
Nowe trendy 

w doradztwie kariery

Czesław Noworol

Uniwersytet Jagielloński

Rada ds. Procesu Bolońskiego, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Employability and Career Guidance TF, Coimbra Group

Narodowe Forum Doradztwa Kariery





1 scen. rozw. Europy do 2020 
Trwałego uzdrowienia
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trend przed kryzys skuteczny rozwój po kryzys



2 scen. rozw. Europy do 2020 
Wolnego uzdrowienia
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1 scen. rozw. Europy do 2020 

Stracona dekada
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trend przed kryzys brak potencjału do dalszego rozwoju



Wyzwania prowadzące do 

sukcesu
 Tylko scenariusz 1:Trwałego Uzdrowienia

 Jak go osiągnąć ?

 Rozwijając talenty i kreatywność 

mieszkańców każdego regionu poprzez:

 Uczenie się przez całe życie

 Efekty uczenia się

 Krajowe Ramy Kwalifikacji

 Rozwój szkolnictwa zawodowego

 Rozwój całożyciowego doradztwa kariery



Rozwijając talenty i kreatywność 

mieszkańców każdego regionu 

poprzez:

Pielęgnowanie tradycji i silnych wartości 

chrześcijańskich, narodowych, lokalnych 

i rodzinnych

 Rozwijanie demokratycznych instytucji

Budowanie i pogłębianie jedności 

społecznej, terytorialnej i solidarności

W oparciu o



Nowe wyzwanie dla 

mieszkańców Europy

i doradców kariery

Umiejętność zarządzania własną karierą



Umiejętność zarządzania

własną karierą - definicja

jest formą praktycznej działalności człowieka na

przestrzeni całego życia, wspieraną przez

całożyciowe doradztwo kariery, gdzie podstawowe

znaczenie ma proces podejmowania decyzji

dotyczących jak najlepszego wykorzystywania

akumulowanego kapitału kariery, zasobów

rzeczowych i kapitałowych oraz sytuacji na rynku

pracy dla osiągania założonych celów, poprzez

uczenie się przez całe życie i zdobywanie

określonych kompetencji, zapewniających

względnie wysoki poziom zatrudnialności oraz
satysfakcjonujący rozwój jednostki



Zatrudnialność

 Moduł złożony z wiedzy, umiejętności, 

kompetencji, motywacji i postaw osoby, która 

chce zdobyć pracę lub otworzyć własną firmę 

(Kraus, 2006)

 Jest to zespół cech człowieka, które powodują, że 

dana osoba jest zdolna uzyskać zatrudnienie czyli 

potrafi podjąć pracę najemną i sprostać obowiązkom 

stąd wynikającym albo jest zdolna do samo 

zatrudnienia czyli potrafi rozpocząć działalność 

gospodarczą



Zatrudnialność – kategoria 

rozmyta
 Jest psychologicznym wymiarem cech człowieka, 

które powodują, że staje się on atrakcyjny dla 

pracodawcy lub czynią go zdolnym do podjęcia 

działalności przedsiębiorczej (samozatrudnienia)

○ Jest kategorią rozmytą (Zadeh, 1965, Noworol 

2013), złożoną  z takich elementów jak wiedza, 

umiejętności, kompetencje, uzdolnienia, 

zainteresowania zawodowe, typ umysłu, 

motywacja, proaktywność i wiele innych cech

osobowości, które przynależą do niej w pewnym 

stopniu. 



Ekonomia i społeczeństwo wiedzy

 kontekst zmian ekonomicznych

 Uczenie się przez całe życie

 Wchodzenie młodych ludzi na rynek pracy 

w Polsce jest ciągle procesem ryzykownym. 

