiem jednostki do działania. Chęć zaspokojenia ich oraz osiągnięcia celu jest bardzo ważna.
Zmiany zachodzące na rynku pracy oraz wymogi stawiane przez pracodawców wymuszają na
osobach poszukujących zatrudnienia podejścia elastycznego i ukierunkowanego na spełnienie
stawianych im oczekiwań. Odpowiednie ukierunkowanie ich aktywności, pomoc w odnalezieniu
się w zastanej sytuacji przekłada się natomiast na wzrost ich chęci i motywacji do działania.
Praca pełni znaczącą rolę w życiu i rozwoju każdego człowieka Dzięki niej możliwe staje
się zaspokojenie różnych potrzeb, począwszy od tych najbardziej podstawowych związanych
z codzienną egzystencją, aż do potrzeb wyższego rzędu, związanych z chęcią poczucia uznania
i możliwości samorealizacji. W sytuacji, gdzie rynek pracy ulega dynamicznym przemianom,
zatrudnienie stało się bardzo cenioną wartością. Stale odczuwany postęp technologiczny,
zmiana systemu wartości, jak i stylu życia przekładają się na zakres wykonywanych obowiązków
pracownika oraz na strukturę i formę jego zatrudnienia. Znane od lat zawody zanikają, w ich
miejsce powstają nowe, część ulega automatyzacji. Przez te działania, adaptacja wobec zmieniających się warunków, jak i gotowość do zmian, staje się powszechnie oczekiwaną umiejętnością pracowników. Współczesne życie zawodowe cechuje bardzo szybkie tempo zmian, nie
przebiega ono tak stabilnie, jak w erze przemysłowej. Z tego względu proces motywowania osób
poszukujących zatrudnienia musi opierać się na jasnym wyznaczaniu celów zawodowych oraz
określeniu pragnień i potrzeb danego człowieka.

Gdy brakuje zainteresowania rozwojem zawodowym
Proces planowania kariery zawodowej to złożone i długotrwałe postępowanie. Zapoczątkowany w okresie nauki szkolnej, kontynuowany jest także podczas pracy zawodowej. Wymaga od
jednostki dokładnego rozpatrzenia wielu czynników oraz analizy własnych predyspozycji i skorelowania ich z możliwościami płynącymi z rynku. Niestety młodzi ludzie często mają problem ze
zdefiniowaniem kluczowych elementów w procesie planowania rozwoju zawodowego. Trzeba
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pamiętać, że już na etapie zdobywania kwalifikacji i kompetencji, powinny być one poddane
analizie możliwe drogi budowania, jak i rozwoju kariery.
Liczba absolwentów szkół wyższych stale wzrasta. Niestety w praktyce nie oznacza to, iż
osoby, które uzyskały stopień magistra czy inżyniera, są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia działalności zawodowej na rodzimym, europejskim czy też światowym rynku pracy. Wiele
młodych osób wybiera dany kierunek studiów bez zastanowienia, jakie będzie mieć to przełożenie w przyszłości na wykonywany zawód i możliwości rozwoju. Wpływ na ich decyzje mają
czasem osobiste upodobania, sugestie najbliższej rodziny i przyjaciół. Zdarza się także, że wybierają po prostu aktualnie popularny kierunek. Brak świadomości konsekwencji takiego działania
sprawia, że młode osoby nie czują potrzeby rozwijania swojej ścieżki zawodowej na etapie
końcowych lat edukacji. Motywowanie ich do działania i badania możliwości rozwoju w zakresie
wyboru ścieżki zawodowej to bardzo ważne zadanie.
Szczególne znaczenie ma tu dotarcie do jednostek, które w toku edukacji nie są skłonne do
podejmowania aktywności ukierunkowanych na planowanie przyszłej kariery zawodowej.
Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być wprowadzenie na każdym poziomie nauki
podstaw edukacji z zakresu kariery, która wspierałaby rozwój młodych osób w zakresie planowania kariery zawodowej. Edukację tę definiuje się jako: „ogół doświadczeń, dzięki którym dana
osoba zdobywa wiedzę i właściwy stosunek do własnej osoby i pracy oraz umiejętności pozwalające jej na zidentyfikowanie, wybór, planowanie i przygotowanie się do pracy oraz innych opcji
życiowych, potencjalnie składających się na karierę” (Herr, Cramer, 2001, s. 56). Taka podstawa
daje solidny fundament do wprowadzenia odpowiedniego systemu motywacyjnego.
Bardzo ważną rolę w procesie motywowania osób niezainteresowanych rozwojem zawodowym pełnią także Biura Karier. Zwykle działają one jako jednostki organizacyjne uczelni
wyższych. Zapewniają wszystkim studentom oraz absolwentom możliwość otrzymania informacji o rynku pracy, uczą, jak należy poprawnie przygotowywać dokumenty aplikacyjne czy
nauczyć się prezentacji swoich umiejętności podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pozyskują także
od pracodawców oferty dotyczące praktyk i staży w kraju i za granicą. Biura Karier bardzo często
organizują różnego rodzaju warsztaty, szkolenia i konferencje, targi pracy oraz spotkania z pracodawcami. W ich strukturach aktywnie działają także osoby odpowiedzialne za doradztwo zawodowe. Poprzez swoją aktywność stają się widoczne wśród młodych osób i dzięki temu mają
większą możliwość motywowania ich do podejmowania inicjatywy planowania ścieżki kariery
zawodowej.
Obecna sytuacja panująca na rynku pracy stawia przed nowymi pracownikami coraz
większe wymagania. W konsekwencji wymusza to na młodych osobach zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie trwania studiów. Proces motywacji powinien więc być przede
wszystkim ukierunkowany na zamianę pasywnych postaw wobec budowania ścieżki rozwoju
zawodowego, na aktywne.
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Konkurencyjna gospodarka rynkowa oraz stosunkowa wysoka stopa bezrobocia sprawiają,
że należy zwrócić szczególną uwagę na edukację uczniów kończących szkołę oraz osób wchodzących na rynek pracy w zakresie doradztwa zawodowego. Rozwijanie umiejętności ułatwiających podjęcie racjonalnych decyzji związanych z wyborem zawodu ma bardzo duże znaczenie
w procesie dalszego rozwoju jednostki. Zagadnienie to budzi od lat wiele emocji oraz jest przedmiotem debat na szczeblu międzynarodowym. Rada Unii Europejskiej podczas spotkania z Ministrami Edukacji Państw Członkowskich podjęła już w 2004 roku decyzję o uchwaleniu rezolucji
dotyczącej doradztwa zawodowego.
Duże znaczenie całożyciowego poradnictwa zawodowego w globalnym procesie edukacji
nie podlega dziś już żadnym wątpliwościom. Znawcy tematu zebrali na tyle bogatą liczbę
dowodów, popartych badaniami i analizami, by potwierdzić, jak duże znaczenie ma poradnictwo
zawodowe w procesie rozwoju jednostek, jak i całych społeczeństw (Council of the European
Union, 2008). W odniesieniu do ustawicznego kształcenia, działania poradnictwa zawodowego
nakierowane są na zidentyfikowanie umiejętności, jak i kompetencji oraz zainteresowań danej
jednostki. Dzięki takiemu przygotowaniu realne staje się podejmowanie trafnych decyzji zawodowych oraz edukacyjnych. Rozpoczęcie aktywnego zarządzania własną ścieżką kariery już na
etapie edukacji w szkole pozwala na odpowiednie ukierunkowanie danej osoby oraz poznanie
jej mocnych stron.
Do kluczowych zadań doradztwa zawodowego należy:
• pomoc w poznaniu własnych silnych i słabych stron w kontekście wyboru zawodu,
• zdobycie umiejętności obiektywnego określenia własnej sytuacji życiowej,
• pobudzanie motywacji do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
• nastawienie na długofalowe myślenie o ścieżce rozwoju kariery zawodowej.
Działania te powinny zaczynać się już na etapie szkoły. Wówczas prowadzona jest przez
osobę wykwalifikowaną, najlepiej doradcę zawodowego, obserwacja uczniów. Pomoc w odkrywaniu indywidualnych predyspozycji oraz rozwój zainteresowań przydatnych w dalszym życiu
przeprowadzana jest w formie indywidualnych konsultacji. Zwykle w cały proces zaangażowani
są także rodzice. Dzięki temu możliwe staje się ukierunkowanie jednostki oraz udzielenie jej
informacji na temat danych zawodów i warunków pracy.
Fachowa pomoc doradcy jest także bardzo cenna w sytuacji, gdy jednostka wchodzi na
rynek pracy. Porady dotyczące tego, gdzie szukać ofert pracy, jak przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej czy szkolenia z zakresu pisania CV i listu motywacyjnego, pozwalają na szybsze
znalezienie zatrudnienia. Doradcy zawodowi są z reguły bardzo dobrze poinformowani o aktualnie panujących na rynku trendach. Wiadomości te są również bardzo przydatne, gdy po pomoc
zgłaszają się do nich osoby, które utraciły właśnie stałe zatrudnienie.

Rozdział 7. Zalecenia dotyczące skutecznych metod motywowania...
Skuteczne poradnictwo zawodowe opiera się na diagnozie, która jest podporządkowana
w całości celom procesu doradczego. W zależności od przyjętych na początku założeń wybierane są formy doradztwa oraz badań. Doradztwo zawodowe zwykle odbywa się w formie
grupowej lub indywidualnej. Współpraca z grupą związana jest niestety z mniejszą możliwością
indywidualnego podejścia. W związku z tym należy dokładnie przemyśleć, jaki zakres wiedzy
o sobie samym jest potrzebny, aby móc podjąć dobre decyzje edukacyjne czy zawodowe. Ważne
znaczenie ma tu także wiedza o osobach podległych danemu doradcy. Odpowiednie poznanie
ich potrzeb oraz możliwości pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów (Ganta, 2014).
Na etapie diagnozy wiele czynników powinno być poddanych ocenie. Zwykle formułowane
są katalogi zmiennych, które muszą być poddane wnikliwej analizie w początkowym etapie
doradztwa. Wśród najbardziej powszechnych typologii wymienia się (Rosalska, 2012):
• listy zmiennych wykorzystywanych w procesie samopoznania,
• model mogę-chcę-potrzeba
• model piramidy kompetencji
• model analizy zasobów
Listy zmiennych zawierają zbiór cech, które powinny być poddane analizie na etapie
diagnozy wstępnej. „Intencją autorów takich zestawień jest podpowiadanie, jakie czynniki mogą
wpływać na decyzje zawodowe i jakiej wiedzy potrzebuje zarówno uczeń, jak i jego doradca, aby
intencjonalnie planować proces podejmowania decyzji” (Rosalska, 2012, s. 11). Zdaniem D. Blum
oraz T. Davis (2010) dobór odpowiednich danych do procesu doradczego powinien obejmować
takie elementy jak zdolności i kompetencje, posiadane talenty, zdobyte dotąd doświadczenia,
ograniczenia, przyjęte wartości oraz postawy, posiadane zainteresowania, jak i aspiracje, szanse
oraz styl życia. Aspekty te, to jedynie propozycje zmiennych, które mogą być, lecz nie muszą,
poddawane analizie na różnych etapach edukacji zawodowej.
Bardzo ważne jest także, aby każda osoba zajmująca się doradztwem zawodowym, niezależnie od posiadanego wykształcenia kierunkowego, w sposób świadomy budowała swój własny
zestaw do diagnozy i analizy zebranych badań. Taka forma pracy wyzwala obiektywizm oraz
precyzję działania.
Do powszechnie stosowanych metod w indywidualnym poradnictwie zawodowym należy
zaliczyć:
• rozmowy z doradcami zawodowymi,
• wywiady behawioralne
• diagnozę kompetencji zawodowych,
• różnego rodzaju testy i kwestionariusze,
• ćwiczenia rozwojowe w formie case study, metod plastycznych czy projekcyjnych,
• kreatywne techniki rozwiązywania problemów takie jak mind mapping, analiza SWOT
oraz SMART (Rosalska, 2012).
Wszystkie wymienione powyżej metody mają na celu motywowanie jednostki do pracy
nad sobą. Odpowiednie, pozytywne nastawienie, zachęca do aktywnego poszerzania swoich
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umiejętności czy też poszukiwania zatrudnienia. Dzięki temu możliwe staje się określenie celu
współpracy oraz ukierunkowania działań osoby poszukującej pracy na odpowiedni tor. Doradca
zwykle opracowuje zestaw zadań i ćwiczeń do wykonania, które wymagają osobistego zaangażowania drugiej strony. Uwieńczeniem współpracy jest zazwyczaj lepsze, wzajemne poznanie
się oraz określenie predyspozycji zawodowych, dedykowanych dla jednostki (Conclusions
on skills…, 2008).
W przypadku grupowego poradnictwa zawodowego proces doradczy przebiega etapami
i skupia się wokół wybranej tematyki. Przedmiotem analizy są problemy, które nurtują zebrane
osoby. Zwykle są one wynikiem działania czynników zewnętrznych, takich jak stres związany
z utratą pracy, czy też problemami ze znalezieniem odpowiedniej ścieżki rozwoju zawodowego
(Leadership i Management in the UK …, 2012). Celem spotkań grupowych nie jest więc praca
nad własną osobowością, poznanie własnych predyspozycji, lecz próba rozwiązania nurtującego
grupę problemu (Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004). Planowanie spotkania grupowego
powinno obejmować:
• uściślenie zakresu materiału, który poddany będzie analizie,
• określenie priorytetów podczas spotkania,
• określenie ról uczestników,
• wypracowanie wspólnego rozwiązania
Proces doradztwa grupowego jest z powodzeniem praktykowany przez wychowawców,
pedagogów czy doradców zawodowych. Osoby prowadzące zajęcia muszą przede wszystkim
pamiętać o otwartości na zainteresowania grupy. Nie może być tu mowy o stronniczości, czy
ograniczeniach w swobodzie wypowiedzi. Wśród najczęściej spotykanych metod poradnictwa
grupowego wyróżnia się (por.: Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004, ss. 94-95):
• aktywność twórczą w postaci wykonywania prac plastycznych, tworzenia historyjek,
• technikę zwaną “akwarium” – służącą do obserwacji procesów zachodzących w grupie,
• mini wykłady,
• burze mózgów,
• demonstracje i pokazy filmowe,
• inscenizacje i metody dramy,
• prace w podgrupach,
• prezentacje
• dyskusje,
• studium przypadków.
Wybór odpowiedniej techniki prowadzenia doradztwa grupowego należy do osoby prowadzącej spotkanie. Musi on być dostosowany do tematyki zajęć oraz charakteru grupy. Niezależnie od wybranych form doradztwa zawodowego, bardzo duże znaczenie mają predyspozycje
osoby prowadzącej. Musi ona budzić powszechne zaufanie i mieć opinię wiarygodnej. Cechy te
pomagają budować poczucie zaufania we wzajemnych relacjach oraz pomagają motywować
osoby zgłaszające się o pomoc do aktywności (Ganta, 2014).

