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Wprowadzenie
Po 1989 roku mogliśmy zaobserwować dynamiczny wzrost zainteresowania poradnictwem adresowanym do osób dorosłych, w tym szczególnie związanym z pracą, rozwojem zawodowym i karierą zawodową. Potwierdzeniem tego, nadal utrzymującego się, zainteresowania są różnego
rodzaju formy kształcenia specjalistów poradnictwa – doradców (studia I
i II stopnia, studia podyplomowe), gwarantujące udaną rekrutację. Zainteresowanie poradnictwem jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne w zakresie pomagania, wspierania, informowania, konsultowania, ukierunkowywania decyzji życiowych podejmowanych przez różne
grupy klientów.
Istotne zmiany, które dokonały się w naszym społeczeństwie w czasie
jednej dekady, kiedy, jak pisze Alicja Kargulowa w artykule otwierającym
niniejszy numer Edukacji Dorosłych: (…) w sposób skrócony – a zatem
uproszczony – przeszliśmy od społeczeństwa przemysłowego, charakterystycznego dla zachodniej gospodarki lat 60. i 70. Przez społeczeństwo
usługowe (lata 80.), społeczeństwo informacyjne (lata 90.) do społeczeństwa sieci – charakterystycznego dla lat 2000+ (Nilsson, Åkerblom, 2003),
stały się impulsem zmian w obszarze poradnictwa. Na czym polega istota
tych zmian, które mają charakter permanentny? – odpowiadają Autorzy
artykułów zamieszczonych w tym numerze.
Czytelnicy zainteresowani problematyką poradnictwa, określanego
tutaj mianem poradnictwa biograficznego, poradnictwa kariery, realizującego zadania poradnictwa całożyciowego, znajdą odpowiedzi na wiele
nurtujących ich pytań: w jakich kontekstach społecznych czy politycznych
sytuowane jest całożyciowe poradnictwo biograficzne? Jakie cele realizuje poradnictwo w skali mikro- i makrospołecznej? Kto i w jaki sposób je
uprawia/zajmuje się nim – instytucjonalnie oraz indywidualnie? Kim są
doradcy oraz jakimi metodami posługują się w pracy? Z jakimi klientami
mają do czynienia ze względu na ich doświadczenia życiowe, sytuacyjne
uwarunkowania skłaniające do kontaktu z doradcą, oczekiwania formułowane wobec doradcy?
Szczególnie polecam ten numer „Edukacji Dorosłych” badaczom poradnictwa ze względu na bogactwo treści związanych z teoriami, które
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mogą być znane szerszemu ogółowi, ale także treści związanych z poszukiwaniem nowych uzasadnień teoretycznych dla podejmowanych badań.
Czytelnicy znajdą także doniesienia z badań przeprowadzonych tak w kraju, jak i za granicą.
Zapraszam wszystkich Czytelników do lektury tego szczególnego,
ze względu na prezentowaną tematykę i nowatorskie ujęcia wielu kwestii
szczegółowych, numeru „Edukacji Dorosłych”. Nie mam wątpliwości, że
stanie się on źródłem inspiracji nie tylko dla badaczy poradnictwa, ale także dla studentów kierunków i specjalności związanych z różnymi nurtami
poradnictwa i edukacji dorosłych.
Ewa Skibińska
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STUDIA NAD KONDYCJĄ PORADNICTWA
W POLSCE
Alicja Kargulowa
ZMIANY W POLSKIM PORADNICTWIE
Słowa kluczowe: doradztwo, poradnictwo, poradnictwo biograficzne/kariery, system, sieć, płynna struktura.
Streszczenie: Po przemianach ustrojowych w Polsce w zmianach poradnictwa dają
się wyodrębnić trzy tendencje: (1) „radosnej twórczości”, (2) selekcjonującej stabilizacji i (3) „usiecionego” przepływu. Jak widać, dotyczą one znaczenia jego społecznej roli w określonej rzeczywistości oraz jego struktury. W rezultacie, na etapie
rozwoju, w którym się znajdujemy, ma miejsce nie tylko poradnictwo dla młodzieży,
ale przede wszystkim poradnictwo całożyciowe, biograficzne, dla ludzi w różnym
wieku. Jest ono uprawiane w zorganizowanych systemach, w płynnych sieciowych
strukturach oraz w sytuacjach nieformalnych, lokujących się w życiu codziennym.
Jest działaniem profesjonalnych doradców i osób kompetentnych lub życzliwych,
sprowokowanych do niesienia pomocy przez porady. Polskie poradnictwo zdaje się
nie odbiegać od realizowanego w Unii oraz w krajach pozaeuropejskich i zgodnie
z polityką państw ma sprzyjać realizacji idei przedsiębiorczości, idei wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wiedza na temat
realizacji tych celów, jak i kształcenia oraz doskonalenia profesjonalnych doradców
jest wprawdzie niepełna, jednakże wskazuje na potrzebę organizowania różnych
form poradnictwa, jak i ciągłej edukacji „specjalistów od pomagania”, w czasach,
w których ludzie potrzebują wsparcia, gdyż doświadczają niepewności, stresów
i bezradności w niestabilnej, płynnej i zmiennej rzeczywistości.

Poradnictwo – doradztwo: spory definicyjne
Zarówno w języku potocznym, jak i w polskim piśmiennictwie z zakresu
poradoznawstwa1 – tzn. nauki o poradnictwie, doradztwie, konsultacji, radzeniu,
1

Sama nazwa subdyscypliny „poradoznawstwo” była przedmiotem dyskusji na ogólnopolskim
seminarium naukowym „Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie”. Pozostawiona jako
konstrukcja złożona została uznana za najlepiej oddającą znaczenie takich formacji, jak: „teoria
poradnictwa”, „nauka o poradnictwie”, po wykluczeniu mniej przejrzystej strukturalnie „poradologii” i nieoddającej w pełni przedmiotu badań „konsultologii”.
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doradzaniu i radzeniu sobie – bardzo często terminy poradnictwo i doradztwo
używane są zamiennie, jak również niejednokrotnie przypisuje się im znaczenia
nie całkiem zgodne z ich etymologią. Bezzasadnie mówi się m. in., że poradnictwo, którego nazwa pochodzi od słowa porada, dotyczy ludzi nieodwracalnie pokrzywdzonych przez los: niepełnosprawnych, upośledzonych fizycznie lub umysłowo, dotkniętych „beznadziejną bezradnością”, czyli osób, które nie są w stanie
samodzielnie kierować swoim życiem i wymagają opieki innych; natomiast doradztwo, nazwane od słowa rada, przeznaczone jest dla osób zaradnych, jednakże
rozwiązujących jakieś problemy, których to rozwiązanie wymaga pomocy innych
– konkretnie doradcy. Jest to stanowisko nie do końca słuszne, a nawet krzywdzące przez nadawanie terminowi „poradnictwo” stygmatyzującego charakteru.
Takie przekonanie nie uwzględnia także, że pierwsza grupa ludzi, o których jest
tu mowa, znacznie częściej zdaje się potrzebować bądź to terapii, bądź całkowitej opieki bliskich lub permanentnego wsparcia służb socjalnych i nie może być
traktowana jako grupa potencjalnych klientów poradnictwa, mającego – cokolwiek by powiedzieć – charakter działań interwencyjnych, niejako „ambulatoryjnych”, doraźnych. Druga grupa z kolei nie wyczerpuje całej populacji klientów
poradnictwa. Poradnictwo bowiem jest taką formą pomocy, jakiej oczekują ludzie
„normalni”, tzn. osoby zarówno zaradne, choć w danej chwili niepewne co do
podejmowanych przez siebie decyzji, stojące wobec alternatywnych wyborów,
przeżywające stany niezbyt głębokiego załamania lub stresu itp. – a więc te, których miałoby dotyczyć doradztwo – jak też osoby bezradne, jednakże nie stale
i całkowicie, ale z racji tego, że znalazły się w określonych sytuacjach problemowych, czasem sytuacjach krytycznych, odczuwanych przez nie jako wymagające
takiej zmiany, jakiej samodzielne dokonanie wydaje im się w danej chwili przekraczające ich możliwości. Jak pisała swego czasu Maria Ziemska, poradnictwo
mieści się w hygiologii, a nie w patologii życia społecznego.
W praktyce analizowanej w mikroskali poradnictwo jest relacją dwuosobową, której nazwa, dzięki przedrostkowi „po” wskazuje, że jego sens tkwi w po-wtarzaniu2, po-prawianiu, po-wracaniu do przeżyć, przemyśleń i podjętych przez
radzącego się działań; relacją konstruowaną dzięki refleksyjnemu, czyli analitycznemu udziałowi w nim doradcy i radzącego się, jest wejściem w interakcję „pomocową” i rozpoczęciem współdziałania z doradcą (co ma miejsce wówczas, gdy
ubieganie się radzącego się o poradę jest jego dobrowolnym „przedsięwzięciem”)
lub podjęciem swoistej walki (gdy radzący się wchodzi w relację pod presją rodziny bądź środowiska). Jako relacja lub interakcja nawiązana między uczestnikami
układu, czy to w warunkach sformalizowanych w poradni, czy w życiu codziennym w okolicznościach do tego specjalnie nie zaaranżowanych, może być formą
2

Zdaniem Zbigniewa Klocha …powtarza się to, co (jak się wydaje) ma szanse trwać w czasie. (…)
Powtórzenie w kulturze wysokiej służy konstruowaniu społecznej pamięci tekstów, które należy
utrwalić, są bowiem warte zapamiętania. Pełni funkcję estetyczną, wskazuje na konwencje warte
naśladowania (bądź zanegowania). (…) prowokuje zaistnienie kolejnych aktów twórczych (Kloch
2006, s. 21–22).
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pomocy udzielanej w sposób dyrektywny, partnerski (dialogowy) lub liberalny
(Kargulowa 1986), a doradca udzielając jej, może przyjąć w relacji styl działania
eksperta, informatora, konsultanta, spolegliwego opiekuna lub leseferysty (Wojtasik 1993). Celem zawiązanej relacji jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu
problemu lub w poradzeniu sobie z problemem osobie radzącej się, poprzez – mówiąc najogólniej – podniesienie jej kondycji psychicznej, rozwinięcie jej refleksyjności, zwiększenie jej zaradności.
Z kolei doradztwo, jak sygnalizuje przedrostek „do”, polega na do-dawaniu,
do-łączaniu, jest najczęściej zorientowane na zwiększanie zasobu wiedzy klienta
w określonej dziedzinie, na powiększanie jego kompetencji, i tym samym głównie mentalne wspomaganie radzącego się zmagającego się z problemami. Stąd
wydaje się najbliższe poradnictwu dyrektywnemu, uprawianemu w stylu eksperta
lub informatora. A więc tak, jak przy tych stylach uprawiania poradnictwa, w doradztwie ma miejsce węższy zakres działań, który obejmuje mniej ludzkich problemów tak osobistych, jak i społecznych niż przy innych stylach (por. Kargulowa
2009). Niektórzy autorzy bardzo krytycznie odnoszą się do doradztwa, z czym
się do końca nie zgadzam. Przytoczę jednak wypowiedź Roberta Boltona, który
na początku chyba nazbyt ostro stwierdza, iż doradzanie jest często podstawową obrazą dla inteligencji drugiej osoby. Wynika ono z braku zaufania, że osoba
mająca problemy jest w stanie zrozumieć i poradzić sobie z własnymi trudnościami. Potem łagodząc nieco swoje stanowisko dodaje, jednak, iż innym problemem
związanym z doradzaniem jest to, że doradca rzadko rozumie wszystkie implikacje
problemu (…). Doradca jest nieświadomy całej złożoności sprawy, uczuć i wielu
czynników, które są ukryte pod powierzchnią (Bolton 2002, s. 182).
Poradnictwo na ogół nie spotyka się z tak negatywnymi ocenami, bowiem
refleksyjne przepracowywanie problemów, sięganie do ich przyczyn, poszukiwanie różnych sposobów ich rozwiązywania, odkrywanie ich znaczenia dla rozwoju
biografii radzącego się, podejmowanie prób nadawania przeżywanym problemom
nowego sensu w życiu osoby radzącej się – stanowią sedno relacji poradniczej
i wymagają głębszego, niż ma to miejsce w doradztwie, przeanalizowania problemu, wymagają sięgnięcia „pod powierzchnię”. Nie oznacza to jednak, że poradnictwu przypisywane są wyłącznie dodatnie cechy, gdyż niektóre jego „właściwości” budzą także zastrzeżenia (por. Kargul 2004; Mielczarek 2009; Siarkiewicz
2004; Wojtasik 2004; Zierkiewicz 2009 i inni).
Olga Czerniawska, pierwsza badaczka poradnictwa w Polsce, zwraca uwagę na jego wymiar horyzontalny i wertykalny (Czerniawska 1977). W wymiarze wertykalnym, a więc ze względu na dziedzinę życia, w której udzielane są
porady, mówi się o poradnictwie rodzinnym, małżeńskim, seksualnym, zawodowym, osobistym, zdrowotnym, religijnym itp. Wymiar horyzontalny dotyczy głębi i rodzaju problemu oraz charakteru interwencji (poradnictwo: prognostyczne,
profilaktyczne, optymalizujące, naprawcze). Ze względu na liczbę osób objętych
jednocześnie formą pomocy wspomina się o poradnictwie indywidualnym, grupowym lub masowym, z tym że to ostatnie ma najczęściej charakter poradnictwa
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zapośredniczonego i uprawiane jest przez wykorzystywanie masowego przekazu,
jak też poprzez wystawy, odczyty itp. Jeśli chodzi o doradztwo, także spotykamy się z różnymi jego rodzajami. Rozwija się doradztwo prawne, ekonomiczne, w tym bankowe i podatkowe, polityczne, językowe, konsumenckie, rolnicze
i inne; wszystkie uprawiane w różnych formach.
Formacją terminologiczną, jaka może rodzić nieporozumienia, jest zwrot „poradnictwo biograficzne” i on uwzględnia wprawdzie oba, jednak przede wszystkim
wymiar horyzontalny poradnictwa. W literaturze poradoznawczej, mając na myśli
poradnictwo włączane w trajektorię życia, mówi się o poradnictwie życiowym,
poradnictwie życia, poradnictwie biodromalnym i poradnictwie biograficznym.
Każda z tych nazw wyprowadzona jest z innych założeń teoretycznych, innych
koncepcji człowieka korzystającego z pomocy poradniczej, każda z nich kryje
odmienne poglądy na temat dominowania problemów będących podstawą zasięgania porad, problemów ludzi nadających różnorodne znaczenia w swoim życiu
teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Jak wydobył i syntetycznie ujął te różnice Marcin Szumigraj – podstawowe problemy w poradnictwie życia wyrażają się
przeżywaniem dylematów wartości (Szumigraj 2009); w poradnictwie życiowym
łączą się z krytycznym położeniem życiowym; w poradnictwie biodromalnym
wywołuje je potrzeba twórczej adaptacji; zaś w poradnictwie biograficznym są
nimi kryzysy tożsamości. Kryzysy te wiążą się z poszukiwaniem odpowiedzi na
pytania: Kim teraz jestem? Kim być? Jaką wybrać tożsamość? (Szumigraj 2009,
s. 192). Mieczysław Malewski mocno podkreśla związek poradnictwa biograficznego z realiami ponowoczesności. Zauważa, że ujmuje ona życie ludzkie jako
refleksyjny projekt konstruowany ze zmiennych tożsamości oferowanych przez
pluralistyczną kulturę. Powołując się na Anthony Giddensa, zwraca uwagę, że
wybór doraźnej, okazjonalnej i tylko czasowo obowiązującej tożsamości, dokonywany [jest – A. K.] ze świadomością, że (…) życie jest tylko grą, że nie ma nic
godnego do zaoferowania, że wymaga trwania w świecie pozbawionym trwałego
sensu (Malewski 2003, s. 19–20). Uogólniając, M. Szumigraj dochodzi do wniosku, iż w biograficznej (stylizowanej) perspektywie źródłami problemów są nie
tyle indywidualne doświadczenia jednostki, ile jej postawy wobec siebie samej
(Szumigraj 2009).
W tej perspektywie nabiera także specyficznego znaczenia inny wymiar ludzkiej egzystencji uwzględniany przy analizach poradnictwa – „kariera”. Chociaż
w dalszym ciągu najczęściej karierę utożsamia się z pionowym awansem zawodowym, są znane co najmniej cztery znaczenia tego terminu (Szumigraj 2003)
Donald Super nadał bowiem szerokie znaczenie terminowi kariera i dzięki niemu
używa się go także w odniesieniu do przeżywania rozwijających się równolegle
procesów i udziale w zjawiskach zachodzących w obszarze życia rodzinnego, dotyczących rozwoju osobistego, aktywności politycznej, obywatelskiej, edukacyjnej, towarzyskiej itp. Mówi się wręcz o tęczowym obrazie kariery, która, w różnych okresach biografii człowieka, odzwierciedla szeroką przestrzeń, w jakiej
lokują się różnorodne sfery jego życia, w tym także aktywność zawodowa, mocno
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związana z innymi rodzajami aktywności (por. m.in. Guichard, Huteau 2005). Tak
ujmowana kariera „dotyka” ludzkiej tożsamości, poddawanej ciągłej dekonstrukcji oraz rekonstrukcji w biegu życiowych wydarzeń.
Stojąc na stanowisku bliskim poglądom Supera, Bożena Wojtasik twierdzi,
że ponowoczesne rozumienie kariery życiowej jest równoznaczne z traktowaniem
jej „jako biografii, mozaiki epizodów życia”. Zwraca uwagę, że przy jej analizie niezbędne jest uwzględnienie, chociażby tego, iż bardzo często przechodzi
się od wykonywania zawodu do szkolenia zawodowego, że mają miejsce przerwy w życiu zawodowym, że przebranżowienia są zjawiskiem powszechnym,
a przede wszystkim, że w tym procesie ulega zmianie całość życia osobistego,
jak też korzysta się z pomocy różnorodnych służb społecznych. Wśród nich nie
brakuje także poradnictwa, które nie może się ograniczyć do niesienia pomocy
w rozwiązywaniu problemu dotyczącego tylko jednego obszaru życia (Wojtasik
2003). Podzielając te przekonania, M. Malewski przewiduje, że w poradnictwie
najważniejszym zadaniem doradcy będzie »bycie z innym«, emocjonalna solidarność z ludźmi zmagającymi się z własnym życiem, pokazywanie rozlicznych pułapek, jakie kryją się za rynkowymi wzorami tożsamości powielanymi przez środki
masowego przekazu i instytucje reklamy”, a fundamentalnym problemem, jaki
doradca będzie pomagał rozwiązywać, będzie wybór doraźnej, okazjonalnej i tylko czasowo obowiązującej tożsamości (Malewski 2003, s. 19–20).
Przyjmując powyższe stanowiska i prognozy, w tytule artykułu nie zamieszczam szczegółowej nazwy poradnictwa, a w całym tekście utożsamiam poradnictwo biograficzne i poradnictwo kariery, choć zdaję sobie sprawę z niejakiej
kontrowersyjności tego zabiegu.