 Brak rozbudowanej infrastruktury 

i ograniczone możliwości kształcenia 

ustawicznego oraz szybkie i intensywne zmiany 

technologiczne, a także ekonomiczne 

powodują, że kwalifikacje uczniów kończących 

obecnie szkoły (również zawodowe) ulegają 

dewaluacji



Zmiany strukturalne rynku pracy

 Globalizacja

 Rozmywanie się granic w psychologicznej 

przestrzeni życia (Hill,1996)

 Zmiany strukturalne istoty pracy

 Zawód vs kompetencje (Bridges, 1995; 

Lawler, 1994),zastępowanie wiedzy i umiejętności 

przez kompetencje

 Kontrakt psychologiczny 

(Herriot, Pamberton, 1995; Rousseau, 1995)



Umiejętność zarządzania

własną karierą

Rosnąca globalizacja i wydłużający się 

okres aktywnego zatrudnienia stawia 

mieszkańcom coraz większe 

wymagania dostosowywania  

umiejętności zarządzania własną 

karierą do przewidywalnych lub 

niezbędnych zmian, celem 

zabezpieczenia własnej ścieżki kariery



Zmiana paradygmatu 

doradztwa zawodowego 

 Tradycyjne kierunki działań w poradnictwie 

zawodowym zostały zastąpione przez nowe 

koncepcje i zmianę paradygmatu pomagania 

ludziom w sprawach zawodowych i życiowych

 Doradztwo kariery jest różnie definiowane w 

różnych krajach Europy

 W nowym paradygmacie jest rozumiane, jako 

całożyciowe doradztwo kariery



Zmiana teoretycznych podstaw 

doradztwa kariery
 Od teorii „wyboru zawodu” do teorii 

projektowania karier

 Procesy wyboru są powtarzalne i odwracalne (Ertelt, 

Schulz, Ivey, 2010)

 Od teorii definiujących „kim człowiek 

już jest” do teorii „jak się człowiek staje,

w zależności od celów, okoliczności, własnej 

aktywności, wsparcia informacyjnego i 

emocjonalnego” (Bańka, 2007, s. 26)



Model personalny

 Kariera jest własnością jednostki, a nie 
zawodu czy też organizacji

 Ma podmiotowy charakter, jako własność danej 
osoby i składa się z sekwencji pozycji związanych 
z zatrudnieniem (Arthur, i in., 1999)

 Wzór doświadczeń związanych z pracą, który 
spina i wytycza podstawowy kierunek życia 
jednostki (Greenhaus, Callahan, Goshan, 2000, 
str. 9)



Model personalny

 Kariera ma dłuższy horyzont czasu niż wybór 

zawodu czy też określonej pracy i jej wykonywanie

 Podmiotowy charakter kariery determinuje jej 

dwudymensyjność (Bańka, 2007)

 Wymiar subiektywny to 

potrzeby, wartości, postawy, oczekiwania, aspiracje, saty

sfakcja 

i uczucia związane z pracą najemną lub 

przedsiębiorczością. 

 Wymiar obiektywny to 

obowiązki, role, aktywności, pełnione 

funkcje, kompetencje 

i decyzje zawodowe



Umiejętność zarządzania własną karierą

 To umiejętność ciągłego odnawiania i 

wzmacniania obydwu wymiarów kariery

 muszą podlegać stałej rewitalizacji 

 To umiejętność uczenia się przez całe życie

 rezultatem jest zakumulowany kapitał kariery

 jego ocena rynkowa dokonuje się poprzez historię 

zatrudnienia (Bańka, 2007)



Polska w Europie 2020

3 wzajemnie napędzające się priorytety

– Inteligentnego rozwoju

Rozwój ekonomii w oparciu o wiedzę i iinowację

–Trwałego rozwoju

Promowanie bardziej efektywnych 
zasobów, bardziej przyjaznej/zielonej 
gospodarki 
i ekonomii o większej konkurencyjności

–Wzrostu opartgego na uczestnictwie

Faworyzowanie gospodarki wysoko-
zatrudnieniowej, promującej jedność społeczną 
i terytorialną



Cele do osiągnięcia do 

2020 r.
75% populqcji 20-64 powinno mieć 

zatrudnienie;

3% PKB powinno być przeznaczone na 
badania i rozwój;

Wzrost udziału źródeł energii 
odnawialnej do 20% 

Zredukowanie emisji spalin o 20%

20% wzrost wydajności energetycznej



Cele do osiągnięcia do 

2020 r.
Procent młodzieży kończącej 

przedwcześnie edukację < 10%

Przynajmniej 40% młodych ludzi 
powinno mieć wykształcenie 3-stopnia

Liczba osób żyjących w ubóstwie 
powinna być zredukowana o 25%, tj. w 
skali Europy o pnad 20 mln