Rozdział 7. Zalecenia dotyczące skutecznych metod motywowania...
Dodatkowo doradca kariery musi także bardzo dobrze znać sytuację na rynku pracy oraz
posiadać wiedzę na temat warunków i możliwości zatrudnienia na rodzimym rynku pracy. Znajomość ustaw, przepisów prawa czy aktualnej oferty szkoleniowej, pozwoli osobie odpowiedzialnej
za kreowanie ścieżki kariery zawodowej innych, na udzielenie specjalistycznego wsparcia.
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Część III
Formy i narzędzia doradztwa
w planowaniu karier

Monika Baryła-Matejczuk

Rozdział 8. Rozwój kompetencji i umiejętności
społecznych klientów doradztwa zawodowego

Znaczenie kompetencji i umiejętności społecznych
Termin kompetencje jest powszechnie stosowany, wieloznaczny, przez co różnie rozumiany
i definiowany (patrz: kompetencje doradcy Rozdział 1. Rola doradcy kariery w procesie doradczym, s. 16). Jest to termin, którego znaczenie zmieniało się na przestrzeni lat, dlatego, aby przybliżyć rolę kompetencji społecznych przedstawione zostaną pokrótce podstawowe definicje.
Początkowo kompetencje obejmowały znaczeniem wąski zasięg uprawnień do wykonywania
określonych czynności, zaś do określenia efektywnego działania stosowano termin kwalifikacje.
Kompetencje rozumiano również jako zdolność i gotowość podmiotu do wykonywania zadań
na oczekiwanym poziomie i w sposób zgodny ze standardami dla danego zadania zawodowego
(Oleksyn, 2006). Kolejno, kompetencje nabierały szerszego znaczenia, w którym mieściły się
uprawnienia, obowiązki, a także odpowiedzialność. W zakres kompetencji zaczęła wchodzić
wiedza, umiejętności, doświadczenia, umożliwiające wypełnienie obowiązków i podejmowanie
właściwych decyzji.
Pojawił się również termin kompetencji kluczowych, czyli kompetencji z różnych powodów
najważniejszych. Obecnie przez kompetencje rozumie się grupę powiązanych ze sobą zdolności,
zobowiązań, wiedzy i umiejętności, które umożliwiają osobie (lub organizacji) skuteczne działanie w pracy lub określonej sytuacji (“Competence” n.d). Prócz kompetencji akademickich
i zawodowych, wśród kompetencji kluczowych, istotnych dla budowania kariery, planowania
przyszłości, odnalezienia się na rynku pracy, a następnie podnoszenia jakości wykonywanej pracy
wymieniane są tzw. kompetencje podstawowe/miękkie, ważne w budowaniu konstruktywnych
relacji z ludźmi (Levy i Murnane, 2005; Guerra, Modecki i Cunningham, 2014). Podkreśla się
potrzebę całościowego kształcenia, wskazując na znaczenie umiejętności społecznych i emocjonalnych (m.in. autonomii, odpowiedzialności, tolerancji, krytycznego myślenia, międzykulturowego rozumienia, zarządzanie konfliktami) i umiejętności poznawczych (m.in. rozumienie,
zapamiętywanie, uczenie się, ciekawość świata, rozwiązywanie problemów) (OECD, 2015; por.
Delamare Le Deist, Winterton, 2005). Społeczne i emocjonalne kompetencje rozumiane są
również jako umiejętność współdziałania z innymi, regulowania własnych emocji i zachowania,
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rozwiązywania problemów i efektywnego komunikowania się. Dane pochodzące z Center for
the Study of Social Policy (2013) wskazują, że dzieci, które posiadają kompetencje społeczne
i emocjonalne cechują się adekwatnym poczuciem własnej wartości, pewnością siebie, poczuciem własnej skuteczności, samokontrolą, cierpliwością, wytrwałością, umiejętnością rozwiązywania konfliktów, umiejętnościami komunikacyjnymi, empatią i samoakceptacją moralną. Dzieci,
które posiadają te cechy, nie tylko odnoszą sukces w środowisku własnej klasy ale także w życiu.
Istnieją silne dowody naukowe, że rozwój społeczny i emocjonalny przyczynia się do rozwoju
w różnych obszarach funkcjonowania: poznawczym, fizycznym, komunikacyjnym (Center for the
Study of Social Policy, 2013).
Analiza kontekstu społeczno-gospodarczego Europy pokazuje specyficzne potrzeby
w zakresie doradztwa zawodowego, wynikające ze specyficznych potrzeb życiowych. Z analiz
wynika, że do przyczyn takiej sytuacji zaliczyć można m.in. rozwoju technologicznego, migracji,
wielokulturowości, potrzeby budowania interdyscyplinarnych zespołów (Vespia, Fitzpatrick,
Fouad, Kantamneni i Yung-Lung, 2010; European Lifelong Guidance Policy Network, 2014;
Nota, Soresi, Ferrari i Ginevra, 2014). Biorąc pod uwagę powszechność zapotrzebowania (m.in
wśród pracodawców) na kompetencje, wśród najczęściej wymienianych pojawiają się: efektywna komunikacja, współpraca, przedsiębiorczość, niezależność, elastyczność, rozwiązywanie
problemów, efektywność, planowanie i organizacja pracy czy odporność na stres (por. ComTal,
2012).
Zmiany związane m.in. z rozwojem technologii, digitalizacją, tworzą warunki, w których
młodzi ludzie coraz mniej czasu poświęcają na rozwijanie sfery społecznego funkcjonowania.
Kontakt bezpośredni często zastępowany jest przez komunikatory on-line. Tymczasem kompetencje i umiejętności społeczne i interpersonalne są wskazywane jako niezbędne do podjęcia
i utrzymania zatrudnienia (Levy i Murnane, 2005; Guerra, Modecki i Cunningham, 2014). Od
pracowników oczekuje się umiejętności współpracy, umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, elastyczności. Współcześnie kształtowane style i sposoby pracy koncentrują się na
działaniu w zespole, uczestnictwie i aktywności we wspólnocie, patrzeniu na sukces w kategoriach współpracy, znajdowaniu źródła rozwoju w różnorodności perspektyw, w synergii.
W świecie złożonych zadań, dywersyfikacji środowiska i ciągłej aktywności, kompetencje
społeczne stały się kluczowe dla efektywnego działania na rynku pracy. Zmiany w doradztwie
zawodowym od wyboru konkretnego zawodu do samodzielnego konstruowania ścieżki rozwoju
(por. Peavy, 1993) również zbudowały potrzebę rozwijania kompetencji ważnych w relacjach
z innymi. Dlatego w tym miejscu rozwinięta zostanie idea poradnictwa grupowego. Poradnictwo
grupowe będzie przykładem metody wspomagania rozwoju kompetencji społecznych.

Rozdział 8. Rozwój kompetencji i umiejętności społecznych klientów doradztwa...

Poradnictwo grupowe – warunki dla rozwoju kompetencji
społecznych
Poradnictwo grupowe zapewnia uczniom możliwość poznania wzajemnych wobrażeń dotyczących rozwoju kariery zawodowej, refleksji nad adekwatnością i realnością projektowanych
planów, konfrontacji otrzymywanych informacji zwrotnych z własnymi planami oraz wyciągania
wniosków i modyfikacji planów edukacyjnych i zawodowych (Kobylarz, 1998). W poradnictwie
zawodowym, celem konstruowania grup jest: 1) zdobywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego wchodzenia i funkcjonowania na rynku pracy, 2) identyfikacja posiadanych cech ważnych
w relacjach z innymi, 3) ułatwianie funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych.
Warunkami dla rozwoju kompetencji społecznych w funkcjonowaniu grupy są m.in. interakcje
(branie udziału czy wycofywanie się, mówienie lub słuchanie); procedury (sposób w jaki dane
grupa podejmuje decyzje, dyskutuje, wymienia się informacjami) i treści (zagadnienia, którymi
zajmuje się grupa) (Pyle, 2007). Pracując w takiej grupie można nabyć umiejętności potrzebne
w przyszłej pracy. Grupy mają nieocenioną siłę, która dostarcza jej uczestnikom doświadczeń,
uruchamia aktywność, kreatywność, otwiera nowe możliwości, poszerza horyzont. Korzyści
jakie może przynieść praca w grupie to m.in. identyfikacja własnych atutów i ograniczeń
w sytuacjach współpracy, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej w grupie osób, której
wspólnym celem jest projektowanie kariery, a także możliwość uzyskania informacji zwrotnych od pozostałych członków grupy, które mogę być wykorzystane w procesie konstruowania
kariery zawodowej (por. Pyle i Hayden, 2015). Do korzyści zalicza się również pomoc w rozwijaniu konstruktywnych postaw wobec innych i doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
jak wspieranie umiejętności dawania i przyjmowania pomocy i wsparcia innym, poszerzanie
wiedzy ważnej dla poradzenia sobie z trudną sytuacją, pomoc w transferze tych umiejętności
na codzienne życie. Klimat pracy w grupie sprzyja rozwojowi więzi oraz kompetencji społecznych (por. Rogers, 1995). Celem pracy grupy może być poszukiwanie rozwiązań konkretnych
problemów, z wykorzystaniem doświadczeń innych uczestników, a także zbudowanie w grupie
sieci wsparcia. W poradnictwie grupowym realizowane są działania z obszaru profilaktyki,
psychoedukacji i pomoc psychologicznej. W pracy korzysta się z zachodzących procesów interpersonalnych. Grupa tworzy warunki do rozwoju, identyfikacji zasobów, odkrywania potencjału,
wzmacniania poczucia własnej wartości. Doskonalenie umiejętności społecznych pomaga zaś
w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami ale też budowaniu zasobu na przyszłość (por. Paszkowska-Rogacz i Tarkowska, 2004). Doświadczenia grupy dają również podstawy dla budowania
adekwatnej samooceny, konfrontowania informacji o sobie z postrzeganiem innych członków
grupy (por. Betz, 1992).
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Przy budowaniu zespołu, grupy, ważne jest by mieć w świadomości, że współpraca nie jest
konstruktem teoretycznym, jest umiejętnością, której można się nauczyć poprzez praktyczne
działanie (Oleksyn, 2006). Współpraca może być skuteczna jeśli ludzie będą mogli podzielić się
ze sobą wiedzą (komunikacja), koordynować działania i zaufać sobie nawzajem. Żeby współpracować w sposób efektywny, członkowie zespołu muszą posiadać zarówno specyficzną wiedzę,
jak i umiejętności, a także prezentować określone postawy. Podsumowując, „współpraca jest
adaptacyjnym, dynamicznym procesem, który obejmuje zarówno myśli, uczucia, jak i zachowania członków zespołu działających na rzecz wspólnego celu. Współpraca jest konieczna do
skutecznego działania zespołu, ponieważ definiuje w jaki sposób zadania i cele osiągane są
w pracy zespołu” (Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell i Lazzara, 2014, s. 2). Umiejętność współpracy jest postrzegana jako gotowość i zdolność osoby do aktywnego i sumiennego włączenia
się w pracę grupy, wspólnego działania nakierowanego na osiągnięcie wspólnego celu. Umiejętność współpracy to także umiejętność tworzenia klimatu współpracy zespołowej, sprawność
w kontaktach interpersonalnych i umiejętność wykorzystania relacji w zespole do osiągania założonych celów (ComTal, 2012). Umiejętność ta stanowi przeciwieństwo niezdrowej konkurencji
czy rywalizacji. Do rozpoczęcia współpracy potrzebne jest spełnienie określonych warunków, do
których należą m.in.: dostateczna znajomości ludzi i relacji międzyludzkich, umiejętność praktycznego wdrożenia umiejętności społecznych, szczególnie umiejętności komunikacji, samokontrola, tj. zdolność do świadomego stosowania pewnych zachowań oraz niedopuszczania do
sytuacji, w których sterować będą nami emocje, szczególnie złość czy strach.
Pierwszy krok w budowaniu zespołu to zaplanowanie zadań, oczekiwań, uzasadnienie
i opracowanie szczegółowej oferty. Aby wprowadzić takie uporządkowanie należy odpowiedzieć
na pytania (Corey, Corey, 2002):
1.	 Jakiego rodzaju będzie to grupa (np. grupa zorientowana na rozwój osobisty w kontekście budowania kariery, zorientowania na formułowania planów zawodowych)?
2.	 Do kogo jest skierowana (określenia wymaga populacja, np. uczniowie ostatnich klas,
studenci pierwszego roku, absolwenci poszukujący pracy)?
3. Czy grupa ma charakter dobrowolny czy obowiązkowy (decyzja zależy od szczególnych
warunków i okoliczności)?
4. Jakie są zasadnicze cele grupy (korzyści z udziału)?
5. Jaka jest motywacja powołania grupy i oczekiwań z nią związanych?
6. Jakie są założenia, podstawy funkcjonowania grupy i kierunek jej działań?
7. Jaki jest sposób rekrutacji i ilość uczestników?
8.	 Jak często odbywać się będą spotkania i w jakim wymiarze czasu (konkretne plany dotyczące systematyczności, ilości spotkań i czasu trwania)?
9. Jak będzie charakter grupy (otwarty/zamknięty)?
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10.	Gdzie będą odbywały się spotkania grupy (sposób aranżacji przestrzeni, ustawienie
krzeseł)?
11.	Jakie materiały potrzebne są do realizacji zaplanowanych działań?
12.	Jakie będą procedury ewaluacyjne?
13. Jaki będzie sposób kontaktu z potencjalnymi uczestnikami (plakaty, ogłoszenia, spotkania
z uczniami, pośrednictwo wychowawców)?
Każda grupa przechodzi określone fazy rozwoju. Początkowo formowanie grupy rozpoczyna się od zarysowania się wstępnego porozumienia, ustalenia celów i norm funkcjonowania.
Tej fazie towarzyszy powierzchowna integracja, niskie zaufanie i pewna poprawność, uprzejmość. Nie ujawniają przed sobą opinii, emocji, nie budują relacji, chętnie zaś żartują, opowiadają dowcipy, koncentrują się na dobrym samopoczuciu. Wraz ze wzrostem zaufania i poczucia
bezpieczeństwa coraz częściej ujawniane są różnice zdań, celów, czy norm. Kolejnym krokiem
jest zachęcanie do otwartego komunikowania trudnych emocji i postaw. Coraz jaśniejsza staje
się motywacja poszczególnych osób do udziału w grupie co sprzyja ujawnianiu się ról. Wtedy
też częściej powstają konflikty, które konstruktywnie prowadzone I rozwiązywane dają szansę
na otwarte wyrażanie poglądów, weryfikowanie nieadekwatnych celów, budowanie głębszych
relacji. Wtedy też może rozpocząć się bardziej konstruktywna współpraca. Są to bardzo dobre
warunki do uczenia się nowych umiejętności społecznych, korzystania z pogłębionych relacji
interpersonalnych czy szczerych informacji zwrotnych. Doradca decydujący się na prowadzenia doradztwa grupowego musi mieć świadomość dynamiki funkcjonowania grupy. Wiedza
na temat etapów rozwoju grupy a następnie umiejętność jej zastosowania w pracy stanowią
w dużej mierze o powodzeniu i realizacji zamierzonych celów. Badania prowadzone nad formowaniem się i rozwojem grup pokazują, że większość grup ma jasno określony i wspólny cykl
wzrostu. Nie oznacza to, że realizowane są modelowo, w taki sam sposób w każdej grupie. Do
etapów rozwoju grupy zalicza się (Tuckman, Jensen, 1977, por. Paszkowska-Rogacz, Tarkowska,
2004; Pyle 2007):
Etap 1: Formowanie – rozpoczęcie procesu, w którym spotykają się ludzie, którzy mają
wspólny cel. Należy jednak zwrócić uwagę, że na tym etapie cel może być różnie rozumiany.
Towarzyszące emocje to głownie niepokój, lęk, silne napięcie. Nie są one jednak ujawniane.
Na poziomie kontaktu dominuje życzliwość i „testowanie” sytuacji. Następuje przeniesienie
odpowiedzialności na prowadzącego i sprawdzanie zasad i granic. Zastanawiają się jak zostaną
przyjęci, poszukują swoje miejsca. Ważne jest żeby uczestnicy rozpoczynający pracę w grupie
posiadali wystarczającą ilość informacji aby podjąć decyzję o uczestnictwie. Ważna jest bowiem
motywacja udziału i nastawienie poznawcze. Wiedza na temat pracy grupy pozwala również
uporządkować własne oczekiwania, ocenić gotowość i otwartość na nowe doświadczenia. Na
etapie formowania grupy nie mówi się o zaangażowaniu emocjonalnym. Uczestnicy uczą się
zaś okazywać zrozumienie, szacunek, empatię, wzajemnie komunikować, reagować na siebie.
Budują bezpieczną atmosferę, zaufanie i normy.
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Przeszkodami już na tym etapie mogą być: obligatoryjne uczestnictwo w grupie, brak
właściwych informacji o charakterze grupy, celach itp.
Etap 2: Ścieranie się – pojawia i ujawnia się opór wobec zadań, wymagań, wobec prowadzącego. Uczestnicy przejawiają bunt, dominuje atmosfera konfliktu, emocjonalnego oporu,
napięcia. Rosnące emocje kanalizowane mogę być w działaniach emocjonalnych, jak separowanie, podział na podgrupy, bądź racjonalnych polegających na zorientowaniu na zadania, wprowadzeniu norm, akceptacji różnic. Źródłem oporu jest zwykle lęk. Uczestnicy mogą obawiać się
ujawnienia siebie, dzielenia się doświadczeniami, obawiać się, czy inni ich zaakceptują, mogą
też obawiać się co odkryją na poziomie osobistym w czasie wykonywania określonego zadania.
Przeżywają wewnętrzne konflikty ponieważ decydują pomiędzy pozycją dystansu a głębszego
zaangażowania się. Zwykle rozwija się wtedy również potrzeba kontroli, chęć sięgnięcia po
władzę. Konflikty pojawiają się w relacji z prowadzącym a także z innymi uczestnikami grupy.
Uczestnicy mogą sprawdzać i podważać kompetencje prowadzącego, testować czy jest godny
zaufania. Zadanie jakie stoi przed uczestnikami tego etapu rozwoju grupy to zbudowanie gotowości pracy nad własnym oporem. Przejście z buntu do stadium korzystania, uczenia się, niezależności, konstruktywnego konfrontowania z innymi, pracy nad konfliktami a nie unikania ich.
Na tym etapie zatrzymanie czy zaburzenie pracy polegać może na nieujawnieniu trudnych
emocji, nieujawnieniu konfliktu. Pracę zatrzymać mogą uczestnicy a także doradca, który obawia
się niezadowolenia czy trudnych emocji uczestników. Tylko przy konstruktywnym, otwartym
przejściu przez ten etap możliwa jest konstruktywna praca grupy.
Etap 3: Normowanie – pojawiają się normy, otwartość w wymianie zdań i poglądów, współpraca, udzielanie i korzystanie ze wsparcia. W grupie rozwija się poczucie tożsamości. Jest
ono możliwe dzięki konstruktywnemu poradzeniu sobie z oporem uczestników. Grupa, która
znajduje się na tym etapie doświadcza rosnącego poziomu zaufania i spójności. Komunikacja
jest otwarta, uczestnicy dzielą się tym czego aktualnie doświadczają, relacje są swobodne, nie
obawiają się poruszać trudnych tematów. Uczestnicy potrafią udzielać informacji zwrotnych, nie
eskalują trudnych emocji, nie etykietują, nie oceniają.
Etap 4: Działanie – dzięki rozwiązaniu problemów interpersonalnych, przyjęciu w grupie
określonych ról, wyrobieniu elastyczności, grupa w sposób konstruktywny realizuje powierzone
zadania. Osoby współpracuję i wykorzystują swój potencjał do realizacji wspólnego celu przez
co doświadczają indywidualnych sukcesów. Zadaniowo podchodzą do sytuacji konfliktowych,
potrafią kierować pracą w małej grupie zadaniowej, dyskutują.
Etap 5: Separacja – to zakończenie pracy grupy. Następuje po realizacji określonych
celów, weryfikacji powodzenia, wzmacnianego poczuciem satysfakcji. Ważnym zadaniem dla
tego etapu rozwoju grupy jest wzmocnienie i utrwalenie tego, czego nauczyli się i doświadczyli w czasie pracy grupowej. Jest to czas, kiedy uczestnicy uświadamiają sobie, że ta forma
pracy zakończy się. Na końcowym etapie powinno być mnie zadaniowej aktywności a więcej
koncentracji na procesie, doświadczanych emocjach (m.in. smutku czy niepokoju związanego
z rozstaniem), analizie i ocenie doświadczeń grupowych. Należy jednak pamiętać o ważnym