Zmiany w organizacji poradnictwa po 1989 roku
Mówiąc o przemianach w naszym poradnictwie, warto uwzględnić dwie, pozornie oczywiste, sprawy: po pierwsze, że poradnictwo ulega ciągłym, a więc
permanentnym zmianom, ale tylko niektóre z nich są dostępne dla wszystkich,
powszechnie odnotowywane, a jest tak najczęściej wówczas, gdy mają one charakter przełomowy. I po drugie, że te zmiany poradnictwa osadzonego w szerokim
kontekście społecznym, kulturowym, ekonomicznym i politycznym zachodzą
przy udziale – bezpośrednim lub pośrednim, podejmowanym odpowiedzialnie
i w pełni świadomie bądź niezamierzenie, a czasem nawet bez zdawania sobie sprawy z następstw pewnych dokonań – wielu pojedynczych osób i całych
grup społecznych: polityków, praktyków poradnictwa, klientów poradni i badaczy, w tym andragogów i poradoznawców. Ci „aktorzy społeczni”, uczestnicząc
w nich, modyfikują także swoje spojrzenie zarówno na samo poradnictwo, jak i na
temat zachodzących w nim zmian.
Nie sposób w krótkim tekście ująć całokształt przemian i przekształceń,
których skatalogizowanie i analiza wymagałyby odrębnych pogłębionych badań
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i z pewnością kiedyś się takich doczeka. Ograniczę się więc do odnotowania tych
zdarzeń, które zdają się świadczyć o ich kierunku, a w związku z tym pozwolę
sobie na przywołanie kilku epizodów, jakie pojawiły się w naszej rzeczywistości,
wg mnie znaczących dla kierunku i celu, w jakim nasze poradnictwo zmierza.
Skorzystam tu ze wskazówki Anthonego Giddensa, który uważa, że całe życie
społeczne można przedstawić jako ciąg epizodów, że epizody dają się niewątpliwie owocnie porównywać ze sobą, ale nie przy całkowitym abstrahowaniu od
okoliczności ich pochodzenia – co także wyraźnie zastrzega (Giddens 2003, s. 2).
Epizody, o jakich tu wspomnę, pojawiały się w kontekście zmian ustrojowych, ekonomicznych i kulturowych po roku 1989 i wyraźne odcisnęły się na
organizacji poradnictwa. Przede wszystkim przyspieszyły jego przekształcanie
się, podczas gdy wcześniej kształt całego poradnictwa krystalizował się w znacznie wolniejszym tempie i wskazywał, że świadczona w nim pomoc zmierzała do
bardzo jednoznacznie określonego celu. Powszechnie podzielany jest pogląd, że
głównym celem poradnictwa zawodowego czy wychowawczego, zarówno w początkach XX. wieku, jak i w okresie powojennym (u nas do 1989 roku), była
pomoc ludziom – zwłaszcza młodym i wchodzącym w życie – w odnalezieniu się
w odpowiednich strukturach społecznych (szkołach, stowarzyszeniach, zakładach
pracy, organizacjach politycznych itp.), co zapewniało zachowanie społecznego
ładu. Jeśli zachodziły jakieś zmiany w świadczeniu tej pomocy, dotyczyły czasem
idei, których hasła miały legitymizować potrzebę jej udzielania (u nas tzw. „realnego socjalizmu”, na Zachodzie idea kapitału ludzkiego lub kapitału społecznego), głównie jednak zmiany sprowadzały się do metodyki pracy doradców i nie
wyrażały się w modyfikacji ogólnych celów poradnictwa. Najbardziej znaczącym
wydarzeniem zdawało się więc być w początkach rozwoju poradnictwa w Polsce (lata międzywojenne) wprowadzenie do szkół poradnictwa psychologicznego
oraz włączenie do diagnostyki doradczej także osób dorosłych – badań psychotechnicznych, wykonywanych z użyciem specjalistycznych urządzeń, których zastosowanie umożliwiało określenie przydatności kandydatów do wykonywania
zawodów wymagających odpowiednich uzdolnień i sprawności (por. Aleksander
2009). Potem (u nas lata 1964–1989) było to przede wszystkim poradnictwo na
potrzeby systemu oświaty: diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci sześcioletnich, organizowanie zajęć terapeutyczno-korekcyjnych w szkołach i placówkach
wychowawczych lub praktyk przedzawodowych dla uczniów starszych klas szkół
podstawowych.
Zarówno u nas, jak i na świecie sytuacja skomplikowała się wraz z nadejściem późnej nowoczesności, zwanej płynną nowoczesnością, nowoczesnością
postmodernistyczną, która przyniosła wiele nowych idei, pomysłów oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dotyczących również poradnictwa w naszym
kraju. W świecie zachodnim zmiany te dojrzewały znacznie wolniej i – jak zwracają uwagę m.in. badacze szwedzcy – zapowiedzi niektórych z nich można było
dostrzec w latach 60. minionego wieku, a ostatnie lata w krajach rozwiniętych
dodały im jedynie przyspieszenia (Nilsson, Ǻkerblom 2003). Polskie przemia-
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ny widoczne w tak licznych zjawiskach pozytywnych, jak demokratyzacja życia
społecznego, zmiany w zakresie własności prywatnej, zmiany roli pracy i jej znaczenia dla pracowników, wzrost wpływu poszczególnych osób na życie społeczne w środowisku, poszerzenie wymiany kulturalnej z zagranicą itp., przyniosły
także skutki groźne i kłopotliwe, jak bezrobocie i rozchwianie rynku pracy; co
w odniesieniu do pojedynczych ludzi objawiło się doświadczaniem zagubienia,
chaosu i poczucia bezradności. Bezradność była konsekwencją braku doświadczenia zarówno służb państwowych, jak i poszczególnych osób w rozwiązywaniu nowych problemów i z całą brutalnością obnażyła nieprzydatność dotychczas
znanych im strategii radzenia sobie. Przeniosło to ciężar odpowiedzialności za
własne życie na poszczególne jednostki i stało się swoistym impulsem dla kolejnych przekształceń poradnictwa.
Przekrojowe badania prowadzone przez M. Szumigraja (w druku) pokazują, iż od 1989 roku można wyróżnić trzy kolejno zarysowujące się tendencje
w przemianach polskiego poradnictwa biograficznego/kariery, które nazywam
odpowiednio: (1) „radosnej twórczości”, (2) selekcjonującej stabilizacji, (3)
„usiecionego” przepływu. Były to trendy, w ramach których w sposób skrócony
– a zatem uproszczony – przeszliśmy od społeczeństwa przemysłowego, charakterystycznego dla zachodniej gospodarki lat 60. i 70., przez społeczeństwo usługowe (lata 80.), społeczeństwo informacyjne (lata 90.) do społeczeństwa sieci
– charakterystycznego dla lat 2000+ (Nilsson, Ǻkerblom, 2003). Zmiany, jakie w
poszczególnych dekadach zachodziły w krajach rozwiniętych w ciągu blisko pół
wieku, u nas zamknęły się w jednym dziesięcioleciu.
Pierwszy okres przemian to dość chaotyczny i niczym nieregulowany rozkwit nowych instytucji poradniczych budowanych jako odpowiedź na potrzeby
zagubionych ludzi w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Obok poradni prowadzonych przez tak utrwalone w społecznej świadomości organa państwowe,
jak Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Pracy, powstały placówki tworzone
przez pojedyncze osoby prywatne, pojawiały się biura doradcze otwierane przez
tzw. osoby przedsiębiorcze, zgodnie z hasłem „co nie zostało zabronione, to jest
dozwolone”. Eksplozja poradnictwa w pierwszych latach po przemianach politycznych, będąca obrazem fragmentu społecznej rzeczywistości płynnej i wysoce
niestabilnej, kształtującej się zgodnie z zasadami „radosnej twórczości”3, była
potrzebą chwili, była zapełnieniem swego rodzaju luki w organizacji życia społecznego, konsekwencją niejasności formalnej i strukturalnej, jaka została wywołana nowym ładem społecznym, pojawieniem się zadań dotychczas nierozwiązywanych, nakładaniem na jedne agencje, a pozbywaniem się przez drugie
3

Termin „radosna twórczość” jest na ogół stosowany intuicyjnie. Jak definiuje go Wiesław Łukaszewski, radosna twórczość to formułowanie i próby realizacji wszelkiej różnorodności celów
– obiektywnie szczytnych obok mało ambitnych, sensownych obok bezsensownych, ważnych obok
obiektywnie nieważnych, zawsze wszakże jednakowo wysoko wartościowanych. (…) – to system
działań chaotycznych. (…) Radosna twórczość jest okazją (bodaj najlepszą) do maksymalizowania interesu przez ludzi, którzy z łatwością szermują demagogicznymi hasłami, jeśli są to hasła
aktualne (Łukaszewski 1984, s. 485–486).
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obowiązków w zakresie wspomagania i roztaczania opieki nad jednostkami słabszymi. Obowiązków zasadniczo spoczywających na dotychczasowych, a obecnie
i nowopowstających: zakładach pracy, służbach społecznych, firmach usługowych, w tym także firmach edukacyjnych i doradczych.
Badania na terenie Wrocławia ujawniły, iż w roku 1992 ⅓ wszystkich poradni w tym mieście powstała w ciągu trzech lat po przemianie, a w samym roku
1990 w stosunku do roku poprzedniego ich liczba się podwoiła. O ile dotychczas
poradnictwo zawodowe nastawione było na niesienie pomocy ludziom młodym,
a przede wszystkim uczniom, wybierającym szkoły ponadpodstawowe, o tyle po
„wielkiej zmianie” połowa wszystkich poradni skierowała swoją pomoc do dorosłego klienta zaradnego (otwierającego firmę, zaciągającego kredyty, poszukującego nowych form kształcenia, „przebranżawiającego się”, wyjeżdżającego za granicę itp.), natomiast pozostałe – tradycyjnie – do młodzieży oraz dorosłych osób
zagubionych i bezradnych. Pojawiła się już wówczas nowa grupa doradców kariery: ekonomiści, prawnicy, ekolodzy, menadżerzy, finansiści itp., którzy wprawdzie
nie byli przygotowani zawodowo do udzielania porad i najczęściej dysponowali
jedynie zbiorem pojedynczych informacji interesujących ich klientów, jednak skutecznie obniżyli poziom dominacji na „poradniczym rynku” psychologów, pedagogów czy lekarzy, którzy dotychczas występowali jako jedyni specjalistyczni doradcy wspomagający ludzi w różnych sferach ich życia (Kalinowska 1995).
Myślę, że warto tu też przypomnieć pozornie drobny epizod, ważny zarówno
dla praktyki poradniczej, jak i dla rozwoju myśli poradoznawczej, który dotyczył stosunkowo małej grupy osób, ale jest doniosły dla myślenia o poradnictwie.
Chodzi mi o powołanie w roku 1990 Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, jako członka Międzynarodowego Stowarzyszenia AIOSP/IAEVG (Association Internationale d’Orientation Scolaire et
Professionnelle/ The International Association for Educational and Vocational
Guidance). Inicjatorką i pierwszą przewodniczącą Zarządu Głównego została
prof. Wanda Rachalska, która skupiając w Stowarzyszeniu badaczy, pracowników
administracji centralnej i praktyków poradnictwa zawodowego, stworzyła warunki dla analizy dokonań i podjęcia refleksji nad tą sferą praktyki społecznej, jaką
jest poradnictwo kariery. Swoją mądrą i pełną życzliwości postawą spowodowała,
że pojawiła się swoista wspólnota składająca się z ludzi połączonych ideą organizowania poradnictwa na nowych zasadach. Wspólnota ta nie zawisła w społecznej
próżni, ale rozwijając swoje inicjatywy, doświadczała wpływu rozmaitych impulsów wychodzących z przemian ekonomicznych, społecznych, kulturowych4.
4

Ważnym wydarzeniem w pracy tego Stowarzyszenia w omawianym okresie, ale niestety po
śmierci jego Założycielki, było zorganizowanie w dniach 29–31 maja 2002 roku w Warszawie
z inicjatywy Zarządu Głównego SDSiZ RP pod kier. prof. Bożeny Wojtasik, światowego kongresu pt. Counsellor – profession, passion, calling? (Doradca – profesja, pasja, powołanie?), w którym wzięło udział 430 uczestników, w tym ok. 170 z Polski, a 260 reprezentujących 35 innych
krajów świata. Przedtem i potem kongresy takie były i są organizowane w innych krajach świata.
Ostatnio w Paryżu (17–19 III 2010).
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Dalsze przemiany bowiem spowodowały, że w omawianym okresie nie
wszystkie nowe poradnie utrzymały się, a wraz z porządkowaniem się życia
społecznego, pojawianiem się nowych struktur społecznych i nowych struktur
władzy, nastąpiło przekształcanie dotychczasowych placówek lub likwidacja niektórych z nich. I tak od roku 2003 można mówić już o nowym etapie rozwoju
polskiego poradnictwa kariery, o etapie, w którym zaczęła dochodzić do głosu
selekcjonująca stabilizacja.
Odnotować się tu da kilka zjawisk dla rozwoju poradnictwa nieobojętnych.
Po pierwsze – jak wspomniałam – wyraźnie dostrzeżono – mówiąc słowami Piotra Sztompki – wady i niewydolności niektórych dawnych struktur instytucjonalnych, które wcześniej uznawano za bezdyskusyjne (Sztompka 2007, s. 45). Jako
niewydolne oceniono nie tylko te nowe poradnie, które nie pozyskały klientów,
ale także placówki legitymujące się kilkudziesięcioletnią tradycją, jak choćby poradnie wychowawczo-zawodowe, które wcześniej posiadały swoisty monopol na
prowadzenie poradnictwa zawodowego dla młodzieży i które w 2003 roku zostały
przekształcone w poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w niewielkim stopniu
pozostawiające poradnictwo zawodowe w zakresie swoich zadań. Podobny los
spotkał młodsze poradnie zawodowe przy wojewódzkich wydziałach zatrudnienia, gdyż stworzono w zamian odpowiednie struktury urzędów pracy.
Po drugie zauważono, że konieczne jest zachowanie pewnej selektywności
w odniesieniu do oceny instytucji poradniczych, ponieważ różnorodna może być
przydatność i różny status poradni, jeśli wziąć pod uwagę otoczenie społeczne,
w którym funkcjonuje placówka, a więc że te same poradnie mogą odgrywać
niejednakową rolę w różnych środowiskach. W związku z tym działalność niektórych z nich nie wymaga zmian, inne muszą zostać przystosowane do potrzeb
nowych klientów, natomiast pewne mogą okazać się bezużyteczne i mogą zostać
zamknięte. Dodatkowo zrodziło to potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych w poradnictwie, konieczność uznania odmiennych
zadań za priorytetowe, nawiązywanie przez badaczy i praktyków współpracy z zagranicą. Powołano poradnie specjalistyczne, zaczęto korzystać z zagranicznych
wzorów oraz otwierać różne formy doskonalenia pracowników poradnictwa5. Tak
właśnie, dzięki zapałowi entuzjastów i operatywności władz, powstawały pierwsze centra informacji zawodowej (Wałbrzych, Toruń) (por. Drabik-Podgórna,
2005) oraz pierwsze biura karier (por. Szumigraj – w druku; Być doradcą!..., 2008
i inne). Zaszły także zmiany w sferze zarządzania poradnictwem, czyli powstały
nowe stanowiska kierownicze w resortach edukacji i pracy.