–Ubóstwo oznacza dochody <60% mediany 
realnych dochodów w kraju



Wyzwania dla doradców 

kariery

Diagnoza osób celem zbudowania 
rozmytej kategorii zatrudnialności

–Zainteresowania – MZZ

–Uzdolnienia przedsiębiorcze – KUP

–Motywacja osiągnięć – SMO

–Kompetencje – RK



Wyzwania dla doradców 

kariery

 IPD dla osób posiadających 
zdiagnozowane predyspozycje

Badanie stanowisk 
pracy, zawodów, obszarów 
pracy, podmiotów ekonomii 
społecznej itp..

–Kwestionariusz do opisu obszaru pracy 
KOOP



Zmiana paradygmatu 

Tradycyjne kierunki działań w 
poradnictwie zawodowym zostały 
zastąpione przez nowe koncepcje i 
zmianę paradygmatu pomagania 
ludziom w sprawach zawodowych i 
życiowych

Doradztwo kariery jest różnie 
definiowane w różnych karach Europy

–W nowym paradygmacie jest rozumiane 
jako całożyciowe doradztwo kariery



CDK – dokumenty RE i KE

Konkluzje RE z 25 Maja 2007 o 
jednolitych wskaźnikach i standardach
(benchmark) monitorowania postępów 
osiągania celów  Strategii Lizbońskiej w 
edukacji i szkoleniach

Benchmarki pozwalają na 
monitorowanie postępów państw 
członkowskich w obszarze CDK i jego 
miejsca w narodowej strategii uczenia 
się prze całe życie



5 standardów 2020

1. Przynajmniej 95% dzieci począwszy od 4 roku życia 
powinno uczestniczyć we wczesnej edukacji dzieci

2. Odsetek młodzieży opuszczającej przedwcześnie 
szkolę powinien być mniejszy niż 10%

3. Odsetek młodzieży  15-sto letniej z niskimi 
osiągnięciami w czytaniu, matematyce i w naukach 
ścisłych nie powinien przekroczyć 15%

4. Odsetek ludzi młodych w wieku 30-34 studiujących 
lub z wyższym wykształceniem powinien wynosić co 
najmniej 40%

5. Średnio, przynajmniej 15 % ludzi dorosłych 
powinno brać udział w uczeniu się przez całe życie



Postęp 2000 - 2010



Benchmark 1



Benchmark 2



Benchmark 3



Benchmark 4



Benchmark 6



Indeks edukacyjny ONZ

UN education index 1 January 2010



Projekt Kode-NQF

 Rozpoznawania i ceryfikowanie nieformalnych 

i pozaformalnych kompetencji w kontekście 

Narodowych Ram Kwalifikacji



Rozpoznawanie i zatwierdzanie 
kompetencji nieformalnych u młodzieży

 Repertorium Kompetencji® pomiar psychometryczny

 Rozpoznanie cech, umiejętności, wiedzy i osobowości, które 
osoba przejawia w swoim zachowaniu

 84 kompetencje szczegółowe

 Siedem obszarów kompetencji, każdy zawiera 12 komp. szczeg:

 Przywódcze

 Zarządzania

 Przedsiębiorcze

 Społeczne

 Badawcze

 Twórcze

 Doradcze 



Profesjonalne narzędzia doradcy

Czesław Noworol

 Miasteczko Zainteresowań Zawodowych

 Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych

 Repertorium Kompetencji

 Kwestionariusz do Opisu Obszaru Pracy

 Skala Motywacji Osiągnięć

 Skala Proaktywności-Kreatywności

 Skala Negocjacyjności

 Indywidualny Plan Działania
 metodologia dla osób z doświadczeniem zawodowym

 Indywidualny Plan Kariery
 Metodologia dla młodzieży
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Bardziej elastyczne 
systemy edukacji 
zawodowej oparte 
na ocenie 
wcześniejszego 
uczenia się
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+ APL: More flexible VET systems
based on the assessment of prior learning

http://www.plusapl.net/
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