Rozdział 8. Rozwój kompetencji i umiejętności społecznych klientów doradztwa...
elemencie planowania przyszłych działań, zaplanowaniu zmian, realizacji ustalonych celów.
Celem tego etapu jest przeniesienie zdobytej wiedzy, umiejętności i doświadczeń na działania
życia codziennego.
Etapy, mimo iż właściwe dla pracy grup mogę rozwijać się dynamicznie w zależności od
dodatkowych czynników, mających znaczenie dla grupy. Jednym z nich jest omawiany już styl
pracy doradcy. Praca nadmiernie kontrolująca zarówno sytuacje zadaniowe, jak i interpersonalne może hamować rozwój grupy. Ponadto silna obawa przed trudnymi emocjami, konfrontacją, niezadowoleniem uczestników także zakłóca przebieg procesu grupowego. Oznacza to, że
dojrzałość doradcy przekłada się na rozwój pracy grupy. Należy również pamiętać, że grupy nie
muszą rozwijać się harmonijnie i zawsze zgodnie z wzorcem. Czasem następuje cofnięcie się do
poprzedniego etapu, dając szansę na dalszy konstruktywny rozwój (Jaskulska, Poleszak, 2015;
Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004; Pyle, Hayden, 2015; Tuckman, Jensen, 1977).
Grupa formułowana i rozwijana w ten sposób stwarza warunki pracy, warunki do rozwoju
poszczególnych jej członków. Przykładowe ćwiczenia, które można wykorzystać w pracy z grupą
znajdują się w Rozdziale 9.
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Znaczenie udzielania informacji zwrotnych (ang. feedback)
Praca w zawodach pomocowych wyznacza potrzebę koncentrowania się na własnych
zachowaniach komunikacyjnych, a także rozumieniu ich znaczenia. Komunikacja rozumiana jest
tu jako umiejętność efektywnego przekazywania informacji, uważnego słuchania, postrzegania,
werbalnego i niewerbalnego reagowania na zachowania klienta, w taki sposób, który pozwoli
mu przekonać się, że został wysłuchany i dobrze zrozumiany (por. Okun, 2002). Rozdział poświęcony jest wyjaśnieniu istoty udzielania informacji zwrotnych (ang. feedback) i ich znaczeniu
dla skuteczności prowadzonego doradztwa kariery. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące
sposobów komunikacji treści i rozumienia aspektów pozawerbalnych, a także skuteczne i nieskuteczne metody feedbacku.
Informacja zwrotna jest ważnym elementem komunikacji doradcy z klientem. Dawanie
i przyjmowanie informacji zwrotnych to jedna z kluczowych umiejętności doradczych. Przekazywanie informacji zwrotnych definiowane jest jako proces, w którym efekt lub wynik działania
jest ‘zwracany’ (ang. fed-back) w celu modyfikacji kolejnych czynności (“Feedback” n.d). Przekazywanie informacji zwrotnych jest również rozumiem jako “transmisja (przekazywanie) oceniających i korygujących informacji na temat czynności, zdarzeń czy procesów w odniesieniu do
źródła (Swank i McCarthy, 2013, s. 100), a także “zawiera informację o występującym zachowaniu i wpływa na prawdopodobieństwo i naturę jego ponownego powtórzenia” (Claiborn
i Goodyear, 2005, s. 210). Informacje zwrotne mogą być inspiracją do zmiany, doskonalenia,
zintegrowania informacji płynących z wewnątrz i z zewnątrz. Feedback jest udzielaniem informacji o sposobie działania danej osoby bądź też jakości realizowanego zadania. Jego celem
nadrzędnym jest tworzenie warunków do rozwoju, inspirowanie, wzbudzanie motywacji, doskonalenie. Przekazana informacja zwrotna daje możliwość 1) wyjaśnienia wspólnych oczekiwań
odnośnie zachowania, wyników współpracy, a co za tym idzie daje możliwość większego zrozumienia; 2) refleksji nad zachowaniem, postawą, wrażeniem wywieranym na innych; 3) zestawienia własnego obrazu siebie z obrazem posiadanych przez innych; 4) uzyskania potwierdzenia słuszności realizowanych działań i wzmocnienia poczucia pewności siebie; 5) unikania
niezrozumienia, nieporozumień i konfliktów. W związku z tym informacja zwrotna powinna być
przekazywana ‘tu i teraz’, w sposób szczery, rzeczowy i wspierający (Lambert, Harmon, Slade,
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Whipple i Hawkins, 2005; Toth i Erwin, 1998). Rozwijanie umiejętności dawania i przyjmowania
informacji zwrotnych może również pomóc w pogłębianiu refleksji w pracy z klientem (Swank
i McCarthy, 2015).
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Przekazywanie informacji zwrotnych – podstawowe
umiejętności doradcze
Do konstruowania i przekazywania informacji zwrotnych konieczne są umiejętności komunikacyjne: “aktywne słuchanie; znajdowanie równowagi pomiędzy zadawaniem otwartych,
refleksyjne, wspierające i zamkniętych pytań, podsumowywanie” (King, 1999).
Osoby uważane za najbardziej pomocne (zarówno w sprawach formalnych jak i nieformalnych) posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne.
Klienci doradztwa mogą znać swój problem ale nie potrafić go zwerbalizować, inni są
w stanie określić trudność, ale potrzebują pomocy by nazwać problem leżący u ich podłoża,
a jeszcze inni, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że mają jakąś trudność, problem (często
określani jako „trudni”, „oporni”). Bez względu na rodzaj udzielanego wsparcia, są pewne zachowania, które sprzyjają i przeszkadzają w osiągnięciu porozumienia i przyjmowaniu pomocy
(tabela 3, 4). Zachowania sprzyjające zmianie i zachowania utrudniające zmianę opracowane
zostały na podstawie doświadczeń pomocy psychologicznej (Okun, 2002) jednak odnajdują
również zastosowanie w relacji doradczej.
Gdy zastanowimy się nad sytuacją, w której sami doświadczyliśmy pomocy, wsparcia, zrozumienia, prawdopodobnie rozpoznamy poniższe zachowania jako pomocne także dla nas. Klienci
pomocy psychologicznej, doradztwa, jako najbardziej efektywne oceniają sposoby słuchania
i okazywania uwagi, komunikowane z szacunkiem, szczerością, troską, wsparciem, zachętą,
empatią i pozbawione ocen i krytyki. Klient w takiej relacji czuje zainteresowanie, akceptację,
czuje się bezpiecznie i nie obawia się ujawnić informacji o sobie, i wspólnie z doradcą zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami.
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Tabela 3.

Zachowania sprzyjające zmianie (opracowane na podstawie Okun, 2002 s. 31).

Werbalne
Używanie zrozumiałych słów (pozbawionych
intelektualizacji, slangu)
Odzwierciedlanie i klaryfikowanie wypowiedzi
klienta
Trafne interpretowanie
Podsumowanie na użytek klienta
Reagowanie na podstawowe przekazy
Stosowanie wzmocnień werbalnych
(np. ‘mhm’, ‘tak’, ‘rozumiem’
Zwracanie się do klienta po imieniu
Podawanie stosownych informacji
Czasami stosowanie humoru aby zredukować
napięcie
Okazywanie szacunku
Nieosądzanie, brak krytyki
Przekazywanie zrozumienia wypowiedziom
klienta
Formułowanie interpretacji na próbę, tak by
wypowiadać autentyczne informacje zwrotne

Niewerbalne
Upodabnianie tonu głosu do tonu klienta
Utrzymywanie dobrego kontaktu wzrokowego
Potakiwanie co jakiś czas głową
Zachowanie żywej mimiki
Uśmiechanie się w odpowiednich momentach
Gestykulowanie
Zachowanie bliskiego dystansu fizycznego
Umiarkowane tempo mowy
Pochylenie się ku klientowi
Zachowanie rozluźnionej, otwartej postawy
Ufny ton głosu

Z pewnością większość osób potrafi również rozpoznać zachowania, które utrudniają otrzymanie pomocy, a na pewno nie pomagają. Czasem są one łatwiejsze do identyfikacji, niż te,
które sprzyjają efektywnej pomocy. Wywołują one bowiem trudne emocje, niechęć, opór przed
pozostaniem i pogłębieniem relacji. Wtedy pojawi się naturalna tendencja do unikania, zamiast
do eksploracji trudności (tabela 4).
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Zachowania utrudniające zmianę (opracowane na podstawie Okun, 2002 s. 32).