5

Np. w roku 1995 Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN wydało Informację
o szkoleniach CPP-P MEN, w której jest mowa o możliwości zdobycia specjalistycznych umiejętności, przygotowujących doradców do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przez
uczestnictwo w 24 rodzajach warsztatów, organizowanych przez tę instytucję. Natomiast MPiPS
już w 1994 roku powołało polsko-niemieckie seminarium umożliwiające spotkania i wymianę
doświadczeń doradców z tych dwóch krajów.
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Utworzenie Systemu Urzędów Pracy i powoływanie nowych komórek resortowych lub międzyresortowych (reaktywizacja OHP, SZOK-i i inne) było i jest
dowodem na poszukiwanie w miarę uładzonych i kontrolowanych form organizacyjnych w zakresie zarządzania poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem związanym z wyborem zawodu i wykonywaniem pracy. Jest jednocześnie dowodem
na dążenie władz do utrzymania systemu poradnictwa, jako skoordynowanej,
zintegrowanej, klarownej struktury zarządzanej centralnie (por. Trzeciak, 2001).
Struktura ta, zgodnie z polityką państwa, ma sprzyjać realizacji idei przedsiębiorczości, idei wzrostu społecznego poczucia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu bezrobociu, a więc ma realizować ogólne cele poradnictwa – obecnie coraz
częściej nazywanego poradnictwem kariery – nakreślone przez Unię Europejską.
Realizacja wymienionych zadań i ich efekty są przedmiotem uwagi całej Komisji Europejskiej. Ważną rolę w niej pełni m.in. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development),
w ramach której Komitet ds. Edukacji i Komitet ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw
Socjalnych podjął się, na wniosek przedstawicieli szczytu w Lizbonie w roku
2000, przeglądu polityki w zakresie poradnictwa. Powołana Grupa Ekspertów ds.
Poradnictwa Przez Całe Życie, otrzymała zadanie przeanalizowania jakości usług
świadczonych przez poradnictwo i ich zgodności z wytyczonymi celami6. W założeniach usługi poradnicze, świadczone w skali lokalnej, regionalnej, krajowej
i europejskiej obejmują zainteresowanych nimi obywateli, pracowników instytucji oświatowych i szkoleniowych, firm i organizacji, twórców strategii rozwiązań
edukacyjnych, pomocowych i ekonomicznych. Kontrola ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie o ich jakość, a więc na ile są one w stanie sprzyjać godnemu bytowaniu w codziennym życiu pojedynczym osobom, jak i czy służą rozwojowi społecznemu i demokratyzacji społecznego życia. Warto w tym miejscu podkreślić,
że przewidywane w unijnych dokumentach działania nie są sprzeczne z ideami
naszego poradnictwa co do ogólnych celów, jednakże nie zamykają go – jak chcą
tego niektórzy organizatorzy polskiego poradnictwa kariery – w sformalizowanych strukturach systemu pracy czy systemu edukacji.
I właśnie niepostrzeżenie i niejako na przekór wizjonerstwu systemowego
obrazu poradnictwa kariery, wyrasta w rozwoju poradnictwa biograficznego tendencja „usiecionego” przepływu. Można powiedzieć, że przeżywamy jego „trzecią falę”, która rodzi się spontanicznie i narasta oddolnie. Jest ona dowodem na to,
że na świat, w którym żyjemy, coraz większy wpływ mają celowe działania ludzi,
społeczeństwa są kształtowane i przekształcane, historia jest nieustannie tworzo6

Przegląd początkowo objął 14 krajów europejskich oraz Australię, Kanadę i Koreę. O ile dotychczas politykę poradnictwa w ramach Unii koncentrowano na przejściu młodych ludzi ze szkoły
do zawodu, o tyle zaproponowany przegląd został skoncentrowany na całożyciowym uczeniu się
ludzi młodych i dorosłych (Watts 2003; Watts, Sultana 2005). Świadczyć to może o przekazywaniu przez państwa poszczególnym obywatelom odpowiedzialności za ich karierę, o kurczeniu się
polityki państw opiekuńczych oraz o rozwoju kultury neoliberalnej, konsumenckiej.
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na i przekształcana. (...) Coraz większa liczba ludzi aktywnie wybiera orientację
ku przyszłości i dostrzega swoją podmiotowość (Sztompka 2007, s. 45).
Tendencja „usiecionego” przepływu w rozwoju naszego poradnictwa jest
właśnie przykładem tworzenia placówek i organizacji zajmujących się poradnictwem w oparciu o siły lokalne i dla środowisk lokalnych, jest przykładem rozwiązań charakterystycznych dla społeczeństwa sieci (Castells 2008). Jest dowodem na rozwój trzeciego sektora w życiu społecznym, w którym poradnictwo jest
uprawiane nie tylko przez specjalnie powołane instytucje lub służby, ale także
jest niejako „przemycane” w pracy różnych specjalistów i podejmowane w życiu
codziennym przez osoby prywatne. Nie bez znaczenia był tu nasz akces do Unii
Europejskiej w 2004 roku i otwarcie się możliwości pozyskiwania funduszy na
tego rodzaju działalność. Na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, gminnych
i miejskich tworzone są placówki wspierające różne grupy klientów, chroniące
ich przed marginalizacją i wyobcowaniem, włączające ludzi do sieci wzajemnego wspierania się także w zakresie aktywności zawodowej7. W telewizji, prasie,
ale przede wszystkim w Internecie pojawiają się programy i portale, na których
ludzie udzielają sobie różnorodnych porad i wskazówek (por. Refleksje o poradnictwie... 2009; Siarkiewicz 2010).
Poradnictwo kariery przestało także być rozumiane jako poradnictwo umożliwiające „zrobienie kariery” w sensie odniesienia sukcesu zawodowego czy
osiągnięcia wysokiej pozycji zawodowej, a jest traktowane jako pomoc ludziom
w zmaganiu się z problemami codzienności, kiedy to praca zawodowa, życie
rodzinne, udział w życiu społecznym, w polityce i kulturze splatają się ze sobą
i składają się – jak chciał tego Super – na karierę całożyciową. Nowe placówki
poradnictwa zawodowego, wychowawczego, osobistego przeważnie stanowiące część jakiejś organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia społecznego, niejednokrotnie prowadzone przez pojedynczą osobę, częstokroć formalnie kruche
i „przelotne”, powołane dzięki uzyskanemu grantowi na jeden sezon, są drobnymi
„węzłami” w sieci poradnictwa niezhierarchizowanego, rozproszonego, swojskiego, bliskiego danej grupie lub społeczności. Są dowodem na to, że – jak sądzi
Piotr Sztompka – przeszliśmy drogę od społeczeństw opartych na losie do społeczeństw opartych na ludzkiej podmiotowości (Sztompka 2007, s. 45), że coraz
większego znaczenia nabiera tzw. „zielone poradnictwo” albo mówiąc inaczej
poradnictwo „ekologiczne”, lokalne, bliskie, osadzające się na peryferiach ży7

Przykładem może tu być konferencja zorganizowana w dniach 11–12 IX 2007 r. przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, która, dla osób
podejmujących wielorakie działania w zakresie poradnictwa, była okazją do wymiany doświadczeń. Już sam długi tytuł konferencji „Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym – rzeczywistość i możliwości rozwoju z wykorzystaniem funduszy unijnych” zdaje się być potwierdzeniem
wspomnianych przemian, jakie mają miejsce w ostatnim okresie, a włączenie się w organizację
konferencji, oprócz wspomnianego Centrum, DSWE i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
dodatkowo sygnalizuje tworzenie się sieci powiązań instytucjonalnych nie tylko w obrębie realizacji poradnictwa, ale i prowadzenia nad nim badań.
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cia społecznego, stroniące od rozwiązań wyłącznie systemowych czy globalnych,
sterowanych centralnie, na rzecz partycypowania w rozwiązywaniu problemów
osobistych ludzi z najbliższego otoczenia (por. Plant 2003).
Pracownicy placówek pomocowych – zarówno dla osób zaradnych, które
chcą poprawić swoją pozycję zawodową i poszukują pomocy doradcy, jak i dla
bezradnych, a nawet pokrzywdzonych przez los, jednakże zdolnych „wziąć życie w swoje ręce” i umiejących stawić czoła napotykanym trudnościom poprzez
refleksyjne przepracowanie swojej biografii – śmiało sięgając po unijne granty
– rozwijają różne formy poradnictwa kariery, wypracowują nowe metody działalności, włączają pomoc poradniczą i doradczą w całożyciowe uczenie się swoich
klientów, pomagając im podmiotowo rozwijać swoją aktywność życiową.
Nie oznacza to, że uniknięto wszystkich błędów, że nie ma w poradnictwie
kariery działań pozornych, rozwiązań ekstrawaganckich, a może nawet nieetycznych, że dominuje jedna z tych tendencji, a inne zanikły, że wszystkie rozwiązania są godne zaakceptowania i zasługują na najwyższą ocenę.

Próba oceny poradnictwa w aspekcie przemian globalnych
Jak starałam się pokazać wyżej, kształt współczesnego polskiego poradnictwa biograficznego/kariery, które realizuje zadania poradnictwa całożyciowego,
nadawany jest w dużej mierze przez rodzimą działalność wielu osób i grup zawodowych. Jednakże związany jest on również z przemianami, jakie zachodzą
w ponowoczesnym świecie w skali globalnej. Określa go więc postmodernistyczny chaos, jaki wprawdzie próbuje być opanowywany, jednak w dalszym ciągu
dotyczy poszczególnych ludzi, a w skali globalnej przejawia się w tak pozornie
odległych i nieidentyfikowanych w życiu codziennym zjawiskach, jak dominacja ponadnarodowego kapitału, rozwój kultury konsumeryzmu, upadek wielkich
organizacji i wielkich „narracji” wytyczających kierunki rozwoju, czy rewizja
powszechnie obowiązujących wartości, widoczna w wielokierunkowości i niespójności działań (Bauman 1991, 2007). Kształt polskiego poradnictwa określa
w sposób pośredni – niemniej jednak znaczący – powszechnie dominująca kultura
indywidualizmu, domagająca się od ludzi samostanowienia, podejmowania inicjatyw niestandardowych, stałej czujności i samokontroli swoich uczuć, doznań,
zachowań (Jacyno 2007). Wreszcie określa go rozwój społeczeństwa sieci, w którym wspólną cechą firm, konsorcjów i ciał doradczych jest ich otwartość, dynamizm, elastyczność, ale i nader często doraźność i egotyzm podejmowanych rozwiązań, silnie podlegających prawom reklamy i regułom gry interesów (Castells
2008). Oglądane w najszerszej perspektywie poradnictwo w nowej rzeczywistości na ogół nie ma kształtu zamkniętego „elementu”, jednoznacznie wbudowanego w struktury władzy, produkcji, zarządzania lub obronności, jak było wcześniej.
Przestaje być traktowane jako swego rodzaju „implant” optymalizujący układ,
w który ma zostać wszczepiony. Uprawiają je zarówno określone instytucje, cza-
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sem tworzące systemy, jak i bardzo często zespoły ludzi powoływane do określonych zadań, zespoły składające się z osób kompetentnych i funkcjonujących
w kilku innych zespołach, powiązanych siecią połączeń z firmą macierzystą
i innymi organizacjami wytwarzającymi wiedzę, przetwarzającymi informacje
i dystrybuującymi je do różnorodnych klientów oraz przez osoby lub organizacje podejmujące spontanicznie działania o charakterze poradniczym i doradczym.
Wszystkie te instancje, jako składniki sieci są równocześnie autonomiczne i zależne względem sieci i mogą być elementami innych sieci, a tym samym innych
systemów środków nastawionych na inne cele (Castells 2008, s. 179). Poza tym
każdy z elementów tych sieci, wewnętrznych i zewnętrznych, zakorzeniony jest
w szczególnych kulturowo-instytucjonalnych środowiskach (narodach, regionach,
miejscach), w różnym stopniu wpływających na sieć (Castells 2008, s. 196). Tak
więc tylko od poszczególnych członków sieci zależy, czy podejmowane w nim
działania będą przyjazne dla klientów danej poradni, czy może będą wspierały
jedynie cele jej właściciela. Doradca późnej nowoczesności jest bowiem odpowiedzialny przede wszystkim przed sobą i to on w znacznej mierze decyduje
o sposobie niesienia pomocy klientowi „poszukującemu własnej tożsamości”
(por. Malewski 2003).
W poradniczej sieci powiązań trudno jest jednoznacznie i zdecydowanie
wskazać jedno źródło wiedzy, z którego czerpią doradcy, trudno określić jej rodzaj lub dziedzinę nauki, jaka dominuje w jej wytwarzaniu, trudno zidentyfikować grupę sterującą przepływem idei, ludzkich problemów i działań podjętych dla
ich rozwiązania, trudno podać wszystkie warunki wzmacniające lub osłabiające
dynamikę rozwoju poradnictwa w skali globalnej, a także w skali poszczególnych krajów czy regionów. Sieć jest strukturą nietrwałą i zmienną, bez wyraźnie
wyodrębniającego się przywództwa. Manuel Castells uważa, że całą współczesną rzeczywistość konstruują charakterystyczne dla sieci przepływy, przez które
rozumie celowe, powtarzalne, programowalne sekwencje wymiany i interakcji
między fizycznie rozłącznymi pozycjami zajmowanymi przez aktorów społecznych
w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa (Castells 2008, s. 412)8. Poradnictwo przestaje być działalnością zaplanowaną, zorganizowaną, a staje się przepływem (Kargulowa 2010).
Z pewnością taki stan współczesnego polskiego poradnictwa, jaki jest obecnie, wymaga wielu analiz, a może i zmian. Na pewno wymaga dokładnych badań.
8

W tym miejscu nasuwa mi się metaforyczna uwaga Z. Baumana (Bauman 2007, s. 182), który
pisze, że w społeczeństwie konsumentów płynnej nowoczesności r ó j zastępuje g r u p ę (...).
Roje nie muszą martwić się o instrumenty niezbędne do przetrwania; gromadzą się rozpraszają
i ponownie zbierają od okazji do okazji w różnych konfiguracjach, podążając za zmieniającymi
się celami. Wprawdzie przynależne do sieci agencje poradnictwa niezmiennie stawiają sobie za
cel wspomaganie ludzi i tym zdają się różnić od cząstek roju, jednakże w sytuacji permanentnych
i płynnych zmian, gdy zmieniają swą tożsamość, ale muszą jakoś uzasadniać i potwierdzać rację
swego bytu, mogą utracić orientację celu, dostarczać pomocy jedynie powierzchownej i pozornej,
tym, którzy chcą lub są w stanie tę pomoc „skonsumować”, a tym samym zdają się przypominać
cząsteczki swego rodzaju „roju” w ogólnej sieci wsparcia.
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Obecny sposób ich prowadzenia oparty na uzyskiwaniu funduszy z grantów ma
liczne zalety, ale i duże wady, które są znane szczególnie starszym badaczom, do
których się zaliczam. Najważniejszą ich wadą jest prowadzenie badań na zamówienie, w związku z tym wycinkowych i powierzchownych, dostarczających „gorących” danych wyrwanych z kontekstu, a nie takich, jakie wydają się ważne ze
społecznego punktu widzenia i rozwiązań całościowych czy perspektywicznych.
Skorzystanie z grantów pociąga za sobą różnorodne zobowiązania wobec sponsora (terminowość, jednolitość opisu, formalizacja dokumentacji, standaryzacja narzędzi
itp.) i niejednokrotnie uniemożliwia badaczom uważniejsze zatrzymanie się na dodatkowych zjawiskach i głębsze przeanalizowanie nieprzewidzianych przez zleceniodawcę i nieinteresujących go wyników, co obniża wartość prowadzonych analiz.
Jednakże jest to wątek uboczny w rozważaniach nad obecnym obrazem polskiego poradnictwa biograficznego, poradnictwa kariery czy poradnictwa karier,
jak określa je Augustyn Bańka (Bańka 2007), bowiem w najogólniejszym oglądzie wszystko wskazuje na to, że dzisiejsze polskie poradnictwo, które stara się
sprostać wyzwaniom czasu – może nie zawsze do końca jasno sprecyzowanym
– w swoich założeniach teoretycznych i wielu rozwiązaniach praktycznych nie
odbiega od poziomu poradnictwa światowego. Podobnie jak wszędzie jest tylko jednym z działań/faktów/procesów doraźnie wzmacniających ludzi w ich codziennym życiu, w podejmowanym świadomie i intencjonalnie lub niezamierzenie całożyciowym uczeniu się, stara się być wsparciem holistycznym, opartym na
działaniach etycznych, głęboko humanistycznych. To właśnie ono jest działaniem
tego rodzaju agencji, które – jak pisze Peter Alheit – wyznaczają nową równowagę
między wyborami jednostek a funkcjonalnymi imperatywami instytucji, które muszą zmagać się z konsekwencjami deregulacji i uelastycznienia rynku pracy, wspierać jednostki dotknięte nieprzewidzianymi zdarzeniami i krytycznymi momentami
typowymi dla przechodzenia w zmodernizowany bieg życia (Alheit 2009, s. 13).
W swoich rozwiązaniach organizacyjnych lokuje się zarówno w strukturach
systemowych podległych poszczególnym resortom, jak i w pojedynczych placówkach zatomizowanych lub tworzących sieci dobrowolnie połączonych organizacji, niejednokrotnie utworzonych tylko dla wybranych celów i w określonych
zakresach. Niejako równolegle nadal jest uprawiane w życiu codziennym przez
doradców nieprofesjonalnych, „wyznaczonych przez okoliczności”, incydentalnych, media, osoby życzliwe i „dobrze poinformowane” (Siarkiewicz 2010). Cechą znamienną naszego poradnictwa biograficznego jest także i to, że od czasu
pojawienia się Grupy Ekspertów ds. Poradnictwa Przez Całe Życie w ramach Unii
Europejskiej jest ono przedmiotem uwagi władz centralnych i lokalnych w stopniu niepomiernie wyższym niż było to poprzednio oraz to, że jest poradnictwem
otwartym na nowe rozwiązania, nowe obszary problemowe, jak choćby wielokulturowość (por. Bańka 2007; Siarkiewicz 2008; Słowik 2008), samozatrudnialność
(Szumigraj 2003b) na nowe strategie i pomysły rozwiązań niekonwencjonalnych
(Być doradcą... 2008; Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców 2009
i inne). Udział polskich badaczy poradnictwa w międzynarodowych konferen-
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cjach i sympozjach, organizowanie w Polsce międzynarodowych spotkań badaczy
i praktyków (z których najważniejszym był światowy kongres AIOSP/JAEVG
w Warszawie, w 2002 roku, zorganizowany przez Stowarzyszenie Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP9), wymiana doświadczeń, występowanie z propozycjami rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w Polsce i włączanie się
w międzynarodowe badania – to dowody na wyjście naszego poradnictwa kariery z zacofania, jakie wymuszone zostało poprzednią sytuacją społeczno-ekonomiczno-polityczną na świecie.
Przywołane epizody z rozwoju poradnictwa, jak i o wiele liczniejsze, a pominięte tutaj fakty, zdarzenia i procesy, które w nim mają miejsce, zdają się potwierdzać wpływy globalizacji na kształt naszego poradnictwa biograficznego.
Kierunek przemian, jakie się w nim dokonują, wyraźnie wskazuje na rozwój jego
sieciowej struktury, na koncentrowanie się na rozwiązaniach bliskich środowiskom lokalnym, na rozproszenie działalności poradniczej w różnorodnych segmentach życia społecznego. Polskie poradnictwo biograficzne czy poradnictwo
kariery – które nie odbiega w swych założeniach ogólnych i rozwiązaniach organizacyjnych swym kształtem (w ogólnym zarysie), metodami pracy, sposobami
pozyskiwania środków na działalność od poradnictwa w całej Unii Europejskiej
– stara się sprostać dominującym wyzwaniom dotyczącym podnoszenia jakości
działań, aby przyczyniać się do poprawy życia społecznego ludzi. Tak, jak poradnictwo w innych krajach Unii zmaga się z trudnościami w zakresie znalezienia
dla nich/z nimi „złotego środka” i napotyka przeszkody w czynnym włączeniu się
w przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia przedsiębiorczości osób zaradnych; zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób niepewnych jutra i nie nadążających za zmianami; zapobiegania wzrostowi bezrobocia wśród osób zatrudnionych w zakładach pracy, zwłaszcza tych, które nie wytrzymują konkurencji, są
nieprzydatne gospodarczo, przestarzałe lub źle zarządzane.
Nie sposób pominąć, że doradcy uprawiający poradnictwo biograficzne –
rozwiązując zadania stawiane przez Unię Europejską, podejmując inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom środowisk lokalnych i poszczególnych grup społecznych oraz pojedynczych osób – sięgają do dorobku pedagogiki, andragogiki,
psychologii, socjologii, poradoznawstwa, teorii organizacji i zarządzania, nauk
o komunikacji społecznej oraz ekonomii (por. m.in. Człowiek w kontekście pracy. Teoria – Empiria – Praktyka 2009; Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu
2009 i inne). Potwierdza to pogląd, że poradnictwo biograficzne/kariery musi być
przedmiotem badań wielodyscyplinarnych i stawia nowe wyzwania przed specjalistami z zakresu tych dziedzin nauki. Powszechnie też widoczna jest potrzeba,
by uniwersytety i akademie nie tylko nie rezygnowały z otwierania kierunków
studiów przygotowujących odpowiednią kadrę, ale – na miarę swoich możliwości
– poszerzały ofertę w zakresie kształcenia i doskonalenia doradców.
9

