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Współczesne teorie doradztwa zawodowego 

Czy doradcy zawodowemu potrzebna jest znajomość teorii? Czy warto poświęcić czas na ich 

poznanie? Pewnie takie pytanie stawiają sobie wszyscy czytając tytuł artykułu  

Ja twierdzę że tak, ponieważ teorie to pewne systemy, pozwalające na przewidywanie 

zachowania rzeczywistości w konkretnych sytuacjach. Dzięki znajomości teorii łatwiej nam 

jest interpretować to, co obserwujemy w rzeczywistości. Możemy także wyciągać wnioski 

wykraczające poza to, co bezpośrednio zdiagnozowaliśmy  czy zbadaliśmy. 

Nie umniejszając dokonań wybitnych specjalistów w zakresie planowania kariery takich jak 

F. Parsons,  E. Ginsberg,  A. Roe, D. Super, J. Holland skupimy się na nowszych teoriach 

bardziej przystających do dzisiejszego zmieniającego się świata. 

 

Mark Savickas - najważniejsze założenia: 

Ludzie konstruują własne kariery poprzez nadawanie znaczeń ich zawodowym zrachowaniom 

i doświadczeniom. Bardzo ważne jest to by być refleksyjnym. 

Opowiadając historię kariery dotyczącą różnorodnych doświadczeń, radzący się selektywnie 

podkreśla wybrane zdarzenia i sytuacje tworząc narracyjną „prawdę” zgodnie z którą żyje. 

Jaką karierę konstruować? 

Oceniając cechy zawodowe, jakie posiadają poszczególni członkowie grupy, można 

przydzielić im takie zadania zawodowe realizowane w danej grupie, do których są najbardziej 

predestynowani, z uwzględnieniem ich talentów. 

Jak konstruować karierę? 

 Ludzie angażują się w niekończący się proces, który pozwala im zobaczyć siebie samych  

w rolach zawodowych, które są dla nich odpowiednie. 

Każdy posiada zasoby i gotowość, aby radzić sobie z aktualnymi i nadchodzącymi 

zawodowymi zadaniami rozwojowymi, tranzycjami związanymi z pracą i osobistymi 

trudnymi sytuacjami. 

Bardzo ważne są cztery elementy: troska – odpowiednia troska o własną przyszłość,  

Kontrola –zwiększenie osobistej kontroli nad swoja przyszłością, 

Ciekawość – okazywanie ciekawości i zainteresowania poprzez badanie możliwych „ja”, 

pewność (ufność) – wzmacnianie pewności siebie, aby osiągnąć założone dążenia. 

Dlaczego konstruuję karierę? 

Temat życia odgrywa znaczącą rolę w historii życia. Zadaniem doradcy jest poznanie tego, 

jakie znaczenia nadaje radzący się wydarzeniom, które zachodzą w jego życiu i które z nich 

będzie chciał uwzględnić w konstruowanej przez siebie karierze. 

Doradcy często pomagają klientom wykreować zainteresowania, pokazując im w jaki sposób 

niektóre zawody i aktywności pozazawodowe odpowiadają ich potrzebom przedzawodowym 

i w ten sposób mogą rozwiązać ich problemy. 

Doradca pomaga klientowi analizować jego różnorodne doświadczenia i umieszczać je  

w pewnych perspektywach, aby dzięki temu mógł skonstruować własną opowieść o karierze. 

Mark Savicas podaje też przykład AKTOR – AUTOR 



Dzieci przychodząc na świat, wchodzą w rodzinę, w której obowiązuje pewna dramaturgia, 

przyjmują w niej rolę kształtowaną przez kulturę danego społeczeństwa. Kiedy dzieci 

zaczynają chodzić do szkoły w ich planach pojawiają się nowe, coraz bardziej odległe cele.  

W szkole podstawowej są one określone i narzucone przez innych, ale pod koniec tego okresu 

edukacji młody aktor zaczyna stawiać się świadomie działającym podmiotem, który próbuje 

przejąć kontrolę nad swoim działaniem. 