Werbalne
Przerywanie (np. nie pozwalanie wyjaśnić do
końca, dokańczanie zdań za klienta)
Dawanie rad („Ja wiem lepiej co dla Ciebie
dobre”)
Prawienie kazań (np. mówienie o doświadczeniach z przeszłości, ‘dzisiejszej młodzieży)
Przekupywanie
Obwinianie
(za
aktualną
sytuację,
niepowodzenia)
Pochlebstwa (bez odniesienia do konkretnych
doświadczeń klienta)
Upominanie
Wypytywanie
Natarczywe sondowanie (dlaczego?)
Stawianie wymagań (z własnej perspektywy)
Nadinterpretacja
Protekcjonalne podejście

Niewerbalne
Odwracanie wzroku od klienta, niepatrzenie
na niego
Zbyt duża odległość od klienta
Szyderczy uśmiech
Zbyt poważna (sroga) mina
Kiwanie palcem wskazującym
Zbyt mocna, rozpraszająca gestykulacja
Ziewanie, okazywanie znudzenia
Zamykanie oczu
Nieprzyjemny ton głosu
Zbyt wolne bądź zbyt szybkie tempo mowy
Pośpieszne, gwałtowne ruchy
Wykazywanie zniecierpliwienia (np. stukanie
palcami)

Używanie profesjonalnych, niezrozumiałych
dla klienta słów (żargon)
Intelektualizowanie
Odbieganie od tematu
Nadmierne analizowanie
Skoncentrowanie na sobie
Lekceważenie i niedowierzanie
Badania i obserwacje prowadzone nad cechami osób skutecznie pomagających wskazują,
że prócz wiedzy akademickiej, istotną rolę dla jakości i skuteczności pracy z drugim człowiekiem odgrywa samoświadomość i umiejętność wykorzystywania sobie jako narzędzia zmiany.
Ponadto przygotowanie teoretyczne może okazać się mniej ważne niż umiejętności praktyczne
i budowanie samowiedzy (Brammer, 1981; Corey i Corey, 2002; Okun, 1990).
Skutecznie funkcjonujący przedstawiciele zawodów, w których istotne jest pomaganie,
posiadają wspólne obszary przekonań (Combs, Blume, Newman, Wass, 1978, por. Brammer,
1981; Egan, 1990; Rogers, 2002):
1.	 Postrzegają ludzi jako zdolnych do działania, wartościowych, godnych zaufania, pomocnych, przyjaznych, widzą otoczenie optymistycznie – w odróżnieniu od osób mających
postawę pesymistyczną, postrzegających ludzi jako bezsilnych, niesolidnych, niechętnych, alienujących się.
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2.	 Posiadają konstruktywny obraz siebie. Czują się kompetentni, nie izolują się, utożsamiają
się z innymi, czują się potrzebni i wartościowi.
3. Ich podejście do pomagania koncentruje się na ludziach (bardziej niż na rzeczach), starają
się postrzegać problem z perspektywy klienta (nie własnej).
Temat cech osób skutecznie pomagających podejmuje wielu teoretyków i praktyków m.in.
Carkhuff i Berenson (1967), Corey (1995), Sue (1990), Egan (1990), Barammer (1981), Ivey, Ivei
i Simek-Morgan (1993), Rogers (2011).
Podstawą dla rozwoju metod udzielania informacji zwrotnych były procedury wypracowane
w latach 80-tych w celu szkolenia lekarzy. Poradnictwo i wsparcie traktowane były jako fundament medycyny. Opracowany w latach 80tych sposób przekazywania informacji zwrotnych
miał być adekwatny zarówno w przypadku formalnych, jak i nieformalnych komunikatów (King,
1999; Lam, 2004). Zdaniem Kinga (1999), studenci czy stażyści mają ogromną potrzebę otrzymywania regularnych i konstruktywnych informacji zwrotnych. Jednocześnie, zarówno studenci
jak i wykładowcy mają deficyty w obszarze umiejętności ich udzielania. Sposobem na poradzenie sobie z takim stanem rzeczy był schemat przekazywania informacji. Po pierwsze, klient/
pacjent był zachęcany do identyfikowania własnych mocnych stron. Następnie wykładowca/
trener podsumowywał mocne strony i uzupełniał o dodatkowe (dostrzegane z własnej perspektywy). Po trzecie trener/wykładowca zachęcał do określenia obszarów wymagających doskonalenia. Podsumowując, trener/wykładowca wzmacniał, i w razie potrzeby, uzupełniał wypowiedzi
klienta. Propozycja Kinga (1999) miała działać na podstawie prostej zasady równowagi emocjonalnej. Wskazanie na trudności, obszary wymagające doskonalenia, nie może mieć miejsca bez
wcześniejszego budowania zasobów, na których można polegać. Opisany sposób udzielania
informacji zwrotnych wskazuje również na kluczową role wsparcia i budowania wyzwań. Taka
metoda nie pozwala na ignorowanie mocnych stron, zalet ani też nadmiernego skupienia się na
wadach lub trudnościach (King, 1999).
Claiborn i Goodyear (2005) wymieniają cztery typy informacji zwrotnych:
• Opisowa informacja zwrotna (ang. descriptive feedback) – uwzględnia relację bądź opis
zachowania.
• Opinia (nag. evaluative feedback) – głównie krytyka zachowania.
• Emocjonalna informacja zwrotna (ang. emotional feedback) – dotyczy uczuć i emocji
nadawcy informacji zwrotnej w odpowiedzi na zachowanie klienta.
• Interpretująca informacja zwrotna (ang. interpretive feedback) – pomaga odbiorcy
poszerzyć świadomość poprzez nazwanie, analizę, wyjaśnienie i przypisanie znaczenia
danemu zachowaniu.
Na podstawie dostępnych badań można wyróżnić inne typy lub kategorie informacji
zwrotnych. Należą do nich m.in.: 1) pozytywne i negatywne informacje zwrotne; 2) korygujące
i konstruktywne informacje zwrotne. (por. Hulse-Killacky i in., 2006). Pozytywne informacje
zwrotne koncentrują się na korzyściach, mocnych stronach, innymi słowy, mają na celu wspieranie konstruktywnych zachowań, koncentrację na atutach. Celem jest wzmocnienie takich
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zachowań poprzez dostarczenie informacji, że określone zachowanie odpowiada wymaganiom
lub określonej normie. Z drugiej strony, korekcyjne lub konstruktywne informacje są często utożsamiane z negatywnymi. Należy pamiętać, że nie ma w nich negatywnych konotacji, a przekazywane treści to nie krytyka czy wytykanie wad (Claiborn i Goodyear, 2005; Swank i McCarthy,
2015). Warto zwrócić uwagę, że przekazywanie samych pozytywów może skutkować oporem
klienta wobec zmian czy rozwoju. Koncentracja wyłącznie na atutach nie zwiększa też samoświadomości, czy refleksji odbiorcy na temat własnego rozwoju. Z drugiej strony, jeśli informacja ma
również korygujący charakter, może być wykorzystana do redukcji lub zmodyfikowania niektórych niepożądanych zachowań, może służyć doskonaleniu (Swank i McCarthy, 2015). Takie informacje zwrotne pociągają za sobą ryzyko wzbudzania trudnych emocji, m.in strachu i lęku i mogą
mieć znaczenie dla późniejszej otwartości klienta (King, 1999). Założenia te zostały potwierdzone przez liczne badania (m.in. Coleman, Kivlighan i Roehlke, 2009; Daniels i Larson, 2001;
Parkes, Abercrombie i McCarty, 2013). Autorzy zgadzają się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
przekazywanie trudnych informacji zwrotnych wraz z informacjami, które przyczyniają się do
poczucia satysfakcji i skuteczności wynikającej z obecnych zasobów i cech osoby. Takie podejście
wspiera satysfakcję klientów, przyczynia się do poszerzenia świadomości i do rozwoju. Warto
zwrócić uwagę, że niektórzy ludzie postrzegają konstruktywną opinię jako krytykę. Może to być
związane z ich środowiskiem kulturowym, wychowaniem i edukacją, narodowością lub historią
rodziny. Ten fakt należy wziąć pod uwagę podczas pracy z uczniem. Proces udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych musi być wcześniej zaplanowany i odpowiednio przygotowany

Przekazywanie informacji zwrotnych – praktyczne wskazówki
Mając świadomość roli osoby doradcy w procesie wspierania, stylu pracy, sposobu zachowania, możemy przejść do praktycznych wskazówek wspierających wprowadzenie informacji
zwrotnej jako narzędzia pracy doradcy. Nie każda informacje zwrotna ma taką samą wartość.
Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób konstruować i przekazywać informacje zwrotne by
podnosiły one efektywność pracy z klientem, były budujące i wspierały konstruktywne zmiany.
King (1999) wymienia listę kryteriów skutecznych informacji zwrotnych. Zdaniem autora, aby
motywować człowieka należy: 1) opisać – zachowania, a nie człowieka; 2) wyszczególniać (ukonkretniać) – niż generalizować; 3) być wrażliwym – na potrzeby klienta; 4) wskazać – zachowania,
które mają zostać zmienione; 5) selekcjonować – informacje, które mają być przekazane (jedna,
dwie kluczowe kwestie) (King, 1999).
Pisząc o skutecznych informacjach zwrotnych, McKimm (2009) wymienia wskazówki,
mówiące o tym, co wspiera, a co nie jest skuteczne w przekazywaniu informacji zwrotnych
(tabela 5).

Rozdział 9. Udzielanie informacji zwrotnych
Tabela 5.

Efektywne i nieefektywne informacje zwrotne (źródło: McKimm, 2009, s. 160).

Efektywny feedback – wskazówki
Nieefektywny feedback – wskazówki
Znajdź odpowiedni czas i miejsce
Generalizuj
Określ na czym zamierzasz się skoncentrować Zwracaj uwagę na rzeczy, których nie można
zmienić
Rozpocznij od tego, co się udało – podkreśl Krytykuj bez zaleceń
pozytywy
Rozróżnij intencję i efekt
Bądź nieuczciwy
Rozróżnij wydajność od osoby
Zapominaj, że twoja opinia mówi o tobie ,
skup się wyłącznie na osobie, do której jest
kierowana
Określ obszary warte doskonalenia
Zaproponuj alternatywy
Sprawdź, czy odbiorca cię zrozumiał
Autor wskazuje również na warunki, w jakich powinna odbywa się rozmowa. Dla skuteczności przekazywania informacji zwrotnych ważne jest wspólne określenie warunków, w jakich
będzie ona miała miejsce i wspólne określenie jej celu. Ponadto ważne jest pozytywne podejście. Koncentrując się na atutach i podkreślając je w działaniach klienta dokonujemy rozróżnienia między intencjami a efektem, pomiędzy wykonaniem a osobą. Skuteczne informacje
zwrotne powinny zawierać również elementy określające obszary, które wymagają poprawy,
oferować alternatywne rozwiązania (propozycje) i wreszcie sprawdzać zrozumienie przez klienta
dostarczonych treści. Z kolei generalizowanie, komentowanie rzeczy, których nie da się zmienić,
a także wskazanie na trudności i problemy bez szukania rozwiązań nie mają nic wspólnego
z konstruktywną informacją zwrotną. Zmianę utrudnia również postawa doradcy, która nie przynosi zamierzonych rezultatów, jest również nieuczciwa, nadmierna dobroć. Autor podkreśla, że
informacje zwrotne dostarczają informacji zarówno o kliencie, jak i osobie, która ich udziela
(McKimm, 2009).
Poniżej przedstawiono wskazówki w jaki sposób konstruować informacje zwrotne, by spełniały ona swoją funkcję (opracowanie własne na podstawie: Critchley, Gibbs, 2012; McKimm,
2009; Rosenberg, 2003; Seligman, 2005; Seligman, Csikszentmihalyi, 2000):
1.	 Przekazanie informacji zwrotnej wymaga przygotowania. Przygotowanie dotyczy m.in.
dokładnego zapoznania się z wynikami uzyskanymi przez klienta. Mimo iż zawierają one
kompleksowe informacje dotyczące uzyskanych rezultatów to powinny zostać zweryfikowane w rozmowie. Przygotowanie do rozmowy obejmuje również plan sposobu przekazywania informacji o rezultatach. Przemyśleniu w jaki sposób zestawić uzyskane wyniki,
predyspozycje ucznia z obszarami edukacji i kariery, których oczekiwania są zbieżne
z predyspozycjami i te które wymagać będą znacznie większego wysiłku i dopasowania
ze strony ucznia. Taka szczera informacja pomaga uporządkować wiedzę o sobie i podjąć
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racjonalne i co najważniejsze świadome decyzje dotyczące kariery. Zachęcenie do wspólnego przyjrzenia się rezultatom, daje możliwość dialogu, analizy wątpliwości klienta.
Należy pamiętać, że informacja na temat wyniku nie ma być końcem usługi doradczej,
a początkiem dialogu dotyczącego jednej ze sfer funkcjonowania, ma otwierać wspólne
przyglądanie się możliwym planom na przyszłość. Doradca nie pokazuje jednej drogi czy
ścieżki kariery, a stawiając odpowiednie pytania, prowadząc dialog, będąc w interakcji
pokazuje pewien kierunek spójny z potencjałem danej osoby.
2.	 Informacja ma dotyczyć faktów. Wypowiedzi należy formułować jasno i zrozumiale, mają
być rzeczowe i konkretne. Jeśli informacja zwrotna dotyczy również sposobu zachowania
to jego opis powinien być możliwie obiektywny i szczegółowy. Treść przekazu może być
pomocna, gdy zostanie ona zrozumiana. Ma być dostosowana do konkretnego problemu
(np. wyniku), sytuacji, zachowania, a nie uogólniać, generalizować i blokować przekaz.
W tym celu należy stosować komunikaty Ja (wypowiadać się wyłącznie w swoim imieniu)
a nie Ty (np. „ty zawsze”, „ty nigdy” itp.). Informacja ze strony doradcy ma być zorientowana na przekazanie informacji o rezultatach, wyniku, a jednocześnie ma zachęcać do
rozmowy. Zestawienie wyników przeprowadzonego badania z informacjami, które już
wiemy na temat ucznia (m.in. jego historia, aktualna sytuacja, marzenia, plany), a także
z jego opinią, odczuciami na temat wyników daje możliwość całościowej analizy osoby
w kontekście planów edukacyjno-zawodowych. Są to informacje oparte na faktach,
poddane analizie, ukierunkowane na wykorzystanie ich w doradztwie. Należy również
upewnić się czy i jak uczeń zrozumiał przekazane mu informacje.
3. W informacjach zwrotnych unikamy ocen, diagnozowania, etykietowania, które mogą być
źródłem oporu. Nie krytykujemy, nie wskazujemy na braki, czy niedostatki, a na obszary
wymagające pracy. Koncentrujemy się na tym co aktualnie osoba ‘zyskuje’ zachowując
się w określony sposób, podkreślając fakt, iż każda zmiana przyniesie korzyści jej samej
(działa na swoją korzyść, inwestuje w siebie). Opisujemy sytuację, a nie oceniamy zaobserwowanego zachowania, nie przypisujemy intencji jakie miała osoba. Koncentrujemy
się jedynie na własnych odczuciach, ale formułujemy również oczekiwania wobec osób,
którym chcemy udzielić informacji zwrotnej. Nie chodzi o to by uwagi były wyłącznie
życzliwe – nie mają one takiej wartości, gdy brak jest całościowego obrazu funkcjonowania danej osoby. Ważne jest również, by wyrażać wątpliwości. Konstruktywna informacja zwrotna polega na zbudowaniu adekwatnego obrazu w odniesieniu do konkretnej
sytuacji (najlepiej takiej, której doradca był świadkiem, uczestniczył w niej). Pomaga
to dostrzec rolę, znaczenie zachowania dla innych i zweryfikować, dokonać zmian
w obszarze w którym poprawią one jakość funkcjonowania klienta w kontekście pracy
zawodowej (por. Rosenberg, 2003)
4. Przekazywanie informacji zwrotnych wymaga od doradcy znajomości własnych intencji
i motywacji. Innymi słowy, doradca musi zdawać sobie sprawę z własnych obaw
i niepokoju związanego z przekazywaniem ważnych i trudnych wiadomości. Należy być
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świadomym, że mogą być one również trudne dla klienta. Doradcam który identyfikuje
własne ograniczenia w sferze emocji i oczekiwań, będzie bardziej konstruktywny w pracy
zorientowanej na rozwój klienta. Przykładem lęku doradców jest obawa przed zranieniem
lub krzywdzeniem klienta, obawa, że jego praca przyniesie więcej szkody niż pożytku, czy
strach przed byciem oskarżonym o krytykę (McKimm, 2009).
Przekazywanie informacji zwrotnych to jedna z ważniejszych umiejętności w pracy doradcy.
Każde z zastosowanych narzędzi czy metod doradczych wiąże się z przekazaniem informacji
o wynikach, a sam klient musi zostać wysłuchany, zrozumiany a udzielona informacja dostosowana do rodzaju problemu, a także etapu procesu doradczego. Zawarte w rozdziale treści,
mają skłonić doradcę do refleksji nad własnym stylem komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na
zakończenie, podkreślić należy również rolę umiejętności aktywnego słuchania i precyzyjnego
wyrażania się przez doradcę, a także rolę znajomości i umiejętność zastosowania reagowania
werbalnego. Podsumowaniem rozdziału jest zestaw wskazówek dotyczących budowania komunikatów akceptujących mocne strony ucznia, przekazywania informacji trudnych w kontekście
tego, co jest jego zasobem i potencjałem.
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Grzegorz Kata