Kongres poprzedziła międzynarodowa konferencja zorganizowana przez prof. Wandę Rachalską
w Złotym Potoku. Po kongresie także odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez dr Viotettę Drabik-Podgórną w Brzegu Dolnym. Por. Poradnictwo między etyką i techniką
(2007). W innych inicjatywach biorą udział pojedynczy badacze.
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Changes in counselling in Poland
Key words: counselling, biographical/career counselling, system, network, fluid
structure.
Summary: After the changes in the form of government in Poland, modifications in
terms of counselling can be divided into three tendencies: (1) „merry creativity”, (2)
selective stabilisation and (3) „networked” flow. As can be seen, they affect the meaning of counselling in society within a certain reality and within its structure. As a
result, at the development stage at which we are now, counselling is not restricted to
young people, it is concentrated on lifelong, biographical counselling for people of
all ages. It occurs within organized systems, liquid network structures and in informal situations in everyday life. Counselling is conducted by professional counsellors and competent or simply well-wishing people compelled to helping through advice. Counselling in Poland does not seem to differ from that in the European Union
and other countries outside Europe and in accordance with the policies of countries,
its aim is to realise the goals of entrepreneurship, raising public perception of safety
and fighting unemployment. Although the knowledge concerning fulfilling those goals, as well as education and training from professional counsellors is not complete,
it does point to a need for the organisation of different forms of counselling, as well
as a constant education of „specialised helpers” when people need support due to
unsure times, stress and helplessness in an unstable, fluid and changing reality.
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B o ż e n a Wo j t a s i k
PROCES ZMIAN W PORADNICTWIE
EDUKACYJNO-ZAWODOWYM.
DĄŻENIE DO SPÓJNOŚCI, WSPÓŁPRACY
I DOBREJ JAKOŚCI1
Słowa kluczowe: proces zmian, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, spójność,
współpraca, dobra jakość.
Streszczenie: Szybko zmieniający się świat, w którym żyjemy czyni przyszłość
bardzo niepewną i zmusza ludzi do poszukiwania pewnego rodzaju stabilności. Poradnictwo i doradztwo są jednym ze współczesnych sposobów wsparcia ukierunkowanego na planowanie indywidualnego życia i rozwiązywanie problemów.
Jak, w tej złożonej rzeczywistości, doradztwo i poradnictwo mogą stać się bardziej spójne? Jakie istnieją możliwości współpracy między doradcą a klientem, jak
również pomiędzy różnymi parterami zainteresowanymi poradnictwem (publicznymi i niepublicznymi) w obrębie kultury indywidualizmu i różnorodności opinii?
Jak można zapewnić wysoką jakość usług doradczych w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z mnogością dyskursów i praktyk oraz z wieloma różnymi instytucjami
(profesjonalnymi i nieprofesjonalnymi) zaangażowanymi w procesy doradzania.
Twierdzę, że doradcy, dzięki świadomej refleksji oraz podejmowaniu działań
doradczych dysponują potencjałem zdolnym pogodzić sprzeczności współczesnego
płynnego świata, co może doprowadzić do pozytywnych zmian w codziennym życiu.

W Polsce po roku 1989 roku, po obradach Okrągłego Stołu i wyborach parlamentarnych, nastąpiła radykalna i wszechstronna zmiana kulturowa. Zdaniem
Piotra Sztompki zaostrzył się wówczas dysonans dwóch kultur: kultury realnego
socjalizmu oraz kultury demokratycznej i rynkowej. Dawne normy i wartości zakorzenione w mentalności ludzi, w ich codziennym życiu, zderzyły się z nowymi
regułami, z którymi dotychczas były w sprzeczności. Nowy system i jego trzy
podstawowe filary: rynek kapitalistyczny, demokratyczna polityka i wolność myśli, narzucił zupełnie nowe reguły (Sztompka 2002).
1

Artykuł jest zmienioną wersją referatu pt. Striving for coherence, co-operation and quality –
reflections on the condition in the Polish counselling, wygłoszonego 4.06.2009 r. na konferencji
w Finlandii pt. Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling, organizowanej przez IAEVG oraz University of Jyvaskyla.
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P. Sztompka przedstawił następującą powstałą serię opozycji:
Tabela 1. Dysonans kulturowy
Kultura realnego socjalizmu

Kultura demokratyczna
i rynkowa

Kolektywizm

Indywidualizm

Egalitaryzm

Merytokracja

Przeciętność

Sukces

Pewność i bezpieczeństwo

Ryzyko

Los

Sprawstwo

Opiekuńczość

Życie na własny rachunek

Obwinianie systemu

Własna odpowiedzialność

Pasywna prywatność

Uczestnictwo publiczne

Zanurzenie w przeszłości

Orientacja ku przyszłości

Źródło: P. Sztompka, Socjologia, 2002, s. 279.

Uruchomienie mechanizmów wolnorynkowych wywołało wiele zmian w gospodarce, przyczyniło się także do powstania zjawiska bezrobocia. Spowodowało
to konieczność dokonywania analizy rynku, zatrudnienia, charakteru pracy, a także poznawania indywidualnych możliwości, predyspozycji pojedynczych ludzi,
szukania przez nich nowych dróg kształcenia i uczenia się. W związku z tym
pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie polityki społecznej
i poradnictwa. W Polsce nastąpił renesans poradnictwa zawodowego, które także musiało ulec zmianom. W świecie ogromnych zmian, w którym żyjemy obecnie, proces wyboru ścieżek kształcenia, zawodu, pracy, przebiega inaczej aniżeli
przed okresem transformacji społeczno-kulturowej.

Obraz zmian w polskim poradnictwie zawodowym
w okresie ostatnich 20 lat
Zmiany w polskim poradnictwie nie odbiegają prawdopodobnie od zmian
w innych krajach Europy, ale w Polsce przebiegały one nieco później, w krótkim
czasie, były bardziej gwałtowne, radykalne i wszechstronne. W dużym skrócie
przedstawia je poniższa tabela.

Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym ...
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Tabela 2. Długofalowy proces zmian w polskim poradnictwie zawodowym przed i po 1989
roku
Aspekt
poradnictwa

Okres historyczny
Przed 1989 rokiem

Po 1989 roku

Główny cel

Pomoc w wyborze
zawodu jako
jednorazowej decyzji

Pomoc w całożyciowym, refleksyjnym
(re)konstruowaniu własnej kariery/ /biografii
traktowanej jako mozaika epizodów życia

Usytuowanie
poradnictwa
w strukturze

Powiązane z uczeniem
się instytucjonalnym
(szkoła)

Powiązanie z uczeniem się przez całe życie
(LLL) w sytuacjach ciągłych zmian (Lifelong
Career Guidance)

Metoda

Podejmowanie decyzji
„za” jednostkę

Towarzyszenie jednostce na drodze życia,
pomoc w momentach krytycznych, wspieranie
jej w indywidualnym uczeniu się
(re)konstruowania biografii

Grupy klientów

Dzieci i młodzież do
18 roku życia

Dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Stan klienta

Osoby bezradne,
które nie potrafią
sobie poradzić
z problemami
zawodowymi

Osoby bezradne i te zaradne, które mają
„przejściowe” trudności lub wątpliwości;
łagodzenie lęków i niepewności

Obszar życia
klienta

Sfera zawodowa

Nie tylko sfera zawodowa, ale też inne
z nią powiązane: rodzinna, edukacyjna, czasu
wolnego itp.

Zatrudniony
specjalista

Doradca zawodu

Doradca kariery/życiowy/biograficzny

Źródło: opracowanie własne.

Najważniejszą zmianą było to, że przed rokiem 1989 polskie poradnictwo
zawodowe było nastawione na niesienie pomocy młodzieży w wyborze zawodu
i szkoły. Korzystanie z orientacji i poradnictwa zawodowego kończyło się w zasadzie na 18 roku życia ucznia. Następujące po okresie transformacji zmiany na rynku pracy zwiększyły zapotrzebowanie na poradnictwo zawodowe także innych
grup wiekowych. Trudność w przystosowaniu się do zmian w niestabilnej rzeczywistości, wzrastająca lawinowo ilość informacji nt. zawodów, dróg kształcenia,
nowego rynku pracy, występowanie zagrożenia bezrobociem spowodowały, że
znacznie rozszerzyły się grupy klientów. Poradnictwo stało się towarzyszeniem
w procesie całożyciowym. Zmianie uległa jego nazwa, coraz częściej mówi się
o poradnictwie edukacyjno-zawodowym i/lub poradnictwie kariery. Poradnictwo
edukacyjno-zawodowe niesie pomoc nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także
osobom dorosłym.
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Przed 1989 rokiem wybór zawodu traktowany był jako jednorazowa decyzja,
najczęściej dokonywana po ukończeniu szkoły, uważana za decyzję ostateczną,
przesądzającą o całym życiu człowieka. Po 1989 roku zmiany rynkowe wymuszają całożyciowe refleksyjne konstruowanie i rekonstruowanie własnej kariery (biografii). Zmienia się również rola doradcy w podejmowaniu decyzji zawodowych
przez jednostkę. Dawniej doradca decyzje te podejmował „za” klienta. Najczęściej stosował model dyrektywny i „dopasowywał” osobę do zawodu. Wskazywał
klientowi, jakie zawody, jakie szkoły powinien wybierać, żeby osiągnąć sukces.
Można powiedzieć, że głównie kierował się potrzebą rynku, który był dość klarowny. Obecnie żyjemy w świecie szybko zmieniającym się, gdzie panuje nieprzejrzystość, płynność i niepewność sytuacji społecznych. Pojawiają się nowe
formy ryzyka i nowe formy zaufania. Następuje postęp globalizacji, zmiana społeczna i kulturowa, która wynika z dynamicznego rozwoju nowych technologii,
szczególne informacyjnych (Por. Sztompka 2002). Zmieniła się zatem rola doradcy, który towarzyszy jednostce na drodze życia, wspiera ją w indywidualnym
uczeniu się i (re)konstruowaniu biografii. Jego pomoc jest długofalowa i mieści
się w modelu dialogowo-liberalnym. Klient sam podejmuje decyzje i jest za nią
odpowiedzialny, natomiast doradca pomaga mu w tzw. momentach krytycznych
lub punktach zwrotnych jego życia (Wojtasik 2000, Wojtasik 2003a). Nie może
się on koncentrować tylko na sferze zawodowej człowieka, bowiem wykonywanie zawodu ujmuje się w kontekście całego życia człowieka. W takiej sytuacji nie
można już mówić o profesji realizującego ją „doradcy zawodu”, ale raczej o profesji doradcy życiowego/doradcy szeroko pojmowanej kariery, a nawet biografii
(Wojtasik 2003a, 2003b).
Poradnictwo zawodowe „wyszło” ze szkoły i uprawiając je rozpatruje się
obecnie kwestie związane z pracą zawodową w perspektywie teorii całożyciowego uczenia się (lifelong learning), a budowanie edukacji całożyciowej jest
możliwe w oparciu o profesjonalne całożyciowe poradnictwo zawodowe (lifelong
career guidance) (Wojtasik 2005). Poradnictwa takiego oczekują nie tylko osoby bezradne, które nie potrafią się uporać z problemami zawodowymi. Obecnie,
kiedy poradnictwo jest inaczej pojmowane, najczęściej kierowane jest do osób zaradnych, które mają przejściowe trudności lub wątpliwości. To dzięki działaniom
poradniczym następuje łagodzenie ich lęków i niepewności życia codziennego
(por. Kargulowa 2005).
Aktualność poradnictwa podnosi więc to, że czasy ponowoczesne akceptujące wzrost pluralizmu, różnych stylów życia, sprzyjające rozwojowi indywidualizmu, powodują, iż jednostki zdane są głównie na siebie, osamotnione, skoncentrowane na sobie i nie są w stanie nawiązać takich więzi społecznych, które
dawałyby im wsparcie, które zapewniałyby poczucie koherencji.
Coraz częściej mówi się i pisze o konieczności podnoszenia jakości w rozmaitych sferach życia i potrzebie wprowadzania określonych standardów działań.
Prawdopodobnie jest to reakcja na warunki współczesnego, szybko zmieniające-
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go się świata. Podejmowane są zatem próby przeciwstawiania się dominującym
tendencjom. W ten sposób może się dokonać zwrot i przywrócenie równowagi
życia społecznego (Sztompka 2002).

Dążenie do spójności w poradnictwie edukacyjno-zawodowym
– między sztywnym systemem a elastyczną siecią
W dawnym „ładzie społecznym” mówiło się o systemie orientacji i poradnictwa zawodowego. Był to swoisty spójny układ funkcji i pozycji utworzony przez
jego poszczególne części z właściwą danemu systemowi hierarchią. System poradnictwa oznaczał uzgodnioną działalność różnych instytucji, działalność, która była
wzajemnie powiązana i skoordynowana. System był sztywny, logiczny, hierarchiczny
Działalność jednych instytucji zależała od innych. Obecnie trudno mówić wyłącznie
o systemie poradnictwa. W dzisiejszej niejednoznacznej i płynnej rzeczywistości można mówić także o elastycznych sieciach powiązań między organizacjami, które układają się w mozaikę. Zdaniem Zygmunta Baumana sieć jest metaforą uwzględniającą
podejmowanie wciąż na nowo dwóch czynności: podłączania się i odłączania. Każdy
z nas dysponuje pewną siecią, większość ludzi ma komórki, a w nich spis telefonów,
wysyłamy i odbieramy SMS-y. Więzi w sieci są płytkie, zakładamy z góry, że pewne
telefony znikną z listy, możemy nie odbierać SMS-ów albo niektórych telefonów. Dla
każdego członka sieć ma inne znaczenie. Nie ma dwóch identycznych sieci. Można
być w tej samej sieci, ale należeć do różnych wspólnot (Bauman 2008). Utrudnia to
podtrzymywanie koherencji w odniesieniu do struktury społecznej jako całości. Tylko
instytucje (organizacje) mogą być zhierarchizowane i sobie podległe, natomiast ośrodkiem centralnym w sieci jest jednostka.
Na rys.1 przedstawiony jest tylko przykład pewnej sieci w poradnictwie, ponieważ każdy ma swoją niepowtarzalną, osobistą sieć kariery, którą tworzy – konstruuje i rekonstruuje.
Najbliżej klienta są usytuowani doradcy nieprofesjonalni w jego „codzienności”, m.in. koledzy, rodzice, przyjaciele, a także internauci. Kiedy nie znajduje
tutaj potrzebnych rozwiązań, może ich szukać u doradców profesjonalnych. Doradcy ci także tworzą sieć, najbliżej klienta – w szkole, w poradni, dalej umieszczeni w sieci są doradcy, nie zawsze bezpośrednio dostępni dla klienta, związani
z różnymi instytucjami doradczymi, takimi jak: urzędy pracy, akademickie biura
karier, gminne centra informacji i inne. Najdalej w sieci są struktury centralne, do
których klient nie ma już najczęściej dostępu.
Na rysunku nie można było pokazać, jak klient tworzy sieć „indywidualnych
powiązań”, jak „wędruje” w sieci. Sieć ciągle się zmienia, tworzona jest z różnych
elementów (przypadkowych i zaplanowanych), połączeń i blokad o zasadniczo
nieskończonej liczbie kombinacji.
Można czuć się „złapanym w sieć” lub „być w centrum sieci”. Sieć tę można
odnieść też do Internetu. Dzięki środkom masowej komunikacji i przekaźnikom
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Rys. 1. Poradnictwo kariery w Rys.
sieci 1. Poradnictwo kariery w sieci
Źródło: opracowanie własne.

elektronicznym sytuacja poradnicza nie zawsze jest relacją bezpośrednią „twarzą
w twarz”, ale może zachodzić w innych okolicznościach, nie mówiąc już o tym, że
coraz częstszym zjawiskiem jest poradnictwo na odległość. Coraz szerszy zakres
ma poradnictwo prowadzone przez Internet. Rozpowszechniło się ono na całym
świecie, zmienia charakter życia codziennego, zaciera granice między wymiarem
lokalnym a globalnym, otwiera nowe możliwości komunikacji i interakcji.
W poradnictwie utrudnieniem w osiągnięciu koherencji jest nie tylko rozproszenie jego społecznego kontekstu, ale jego wewnętrzna różnorodność, gdyż
poradnictwo uprawiane jest przez wspomniany Internet, telefonicznie, listownie, ma miejsce w mediach – telewizji, radiu, prasie. Poradnictwo związane jest
z działalnością nie tylko takich doradców, którzy mają formalne wykształcenie
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i są profesjonalnie przygotowani, ale także osób nieprofesjonalnie zajmujących
się doradzaniem. Doradcami są często członkowie najbliższej rodziny, przyjaciele, krewni i inne osoby znaczące, znajomi, a także osoby nieznane, pojawiające
się w Internecie na forach, czatach, blogach itp. Chociaż poradnictwo nieprofesjonalne, pozainstytucjonalne występuje bardzo często i może zmienić biografię
każdego człowieka, to jednak rzadko jest przez badaczy uznawane za uprawnione
i poddawane głębszej refleksji.
Wobec tak dużej różnorodności poradnictwa we współczesnym świecie trudno mówić o jego spójności. Pogodzenie różnych struktur, celów różnych osób,
wszystkich aspektów poradnictwa nie jest do końca możliwe. Uważam jednak, że
jeśli nawet nie jest możliwa pełna spójność, trzeba dążyć do równowagi, godzić
pewne sprzeczności, próbować zapobiegać takiej różnorodności, która wypaczałaby humanistyczny, etyczny sens poradnictwa. Wyrazem takiego dążenia mogłaby być kooperacja poszczególnych podmiotów poradnictwa.