W związku z powyższym doradca powinien: 

1. skupiać uwagę na przewidywanych przejściach – tranzytach, ze świadomością tych, które 

powinny być realizowane (ukończenie edukacji, podjęcie pracy),  

2. wzmacniać poczucie kontroli i sumienności wykonywania zadań, zainteresowanie 

możliwościami i inicjatywami jakie można podejmować poszukując pracy, pewność siebie  

i wysoką samoocenę w radzeniu sobie z procesami różnorodnych tranzycji. 

Pokazywać unikalność osoby. 

Kolejnym badaczem jest Vance Peavy. Podstawowe założenia jego teorii: 

1. Refleksja jak radzący się doświadczają swoich codziennych wyborów, jaki przyjmują styl 

życia, a także czego mogą oczekiwać od doradcy 

2. Filozofia pomagania osoby poszukujące pomocy w poradnictwie nie postrzegają siebie 

jako chorych lub wymagających leczenia, ludzie szukają kogoś, kto przedstawi swoją 

interpretację sytuacji, z którą spotykają się na co dzień, a które sprawiają im jakąś 

trudność. 

3. Zwracają się z: problemami z pracą i uczeniem się, zdrowiem i relacjami społecznymi, 

życiem intymnym, duchowością, identyfikacją tożsamości. 

4. Poradnictwo jako proces uczenia, stawiania pytań, konstruowania nowej rzeczywistości, 

wspieranie ludzi w wysiłkach zwiększania ich zdolności myślenia, odczuwania, 

podejmowania decyzji i działania, żeby osiągnąć pożądane przez siebie cele 

5. Podstawowe cele poradnictwa: zwiększenie zdolności klienta do określania ważnych dla 

niego celów- wolność wyboru; wzrost zdolności klienta do satysfakcjonującego go 

udziału w życiu społecznym- wolność działania 

6. Kariera odnosi się do wszystkiego, co człowiek robi w życiu 

7.  Człowiek ujęty holistycznie, planując karierę zawodową, przygotowując się do wyborów 

edukacyjno-zawodowych- plany dotyczą jedynie małego wycinka życia, a rzutują na całe 

życie, w którym decyzje zawodowe mogą mieć znaczenie dla zdrowia, relacji 

społecznych, życia rodzinnego, duchowości, , sfery intelektualnej, hobby itp. 

8. Metody charakterystyczne dla poradnictwa socjodynamicznego: dialogiczna 

konwersacja – zrozumienie osoby zwracającej się o pomoc, zadawanie pytań, które 

wywołują opisy doświadczeń życiowych, pokazują ich odmienności i znaczenie   

 Pyt. de-konstrukcyjne, odkrywające pewne ukryte założenia lub stałe przekonania 

mogące utrudnić znalezienie rozwiązań lub przeszkadzają w podejmowaniu decyzji 

np. Z tego co słyszę, jesteś przekonany, że twój projekt kariery pozwoli  

ci osiągnąć to co chciałbyś w życiu robić. Z czego wynika twoje przekonanie?  

 Pytania, dzięki którym można poznać kontekst przeżytych doświadczeń 

życiowych, np. z tego co widzę zastanawiasz się czy wybór szkoły, na którą się 

zdecydowałeś będzie dla ciebie dobry, czy też nie powinieneś wybrać innej? Jak 

myślisz skąd się wzięły twoje wątpliwości? 



  Pytania odnoszące się do czasu, określające relację między przeszłością, 

teraźniejszością i przyszłością np. Kiedy pojawił się pomysł, żeby zostać geologiem? 

 Pytania, które  pomagają określić relacje pomiędzy poszczególnymi sferami życia 

np. jeśli wybierzesz studia niestacjonarne jakie to będzie miało znaczenie dla pracy, 

którą wykonujesz? 

 Pytania opisujące konkretne sytuacje i wydarzenia np. kiedy musisz podjąć 

decyzję, jak to zwykle przebiega, opowiedz mi o tym? 

 Pytania, które pomagają poznać oczekiwania wobec przyszłości i pomagają 

znaleźć opcje planów  np. jakie SA twoje oczekiwania według kursu rysunku  

i malarstwa na który się zapisałeś? 