Rozdział 10. Propozycje praktycznych
ćwiczeń wykorzystywanych w pracy doradcy
zawodowego
Pracę doradcy zawodowego uzupełniają praktyczne zadania lub ćwiczenia, których
głównym celem jest odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez klienta. Ćwiczenia te mogą wiązać
się z obszarem zainteresowań zawodowych, ułatwiać orientację w zawodach, wzmacnia motywację do pracy nad rozwojem zawodowym, służyć skutecznej komunikacji lub nabywaniu
kompetencji społecznych. Praktyczne zadania tworzą więc warunki do szerszej autorefleksji,
zdobywania wiedzy i edukacji.
Poniżej przedstawiono szereg ćwiczeń obrazujących tematy opisywane w innych rozdziałach. Są to przykłady aktywności, które mogą być wprost wykorzystywane w pracy z klientem
lub stanowić źródło inspiracji do poszukiwania lub konstruowania własnych metod. Wymienione ćwiczenia można każdorazowo dostosować do sytuacji ucznia, zgłaszanych przez niego
trudności, możliwości działania i preferowanego przez doradcę stylu pracy. Czynniki te powinny
stanowić istotne kryterium doboru lub modyfikacji ćwiczeń. Indywidualne doświadczenie
ucznia, jego wkład w spotkanie i wnioski, do których dochodzi są ważniejsze niż sztywne trzymanie się opisu ćwiczeń. Przedstawione propozycje zostały opracowane na podstawie zbiorów
ćwiczeń lub publikacji innych autorów (informacje o źródle podano przy każdej z aktywności) lub
są opracowaniem własnym.
Ćwiczenia ułożono w takiej kolejności, aby w pierwszym kroku osoba korzystająca
z doradztwa zawodowego określiła swoje zainteresowania zawodowe, cele i wymagane predyspozycje. Służą do tego ćwiczenia dotyczące zbierania informacji o zawodach i ich analizowaniu.
W kolejnym kroku klient doradztwa opracowuje plan własnego rozwoju stosownie do posiadanych zaintersowań i planów . Ostatni zestaw ćwiczeń to propozycje pracy nad wybranymi
kompetencjami istotnymi dla funkcjonowania zawodowego.
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Ćwiczenie 1 – Karta zawodu (oprac. na podstawie „Career Plan Project Workbook”,
New York: Glencoe)
Wprowadzenie dla doradcy: Ćwiczenie ma na celu samodzielne zebranie przez studentów
informacji na temat zawodów. Student powinien wybrać przynajmniej 3 interesujące go zawody.
Ćwiczenie może być pomocne na etapie eksploracji lub na etapie konkretyzacji wyborów. Do
wykonania zadania niezbędne jest przekazanie uczniowi informacji o stronach internetowych
lub publikacjach, w których można znaleźć opisy profesji. Pomocne może być przedyskutowanie
pomysłów ucznia na pozyskiwanie wiedzy i analizę rynku pracy.
Sposób wykonania zadania powinien być sprawdzany przez doradcę. Warto wskazywać
uczniowi aby w opisie uwzględniał szeroki zakres cech, umiejętności, kwalifikacji; aby pozyskiwane informacje były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł. Istotne jest aby uczeń
w wyniku ćwiczenia nabył umiejętność realistycznej oceny i analizy wybranych profesji co
pozwoli mu na skuteczniejsze zestawienie zainteresowań z posiadanymi predyspozycjami.
Instrukcja dla ucznia: Zastanów się w jakim zawodzie chciałbyś pracować. Dowiedz się
od swojego doradcy zawodowego, na jakich portalach internetowych, w jakich publikacjach,
możesz znaleźć informacje na temat interesującego cię zawodu. Postaraj się przeprowadzić
wywiad lub poszukaj informacji o kimś, kto taki zawód wykonuje. Szukaj informacji tak, aby móc
uzupełnić poniższą kartę zawodu.
KARTA ZAWODU (oprac. na podst. „Career Plan Project Workbook”, New York: Glencoe)
NAZWA ZAWODU:

Opisz przyczyny, dla których wybrałeś ten zawód:

Czy znasz obowiązki i zadania pracownika w wybranym przez siebie zawodzie?
1. Wypisz zadania i obowiązki pracownika:
2. Opisz typowy dzień pracy:
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Umiejętnści wymagane w zawodzie:
1. Umiejętności specyficzne dla wybranego zawodu i obowiązków:
2. Umiejętności ogólne – przydatne w tym zawodzie i generalnie ułatwiające funkcjonowanie
Cechy osobowości przydatne w zawodzie:
1. Jakie cechy osobowości zwiększają szansę sukcesu w zawodzie?

Realizacje jakich ważnych dla Ciebie wartości umożliwia praca w tym zawodzie?
Wypisz wartości.

Warunki pracy
1. Opisz typowe dla wybranego zawodu miejsce pracy:

2. Jakie czynniki mogą powodować ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia osoby pracującej
w tym zawodzie?

3. Jakie są typowe godziny pracy w wybranym zawodzie:

4. Jakie jest typowe wynagrodzenie miesięczne pracownika:

Ścieżka edukacji
1. Jakie szkoły, kursy, studia należy ukończyć aby zyskać kwalifikacje do pracy?
2. Znajdź i wypisz kursy szkolące w zakresie umiejętności ważnych w tym zawodzie:
Czy to zawód dla Ciebie?
1. Co sprawia, że jesteś dobrym kandydatem na to stanowisko?
2. Co budzi Twoje największe obawy w związku z wizją pracy w tym zawodzie?
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Wprowadzenie dla doradcy: Jednym ze sposobów kategoryzacji zawodów jest ich przyporządkowanie do trzech grup: zawody związane z danymi – dotyczące informacji, analizy danych,
gromadzenia wiedzy, porównywania, obliczeń; zawody związane z ludźmi – celem zawodów
w tej kategorii jest wspieranie, doradzanie, praca na rzecz ludzi i z ludźmi; zawody związane
z przedmiotami – ich produkcją, naprawami, obsługą, przesyłaniem, instalacją, wsparciem dotyczącym użytkowania (por. Lelińska, 2006). Celem ćwiczenia jest analiza zawodów przez pryzmat
wymienionych kategorii. Doradca powinien zapoznać ucznia z przedstawioną koncepcją klasyfikacji. Uczeń zdobywa informacje na temat wybranych zawodów a następnie stara się procentowo określić jaki udział w zadaniach i obowiązkach pracownika mają działania zorientowane
na: ludzi, rzeczy i dane. W kolejnym kroku doradca zachęca do zestawienia tych informacji
z własnymi preferencjami, tzn. w jakim obszarze przede wszystkim chciałby pracować w przyszłości i czy analizowane zawody są z tym zgodne.
Instrukcja dla ucznia: Wybierz trzy interesujące Cię zawody. Zapoznaj się z opisem zadań
i obowiązków w tych zawodach. Następnie oceń jak wiele z tych obowiązków dotyczy pracy
z ludźmi, danymi i rzeczami. O znaczeniu takiego podziału opowie Ci osoba prowadząca
ćwiczenie. Porównaj wyniki swoich analiz ze swoimi zainteresowaniami – jaka praca interesuje
Cię najbardziej, praca z ludźmi, danymi czy przedmiotami.
Oceniając zawody podziel przedstawione niżej koła na trzy części – część dotyczącą pracy
z ludźmi, część na temat danych i część na temat przedmiotów, np.

Dane
Ludzie
Przedmioty

Interesujące cię zawody:

Rysunek 25. Koła zawodów (źródło: oprac. własne).
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Analiza własnych preferencji zawodowych i posiadanych
predyspozycji
Ćwiczenie 3 – Twoje zdanie o zawodach? (oprac. własne)
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Wprowadzenie dla doradcy: ćwiczenia ma zachęcić ucznia do eksploracji i refleksji nad
różnymi zawodami. Ćwiczenie jest także okazją do rozmowy nad czynnikami, które sprawiają, że
dany zawód jest uznawany za dobry i interesujący.
Instrukcja dla ucznia: Jakie zawody uznajesz za najmniej ciekawe a które są według Ciebie
najbardziej interesujące? Uzupełnij poniższe tabele. W jakim zawodzie sam chciałbyś pracować?
Tabela 6.

Interesujące zawody (źródło: opracowanie własne).

Najmniej ciekawe zawody

Dlaczego?

Najbardziej interesujące zawody

Dlaczego?

Ćwiczenie 4 – kluczowe kompetencje (oprac. własne)
Wprowadzenie dla doradcy: kluczowe kompetencje to cechy i umiejętności, które zostały
określone przez pracodawców jako pożądane wśród kandydatów do pracy. Są to kompetencje
ogólne, niespecyficzne dla żadnej konkretnej profesji, ale zwiększające szanse osiągnięcia
sukcesu w dowolnym miejscu pracy. Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy przedstawić
uczniom dowolną koncepcję opisującą kluczowe kompetencje i zapoznać z ich listą oraz opisem.
Celem ćwiczenia jest zachęcenie uczniów do analizy zawodów pod kątem kompetencji, które
są w nich pożądane. Uczniowie wypisują kompetencje, które są według nich istotne w danych
zawodach i sposób, w jaki są one wykorzystywane. Wykonane ćwiczenie może stać się przedmiotem wspólnej analizy z doradcą. Przykładowy zestaw kompetencji:
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Przykłady kompetencji (źródło: opracowanie własne).

Komunikacja

Umiejętność współpracy

Rozwiązywanie problemów

Podejmowanie decyzji

Planowanie i organizacja pracy

Odporność na stres

Łatwość w przystosowaniu się

Umiejętności techniczne i/lub informatyczne

Inicjatywa

Umiejętność zarządzania innymi

Instrukcja dla ucznia: Uzupełnij poniższą tabele wpisując w jej nagłówku nazwę interesującego Cię zawodu. Następnie na podstawie swojej wiedzy wypisz kompetencje pożądane w tym
zawodzie a w kolumnie obok opisz sposób używania tych kompetencji. Np. Kelner – komunikacja – kontakt z klientami, budowanie gościnnej atmosfery w restauracji.
Tabela 8.

Kompetencje w zawodzie (źródło: oprac. na podstawie Gikopoulou (2008).

Nazwa zawodu:
KOMPETENCJA

SPOSÓB UŻYWANIA

Porównaj kompetencje wymagane w tym zawodzie z tymi, które już posiadasz. W tym celu
uzupełnij poniższy schemat. Zastanów się, co możesz zmienić i osiągnąć aby zwiększyć swoje
szanse na pracę w zawodzie.
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W czym jesteś dobry?

W czym jesteś dobry?

wypisz jak najwicej czynności, akrywności, które wykonujesz bardzo dobrze
wypisz jak najwięcej czynności, działań, aktywności, które
wykonujesz bardzo dobrze
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Jakie masz kompetencje?

Jakie masz kompetencje?

o jakich posiadanych przez Ciebie umiejętnościach i wiedzy świadczą wypisane
o jakich
posiadanych przez Ciebie umiejętnościach i wiedzy
wcześniej
aktywności?
świadczą wypisane wcześniej aktywności?