Indywidualizm a dążenie do współpracy w poradnictwie
edukacyjno-zawodowym
Jak już wspomniałam, żyjemy w świecie indywidualizmu, gdzie występuje afirmacja jednostki, jej dobra, ale także na jednostce spoczywa odpowiedzialność za wszystkie podejmowane decyzje, za wybór drogi życiowej (zawodowej).
Z drugiej strony odczuwana jest tęsknota za pozytywnymi relacjami międzyludzkimi, za utrzymywaniem więzi społecznych. Występuje potrzeba zakorzenienia
i współpracy z innymi. Jednostka w płynnej rzeczywistości jest często osamotniona, wyizolowana, spędza dużo czasu sama przed komputerem, nie nawiązując
bliższych kontaktów z innymi. Jednocześnie płynna ponowoczesność sprawia, że
na rynku liczy się głównie elastyczność, kreatywność, szybkość przestawiania
się na nowy styl działania, gotowość do zmiany upodobań, umiejętność bycia
w kręgu współpracowników.
Dążenie do kooperacji, współdziałania jest zatem odpowiedzią na indywidualizm. Kooperacja jako rodzaj wspólnego działania, które przyczynia się do
realizacji zamierzonych zadań, podjęta bywa przez co najmniej dwa podmioty.
Współpraca polega na wzajemnym zaufaniu i lojalności i na podporządkowaniu
się celowi. Jak mówi Michel Crozier – nie mamy innego rozwiązania, aby zastąpić system hierarchiczny, który utrzymuje każdego na jego miejscu, niż rozwijać
współdziałanie. Współdziałanie takie jest możliwe, jeśli nie stanie się nową modną ideą, która służy maskowaniu starych praktyk (np. można nakazać współdziałanie poprzez narzucanie) (Crozier 1996).
W poradnictwie prawidłowe relacje polegają na współdziałaniu partnerów
rozwiązujących problem jednego z nich – klienta. Ważna jest jednak także kooperacja szerszych zbiorowości związanych z poradnictwem.
M. Crozier sądzi, że ludzie mogą zapanować nad sobą, aby współdziałać
i mogą mieć większą satysfakcję od tej, jaką znajdują w rywalizacji. Z ich wza-
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jemnej relacji, która się rozwija w wyniku współdziałania, powstaje synergia.
Każdy próbuje być otwarty na innych. Rodzą się nowe idee i tworzy się entuzjazm
twórczy. Wszyscy czują się odmienieni, lepsi. Autor wierzy, że zbudujemy kiedyś
społeczeństwo, w którym będziemy coraz lepiej współdziałać. I jesteśmy do tego
bardziej gotowi niż w przeszłości, ponieważ rozwija się nasza świadomość i wiedza (Crozier 1996). Współdziałanie jest więc koniecznością społeczną, dotyczy to
także współdziałania między złożoną siecią instytucji, zbiorowości społecznych,
organizacji zajmującymi się poradnictwem zawodowym.
Obecnie poradnictwem edukacyjno-zawodowym zajmują się w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Ważną rolę w integracji działań obu resortów pełnią: Stowarzyszenie Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery. Poziom centralny poradnictwa zawodowego w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej obejmuje Departament Rynku Pracy. Na poziomie
regionalnym funkcjonują w resorcie pracy Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Poziom lokalny obejmuje Powiatowe Urzędy Pracy oraz Kluby Pracy. W ramach rządowego programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza praca” powstały w resorcie pracy:
Gminne Centra Informacji, Akademickie Biura Karier, Szkolne Ośrodki Kariery,
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP.
Poziom centralny poradnictwa zawodowego w Ministerstwie Edukacji
Narodowej obejmuje: Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Oddziały Doskonalenia Nauczycieli
– centralne: CODN, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Na szczeblu regionalnym wojewódzkie Oddziały Doskonalenia Nauczycieli, publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, powiatowe i gminne publiczne
i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Poradnictwem zawodowym
w resorcie edukacji zajmują się także Centra Kształcenia Praktycznego oraz Centra Kształcenia Ustawicznego.
Bardzo ważnymi instytucjami poradnictwa zawodowego na poziomie lokalnym są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Pracownicy tam zatrudnieni
udzielają pomocy młodzieży w wyborze kierunku kształcenia, poznawania zawodów, planowania kariery zawodowej. Jednak zakłada się, iż poradnictwo edukacyjno-zawodowe prowadzone powinno być przede wszystkim w szkołach. Szkoły przygotowują uczniów przez wszystkie lata nauki do planowania drogi rozwoju
zawodowego, wybierania ścieżek edukacyjnych, zawodów, a także do wejścia
na nowy rynek pracy. W szkole poradnictwem edukacyjno-zawodowym zajmują
się pedagodzy szkolni, nauczyciele i wychowawcy klas. W niektórych szkołach
utworzono Szkolne Ośrodki Kariery i powołano szkolnych doradców zawodu.
W Polsce działają prężnie dwa Stowarzyszenia Doradców. Różne zespoły
specjalistów pracują w ramach wspólnych projektów, grantów. Partnerzy mogą
zmieniać się w zależności od typu projektu, czasu, kompetencji, zadań. Podejmo-
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wane są nowe inicjatywy współdziałania. Na przykład w Dolnośląskiej Szkole
Wyższej we Wrocławiu zostało powołane Naukowe Seminarium Poradoznawcze,
które skupia około 60 doradców, którzy przejawiali gotowość do uczenia się od
siebie, poszerzenia wiedzy, refleksji nad własną praktyką, dzielenia się doświadczeniami i poddawania ich pod publiczną dyskusję. Podejmowane są wspólne
działania resortowe, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym. Wszystkie działania związane z podejmowaniem lepszej
współpracy, zmierzają do podnoszenia jakości poradnictwa.

Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jako usługa
– między powszechnością a dobrą jakością
Ocenienie precyzyjne wysokiej jakości w poradnictwie nie jest łatwe, ponieważ trudno określić, co świadczy o poziomie jakości działań społecznych. Określenie jakości wymaga bowiem na ogół dokonywania ścisłych pomiarów według
przyjętej skali, porównywania ze sobą przedmiotów, stanów czy zjawisk. Porównanie takie nie rodzi specjalnych trudności w odniesieniu do obiektów fizycznych,
jednakże sprawia ogromne problemy, gdy próbujemy dokonać takich pomiarów,
mając na względzie kwestie niematerialne. Porównywanie zjawisk i stanów psychicznych ludzi, które są zindywidualizowane, zmienne, a niekiedy trudne do
zwerbalizowania jest bardzo utrudnione. Trudno jednoznacznie określić jakość
badanych zjawisk w poradnictwie, dlatego trudno też badać jakość poradnictwa.
Określenie jakości poradnictwa jako formy niesienia pomocy pojawia się więc
w literaturze stosunkowo rzadko.
Gdy postrzega się poradnictwo jako usługę można jego jakość mierzyć
poprzez swego rodzaju „wyniki” – liczbę poradni, klientów, przeprowadzonych
konsultacji, udzielonych porad, tego najczęściej oczekują decydenci, ponieważ
taka jakość poradnictwa jest mierzalna (Kargulowa, Wojtasik 2004). Natomiast
więcej trudności sprawia określenie jakości przeprowadzonych konsultacji
i udzielonych porad. Próbuje się więc ocenić kompetencje doradców, ich wiedzę
i cechy osobowe, to czy potrafią być akceptujący, dyskretni, czy ich porady są
trafne, tzn. akceptowane i wprowadzone w życie.
Ważnym wskaźnikiem jakości jest tzw. „trwałość usługi”, a więc zapamiętanie wizyty jako ważnego wydarzenia w życiu przez osoby radzące się, kierowanie
się przez nie wskazaniami doradcy.
Innym komponentem jakości jest łatwość korzystania z usługi i „estetyka
wydarzenia”. O tym może decydować lokalizacja poradni, godziny otwarcia placówki, liczba i rodzaj specjalistów udzielających porad, możliwość w placówce
samodzielnego uzupełnienia przekazanych informacji, a także urządzenie gabinetu, aranżacja przestrzeni, dostosowanie wnętrza do oczekiwać klientów.
Ważne również są opinie o jakości pracy poradni samych klientów. Ich ocena
przekazana bezpośrednio po wizycie, ich chęć korzystania z dalszej porady, polecanie poradni innym, powoływanie się na autorytet doradcy.
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Jak możemy zauważyć, o jakości pracy poradni może świadczyć wiele rozmaitych wskaźników, ale nie wszystkie są jednoznaczne i łatwe do zbadania. Aby
dążyć do wysokiej jakości poradnictwa, trzeba byłoby zbadać istniejący stan działalności poradniczej, ale jest to bardzo skomplikowane. Próby dokonania naukowego ścisłego pomiaru jakości poradnictwa skazane są na niepowodzenie. Pomiar taki może być bowiem dokonany jedynie w pewnych, wyżej wymienionych
aspektach. Wielu z tych wskaźników nie da się zmierzyć ilościowo, nie można
wypracować narzędzi dokładnego pomiaru, który obejmuje cały proces społeczny, działanie czy usługę, jaką jest poradnictwo.
Poprawa jakości usługi może nastąpić wraz z poprawą kultury organizacyjnej instytucji, z którą jest związana. Decyzja o podniesieniu jakości pociąga
za sobą przewidywanie pewnych kosztów, na przykład wydatki na nowy sprzęt
i urządzenia, ale także na szkolenie doradców. Ważna też jest nowa technologia,
poprawa jakości materiałów, wprowadzenie lepszych metod organizacji. Jest to
wymiar ilościowy w badaniu jakości poradnictwa, trudniej jednak określić jakość,
badając znaczące zmiany w życiu klientów (Kargulowa, Wojtasik 2004). Z punktu widzenia organizatorów życia społecznego najważniejsze są jednak skutki ekonomiczne, wyrażające się w pytaniu, czy nakłady poniesione na utrzymywanie
poradni, opłacanie doradców, produkowanie narzędzi ich pracy zwracają się, czy
podnoszą jakość życia społecznego.
Inna trudność związana z podnoszeniem jakości usług poradnictwa polega na
kolejnym dylemacie występującym we współczesnym świecie: jakość życia jednostki a masowość. Z jednej strony chcielibyśmy, aby wszystkie pożądane przez
ludzi dobra były coraz powszechniej dostępne, z drugiej strony wiemy, że należy
uchronić jakość tych dóbr (Por. Sztompka 2003). Ten problem dotyczy również
działalności poradniczej, która, chcąc osiągać wysoką jakość, nie powinna być
masowa. Jednak coraz więcej ludzi jest zagubionych w tym nieprzewidywalnym
świecie, współczesny człowiek zmuszony jest do dokonywania wielu wyborów
i oczekiwania społeczne na działania poradnicze są coraz większe.
Masowość poradnictwa nie sprzyja jego wysokiej jakości. Gdybyśmy się
przyjrzeli choćby poradnictwu obecnemu w Internecie, to można byłoby zauważyć, że oprócz profesjonalnych, wysoko wyspecjalizowanych porad pojawiają się
tam również wskazania i instrukcje osób, które chcą się uważać za doradców nie
mając ku temu żadnego przygotowania ani nawet predyspozycji. Nikt nie jest
w stanie „kontrolować” takiego typu poradnictwa. Niekiedy jest ono potrzebne
osobom, które korzystają na przykład z forów internetowych, gdyż pojawiają się
tam również pozytywne działania nieprofesjonalne, np. grupy wsparcia. Można
więc powiedzieć, że wiele dobrego dzieje się w obszarze poradnictwa w Internecie, ale również mogą się pojawiać wręcz niebezpieczne wskazówki i porady.
Różnorodność i masowość związana jest zatem najczęściej z obniżeniem jakości
poradnictwa. Nie wszyscy doradcy mają wiedzę na temat tego, jak się kontaktować z drugą osobą, jak pomagać, żeby nie przeszkadzać, jak wspierać innych
w podejmowaniu decyzji.
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Próby godzenia sprzeczności i podnoszenia jakości poradnictwa
Badacze Jean-Paul Fitoussi i Pierre Rosanvallon piszą, że różne bolączki mają swe źródło w nieprzejrzystości społecznej, to zaś utrudnia zrozumienie
transformacji. Aby pozytywnie stawić czoło przyszłości, trzeba lepiej rozumieć
otaczający nas świat (Fitoussi, Rosanvallon 2000). Tylko świadoma refleksja,
namysł nad sytuacją i kierunkiem, w jakim zmierza świat może przyczynić się
do przywrócenia równowagi między różnymi biegunami ludzkiego losu – dodaje
Sztompka (Sztompka 2003). Najpierw pojawia się refleksja czysto intelektualna
a potem mobilizowanie się do podejmowania działań zaradczych. W ten sposób
może nastąpić zwrot ku innym, wypartym biegunom życia społecznego (Sztompka 2003). Zatem samo zdanie sobie sprawy ze sprzeczności, nazwanie ich, refleksja może spowodować dążenie do podejmowania środków zaradczych, co nie
ustrzeże jednak nas przed powstawaniem nowych dylematów i sprzeczności. Jak
wspomniałam wcześniej, dążenie do spójności i współpracy jest przeciwdziałaniem skrajnemu indywidualizmowi. Andrzej Szahaj zauważa, że głód wspólnotowości jest powszechny, szczególnie silnie odczuwany w sytuacji permanentnej
walki wszystkich ze wszystkimi, do jakiej nakłania współczesny, tzw. późny kapitalizm, czyniący z zasady konkurencji swą zasadę naczelną i nietykalną (Szahaj
2007, s.95). Ten głód w jakiejś mierze zwiększa zapotrzebowanie na poradnictwo,
ale także zwraca uwagę na aspekt jakości udzielanej pomocy.
Podnoszenie jakości poradnictwa to również kształcenie doradców.
W Polsce kształcimy doradców kariery na studiach licencjackich i magisterskich.
Doradcami zostają psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy. Doskonalenie pracy doradcy jest związane najczęściej ze zdobywaniem wiedzy w szkołach wyższych,
doskonaleniem zawodowym na studiach podyplomowych (np. w Dolnośląskiej
Szkole Wyższej zorganizowane zostały studia podyplomowe: „Doradca – Trener
– Konsultant. Całożyciowe Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe”), szkoleniach
i kursach. Doradca może także podwyższać swoje kompetencje poprzez samokształcenie, zgłębianie fachowej literatury, uczestnictwo w konferencjach, dyskusjach, seminariach naukowych. Doradcy mogą dzielić się między sobą zdobytymi doświadczeniami czy też uczestniczyć w superwizji. Rzadko jednak podają
w wątpliwość zdobywaną wiedzę lub krytycznie analizują własną praktykę.
Tymczasem doradca jako refleksyjny badacz może przyczynić się do doskonalenia praktyki doradczej, która będzie polegała na krytycznej refleksji „w”
i „nad”, działaniem, refleksji nad wiedzą milczącą, na prowadzeniu badań w działaniu, konstruowaniu własnych teorii nieformalnych. Równie ważna jest świadomość zachodzących zmian i procesów społecznych.
W artykule starałam się pokazać, że ekspansja kultury demokratycznej i rynkowej nie musi prowadzić do skrajnego indywidualizmu, globalizacji, masowości, nadmiernej konsumpcji, zalewu informacji. Jak twierdzi Piotr Sztompka, możemy się przeciwstawiać takiemu jednostronnemu postrzeganiu życia. Możemy je
korygować poprzez społeczną refleksyjność (Sztompka 2002).
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W świecie szybkich zmian trudno o ostateczne rozwiązania, ale wiedza na temat zachodzących zmian społecznych i poddawanie (wciąż na nowo) krytycznej
refleksji własnego działania, dążenie do spójności i współpracy może prowadzić
do podnoszenia jakości poradnictwa i udoskonalenia procesu pomagania.
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Changes in educational and vocational counselling.
A move towards cohesion, co-operation and high quality
Key words: process of change, educational and vocational cohesion, co-operation,
high quality.
Summary: The fast changing world in which we live makes the future very unpredictable and forces people to search for some kind of balance. Counselling is one of
the contemporary methods for providing support centred on planning individual life
and problem solving.

Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym ...
How can counselling in such a reality be more coherent?
What possibilities are there for co-operation between the counsellor and client,
as well as between various partners (public and private) in a culture of individualism
and with a variety of opinions?
How can a high quality of counselling services be provided in a situation where
a multitude of discourses and practices are present and many different institutions
(professional and non-professional) involved in the counselling process.
I stipulate that counsellors, thanks to conscious reflection and by performing
certain counselling actions, have the potential to reconcile the discrepancies of
a contemporary changing world, which can lead to positive changes in everyday life.
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PORADNICTWO KARIERY
– UJĘCIE MAKROSPOŁECZNE
Słowa kluczowe: organizacja, doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, poradnictwo biograficzne, dyfuzja.
Streszczenie: Artykuł jest próbą opisu procesów społecznych składających się na
poradnictwo kariery (zawodowe). Stanowi pokłosie kilkuletnich studiów nad ideami poradnictwa i jest ich implementacją w praktyce poradnictwa kariery w Polsce. Niniejszy artykuł jest jedynie sygnalizacją tematyki, która jest przedmiotem
przygotowywanej do druku książki. Przyjęcie w pracy perspektywy organizacji dynamicznych do opisu i analiz teorii naukowych oraz instytucji współpracujących
i realizujących w swoich ramach poradnictwo pozwoliło na dostrzeżenie kontekstów i procesów konstruujących współczesne poradnictwo kariery w Polsce. Podejście to umożliwiło wyróżnienie wielu różnorodnych elementów lokujących się na
dwóch poziomach: poziomie idei, nazywanym „poziomem pierwszym” oraz „poziomie drugim” – poziomie rozwiązań organizacyjnych.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej autor rekonstruuje w zwięzły sposób trzy idee, będące spójnymi zbiorami założeń i celów dla praktyki poradnictwa,
które stanowią przedmiot naukowego dyskursu w tym zakresie. Są to: doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, poradnictwo biograficzne. W tej części autor rysuje
również konteksty: polityczny, ekonomiczny i kulturowy, w jakich rozwija się współczesna myśl o poradnictwie. Szeroka perspektywa służy przedstawieniu czynników
odpowiedzialnych za obserwowane procesy zmian w praktyce poradnictwa, co jest
treścią trzeciej części artykułu. W drugiej części tekstu autor dokonuje próby opisu
instytucji zajmujących się poradnictwem kariery, wykorzystując model organizacji
dynamicznej. Prezentuje mapę przyjętych rozwiązań organizacyjnych poradnictwa
w Polsce, ujmując je w trzy grupy: instytucji rozwiązujących problemy praktyczne, placówek rozwiązujących problemy teoretyczne i organów administrujących poradnictwem.

Myśląc o poradnictwie kariery w wymiarze makrospołecznym, przyjmuję,
że jest ono wysoce skomplikowaną organizacją społeczną. Założenie to z jednej
strony umożliwia dokonanie opisu złożonego zjawiska, jakim jest poradnictwo
kariery, zwłaszcza w odniesieniu do wielości realizowanych praktyk; z drugiej
strony stanowi ograniczenie, przyjęcie bowiem perspektywy organizacyjnej
w badaniu zjawisk społecznych skutkuje koniecznością urealniania i materializowania rzeczy, które w rzeczywistości realnymi i materialnymi bytami nie zawsze
są. Poza tym takie założenie rodzi w umyśle badacza przeświadczenie o jedno-
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ści funkcjonalnej wszystkich elementów składających się na „wspólną” całość
tworzącą daną organizację (por. Morgan 1999). Mając świadomość wspomnianych szans i ograniczeń, traktuję tę perspektywę jedynie jako punkt wyjścia do
zrozumienia tego, czym charakteryzuje się praktyka społeczna, którą nazywamy
poradnictwem kariery1.
Zamierzam zastosować ujęcie dynamiczne organizacji, w którym podkreśla
się rolę wzajemnych powiązań, relacji i procesów wymiany, zachodzących zarówno wewnątrz organizacji, jak i pomiędzy organizacją a jej otoczeniem, podejście, w którym przyjmuje się, iż problematyka przemian społecznych implikuje
konsekwencje istotne dla poradnictwa kariery. Jest ono obecne w polskich badaniach, jak również w pracach badaczy zachodnich m.in. północno-amerykańskich Marka Savickasa (Savickas 1993, 2005) czy Normana Amundsona (Amudson 2005), europejskich: Päivi Nilssona i Pehra Ǻkerbloma (Nilsson, Akerblom
2003) oraz Jeana Guicharda (Guichard 2001, 2005). Wszyscy ci autorzy starają
się znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę, cele i miejsce poradnictwa kariery we
współczesnych społeczeństwach. Choć podejmują w swoich pracach różne wątki, to podzielają pogląd, że poradnictwo kariery realizuje się, w określonych, ale
jednak historycznie zmiennych warunkach, jakim podlega cała złożona struktura
społeczna, a wraz z nią koncepcja człowieka w świecie. Teza ta, również dla mnie,
stanowiła punkt wyjścia w pracy badawczej, nastawionej na poszukiwania i identyfikację organizacji i kontekstów poradnictwa kariery. Niniejszy tekst powstał
na podstawie badań, które prowadziłem w ciągu ostatnich kilku lat nad ideami
poradnictwa i ich implementacją w praktyce poradnictwa kariery w Polsce, a jego
treść nawiązuje do przygotowanej do druku książki w Wydawnictwach Akademickich i Profesjonalnych2.
Proponuję spojrzenie na poradnictwo kariery jak na organizację otwartą,
będącą złożonym organizmem, w którym można wyróżnić wiele różnorodnych
elementów lokujących się na dwóch poziomach: poziomie idei, który nazywam
„poziomem pierwszym” oraz „poziomie drugim” – poziomie rozwiązań organizacyjnych, w których są one realizowane.

Poziom I: Idee poradnictwa kariery
Na pierwszym poziomie – idei można zidentyfikować trzy wielkie nurty poradnictwa kariery, które pojawiły się w ewoluujących od industrializmu do post1

2

Poradnictwo kariery, które jest terminem nowym, najogólniej oznacza poradniczą i doradczą pomoc świadczoną człowiekowi w kierowaniu jego własnym życiem w odniesieniu do pracy zawodowej.
Badania rozpocząłem w połowie 2004 roku, a zakończyłem w marcu 2006 roku. Były to badania
realizowane w oparciu o teorię ugruntowaną, w której analizowane były dokumenty oraz wywiady grupowe. Na tej podstawie powstała praca doktorska „Dwa poziomy poradnictwa kariery”,
napisana pod kierunkiem prof. Alicji Kargulowej i obroniona w 2007 roku na obecnym Wydziale
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ.
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industrializmu społeczeństwach w XX wieku. Są to: idea doradztwa zawodowego, idea poradnictwa zawodu oraz idea poradnictwa biograficznego. Zrodziły się
w kontekstach społeczno-ekonomicznych cywilizacji zachodniej.
Idea doradztwa zawodowego najpełniej wyraża się słowami, „właściwy
człowiek na właściwym miejscu”. Celem doradztwa jest idealne dopasowanie jednostki do zawodu, przypisanie jej aktywności zawodowej, optymalnej z punktu
widzenia jej właściwości, jak i potrzeb gospodarki kraju. Z tego powodu bardzo
mocno akcentowane są w tym poradnictwie zadania doboru i wyboru zawodu
dokonywane na podstawie arbitralnych kryteriów. Charakterystycznymi metodami pracy, realizującymi ideę doradztwa zawodowego są testy psychologiczne, na
podstawie których wyrokuje się o przydatności zawodowej klienta.
Drugą ważną w realizacji idei doradztwa zawodowego techniką jest zbieranie
i wykorzystywanie danych dotyczących wymagań, jakie są stawiane potencjalnym kandydatom, jak również danych dotyczących samej jednostki, a zwłaszcza
stanu jej zdrowia, zainteresowań, zweryfikowanych „naukowo” zdolności, cech
osobowych. Doradztwo polega na porównaniu tych dwóch zbiorów danych i na
tej podstawie wydania opinii o optymalnym wzorze kariery dla klienta.
Kolejną zidentyfikowaną ideą poradnictwa kariery jest idea poradnictwa zawodowego. Ogniskuje się ona wokół pojęcia „sukcesu zawodowego”, którego
osiągnięcie prowadzić ma do poprawy jakości życia jednostki. Na drodze realizowania tego celu mogą pojawiać się trudności. Poradnictwo zawodowe opisuje
te trudności w kategoriach technicznych. Dotyczą one najczęściej jakichś braków wiedzy, umiejętności bądź środków. Pomoc w rozwiązywaniu łączących się
z nimi problemów jest zadaniem dla tak rozumianego poradnictwa. Realizacja
tego zadania możliwa jest poprzez takie działania, jak: prowadzenie rozmowy,
diagnozowanie zaistniałej trudności (najczęściej przybiera ona postać autodiagnozy) oraz zaprojektowanie dalszego postępowania, które zwykle przyjmuje formę
jakiegoś treningu, doskonalenia deficytowych cech klienta, a także autorefleksji.
Trzecią ideą poradnictwa kariery jest poradnictwo biograficzne, którego
misją jest osiągnięcie, jak określa to N. Amundsen (Amundsen 2005) „etycznego
ideału życia w zgodzie z sobą i innymi”. Charakterystyczne dla idei poradnictwa biograficznego jest holistyczne podejście do człowieka, myślenie o nim jako
o podmiocie żyjącym z Innymi. Człowiek jest więc podmiotem uwikłanym
w wielość relacji, co pociąga za sobą konieczność „grania” wielu ról. Kariera zatem jest nie tylko wzorem realizacji własnych planów zawodowych, ale staje się
zapisem (opisem, narracją) bywania w określonych relacjach człowieka ze swoim
otoczeniem (por. Malewski 2000; Szumigraj 2003). Idea poradnictwa biograficznego nie jest jednorodna, w pracach znanych mi badaczy zachodnich można
znaleźć trojakie rozłożenie akcentów: dla jednych, np. badaczy nowozelandzkich
Lynette Reid, Dalea Furbisha (Reid, Furbish 2005) i Amerykanina Ricka Jarowa
(Jarow 1999), koncentruje się ona wokół zagadnień duchowości jako naczelnej
zasady organizującej życie człowieka. Dla innych, np. Donalda Supera (Super
1984, 1994) i J. Guicharda (Guicharda 2001, 2005) centralną pozycję w niej zaj-
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muje proces konstruowania własnego „ja” (bądź obrazu siebie – D. Super) lub
tożsamości narracyjnej jednostki. Jeszcze inni badacze – trzecia grupa – jak np.
Robert Pryror i Jim Wright (Pryror, Wright 2005) z Australii czy John Krumboltz
(Krumboltz 2003) z USA zwracają uwagę na ambiwalencje występujące zarówno
w otoczeniu człowieka, jak i w nim samym i przywiązują dużą wagę w konstruowaniu przez jednostkę biografii do jej intuicji oraz zdolności elastycznego myślenia i działania wobec niepewnego świata.
Idea poradnictwa biograficznego pojawiła się zatem jako odpowiedź na taką
sytuację, w której zmianie ulegają pewne relacje człowieka, a wśród dotychczasowych znanych mu przepisów roli nie odnajduje on adekwatnych scenariuszy.
Pomoc, jakiej może udzielać poradnictwo, dotyczy rekonstruowania możliwych
wzorów karier (biografii). Metodami używanymi w tym procesie są przede
wszystkim prowadzenie dialogu, refleksja etyczna oraz całożyciowe uczenie się,
zarówno klienta, jak i doradcy.
W Polsce daje się zauważyć obecność wszystkich trzech idei, choć występują
one w różnym natężeniu. W praktyce zdecydowanie dominuje idea tradycyjna
„doradztwa zawodowego”, oparta na diagnostyce. Idea „poradnictwa zawodowego” koncentrująca się na wspomaganiu jednostki w odnoszeniu zawodowych
sukcesów jest także obecna, zwłaszcza od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych.
Można także dostrzec ideę „poradnictwa biograficznego” zbliżonego do koncepcji D. Supera oraz J. Guicharda. Jest ona możliwa do odczytania w publikacjach
przedstawicieli „wrocławskiej szkoły poradnictwa” zorientowanych „całożyciowo”, m.in.: Alicji Kargulowej, Mieczysława Malewskiego, Bożeny Wojtasik,
a także Magdaleny Piorunek z UAM. Coraz częściej skłaniają się do jej propagowania przedstawiciele pedagogiki pracy, np. Tadeusz Nowacki i Zdzisław Wołk,
którym bliska jest koncepcja całożyciowego uczenia się. Jej zwolennikiem jest
również Augustyn Bańka (Bańka 2003, 2006) podkreślający w swoich pracach
ideę transnacjonalizacji.
Jak widać poziom pierwszy poradnictwa kariery jest zróżnicowany i podlegający ciągłemu rozwojowi, a główne idee poradnictwa wiążą się albo z humanistyczną antropologią filozoficzną bądź z instrumentalno-technologiczną polityką
i ekonomią.
Obrazowo ujmuje to rysunek, na którym oprócz wspomnianych idei zamieściłem dochodzące do głosu, a niejednokrotnie dominujące w pewnych okresach
rozwoju poradnictwa kariery hasła i postulaty w różnej mierze aktualne do dziś.
Zaznaczone cztery obszary: polityka, ekonomia, kultura i nauka są źródłem
poszczególnych idei, w różnym stopniu realizowanych w praktyce poradniczej.
W odniesieniu do polskich przemian po roku 1989 warto wskazać na istotne właściwości poszczególnych obszarów oraz powstałe w nich zmiany. I tak, jeśli chodzi o politykę była to dekonstrukcja państwa opiekuńczego oraz wprowadzenie
zasad wolnorynkowej gry ekonomicznej, co zrodziło nowe wyzwania polityczne,
m.in. zjawisko bezrobocia. Jednocześnie polityka polska przyjęła cel integracji
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Rys. 1. Idee poradnictwa kariery
Źródło: opracowanie własne.

ze strukturami UE. Obszar ekonomiczny, w jakim funkcjonowało poradnictwo
kariery, charakteryzował się przede wszystkim ograniczeniem możliwości jego finansowania, co skłoniło do poszukiwania zewnętrznych źródeł, pomocy międzynarodowej. Obszar kulturowy (etyczny) cechowała zmiana optyki priorytetów,
odejście od kultury zbiorowości do kultury indywidualizmu, od społeczeństwa
losu do społeczeństwa możliwości wyboru. Wreszcie w obszarze organizacji nauki zmiany charakteryzowały się likwidacją centralnych jednostek naukowych
zajmujących się badaniami poradnictwa kariery (Instytut Kształcenia Zawodowego) oraz rozproszeniem środowiska zajmującego się tymi zagadnieniami.
W rezultacie wytworzyła się zmienna i dynamiczna makrospołeczna organizacja
poradnictwa kariery, charakterystyczna dla naszego państwa.