 Pytania, które pomagają przyjrzeć się sobie w innych niż dotąd rolach np. jak 

sobie wyobrażasz siebie w roli pracownika banku? 

 Pytania pomagające dostrzec złożoną rzeczywistość np. Powiedziałeś ze nie możesz 

wyjechać do innego miasta, żeby tam poszukać pracy, jak myślisz w jaki sposób 

możesz poprawić swoją sytuację? Pytania, które pomagają  nadawać znaczenie 

sytuacjom i osobom, których doświadczają np. we wrześniu rozpocząłeś naukę w 

liceum, co to dla ciebie oznacza? 

 Pytania, które pomagają redefiniować wyobrażenie o sobie samej np. jaki masz 

obraz samego siebie, jako kogoś kto zdecydował się podjąć studia w innym kraju? 

Jak przypomnisz sobie siebie sprzed 3 lat kogo widzisz? 

Metafory spojrzenie na znane kwestie w inny sposób, Jak się czułaś na egzaminie, do czego 

mogłabyś to porównać? Co mogłoby być symbolem twojej kariery? 

Mapowanie przestrzeni życia –  

poznanie  znaczących elementów przestrzeni życiowej: relacje, znaczące role, 

charakterystyczne cechy przestrzeni życiowej, pojawiające się przeszkody, mocne i słabe 

strony życia, potrzeby i oczekiwania.    

Wyjaśnianie krytycznych doświadczeń życiowych – opis pozwala dostrzec sposoby radzenia 

sobie ze zmianą, stresem, startą, poznać strategie adaptacyjne osoby radzącej się, wartości i 

cele 

Poszukiwanie alternatywnych wyjątków – pytania o alternatywy sposoby zachowania się w 

sytuacjach trudnych, określanie potencjalnych możliwości np. przypomnij sobie, czy był taki 

egzamin, w trakcie którego się nie denerwowałaś? Opisz sytuację, co takiego się wówczas 

stało? 

Kolejną wartą przytoczenia jest Teoria uczenia się ze szczęśliwych zbiegów 

okoliczności (ang. happenstance learning theory) Johna D. Krumboltza. 

Krumboltz twierdzi, że: 

 nie mamy szans wiedzieć „z góry” jakie jest przeznaczenie danej osoby. „Ludzkie 

zachowanie – pisze Krumboltz – jest rezultatem niezliczonej ilości uczących doświadczeń 

(ang. learning experiences) uzyskiwanych dzięki zaplanowanym i niezaplanowanym 

sytuacjom, w których ludzie się znajdują. Rezultatem uczenia się są umiejętności, 

zainteresowania, wiedza, przekonania, preferencje, wrażliwości, emocje i przyszłe 

działania.” 



 „wzajemny wpływ na siebie zaplanowanych i niezaplanowanych działań w 

odpowiedzi na sytuacje wywołane przez człowieka jak i niezależne od niego okoliczności 

(ang. circumstantial situations) jest na tyle złożony, że jego wynik jest nie do przewidzenia 

i może być co najwyżej określony mianem szczęśliwego zbiegu okoliczności (ang. 

happenstance).” 

 

 

Podsumowując we współczesnych teoriach doradztwa zawodowego człowiek jest traktowany 

holistycznie. Najważniejsze, by był obserwatorem zmieniającego się świata, poznawał siebie, 

był refleksyjny. Istotne jest też to by nie zamykać się na pojawiające się nowe możliwości, 

elastycznie planować karierę. 

Zmieniła się też rola doradcy zawodowego. Nie jesteśmy już ekspertami ale partnerami 

radzących się i poprzez rozmowę, zadawania pytań inspirujemy do refleksyjności  

i podejmowania samodzielnych decyzji. 

 

Na podstawie Od Aktora do autora J. Minta Euroguidance, oraz Uczenie się ze szczęśliwych 

zbiegów okoliczności J. Redzimski  

opracowała Joanna Jednoralska 

 

 