Jakie masz
Jakiecechy?
masz cechy?
o jakich Twoich cechach osobistych (np. silny, wytrwały, itp.) świadczą
o jakich Twoich cechac osobistych (np. silny, wytrwały, itp.)
aktywności
wypisane
w pierwszej
rubryce?
świadczą
aktywności
wypisane
w pierwszej rubryce?
Rysunek 26. Posiadane kompetencje (źródło: oprac. własne).
Rysunek 26. Posiadane kompetencje (źródło: oprac. własne)

Ćwiczenie
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Rysunek 27. Dobra praca (źródło: oprac. własne)

Rysunek 27. Dobra praca (źródło: oprac. własne).
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Ćwiczenie 6 – plan rozwoju zawodowego (oprac. na podstawie Gikopoulou (2008)
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Wprowadzenie dla doradcy: Celem ćwiczenia jest wsparcie ucznia w układaniu planów na
dalszy rozwój osobisty i zawodowy. Uczeń z pomocą doradcy przechodzi przez kolejne etapy układania planu. Raz uzupełnione ćwiczenie może podlegać późniejszym modyfikacjom stosownie
do zmian, etapu rozwoju i kolejnych osiągnięć.
Instrukcja dla ucznia: Plan rozwoju osobistego to Twoja osobista strategia pracy nad sobą
i osiągania kolejnych celów edukacyjnych i zawodowych. Przed Tobą zestaw zadań, które pomogą
w ułożeniu planu. Pamiętaj, że plan może być dowolnie zmieniany w przyszłości – chodzi o to, aby
był on dostosowany do Ciebie i twojej sytuacji. Wracaj do planu za każdym razem, gdy podejmujesz
decyzję o nowym szkoleniu, planujesz czas pracy, zastanawiasz się na co poświęcić czas nauki i pracy.
Dobry plan to taki, który usprawnia podejmowanie codziennych decyzji dotyczących pracy nad sobą.
Zadanie 1 – Punkt startu
Nim zdecydujesz co chcesz osiągnąć, ustal znajdujesz jakiego punktu rozpoczynasz pracę
nad sobą – co jest Twoją mocną stroną, co warto zmienić, co stanowi źródła wsparcia, a co jest
obecnie przeszkodą? W kolejnych krokach zajmiesz się tym co chcesz osiągnąć oraz sposobami
realizacji celów.
Uzupełnij poniższy schemat. Skorzystaj z przykładu opisanego pod schematem. Odpowiadając na pytania odnieś się zarówno do swoich cech jak i do czynników zewnętrznych (innych
ludzi, warunków, otoczenia, itp.).
Tabela 9.

Tabela analizy siebie i otoczenia (źródło: oprac. własne na podstawie schematu analizy
SWOT).

Moje zasoby i mocne strony
Co chcę w sobie zmienić i nad czym pracować?
Czynniki zewnętrzne, które mogą wspierać mnie w pracy nad sobą
Czynniki zewnętrzne, które mogą utrudniać moją pracę nad sobą
Przykładowy sposób odpowiedzi na pytania w powyższym schemacie może wyglądać następująco: 1) potrafię słuchać innych, chętnie innym pomagam, jestem dobry w przemawianiu do innych,
ludzie mówią, że mam radiowy głos; 2) chcę pracować nad organizacją swojej pracy – mam wiele
zaległości, chciałbym umieć przygotowywać dobre prezentacje multimedialne; 3) wsparciem może
być wakacyjna praktyka, dodatkowy kurs z sztuki przemawiania; 4) skromne środki finansowe na kurs.

Rozdział 10. Propozycje praktycznych ćwiczeń wykorzystywanych w pracy...
Zadanie 2 – Co chcesz osiągnąć?
Twoim zadaniem jest ustalić cele rozwoju. Ustalaj cele realne, możliwe do osiągnięcia, takie,
które mobilizują Cię do działania, stanowią wyzwanie. Opisuj cele w taki sposób, abyś wiedział po
czym poznasz, że je osiągnąłeś. Definiuj cel skorzystaj z tabeli opracowanej we wcześniejszym kroku.
Tabela 10. Cele zmian (źródło: opracowanie własne na podstawie schematu analizy SMART).

Jaki cel sobie stawiasz?
Co sprawia, że ten cel jest dla ciebie atrakcyjny i wartościowy?
Co możesz zrobić w najbliższym tygodniu i miesiącu, aby stwierdzić, że pracujesz nad
realizacją swojego celu?
Po czym poznasz, że osiągnąłeś postawiony sobie cel?
Kto może być dla ciebie źródłem wsparcia w realizacji celu?

Zadanie 3 – Jak osiągnąć cel?
Jeśli nazwałeś już swój cel (lub jest ich kilka) pora rozpisać go na zadania. Wizja osiągnięcia
złożonego celu może być przytłaczająca. Rozpisanie go na pomniejsze zadania i koncentracja
na każdym z nich ułatwia pracę nad sobą. Rozpisz cele na zadania uwzględniając czas realizacji,
potrzebne zasoby i sposób poznania, że zadanie zostało zrealizowane.
Tabela 11. Cel i zadania do realizacji (źródło: oprac. własne).

Nazwij swój CEL:
Zadania do realizacji: Daty realizacji zadań Co się zmieni po
(data początkowa
osiągnięciu celu i po
i data końcowa)
czym to poznam?

Jakiego wsparcia
potrzebuję i skąd je
zdobyć?

Pamiętaj aby pracując nad osiąganiem swoich celów i po ich realizacji wracać do ponownej
odpowiedzi na pytanie – jaki jestem teraz (zadanie 1) – i na tej podstawie wytyczać nowe cele.
Wracaj do tabeli z zadaniami regularnie (np. raz na tydzień) aby śledzić swoje postępy. Sprawdzaj:
• co udało Ci się osiągnąć?
• co planowałeś, ale nie udało Ci się osiągnąć?
• jakie zmiany w planie chcesz wprowadzić, aby pracować jeszcze lepiej?
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Ćwiczenie 7 – prezentacja siebie! (oprac. własne)
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Wprowadzenie dla doradcy: Celem tego ćwiczenia jest zachęcenie ucznia do refleksji nad
posiadanymi atutami, zasobami, cechami, które świadczą o tym, że jest on dobrym kandydatem
do wykonywania zawodu, który go interesuje. Dodatkowo, uczeń powinien przedstawić informacje o sobie w sposób atrakcyjny, przyciągający uwagę i świadczący o kreatywności. Ćwiczenie
może być przeprowadzone indywidualnie lub z grupą uczniów. W tej drugiej formie warto
zadbać o odpowiednie warunki do autoprezentacji każdego ucznia I zachęcić grupę do udzielania wspierających informacji zwrotnych na temat innych.
Instrukcja dla ucznia: Dlaczego pracodawca miałby przyjąć właśnie Ciebie? Przygotuj reklamę
siebie samego, która przekona każdego pracodawcę! Zastanów się nad swoimi atutami, osobistymi
zasobami i silnymi stronami. Co sprawia, że jesteś potencjalnie najlepszym kandydatem do pracy.
Jakie cechy i predyspozycje już teraz (niezależnie od tego ile masz lat) świadczą o Twojej przewadze.
Reklamę siebie przygotuj w sposób kreatywny. Korzystaj z dowolnych środków, np. prezentacja
multimedialna, zdjęcia, filmy, i inne. Możesz przygotować własne prace lub zaświadczenia dowodzące o twoich predyspozycjach. Gotową reklamę siebie przedstaw doradcy lub innym uczniom.

Organizacja aktywności
Ćwiczenie 8 – czy dobrze zarządzam czasem? (oprac. własne)
Wprowadzenie dla doradcy: ćwiczenie jest okazją do zestawienia dwóch aspektów życia
ucznia: najważniejszych dla niego sfer życia i sposobu organizacji swoich aktywności. W pierwszym
kroku uczeń ocenia jak ważne są dla niego różne obszary życia. Korzysta przy tym z tzw. „koła
życia” dokonując oceny na skali od 1 do 10. W drugim kroku rozpisuje godzinowo typowy tydzień
własnej aktywności. Zestawienie tych dwóch zadań ma pomóc w zmianie organizacji czasu, tak by
ta dawała więcej satysfakcji i poczucie spełnienia w najważniejszych życiowo obszarach. Ćwiczenie
dotyczy dwóch kompetencji: ustalania priorytetów działań i zarządzania sobą w czasie.
Instrukcja dla ucznia: Przed Tobą dwa ćwiczenia. W pierwszym twoim zadaniem będzie ocena jak
ważne w Twoim życiu są wymienione obszary aktywności. Oceń każdy z nich na skali od 1 do 10, gdzie
10 oznacza ocenę najwyższą a więc aktywność bardzo ważna. W drugim ćwiczeniu rozpisz godzinowo
swój typowy tydzień pracy i odpoczynku. Następnie zestaw ze sobą rezultaty tych dwóch ćwiczeń.
Co możesz zmienić aby Twój tydzień służył jeszcze bardziej na aktywności dla Ciebie najważniejsze?
A może już tak jest? Co sprawia, że dobrze organizujesz swoja aktywności? Co możesz zmienić? Jak
zadbać o równowagę między obowiązkami a innymi sferami życia? Co motywuje Cię do pracy?

Rozdział 10. Propozycje praktycznych ćwiczeń wykorzystywanych w pracy...
Zadanie 1 – co jest dla Ciebie ważne?
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Rysunek 28. Koło życia. (źródło grafiki: http://2.bp.blogspot.com/-t_KNJKzGPlU/VpJR_6evi_I/
AAAAAAAAIFs/WdK4rUq4qkU/s1600/KOlo-zycia.jpg.
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Zadanie 2 – Twój typowy tydzień
Tabela 12. Twój typowy tydzień (źródło: oprac. własne).
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Godziny
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
23 – 24

Poniedziałek Wtorek

Środa

Czwartek Piątek

Sobota

Niedziela

Rozdział 10. Propozycje praktycznych ćwiczeń wykorzystywanych w pracy...

Podejmowanie decyzji i komunikacja
Ćwiczenie 10 – podejmowanie decyzji (oprac. własne)
Wprowadzenie dla doradcy: decyzja o kierunku nauki lub wyborze zawodu jest jedną
z wielu ważnych decyzji podejmowanych w życiu. Wykonując ćwiczenie uczeń zapoznaje się ze
schematem podejmowania decyzji, który może wykorzystać w dowolnej sytuacji. Przed wypełnieniem schematu należy go wyjaśnić uczniowi.
Tabela 13. Schemat podejmowania decyzji (oprac. na podst. http://the-happy-manager.com/tips/
steps-in-decision-making/).

Nazwij problem
lub wyzwanie
Zbierz informacje







Analiza sytuacji




Ocena alternatyw





Wybierz jedno
z rozwiązań




Zacznij działać




Decyzja do podjęcia
rozpoznaj co właściwie jest przedmiotem decyzji i jakie możliwości
wiążą się z tą sytuacją
jakie znaczenie dla Twojego życia ma ta decyzja, co zmieni?
co ma wpływ to jaką decyzję podejmiesz
jakich informacji potrzebujesz aby podjąć decyzję?
Jakiego rodzaju i od kogo potrzebujesz wsparcia aby podjąć dobrą
decyzję?
„burza mózgów” nad różnymi możliwymi opcjami
Jakie różne sposoby podjęcia decyzji dostrzegasz, wypisz jak najwięcej
alternatyw i sposób rozwiązania sytuacji
Każda z opcji ma swoje plusy i minusy
Wyobraź sobie każdą z wypisanych alternatyw, jakie konsekwencje się
z nimi wiążą?
Rozważ każdą z alternatyw pod kątem istotnych dla Twojego życia
planów, wartości, celów
Na podstawie analizy z poprzedniego kroku wybierz jedno z możliwych rozwiązań
Dokonaj jego ponownej oceny i ewentualnie wróć do poprzednich
kroków
Co należy wykonać aby zrealizować wybraną przez Ciebie opcję?
Ułóż plan kolejnych działań: co zrobisz dziś, co w tygodniu, kolejnych
miesiącach, itd.

Instrukcja dla ucznia: Po zapoznaniu się wspólnie z doradcą ze schematem podejmowania
decyzji, rozpisz kolejne kroki w odniesieniu do własnej sytuacji. Wybierz jedną z decyzji, którą
masz obecnie do podjęcia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości poproś o pomoc doradcę.
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Wprowadzenie dla doradcy: celem ćwiczenia jest rozwój umiejętności komunikacji w sytuacjach trudnych, które potencjalnie mogą stać się źródłem konfliktu. Uczeń losuje dowolną sytuację, odczytuje ją na głos po czym, symulując sytuację odpowiada w taki sposób, aby obronić
swoich praw, wyrazić potrzeby, a jednocześnie uszanować potrzeby innych osób. Doradca, także
uczestnicząc w ćwiczeniu, odpowiada stosowanie do komunikatu ucznia. Na koniec uczeń otrzymuje od doradcy informacje zwrotne, pomocne do zmiany sposobu komunikowania z innymi.
Efektem ćwiczenia może być dyskusja o konstruktywnym I budującym współpracę sposobie
wyrażania się, o autoprezentacji oraz umiejętności komunikowania swoich poglądów.
Instrukcja dla ucznia: Wylosuj dowolną z sytuacji. Odczytaj ją i zastanów się jak zareagować.
Co byś powiedział, gdybyś znalazł się w takiej sytuacji? Gdy będziesz gotowy przedstaw swoją
propozycję wypowiedzi.

Rozdział 10. Propozycje praktycznych ćwiczeń wykorzystywanych w pracy...
Tabela 14. Sytuacje: (źródło: Kata (2016), materiały niepublikowane).

Wadliwy towar w sklepie
Kupowałeś w sklepie sweter
– naprawdę bardzo ci się
podobał, a poza tym był
w super cenie. Świetnie
w nim wyglądasz. Niestety
– po dokładniejszych oględzinach w domu okazało się, że
pod pachą jest wielka, poplamiona dziura. Na szczęście
zachowałeś paragon. Wróć do
sklepu i zareklamuj sweter.

Przyjazd dawno nie
widzianej ciotki z innego
miasta
Właśnie dzisiaj ma przyjechać
Nauczyciel biologii kazał
klasie podzielić się na grupy
dawno nie widziana przez
i przygotować prezentację
ciebie ciotka z Warszawy.
o różnych gatunkach zwierząt. Ciotka słynie ze wspaniałych
prezentów i niedyskretnych
Jedni zajęli się ślimakami,
inni wiewiórkami, a jedna
pytań. Na pewno da ci coś
z grup – psami. Psy to twoje świetnego i zada najbardziej
ulubione zwierzęta – wiesz
krępujące pytania. Właśnie
o nich naprawdę dużo! Kiedy zapukała do drzwi. Zajmij ją,
klasa dzieliła się na grupy
dopóki nie wrócą rodzice.
nie było cię – leżałeś chory
w domu. Chciałbyś przyłączyć
się do grupy, która zajmuje się
psami. Podejdź i przyłącz się.
Przygotowanie pracy
grupowej na zajęcia w szkole

Wyjazd autobusem na obóz
Wizyta u chorej koleżanki
wakacyjny
Oto pierwszy tydzień
Twoja najlepsza przyjaciółka
wakacji. Rodzice wysłali cię
ma zapalenie płuc i musi
na dwutygodniowy obóz
siedzieć w domu. Postanad morze. Atrakcji będzie
nawiasz zanieść jej zeszyty
tam bez liku – park wodny,
i opowiedzieć co się działo
wycieczka promem, dyskoteki, w szkole. Czujesz się trochę
oceanarium… Ale – nikogo
nieswojo, bo nigdy nie byłaś
z tej grupy nie znasz. Wchou niej w domu. Siadasz przy
dzisz do autobusu, który
jej łóżku. Chyba zaczniesz od
zawiezie cię nad morze. Na
pytania o zdrowie.
fotelu obok ciebie siada inny,
nieznany ci uczestnik
Pilnowanie młodszej siostry
Spotkanie chwalipiętów
koleżanki
Obiecałeś przypilnować przez
Spotkałeś się z całą swoją
godzinę młodszą siostrę
rodziną. Każdy opowiada
twojej koleżanki. Mała chyba o swoich niedawnych sukcebardzo cię lubi, bo wypytuje
sach: kuzynowi udało się
cię dosłownie o wszystko:
poprawić matmę na trójkę,
zabawy z dzieciństwa,
wujek samodzielnie wyhoulubione filmy, bajki, jakie
dował dynie – giganty
miałeś oceny…
a dziadek nauczył psa przynosić gazetę. Wszyscy czekają,
że teraz ty opowiesz o swoim
ostatnim sukcesie.