Poziom II: Stan zorganizowania poradnictwa kariery
Aby przedstawić stan organizacyjny polskiego poradnictwa kariery, niezbędne zdaje się przybliżenie wybranych teorii organizacji społecznej i mechanizmów
zmiany opisanych w dotychczasowej literaturze. Jest to tym bardziej konieczne,
że nasze poradnictwo kariery podlega stałym przekształceniom, zwłaszcza gdy
mówimy o jego organizacji. Sam termin „organizacja” wywodzi się z greckiego
słowa organon oznaczającego narzędzie lub przyrząd. Stąd też w opisach społecznych struktur organizacyjnych podstawowymi kategoriami są: cele i zadania,
a także poszczególne procesy i urządzenia, poprzez które organizacja realizuje
przyjęte założenia. Jako struktury życia społecznego najczęściej organizacje są
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określane metaforycznie. Czyni się to na dwa sposoby: raz mówi się o nich jako
o maszynach, a innym razem używa się do opisu ich struktur metafory organizmu.
Wprawdzie w pierwszym rozumieniu zaczęto mówić o organizacjach w Europie
dopiero w czasie rewolucji przemysłowej, a więc było to pod koniec XVIII w.,
jednak metafora ta została bardzo rozpowszechniona (Morgan 1999) i po części
do dziś jest stosowana. Sprzyja temu „myślenie oświeceniowe”, a więc zamiłowanie do porządku, rutyny, tworzenia standardów, realizowane z zapałem w erze
industrializmu.
Idealnym modelem tak rozumianej organizacji był stworzony i opisany przez
Maxa Webera model biurokracji, w którym nacisk jest kładziony na precyzję,
szybkość, jasność, regularność, niezawodność i efektywność, osiąganie których
możliwe jest na drodze stałego podziału zadań (por. Weber 1947; Andreski 1992).
Organizacja w ujęciu mechanicznym to nic innego, jak system, który powstaje
po to, by racjonalizować określone procesy. Struktura systemu jest optymalna
dla procesów, które realizują proste zadania, w warunkach stabilności otoczenia,
a poszczególni ludzie (członkowie organizacji) są karni i ulegli, podporządkowani
planom i zasadom. System charakteryzuje się względnie trwałymi i niezmiennymi
strukturami, hierarchicznym układem pozycji, funkcyjnością wszystkich elementów, a także ich wzajemną zależnością (por. Mazur 1966). Ponieważ w warunkach
szybkich zmian otoczenia organizacje o strukturach systemu nie są elastyczne
i zdolne do twórczej zmiany, dlatego też w ujęciu systemowym pomniejsza się
rolę otoczenia w funkcjonowaniu organizacji, traktując je jako zamknięte elementy (Morgan 1999). Wyłącznie w taki sposób mówiło się o poradnictwie w okresie
przed przełomem.
W drugim rodzaju postrzegania organizacji – jako organizmu – podkreśla
się, że jest to struktura powikłana, skomplikowana, bowiem z jednej strony jest
to miejsce ekspresji różnorodnych potrzeb, zarówno potrzeb samej organizacji
i jej otoczenia, jak również jednostek będących członkami danej organizacji,
a także i tych członków, którzy równocześnie przynależą do struktur zewnętrznych. Między poszczególnymi elementami występują wzajemne współzależności, które upodabniają właśnie organizację do żywego organizmu (Morgan 1999).
W myśleniu o organizacji jako organizmie zwraca się uwagę na otwartość
struktury i pojawianie się obszarów współzależności pomiędzy poszczególnymi
elementami układu, w których rodzi się konieczność wypracowania strategii radzenia sobie z nimi. W tym ujęciu coraz częściej mówi się o takiej strukturze nie
tyle jako o systemie, co o sieci (por. Marshall 2004; Sztompka 2002). Strukturę
organizacji rozumianej jako organizm tworzy zatem sieć różnorodnych relacji,
powiązań jednych elementów z drugimi. W ujęciu organicznym szczególnej wagi
nabierają procesy, a więc ważne jest traktowanie organizacji jako otwartych elementów, między którymi następuje przepływ energii. Sieci są układami otwartymi, dynamicznymi i elastycznymi, gdzie obserwujemy nieustający proces zmiany.
Dwie metafory: maszyny oraz organizmu współcześnie traktować można
jako dwa przeciwstawne sobie modele struktury dowolnej organizacji, pomiędzy
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którymi funkcjonują formy przejściowe3. W odniesieniu do analizy organizacji
poradnictwa kariery ważne jest jednak nie tylko rozróżnienie modeli czy form organizacyjnych, ale również poznanie mechanizmów zachodzących w nich zmian.
W teoretycznych opisach zmian zachodzących w organizacji pojawiają się
trzy wyjaśnienia. Pierwsze z nich traktuje organizację jako strukturę „samowytwarzającą się”. Kolejne odnosi się do koncepcji cybernetycznych, mówiących
o tym, że logika zmiany ujawnia się w napięciach odnajdywanych w relacjach
okrężnych, zaś trzecie mówi o tym, że zmiany w organizacji to wynik dialektycznych stosunków pomiędzy przeciwieństwami (Morgan 1999).
Struktura „samowytwarzająca się”, zdaniem chilijskich badaczy Humberto Maturana i Francisco Ravela, to układ zamknięty pod względem organizacyjnym autonomicznymi systemami interakcji i odwołujący się tylko do samego siebie. Zamknięcie
i autonomia dotyczy jedynie sposobu zorganizowania, a nie własności egzystencji wobec innych elementów. Jednocześnie taki system nie ma początku ani końca. Jest to
zamknięta pętla interakcji. Celem takiej struktury jest ostateczne wytwarzanie samej
siebie, reprodukcja siebie samej, a więc własna organizacja i jej tożsamość. Zmiany,
które pojawiają się w układzie o takich cechach możliwe są jako przypadkowy skutek
licznych i przebiegających jednocześnie zachowań wielu członków organizacji. Ład
i samoorganizacja są konsekwencją przypadkowości, gdyż to właśnie fluktuacje wyzwalają niestabilności i skoki jakościowe, dzięki którym cała struktura ulega zmianom.
W taki sposób najczęściej odbywa się rozwój ludzkich idei i praktyk, mają one potencjał zmiany, gdy tylko osiągną krytyczny poziom natężenia.
Z kolei z punktu widzenia teorii samoorganizującej się struktury zmiana to
rezultat nadarzających się możliwości, które pozwalają na pojawienie się i rozwój
nowych tożsamości tejże struktury (Morgan 1999). Dlatego też trwanie organizacji zależy od właściwości otoczenia, kontekstu, który umożliwia zmiany tożsamości. Idąc dalej, można uzasadnić drugą drogę przemian organizacji, będącą
wynikiem zmian okrężnych. Organizacja jest w tym wypadku niczym innym, jak
siecią relacji określających i podtrzymujących wzorce przyczynowości i celowości. Składa się z grup, które „trzymają się” bliżej siebie niż inne tzw. węzły,
a poznanie organizacji sprowadza się zasadniczo do ich identyfikacji. Natomiast
wszelkie zmiany następują tutaj wraz z transformacjami kontekstów, w których
sieci te funkcjonują (Morgan 1999).
Trzecia możliwość zmian organizacji to wynik dialektyki przeciwieństw.
Podejście wywodzące się z filozofii marksistowskiej podkreśla, że napięcia
i sprzeczności kształtują dane społeczeństwo, a energia z nich wypływająca powoduje pojawianie się nowych jakości.
3

Henry Mintzberg, kanadyjski badacz organizacji wyodrębnia pięć gatunków organizacji: biurokrację maszynową, formę zdywizjonalizowaną składającą się z częściowo autonomicznych jednostek, biurokrację profesjonalną, strukturę prostą oraz adhokracje, czyli struktury typu ad hoc.
Dwie pierwsze to formy scentralizowane, z silnymi systemami kontroli, powolne, nieprzystosowane do zmiennego otoczenia, a więc i nieefektywne w warunkach zmian. Z kolei struktura
prosta i adhokracja są optymalnymi formami organizacji w warunkach zmiennego otoczenia.
Adhokracje to z założenia organizacje tymczasowe, składające się z zespołów projektowych (za
Morgan, 1999).
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Zmiany obserwowane w obrębie organizacji poradnictwa kariery w ostatnim dwudziestoleciu nie mają jednoznacznego charakteru i wydają się przebiegać
według wszystkich trzech wzorców, jednakże jego stan obecny zdaje się najtrafniej oddawać teoria zmian organizacji społecznych, uwzględniająca właściwości
otoczenia i odwołująca się do zmian kontekstów jako źródła i szansy ich przekształceń. Idee „doradztwa zawodowego” i „poradnictwa zawodowego” bywały
realizowane głównie w strukturach zamkniętych. Jednak już przy realizacji idei
„poradnictwa zawodowego” organizacje poradnicze zdają się korzystać częściej,
niż przy realizacji idei poprzedniej, z usług elastycznie zmieniających się pod
wpływem zmian kontekstu, instytucji. Dzieje się to poprzez wiązanie się instytucji
poradniczych z innymi instytucjami, takimi jak zakłady pracy, instytuty badawcze, organizacje opieki społecznej itp. Najbardziej otwarte są organizacje poradnicze realizujące idę „poradnictwa biograficznego”, połączone siecią powiązań.
W związku z tym na poziomie drugim poradnictwa kariery, który jest bardzo
złożony, można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje organizacji: instytucje rozwiązujące problemy praktyczne, placówki rozwiązujące problemy teoretyczne
i organa administrujące poradnictwem. Pierwsze są to realne instytucje poradnictwa, którym można przypisać pełnienie jednej z trzech ról: (1) wykonawców, (2)
kreatorów zmian lub (3) koordynatorów działań. Większość placówek pełni rolę
(1) wykonawców. Są to przykładowo: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
Biura Karier, Szkolne Ośrodki Kariery, a więc instytucje, w których udziela się
porad klientom w bezpośrednim kontakcie twarzą w twarz. Innym przypada rola
(2) kreatora zmian. Rolę tę pełnią centra metodyczne. Trzecia grupa instytucji
poradnictwa kariery, którą udało się zidentyfikować pełni rolę (3) koordynatora
działań w sieci. Przykładami tego typu instytucji są: Platforma Programowa OHP,
Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP oraz ogólnoeuropejska sieć zrzeszająca instytucje poradnicze
Euroguidnace.
Drugiego rodzaju organizacje tworzą środowiska naukowe, które prowadzą
badania, czyli opisują, wyjaśniają lub interpretują zjawiska, fakty i procesy poradnicze oraz konstruują teorie naukowe, w oparciu o które poradnictwo funkcjonuje. Można wymienić tu: Wrocławską Szkołę Poradnictwa i Poradoznawstwa,
Łódzką Szkołę Doradztwa, Grupę Poznańską, Grupę Pedagogiki Pracy, Grupę
Krakowską. Ich obecność widoczna jest w publikacjach, organizowanych konferencjach, udziale w międzynarodowych kongresach poradnictwa.
Trzeci rodzaj organizacji stanowi administracja rządowa i samorządowa, która odpowiedzialna jest za funkcjonowanie usług poradnictwa kariery. Wydaje się,
że organizacje tego typu zawsze mają duże znaczenie dla stanu zorganizowania
poradnictwa i jego funkcjonowania w ogóle. Można bowiem zauważyć, iż kolejne instytucje pojawiały się jako wynik realizacji polityki społecznej państwa
„rozdartej” pomiędzy dwoma modelami centralizacji i decentralizacji rozwiązań
organizacyjnych. W analizowanym okresie siedemnastu lat widoczne są różnice
w podejściu władz centralnych do tworzenia warunków rozwoju poradnictwa, zo-
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rientowane bądź to na umacnianie zhierarchizowanego systemu, bądź przyzwalanie na oddolne tworzenie sieci.
Środowiska zorientowane na tworzenie systemu, a więc organizacji „samowytwarzających się”, upatrują w ich sprawnym funkcjonowaniu skutecznego narzędzia walki z bezrobociem. W myśl tych założeń stworzono i udoskonalano terenowy System Urzędów Pracy oraz rozpoczęto rozbudowę systemu poradnictwa
w strukturach OHP, a także podjęto działania na rzecz rekonstrukcji poradnictwa
kariery w resorcie oświaty. Jakkolwiek pewnym odstępstwem niepotwierdzającym
tej tendencji jest fakt, że ważny dokument dla tworzenia sieci – Ustawa z dnia
20 kwietnia o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U nr 99/2004
poz. 1001) – został uchwalony za czasów zwolenników rozwiązań systemowych.
Z kolei stanowisko drugie – decentralizacji, rezygnujące z tworzenia ścisłych
struktur, widoczne jest w dekonstrukcji i zaniedbywaniu organizacji jednolitego
poradnictwa kariery w systemie edukacji oraz w demontażu „centrali” – Krajowego Urzędu Pracy. Jednocześnie wyraża się w przychylnym nastawieniu władz
wobec tworzenia się instytucji obywatelskich poradnictwa kariery, za jakie można
uznać powstające w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Kluby Pracy lub
rozwijające się nadal Centra Metodyczne.
Próbą oddania złożoności organizacyjnej poradnictwa kariery w Polsce jest
poniższy rysunek.
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Ocena zmian w organizacji poradnictwa kariery
Wydaje się, że największą rolę w przemianach organizacji poradnictwa kariery odegrał – zaznaczony na rysunku 1 – kontekst polityczny. Z materiałów
archiwalnych wynika, że bezpośrednią przyczyną wzrostu poszukiwań gotowych
wzorów poradnictwa kariery była krytyczna ocena wcześniejszych (sprzed 1989
roku) rozwiązań organizacyjnych i metodycznych w poradnictwie oraz brak doświadczeń w radzeniu sobie ze zjawiskiem bezrobocia. Poważną rolę pełnił też
akces Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, pojawienie się możliwości
finansowania rozwiązań organizacyjnych poradnictwa kariery z międzynarodowych pożyczek i grantów. I to one, jak wynika z moich analiz, w dużym stopniu
zaważyły na ostatecznej decyzji przejęcia wzorów z innych krajów.
Zaadaptowano zarówno gotowy (m.in. niemiecki lub francuski) system organizacyjny do części polskiego poradnictwa kariery, utworzono niektóre pojedyncze, dotychczas nieznane, instytucje poradnictwa kariery, jak i przejęto dotychczas niestosowane metody pracy z klientem. Akceptację zyskały te z rozwiązań,
które cechowała wysoka standaryzacja i które były dobrze opisane. Ponadto dla
ich adaptacji znaczenie miała społeczna doniosłość rozwiązywanych w nich problemów – a tymi były: konieczność aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz
profilaktyka bezrobocia. Tym właśnie można uzasadnić przyjęcie rozwiązań
wspierających aktywność jednostki, propagujących postawy przedsiębiorcze, takich jak: Kursy Inspiracji4, Metoda Edukacyjna5, Gotowość do Zmian6.
Zaadaptowano zatem te rozwiązania organizacyjne, które utrwalały idee już
wcześniej popularne w naszym kraju i dobrze znane doradcom, a więc idee „doradztwa zawodowego” i „poradnictwa zawodowego”.
Najnowsza idea „poradnictwa biograficznego”, idea narracyjności jest wciąż
mało obecna na poziomie drugim, czyli w praktycznej realizacji poradnictwa kariery w naszym kraju. Pomimo że pojawia się w wystąpieniach i publikacjach badaczy, nie została jak dotąd dobrze przełożona na metodykę działań praktycznych
i formalnie zaadaptowana w działaniach obserwowanych i analizowanych przeze
mnie organizacji.
Na podstawie podejmowanych analiz można zidentyfikować również czynniki utrudniające i ułatwiające funkcjonowanie tradycyjnej systemowej organizacji
poradnictwa. Wśród czynników sprzyjających utrzymywanie struktury mechanistycznej wyróżniłbym:
4

5

6

Kurs Inspiracji. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego nr 7. Krajowy Urząd
Pracy: Warszawa 1997; Metody Grupowego Poradnictwa Zawodowego. Kurs Inspiracji, cz. II.
Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego nr 11. Krajowy Urząd Pracy: Warszawa 1998.
M.T. Ho-Kim, J.F. Marti, (1999), Metody Grupowego Poradnictwa Zawodowego. Metoda Edukacyjna. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego nr 12. Krajowy Urząd Pracy:
Warszawa.
Gotowość do zmian. Droga do doskonalenia w świecie dynamicznych zmian. Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego nr 16. Krajowy Urząd Pracy: Warszawa 2000.
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Funkcjonowanie hierarchicznego, koordynującego działania systemu zarządzania przez resorty pracy i edukacji, gdzie często dyfuzję idei utożsamia się
z dystrybucją materiałów metodycznych;
• Powołanie Centrów Metodycznych, których głównym celem jest poszukiwanie i upowszechnianie interesujących, jednolitych metod pracy;
• Zapewnienie dla nich źródeł finansowania, jak miało to miejsce m.in. w przypadku testów przydatności zawodowej, metod pracy grupowej oraz narzędzi
informacyjnych, a słabe wsparcie finansowe pomysłów esperymentalnych;
• Utworzenie platform, „mostów” porozumienia w postaci stałych organizacji,
jak też finansowanie organizowanych przez nie konferencji, zjazdów, seminariów – będących formami sprzyjającymi przekazowi idei i pomysłów rozwiązań praktycznych poradnictwa.
Ponadto po stronie czynników znacznie utrudniających proces zmian można
dodać:
• Różnice polityczne w podejściu do poradnictwa kariery zmieniających się
rządów;
• Skąpe źródła finansowania nowych rozwiązań, pomysłów, badań i często brak
zainteresowania ich wynikami;
• Utrzymywanie się kilku niekooperujących ze sobą w praktyce ośrodków metodycznych, co często jest źródłem napięć i wzajemnej nieufności;
• Odrzucanie tych rozwiązań, których efekty są niewymierne, a adaptowanie
tych, które poddają się stosunkowo łatwej standaryzacji, umożliwiającej proste badanie jakości.
Tym ostatnim czynnikiem, być może, da się wytłumaczyć brak reprezentacji
najnowszych idei dynamicznych i narracyjnych w polskim poradnictwie i stosunkowo mało badań „akademickich” nad poradnictwem.
Dochodzę również do wniosku, że ogólnie sposób organizowania poradnictwa kariery w Polsce w latach 1989–2006 można określić jako „odpowiedź na”
potrzeby otoczenia, głównie politycznego i ekonomicznego. W pierwszym okresie, po 1989 roku, ta odpowiedź została sformułowana jako reakcja na pojawienie
się w dużej skali zjawiska bezrobocia. Był to okres budowy Systemu Urzędów
Pracy. Natomiast odradzanie się poradnictwa kariery w resorcie edukacji, dające
się zauważyć po roku 2001 w postaci Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
oraz Szkolnego Ośrodka Kariery było odpowiedzią na wprowadzanie reformy
szkolnej i na konieczność dostosowywania polskich rozwiązań do rozwiązań
przyjętych w krajach Unii Europejskiej. Obserwowana sytuacja poradnictwa
kariery w oświacie była również po części odpowiedzią na apel Rady Unii Europejskiej zawarty w rezolucji Guidance Throught Life in Europe (Całożyciowe
Doradztwo w Europie).
W procesie tworzenia współczesnego poradnictwa kariery największy udział
mieli ci, którzy funkcjonowali na szczytach struktur hierarchicznych organizacji poradnictwa i związana z nimi mała grupa badaczy, którą określiłem mianem
„operatywnych innowatorów“. Niewielką rolę odgrywali w nim inni badacze
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i teoretycy. Prawdopodobnie jakieś znaczenie w marginalizacji naukowców odgrywa fakt rozproszenia środowiska akademickiego zajmującego się badaniami
poradnictwa kariery, a także niewystarczające wysiłki wkładane w jego integrację.

Bibliografia
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Amundson N. (2005), Challenges for career interventions in changing contexts,
[w:] Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling,
IAEVG International Conference, Lisbon.
Andreski S. (1992), Maxa Webera olśnienia i pomyłki, PWN, Warszawa.
Bańka A. (2003), Jak wykorzystywać teorie naukowe we współczesnym doradztwie
karier. Aktualizacja teorii osobowości, rozwoju człowieka i karier z perspektywy integracji transkulturowej, [w:] Poradnictwo zawodowe w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Fundusz Współpracy, Warszawa.
Bańka A. (2006), Transnacjonalne poradnictwo zawodowe w kontekście zmian
w wymiarze europejskim, [w:] Kwiatkowski S.M, Sirojć Z. (red.), Edukacja dla
rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego. Ogólnopolska Konferencja OHP
4–5 października 2005, Warszawa.
Guichard J. (2001), Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza, [w:]
Wojtasik B., (red.) Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe
w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, Wrocław.
Guichard J., (2005), Theoretical frames for the new tasks in career guidance and
counseling, [w:] Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and
Counselling, IAEVG International Conference, Lisbon.
Jarow R. (1999), Antykariera. W poszukiwaniu pracy życia, Ravi, Łódź.
Krumboltz J. D. (2003), Creating and Capitalizing on Happenstance in Vocational
and Educational Guidance, [w:] Quality Development in Vocational Counselling and
Training, IAEVG International Conference, Bern.
Malewski M. (2000), Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, [w:] „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” nr 1.
Marshall G. (red.) (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa.
Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa.
Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
Nilsson P., Ǻkerblom. P. (2003), The role of career counsellor in counteracting unemployment, [w:] Kalinowska E., Kargulowa A., Wojtasik B. (ed). Counsellor- profession, passion, calling? Papers presented at the IAVEG-AIOSP World Congress, vol.
II, DSWE TPD, Wrocław.
Pryor R., Bright J.(2005), The chaos theory of careers – what it is and what it can
be used for? [w:] Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and
Counselling, IAEVG International Conference, Lisbon.
Reid L., Furbish D. (2005), Spirituality and career: a New Zealand Maori perspective, [w:] Careers in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling, IAEVG International Conference, Lisbon.
Savickas M. (1993), Career Counselling In the Postmodern Era, [w:] Journal of Cognitive Psychoteraphy: An International Quarterly, vol. 7.