Pomyłka w szatni
Wczoraj kupiłeś sobie świetną
zimową kurtkę. Kiedy wieszałeś
ją rano w szatni zauważyłeś,
że taka sama wisi na wieszaku
obok. Pomyślałeś, że nie tylko
tobie spodobał się ten model.
Po lekcjach ruszyłeś do szatni
a w niej zastałeś kolegę ubranego – jesteś pewien – w twoją
kurtkę. Przecież jego wciąż wisi
na tym samym wieszaku co
rano.
Nieszczęśliwy wypadek
Szybko szedłeś na lekcje,
wypijając ostatnie łyki soku,
kiedy gwałtownie się z kimś
zderzyłeś. Okazało się, że tą
osobą jest twój nauczyciel.
Siła zderzenia sprawiła, że
został oblany twoim sokiem.

145

Doradztwo w planowaniu kariery. Podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki

Bibliografia

146

Career Plan Project Workbook, New York: Glencoe, McGraw-Hill Education. Uzyskane z: https://
pl.scribd.com/document/153337000/Career-Plan-Project-Workbook-Mediatech-PDFs.
Gikopoulou, N. (2008). Report on effective career guidance. Career Guide. Uzyskane z: http://
www.career-guide.eu/uploads/cg_handbook_low.pdf network.
Kata, A. (2016). Niepublikowane materiały do ćwiczeń.
Lelińska, K. (2006). Zawodoznawstwo w planowaniu kariery, Komenda Główna OHP: Warszawa.

Grzegorz Kata

Rozdział 11. Opór w procesie doradztwa
zawodowego
Opór przed korzystaniem ze wsparcia lub pomocy częściej niż w doradztwie zawodowym
spotyka się w ogólnych koncepcjach wsparcia psychologicznego lub w psychoterapii (patrz np.
Egan, 2012; Okun, 2012). Klient ujawniający opór przejawia niechęć do pracy, wyraża negatywne
emocje związane ze spotkaniami, próbuje podważać sens i potrzebę spotkań. Swoją postawą
przeczy celom doradztwa zawodowego, ma trudności w korzystaniu ze wsparcia, pomocy
w określaniu predyspozycji zawodowych i układaniu planów rozwoju. Postawa taka obniża motywację do pracy obu stron – ucznia i doradcy. W klasycznym rozumieniu, źródeł oporu upatrywano w samym kliencie, jego doświadczeniach i postawie wobec pomocy, nie biorąc przy tym
pod uwagę kontekstu sytuacji pomocy. W niniejszej pracy przyjęto koncepcję, zgodnie z którą
pojawienie się oporu jest powiązane z działaniami doradcy i warunkami do rozwoju, których
dostarcza (patrz Egan, 2012).
Problem oporu niemiałby znaczenia jeśli sens doradztwa sprowadzić do aspektu technicznego. Praca z klientem polegałaby wtedy na wykonaniu określonych działań, zastosowaniu
określonych narzędzi (testy, ćwiczenia, itp.), których efektem ma być decyzja o dalszym kształceniu lub karierze zawodowej. Cel taki można osiągnąć bez nawiązywania z uczniem relacji
i budowania warunków do analizy siebie. Inaczej jest jeśli doradztwo zawodowe potraktuje się
jako zależne od jakości komunikacji i relacji z uczniem. W takim ujęciu, opór i trudności ucznia
stają się elementem pracy, a ich przeoczenie obniża jakość udzielanej porady zawodowej. Przepracowanie oporu prowadzi natomiast do większej otwartości i bezpieczeństwa, co ułatwia
uczniowi analizę zainteresowań, predyspozycji i układanie planów rozwoju. Opór i trudności
mogą wystąpić przy każdej formie doradztwa (Blustein, Spengler 1995). Są obecne wtedy, gdy
wizja własnego życia, pożądany plan lub ścieżka rozwoju są w sprzeczności z przeżywanymi przez
osobę konfliktami, napięciem, osobistymi ograniczeniami lub naciskiem ze strony innych (por.
Gysbers i in, 2014).
Zachowania klienta w procesie doradztwa wiążące się z oporem i niechęcią do pracy nad
sobą mogą wynikać z kilku czynników: braku uczestnictwa osoby doradzanej w ustalaniu celu
spotkań, braku informacji o przebiegu i znaczeniu doradztwa zawodowego, braku motywacji
lub nakazu uczęszczania na doradztwo, obawy przed ujawnieniem trudnych dla ucznia treści,
obawy przed ujawnieniem słabości lub braku predyspozycji w sytuacji, gdy nawiązana relacja
nie daje poczucia bezpieczeństwa i zaufania (por. Okun, 2002). Źródłem niechęci może być także
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ogólne napięcie wywołane koniecznością podjęcia decyzji i wprowadzenia zmian związanych
z kierunkiem kształcenia lub wyborem przyszłego zawodu.
Podstawowym warunkiem pracy z oporującymi klientami jest uświadomienie sobie, że
opór przed doradztwem ma prawo wystąpić niemal w każdej relacji. Brak takiej świadomości
sprawia, że oznaki niechęci nie są dostrzegane. To z kolei prowadzić może do niewłaściwej oceny
zachowania ucznia, do powstawania nieporozumień lub obarczania się winą za niepowodzenie
w pracy (Gysbers i in, 2014). To czy opór wynika bezpośrednio z przeżyć ucznia, czy też wiąże się
ze stylem pracy doradcy ma niewielkie znaczenie. Istotne jest potraktowanie go jako zjawiska
naturalnego w sytuacji poradnictwa i pomocy. Spostrzeżenie objawów świadczących o oporze
może być wskazówką do zmiany sposobu pracy a także zachętą do lepszego poznania funkcjonowania ucznia. W sytuacji oporu pomocne może być okazywanie uczniowi akceptacji, zrozumienia, analiza jakości wzajemnej relacji, zmiana tematu rozmowy na dotyczący obserwowanych trudności (por. Okun, 2002).

Objawy i źródła oporu klienta
Klient doradztwa może wyrażać opór przed uczestnictwem na wiele sposobów. Obserwować można sposób w jaki się komunikuje, jaką postawę prezentuje wobec doradcy i spotkań,
jak angażuje się w rozmowę, jakie tematy porusza (Okun 2002). O niechęci do pracy może
świadczyć:
• brak koncentracji,
• opuszczanie spotkań lub spóźnienia,
• lakoniczne odpowiedzi,
• poruszanie głównie tematów bezpiecznych lub mało znaczących,
• niepewność co do celu spotkań, zmiany deklarowanych potrzeb,
• wyznaczanie sobie nierealnych lub nieracjonalnych celów,
• realizowanie zadań pospiesznie, niechętnie,
• przerzucanie odpowiedzialności za swoje wybory na innych (Egan, 2002; Okun, 2002),
• ucieczka od odpowiedzialności i niechęć do podejmowania decyzji,
• widoczne napięcie lub lęk przed spotkaniami i rozmową,
• nastawienie obronne wobec doradztwa,
• bierna i niezaangażowana postawa,
• sprawianie mylnego wrażanie bycia zaangażowanym i pracującym,
• widoczne duże pobudzenie (Gysbers i in, 2014).
Opór może wiązać się z różnymi postawami i obawami przeżywanymi przez klienta. Ich znajomość pozwala na sprawniejsze rozpoznawanie rodzaju trudności występujących w kontakcie
z doradcą. Wybrane czynniki związane z oporem to (Egan, 2002; Gysber, 2014; Vogel i in, 2007):
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• obawa przed ujawnieniem siebie – w warunkach intensywnej pracy; warunkach ułatwiających analizowanie siebie, w tym przeżyć związanych z decyzjami zawodowymi, może
powstać obawa przed zbyt nagłym ujawnieniem siebie, chęć zatrzymania się, poczucie
bycia przytłoczonym intensywnością procesu doradztwa.
• obawa przed brakiem kompetencji – dotyczy klientów, których niepokój koncentruje się na
wątpliwości czy doradztwo zawodowe jako forma pomocy jest skuteczna lub czy oni sami
posiadają kompetencji dające szanse na zaangażowanie w doradztwo i udział w spotkaniach.
• trudności z zaufaniem – wyraża to obawę przed byciem oszukanym, niechęć do rozmów
na swój temat i niepewność co do zachowania dyskrecji. Przyczyną może być również
wątpliwość czy porady spełnią oczekiwania ucznia, np. nierealistyczne oczekiwania
wobec doradcy i przenoszenie na niego odpowiedzialności za własne decyzje.
• poczucie dezorganizacji – podjęcie decyzji o zmianie, np. wybór nowego kierunku edukacji,
nauka na wyższym poziomie kształcenia, nowa praca, może rodzić poczucie dezorganizacji,
konieczność odejścia od tego co znane i bezpieczne, przeciążenie ilością zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu. Każda zmiana, wymaga zwiększenia poziomu samodyscypliny, adaptacji do nowych warunków. Klienci doradztwa mogą obawiać się dodatkowego
wysiłku koniecznego w takich sytuacjach. Unikanie zmiany to także sposób na obronę
przed wizją ewentualnej porażki. W nowych sytuacjach osoba wspierana sprawdza siebie
– jest to test posiadanych kompetencji i próba sprostania wyzwaniom. Niepowodzenie
jest zagrażające dla samooceny a brak zaangażowania to także brak poniesionych strat.
• chęć ukrycia słabości – rozmowa, wykonywanie testów, analiza siebie, może rodzić
poczucie braku kontroli nad ujawnianiem informacji na swój temat i obawę, że odkryte
zostaną osobiste trudności lub porażki, na rozmowę o których klient nie czuje się gotowy.
Formą braku gotowości na analizę posiadanych atutów i ograniczeń może być również
mechanizm prokrastynacji. Klient deklarujący wysokie zaangażowanie w pracę nad sobą,
będący przekonany o posiadanych predyspozycjach i uzdolnieniach, wybiera wtedy taki
sposób działania, który minimalizuje ryzyko sprawdzenia rzeczywistego poziomu zdolności. Przykładowo zamiast wykonać zadanie rzetelnie, rezerwując na nie odpowiednią
ilość czasu, odkłada je na ostatnia chwilę. Niepowodzenie może wtedy tłumaczyć brakiem
czasu lub lenistwem, a powodzenie utwierdzi go w przekonaniu o własnej zaradności.
Działanie takie może przekształcić się w nawykowy sposób działania.
• negatywne przekonania – klient wyrażający opór przed pracą może opierać swoje funkcjonowanie na niekonstruktywnych przekonaniach dotyczących siebie, innych osób lub
otaczającego świata. Przykładem takich przekonań są: „jestem zbyt leniwy”, „nigdy nie
osiągnąłem sukcesów”, „ludzie są generalnie źli”, „dobrą pracę można znaleźć tylko przez
znajomości”. Wynikające z indywidualnych doświadczeń i silnego wpływu osób znaczących, błędne przekonania stają się samospełniającym się proroctwem.
• poczucie przymusu – uczestnictwo w doradztwie ze względu na sugestie innych, bez
ustalonej indywidualnej motywacji do tej formy pomocy.
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Opór ze strony klienta może wystąpić na każdym etapie procesu doradztwa zawodowego.
Brak jest sposobów na przewidzenie, który temat wywoła reakcję oporu. Zależy to m.in. od celu
porady, indywidualnych doświadczeń, kontekstu społecznego, w którym żyje uczeń. Wystąpienie
trudności jest okazją do lepszego poznania ucznia a obserwacja jego zachowania do wyboru
odpowiedniego sposobu pracy. Nie ma jednak takiej techniki, która każdorazowo okazywałaby
się skuteczna w doradzaniu klientom będącym w oporze. Poniżej opisano te aspekty dotyczące
pracy doradcy zawodowego, które mają znaczenie dla pracy z klientem ujawniającym opór.
W pierwszej kolejności opisano czynniki związane z podstawą nawiązywania relacji pomocowej,
w dalszej części działania mogą usprawnić oferowaną pomoc.
Nawiązanie wspierającej relacji
Klienci korzystający z doradztwa, choć łączy ich wspólny cel, różnią się indywidualną gotowością do otrzymywania wsparcia. Różnice mogą dotyczyć potrzeby bezpieczeństwa, samooceny, wynikać z cech osobowości, dotychczasowych doświadczeń, etapu rozwoju, itp. Dla
skutecznego doradzania ważne jest uwzględnienie tej indywidualnej specyfiki. Jest to możliwe
przede wszystkim poprzez nawiązanie wspierającej, otwartej i akceptującej relacji. Relacja taka
daje szanse na aktywne eksplorowanie pomysłów na własny rozwój, zainteresowań i predyspozycji, na podejmowanie autonomicznym i samodzielnych decyzji. Decyzje dotyczące edukacji
i pracy zawodowej silnie wiążą się z okresem dorastania i wchodzenia w dorosłość, gdy zadaniem młodego człowieka jest budowanie własnej tożsamości i wiedzy o sobie (por. Gelso, Hayes,
2004; Miller, 2006). Budując relację warto korzystać z grupy umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej opisanej w jednym z poprzednich rozdziałów. Jest to ponadto zasadniczy
sposób przeciwdziałania oporowi i zniechęceniu w procesie wsparcia zawodowego. Budowanie
takiej relacji można sprowadzić do pięciu kroków (patrz Enright, 1993):
1. Gotowość do uczestnictwa w doradztwie. Krok ten sprowadza się do odpowiedzi na
pytanie o motywację klienta do korzystania z doradztwa. Właściwa realizacja tego pierwszego etapu pracy powinna prowadzić do tego, że klient uzna decyzję o poszukiwaniu
wsparcia, za decyzję własną, wolną od zewnętrznych nacisków I sugestii ze strony innych.
Często spotykaną sytuacją, jest wysyłanie uczniów do doradców przez rodziców lub
nauczycieli („Przyszedłem, bo rodzicom ogromnie zależy”). Przyjście do doradcy uwalnia
wtedy z nacisku ze strony innych ale nie pomaga w skutecznej pracy nad planowaniem
własnego rozwoju zawodowego. Celem jest uwolnienie się od poczucia nacisku i przymusu. Dopiero uczeń, który uzna swoją autonomię i niezależność, może określić autentyczny cel swojej wizyty.
2. Ustalenie celu doradztwa. Celem tego kroku jest określenie tego, co w efekcie spotkań
chce osiągnąć klient. Punktem wyjścia jest opisanie problemu, braku, niepewności
lub wątpliwości, których doświadcza osoba, a które sprawiają, ze pomoc doradcy jest
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sensowna. Zwykle klient jako problem do rozwiązania przedstawia to, co uznaje za
możliwe rozwiązania, co jest bezpieczne i wymagające umiarkowanego wysiłku. Niekoniecznie jest to jednak rzeczywista trudność. Stąd ustalając cel spotkania warto badać
sposoby, w jaki problem się ujawnia, towarzyszące temu przeżycia i przemyślenia, aby
sprecyzować potrzeby. Przykładowo problem braku pewności, co do kierunku studiów,
może okazać się obawą przed tym, że nikt ze znajomych nie wybrał studiowania w tym
samym mieście. Właściwe nazwanie trudności zwiększa motywację do pracy i usprawnia
wybór sposobów pomocy.
3.	 Ustalenie możliwości rozwiązania problemu. Cel spotkania określony w poprzednim
kroku, problem nazwany przez klienta powinien być w jego subiektywnej opinii czymś
możliwym do rozwiązania. Kluczowe znaczenie ma to, czy klient postrzega swoje plany
w sposób realny czy życzeniowy. Jeśli osoba wspierana jest niepewna założonego celu
należy wrócić do poprzedniego kroku. Pozostanie przy nierealistycznym celu będzie osłabiało motywację klienta do pracy, wywoływało uczucie sprzeczności i niechęć do zmian.
Przykładowo praca nad sposobem zdobycia wymarzonego zawodu, przy braku przekonania co do tego, że zatrudnienie takie jest możliwe, czyni proces doradztwa nieautentycznym. Znaczenie ma indywidualne przekonanie, że bariery na drodze do danej profesji
są możliwe do pokonania.
4. Zawiązanie współpracy. Po określeniu celu wsparcia pozostaje do rozważenia czy osoba
doradcy, miejsce, forma oferowanej pomocy są akceptowane przez klienta. Celem kroku
czwartego jest rozmowa o wątpliwościach związanych z tymi obszarami. Jest to miejsce
na wyjaśnienie klientowi formalnych aspektów pracy, udzielenie odpowiedzi na jego
pytania dotyczące przebiegu doradztwa zawodowego i jego roli w spotkaniach.
5.	 Konkurencyjne motywy. Jeśli osoba wspierana przyjmuje niechętną postawę do wprowadzanie zmian wypracowanych w trakcie doradztwa, warto badać motywy konkurujące
z zamierzeniami. Przykładem może być sytuacja, w której pomimo deklaracji poszukiwania zawodu zgodnego z predyspozycjami, realizacji tego celu, wielu spotkaniach dotyczących zagadnienia, klient nadal nie ma pewności jaka grupa zawodów będzie właściwa
i jaki kierunek studiów podjąć. Paradoksalnie pozostawanie w sytuacji zawieszenia, bez
konkretnej decyzji, opóźnianie jej podjęcia, może przynosić klientowi korzyści. Brak
decyzji o dalszym kierunku kształcenia, może być traktowany jako przedłużenie pobytu
w domu rodzinnym i unikaniu konieczności mierzenia się z samodzielnym gospodarowaniem, szukaniem dodatkowej pracy zarobkowej czy budowaniem nowych znajomości.
Refleksja nad tym co powstrzymuje klienta przed zmianą, rozmowa o obawach, często
jest etapem na drodze do celu.
Zmiana własnej postawy wobec oporu klienta
Dla poradzenia sobie z niechęcia do pracy ujawnianą przez klienta ważne jest przyjęcie
wobec niego odpowiedniej postawy. Na jakość relacji wpływa m.in. empatia, tendencja do
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postrzegania przeżyć doradzanego z jego własnej perspektywy. Uzupełnieniem empatii powinno
być traktowanie niechęci do pracy nad sobą jako naturalnego elementu procesu doradztwa,
jako elementu wprowadzania zmian. Inaczej mówiąc pomocne jest, gdy doradca traktuje opór
z akceptacją i uznaniem dla wysiłku klienta w osiąganiu większej dojrzałości. Warto tym samym
interpretować występujące trudności w kontekście całego życia osoby: etapu rozwoju, innych
ról, realizowanych zadań innych niż decyzja o rozwoju zawodowym. Postawa taka pozwoli na
łatwiejsze wyjaśnienie źródeł i funkcji obserwowanych trudności. Okazanie klientowi zrozumienia, nie lekceważenie i nie zwalczanie jego trudności, zwiększy poczucie bezpieczeństwa
i otwartość na analizowanie różnych alternatyw rozwoju zawodowego i zmian w życiu. Ponieważ
częstym źródłem trudności w doradztwie są obawy przeżywane przez klientów, dobrą techniką jest praca na posiadanych przez nich zasobach. Identyfikacja osobistych atutów może
być punktem wyjścia do wprowadzania zmian i określania ich kierunku. Unikanie osądzania,
zaufanie, że klient postępuje w zgodzie ze sobą i dla obrony swoich praw, okazywana mu akceptacja, to czynniki osłabiające opór (por. Gysbers, 2014).
Opór ujawniany przez klienta może wywoływać negatywne odczucia u wspierającego go
doradcy. Istotna jest wtedy refleksja nad własnym sposobem postrzegania oporu klienta. Jeśli
doradca postrzega opór jako zagrożenie, może to prowadzić do konfliktu z klientem, obniżenia
standardów pracy, rezygnacji z części celów, poszukiwania winnego zastanych trudności, zniecierpliwienia, prób przyporządkowania się klientowi lub obniżenia oczekiwań względem niego.
Każde z tych zachowań jest próbą obrony przed niekonstruktywnymi reakcjami. Zmiana własnej
postawy jest jednym z głównych sposobów na radzenie sobie z klientem w oporze. Ogólnie
przydatne może być:
• Pomaganie klientowi w spojrzeniu na niechęć jako normalne i częste nastawienie
w doradztwie,
• „zaprzyjaźnienie” się z oporem klienta, nie obwinianie się za powstałe trudności, poszukiwanie ich przyczyn i analizowanie własnych przeżyć związanych z sytuacją,
• Przyglądanie się własnemu stylowi pracy, stosowanym technikom, interwencją i skutkom
jakie wywołują one w zachowaniu klienta,
• Dostosowywanie narzędzi i technik pracy do możliwości i potrzeb klienta,
• Bazowanie i odwoływanie się do sieci wsparcia, innych osób, które są ważne dla ucznia
i które mogą mu pomóc w działaniu (por. Egan, 2002).
Informowanie o celu wsparcia
Niska motywacja do uczestnictwa w doradztwie może wynikać z braku wiedzy klienta
na temat celu, przebiegu, aspektów formalnych tej formy wsparcia. Przed przystąpieniem do
właściwej pracy doradczej warto wtedy poświęcić pierwsze spotkania na ustalenie ich przebiegu,
motywacji i potrzeb ucznia, szans jakie tworzy doradztwo. Dostarczenie informacji zmniejsza
niepokój i buduje poczucie bezpieczeństwa (por. Okun, 2002).
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Konstruktywne konfrontowanie
Celem konfrontowania jest zestawienie często dwóch sprzecznych tendencji, przeżyć lub
sposobów zachowania dostrzeganych u badanego. Przykładowa konfrontacja może dotyczyć
zestawienia deklarowanych przez klienta wysokich ambicji i pragnień z rzeczywistymi działaniami, które miałyby prowadzić do spełnienia planów. Może być to analizowanie rozbieżności
w pomyśle na własny rozwój, porównywanie planów z preferowanymi wartościami, pragnieniami, konfrontowania realnych możliwości i cech z ideałem siebie. Konfrontacja, która często
wiąże się z omawianiem uczuć blokujących działanie wymaga silnej relacji między doradcą
a klientem, poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Bezpośrednim efektem konfrontacji jest często
zwiększenie niepokoju lub napięcia. Z tego powodu bardzo istotne jest badanie własnej intencji
związanej z zastosowaniem konfrontacji. Jej celem powinno być wsparcie klienta, dostarczenie
mu rzetelnej wiedzy o nim samym. Intencją nie może być dążenie do przyśpieszenia procesu
terapii, udowodnienia uczniowi jego braku rzeczywistych sukcesów. Pomocne w stosowaniu
konfrontacji może być jej złagodzenie poprzez wyolbrzymienie problemów lub humorystyczne
ich zobrazowanie, np. „Wielkiej siły wymaga ciągłe okazywanie słabości. Jesteś mocarzem!”,
„Takie rozważanie za i przeciw wszystkich możliwych kierunków studiów, sprawi, że z wiedzą
na temat ich wszystkich zostaniesz doradcą zawodowym!” (patrz, Gysbers, 2015; Miller, 2006).
Zmiana sposobu interpretacji trudności przez klienta
Zjawiskiem często spotykanym u oporujących klientów doradztwa jest schematyczne,
uwarunkowane przyzwyczajeniem lub emocjami, intepretowanie własnej sytuacji lub posiadanych umiejętności. Pomocne wtedy okazuje się zachęcenie do spojrzenia na siebie z perspektywy innych osób lub przyjmując odmienny punkt widzenia (por. King, 1992). Przykładowo
niepełnosprawny ruchowo uczeń unika rozmyślania o przyszłym zawodzie, gdyż silnie koncentruje się na własnych ograniczeniach i wskazuje sam sobie, że nie posiada możliwości do wykonywania wielu profesji. Zachęcony może spojrzeć na niepełnosprawność od strony tego, co
nauczyła go jego sytuacja, jakie doświadczenie, którego nie mają inni, posiada on sam. Może
to być np. wiedza na temat architektonicznych barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych, wiedza o przystosowywaniu pojazdów do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością, itd. W połączeniu z indywidualnymi predyspozycjami daje to w efekcie wybór innowacyjnych miejsc pracy. Innym przykładem może być uczeń zniechęcony ciągłym naciskiem ze strony
rodziców aby wybrał kierunek dalszej nauki. Próba spojrzenia na problem z perspektywy jego
rodziców może pomóc mu w zrozumieniu motywów ich postępowania, złagodzeniu konfliktu
czy w samodzielnym podjęciu decyzji o nauce. Zmiana sposobu interpretacji często przewartościowuje znaną a uważaną za nieprzychylną sytuację, motywuje do kreatywnej postawy wobec
problemu, pozwala łatwiej budować plany (Gysbers, 2014).
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Motywowanie do zmiany
Kwestia motywacji klienta doradztwa do pracy nad sobą jest istotna wtedy, gdy doświadcza
on obaw przed zmianami w swoim życiu, mierzy się z podjęciem decyzji istotnej dla rozwoju
lub stawia sobie nierealne cele. W budowaniu motywacji do zmiany zastosowanie w pracy
z klientem znajduje (Miller, 2006):
• zadawanie otwartych, eksplorujących pytań (w rozdziale o skutecznej komunikacji
opisano ich funkcjonalność);
• docenianie wysiłków podejmowanych przez ucznia, jego zasobów, dążeń i starań;
• zachęcanie ucznia do refleksji nad sobą poprzez aktywne słuchanie (techniki ułatwiające
komunikację opisano w innym rozdziale),
• podsumowanie kolejnych etapów pracy ucznia i ciągłe dostosowywanie stawianych zrzez
niego celów, by te były realne i adekwatne do dążeń.
Uwzględnienie w pracy powyższych czynników i propozycji przeciwdziała niechęci do pracy
lub zmniejsza jej stopień. Dodatkowe metody budowania motywacji do zmiany i przeciwdziałania oporowi to:
• zachęcanie do rozmowy nad doświadczaną niepewnością – otwarte rozmawianie
o trudnościach przy zachowaniu warunków wspierającej relacji, np. Co wywołuje twoje
największe obawy jeśli chodzi o wybór kierunku studiów?
• ustalanie poziomu przeżywanych obaw, znaczenia różnych planów, poziomu nasilenia
różnych nastawień, postaw, itp., co pomaga w ich obiektywnym podejściu do własnych
przeżyć i analizowaniu zmian, np. Wybierając liczbę od 1 do 10, jak bardzo zależy ci na
wyborze tej samej szkoły co koledzy?
• analiza pozytywnych i negatywnych konsekwencji podejmowanych wyborów, co także
zachęca do otwartej analizy obaw mogących skutkować oporem, np. Rozpisz wszystkie
plusy i minusy decyzji o podjęciu studiów z architektury. Staraj się spisywać wszystko co
przychodzi ci na myśl.
• wyolbrzymienie obaw, co pomaga w analizowaniu doświadczanego napięcia, np. Jaka
najgorsza rzecz mogłaby wynikać z podjęcia przez ciebie kursu językowego za granicą?
Co wywołuje twoje największe obawy?
• analiza linii życia – czyli rozmowa o planowej zmianie w kontekście dotychczasowych
działań i możliwych skutków w przyszłości (zysków i strat), np. Jak czułeś się wtedy, gdy
nie musiałeś podejmować decyzji o kierunku studiów, czego brakuje ci z tamtego czasu?
Opisz swoje życie za 10 lat, jeśli podejmiesz decyzję o wymarzonych studiach (por. Miller,
2006).
W niniejszym opracowaniu przyjęto koncepcję, wedle której opór jest reakcją klienta
doradztwa na doświadczenie zagrożenia, braku zrozumienia lub nacisku. Przy takim ujęciu,
istotne znaczenie w pracy z klientem przejawiającym opór ma zbudowanie relacji bezpiecznej,
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opartej na zaufaniu i współdziałaniu w celu osiągnięcia ustalonych celów. Pomocne w tym mogą
być przedstawione wyżej czynniki wiążące się z reakcją oporu i wyjaśniające go, podstawy budowania wspierającego kontaktu w sposób minimalizujący opór oraz wybrane propozycje pracy
z klientem.
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