Poradnictwo kariery – ujęcie makrospołeczne

53

17. Savickas M. (2005), New challenges and tasks in career construction, [w:] Careers
in Context: New Challenges and Tasks for Guidance and Counselling, IAEVG International Conference, Lisbon.
18. Super D.E. (1984), Career and Life Development, [w:] Brown D., Brooks L. (red.),
Career Choice and Development. San Francisco: Jossey-Bass.
19. Super D.E., Savickas M., Super C.M. (1994), The Life-Span, Life-Space Approach to
Career, [w:] Brown D., Brooks L. (red.), Career Choice and Development, JosseyBass, San Francisco.
20. Sztompka P. (2002), Socjologia, Znak, Kraków.
21. Szumigraj M. (2000), Kariera – marzenia do spełnienia, [w:] Wojtasik B., Kargulowa A.
(red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie? Materiały ze Światowego Kongresu
Poradnictwa Zawodowego Warszawa, 29–31 maja 2002, vol. I. SDSiZ RP, Warszawa.
Career counselling – a macro-social perspective
Key words: organisation, career counselling, career advice, biographical counselling, diffusion.
Summary: The article is an attempt at describing social processes behind career
(vocational) counselling. It is a result of studies conducted on the ideas behind counselling and their implementation in practical career counselling in Poland This
article is merely an introduction to the theme for a book being readied for print..
Applying the perspective of dynamic organisations for the description and analysis of scientific theory and institutions collaborating on and conducting counselling
has made it possible to notice contexts and processes building contemporary career
counselling in Poland. Such an approach has allowed for the distinction of various
elements situated on two levels: the idea level, called "level one" and "level two" –
the level of organisational solutions.
The article is composed of three parts. In the first one, the author reconstructs in
a concise manner three ideas, constituting coherent collections of assumptions and
goals of counselling practice which are the subject of scientific discourse in this
area. These are career counselling, career advice, biographical counselling. In this
part the author also delineates the contexts: political, economic and cultural, within
which contemporary counselling studies are developing. A wide perspective is used
to demonstrate the factors behind observed changes in counselling practice, which
is the content of the third part of this article. In the second part of the text, the author
aims to describe the institutions charged with career counselling using the dynamic
organisation model. A map of organisational solutions used in Poland is presented
and they are divided into three groups: institutions solving practical problems, those
solving theoretical issues and entities responsible for the administration of counselling.
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Streszczenie: W niniejszym artykule autorka prezentuje teorie poradnictwa, które są reprezentatywne dla refleksji nad poradnictwem w krajach europejskich oraz
w Stanach Zjednoczonych. Autorka próbuje również określić specyfikę polskich
rozważań poradoznawczych. Polscy badacze poradnictwa traktują poradnictwo jako
rodzaj aktywności ludzkiej, który może być opisany nie tylko na gruncie psychologii – jak jest opisywany w wielu krajach – lecz także może być przedmiotem rozważań odrębnej subdyscypliny. Główna różnica pomiędzy polskimi teoriami poradnictwa a teoriami pochodzącymi z innych krajów, zdaniem autorki tekstu, polega na
odmiennym podejściu do badań i teorii poradnictwa. W Polsce mają one charakter
bardziej ogólny i abstrakcyjny – badania nie są skoncentrowane np. na poradnictwie
kariery lub poradnictwie psychologicznym. Polskie teorie poradnictwa mają zatem
na uwadze całość procesu/zjawiska, nie skupiają się jedynie na pragmatycznym
aspekcie tej działalności. Pragmatyczne podejście zauważalne jest u takich badaczy,
jak Corey, McLoad, Nelson-Jones, Savickas i inni. Każda z tych teorii została opisana w artykule.

Źródła zainteresowań badawczych nad poradnictwem
Począwszy od XX wieku, jak zauważają przedstawiciele nauk społecznych
na całym świecie, obserwować można swoistą ekspansję poradnictwa, a wraz
z nią wzrost znaczenia działalności poradniczej, jej profesjonalizację (Por. McLeod 2003, Brech 2001, Kargulowa 2007), powstawanie wielu organizacji, mających na celu koordynację działań poradniczych, powadzenie badań nad porad-
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nictwem i międzynarodową współpracę w tym zakresie1. Nie tylko w większości
krajów zachodnich, lecz również w krajach afrykańskich powstał w XX wieku
mniej lub bardziej zorganizowany system poradnictwa (Campbell, Chabala, Sheth
2001). Rozwój tego systemu zaowocował jego specjalizacją i specyfikacją – na
świecie widoczna jest tendencja do organizowania poradnictwa dla określonych
grup społecznych, na przykład poradnictwa kariery lub poradnictwa zawodowego
dla dzieci, młodzieży, ludzi dorosłych. Rozwinięty system doradztwa szkolnego
i zawodowego zaobserwować można w takich krajach, jak Wielka Brytania (Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego, Zeszyt 1, 2000) Niemcy
(Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – Zeszyt 21, 2002),
Francja (Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego – Zeszyt 18,
2001), w wielu krajach rozwinięto system poradnictwa dla osób w podeszłym wieku (Hill, Brettle 2004), poradnictwa dla osób zakażonych wirusem HIV (Campbell, Chabala, Sheth 2001) itd. Poradnictwo jest na świecie organizowane w różny
sposób – np. w Holandii w 1996 roku podjęto reorganizację systemu poradnictwa
zawodowego, dokonując jego prywatyzacji (Counselling – The Netherlands, Leonardo Pilot Project No. DE/04/B/F/PP-146146), niemiecki system poradnictwa
zawodowego organizowany jest w dwóch resortach: edukacji i pracy (Paszkowska-Rogacz 2009), a wg Johna McLeoda w krajach anglosaskich zauważyć można tendencję do wzrostu roli organizacji pozarządowych, działających w obszarze
szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego (McLeod 2003).
Alicja Kargulowa obserwowany wzrost znaczenia oraz ekspansji wielu form
i rodzajów poradnictwa, w tym poradnictwa zinstytucjonalizowanego, wiąże ze
sprzyjającymi warunkami, jakie zaistniały w kulturze wielu społeczeństw na
świecie, takimi jak: wysoki poziom materialny i kulturalny społeczeństwa, wzrost
tolerancji społecznej, doznawanie przez same jednostki osobistego poczucia wolności (Kargulowa 2007). Jednocześnie inni badacze, jak na przykład Zygmunt
Bauman lub J. McLeod zwracają uwagę na to, że ponowoczesna rzeczywistość,
bardziej niż nowoczesna, może stwarzać współczesnemu człowiekowi wiele problemów i dylematów, rodzących poczucie zagrożenia lub trudności z określeniem
własnej tożsamości (por. Bauman 2006; McLeod 2003). Współczesny człowiek
może zatem odczuwać potrzebę korzystania z pomocy profesjonalnych doradców,
nawet jeśli wciąż istnieją, wymieniane m.in. przez Katarzynę Popiołek bariery
w korzystaniu z pomocy profesjonalnej (Popiołek 2004).
Nie dziwi więc, że wzrost znaczenia działalności społecznej, jaką jest poradnictwo (por. Kargulowa 2007) zaowocował również wzrostem zainteresowania
tą działalnością wielu badaczy, koncentrujących się w swej pracy na poruszaniu zagadnień z obszaru szeroko rozumianych nauk społecznych. Zainspirowana ukazaniem się w Polsce wielu prac, dotyczących zarówno poradnictwa, jak
i nowo powstałej subdyscypliny – poradoznawstwa, a zwłaszcza wydanego
1 Jako przykład posłużyć mogą choćby Britisch Association For Counselling and Psychoterapy lub
Międzynarodowe Stowarzyszenie Doradztwa Edukacyjnego i Zawodowego IAEVG/AIOSP.
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w 2009 roku podręcznika „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik
akademicki” postanowiłam spróbować odnaleźć odpowiedź na pojawiające się po
ich lekturze zasadnicze pytanie: W czym jest podobna, a czym różni się refleksja
naukowa nad poradnictwem uprawiana przez polskich badaczy od refleksji uprawianej przez badaczy zachodnich?
Ponieważ odpowiedź będzie treścią artykułu, a nie obszerniejszej rozprawy,
wykorzystałam w niej tylko kilka pozycji bibliograficznych, których doboru dokonałam na podstawie dwóch najważniejszych kryteriów.
Z literatury zachodniej uwzględniłam pozycje, które są rozważaniami teoretycznymi na temat poradnictwa, a nie wypowiedziami tylko skupiającymi się na
konkretnej praktyce, zróżnicowanej ze względu na przedmiot porady.
Dążyłam, by porównywane pozycje miały charakter podręczników, ponieważ, jak wynika z samej definicji podręcznika, zawiera on możliwie aktualną
syntezę wiedzy na dany temat (Pieter 1967), zatem można spodziewać się, że
w pewien sposób „reprezentuje” wiedzę danej dziedziny. Było to tym bardziej
zasadne, że rozważania polskich poradoznawców zebrane zostały również w formę podręcznika akademickiego. Tam, gdzie było to jednak konieczne i możliwe
starałam się uzupełnić wiedzę podręcznikową o inne prace badawcze oraz doniesienia pokonferencyjne, które również dają obraz tego, czym zajmują się badacze
poradnictwa na świecie.
Muszę wspomnieć, że już na wstępnym etapie pojawiły się pierwsze trudności. Literatury poszukiwałam według angielskiego odpowiednika polskiej nazwy
poradoznawstwo- couselling studies, zaproponowanej w angielskim streszczeniu podręcznika Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu2. Pod tym terminem
odnaleźć można w słownikach i Internecie informacje na temat prowadzonych
w Europie (i na świecie) kursów i kierunków studiów przygotowujących do roli
profesjonalnego doradcy. Kursy te wprawdzie oferują zazwyczaj jakieś rozważania teoretyczne na temat poradnictwa (np. jego modeli) (por. Bachelor of counselling Studies, Australia, 2010), jednak fakt, że termin ten przypisuje się dydaktyce,
a nie teorii, świadczyć może, iż na Zachodzie nie powstała jeszcze odrębna subdyscyplina nauki, której przedmiotem badań byłoby poradnictwo3 w przeciwieństwie
do Polski, gdzie wyraźnie i jednoznacznie taka subdyscyplina pod nazwą poradoznawstwo została wykreowana. Do kwestii tej powrócę w dalszej części tekstu.

Myśl o poradnictwie w literaturze polskiej i zagranicznej
Truizmem wydaje się być stwierdzenie, że literatura anglojęzyczna obfituje
w rozważania na temat poradnictwa. Na świecie wydano wiele pozycji, które od2

3

Tłumaczenie w tej książce terminu poradoznawstwo – counselling studies, jak i odpowiednik zaproponowany w podręczniku O teorii i praktyce poradnictwa – counselling science właściwie nie
kierują poszukującego do takiej subdyscypliny w słownikach i encyklopediach. Jest to nazwa nowa.
Inną kwestią wydaje się być fakt, że badania komparatystyczne zwykle dostarczają wielu trudności z translacją terminów i pojęć, funkcjonujących w wielu krajach, co niewątpliwie nie ułatwia
prowadzenia tych badań i bywa przyczyną wielu nieporozumień (por. Prucha 2006).
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noszą się do tej działalności społecznej. Przykładów można by mnożyć, a ich lista
byłaby bardzo długa. Każdy rodzaj poradnictwa, wyodrębniony ze względu na
przedmiot (Kargulowa 2007), bogaty jest w specyficzną dla niego literaturę (por.
McMahon, Patton 2006; Pryor, Wright 2005; Nelson-Jones 2006; Hill, Brettle
2004 i in.), a badacze dokonują prób interpretacji poradnictwa zgodnie z trendami
współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Wiele uwagi poświęca się
samym relacjom/interakcjom pomiędzy doradcą a klientem (osobą radzącą się).
Badacze na świecie zgodni są twierdząc, że w poradnictwie występuje specyficzna relacja, oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku osób uczestniczących
w sytuacji poradniczej. Podkreśla się znaczenie autentyczności i zaangażowania
zarówno ze strony osób korzystających z pomocy profesjonalnej, jak i ze strony
osób tej pomocy udzielających (McLeod 2003). Podobnie, jak i w Polsce można
zauważyć swoiste rozszerzenie rozumienia poradnictwa. Począwszy od prac powstałych w paradygmacie nauk pozytywistycznych, poprzez paradygmat interpretatywny, emancypacyjno-krytyczny, a skończywszy na paradygmacie postmodernistycznym obserwować można zarówno zmianę rozumienia samego pojęcia
poradnictwo, zmianę opisu osób radzących się i doradcy, jak relacji zachodzących
w poradnictwie (por. Kargulowa 2007, McLeod 2003)
J. McLeod, którego prace wydają się być najbardziej zbliżone do polskich
rozważań poradoznawczych zwraca uwagę na fakt, że w dotychczasowej literaturze anglojęzycznej odnaleźć można trzy główne kierunki definiowania i interpretowania poradnictwa, kładące nacisk na:
– profesjonalne relacje, występujące w poradnictwie oraz cele poradnictwa, rozumiane jako działanie klienta (osoby radzącej się) – jako przykład McLeod
podał definicje sformułowane w latach 70. przez Herberta M. Burksa i Buforda
Stefflre’a;
– rozumienie poradnictwa jako procesu wyjaśniania i interpretowania sytuacji
życiowej klienta, a nie jako działania klienta – jako przykład podał definicję
sformułowaną przez BAC (Britisch Association For Counselling and Psychoterapy);
– łączenie się poradnictwa z wszelkimi innymi formami pomocy drugiemu
człowiekowi, np. z pracą socjalną czy nawet z codziennymi relacjami międzyludzkimi – zdaniem autora taki sposób definiowania poradnictwa odnaleźć
można w pracach Colina Felthama i Windy Dryden (McLeod 2003).
Są to, jak widać, definicje formułowane na podłożu psychologii społecznej.
Sam zaś McLeod postuluje traktować rozumienie poradnictwa jako działania społecznego (społecznej aktywności), ponieważ poradnictwo, zdaniem autora, nie
jest jedynie zdarzeniem pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz jest aktywnością społeczną, do której współczesne społeczeństwa przywiązują ogromną wagę (McLeod
2003). Społeczna natura poradnictwa, zdaniem autora rozumiana jest na trzy podstawowe sposoby:
– zamierzenia, działania doradcy oraz sam proces poradnictwa zawsze będą
miały jakiś efekt (skutek) w świecie społecznym klienta;
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– status doradcy opiera się na społecznie usankcjonowanej roli, ustalonej w zależności od społecznego kontekstu postrzegania osoby udzielającej komuś pomocy/porad;
– w relacji pomiędzy klientem i doradcą zawsze powtarzane są różne rodzaje interakcji społecznych, które stosowane są w życiu codziennym (McLeod 2003).
Tak więc McLeod w swoich poglądach uwzględnia nie tylko psychologiczne,
ale i mikrosocjologiczne podstawy poradnictwa.
Analizując jednak treść podręczników McLeoda (McLeod 2003), Geralda Coreya (Corey 2005), Richarda Nelsona-Jonesa (Nelson-Jones 2006), Mary
McMahon i Wendy Patton (McMahon, Patton 2006), Johna D. Krumboltza i Carla
E. Thoresena (Krumboltz, Thoresen 1976), Colina Felthama, Iana Hortona (Feltham, Horton 2006) oraz Paula Millera i Suzanne Palmer (Miller, Palmer 2004)
można zauważyć, że tylko pierwszy z nich – McLeod explicite wyraża pogląd,
że poradnictwo powinno być definiowane jako rozwijający się proces społeczny. Wyżej wymienieni autorzy wprawdzie zwracają uwagę na jego społeczny
kontekst – np. w książce C. Felthama i I. Hortona można odnaleźć rozważania
poświęcone uwarunkowaniom społecznym (procesu) poradnictwa, takim jak kultura, rasa, płeć, religia, seksualność człowieka (Feltham, Horton 2006), jednak
skupiają się one na wyjaśnianiu, jak kontekst kulturowy determinuje sam proces
poradnictwa, a nie zauważają jego roli w całej przestrzeni życia społecznego.
W polskiej myśli poradoznawczej obecne są wszystkie cztery sposoby rozumienia poradnictwa: rozumiane jest ono przede wszystkim jako działanie społeczne, interakcja międzyosobowa, działalność zorganizowana i forma pomocy
społecznej (Kargulowa 2007). W podręczniku „Poradoznawstwo – kontynuacja
dyskursu. Podręcznik akademicki” jeszcze bardziej rozszerzono zakres jego rozumienia i objęto nim także konteksty społeczne, w jakich występuje. Poznajemy poradnictwo zapośredniczone, dzięki analizom Darii Zielińskiej-Pękał (Zielińska-Pękał 2009), poradnictwo w życiu codziennym, które przybliża Elżbieta
Siarkiewicz (Siarkiewicz 2009) oraz poradnictwo w zakładzie pracy, o którym
rozważa Zdzisław Wołk (Wołk 2009). Zatem można stwierdzić, że pogłębione
analizy poradnictwa w Polsce doprowadziły nie tylko do systematycznego, ale
i pełniejszego opisu, czym owo poradnictwo jest, jak można je charakteryzować
oraz jakie jest jego miejsce i znaczenie w życiu społecznym.
W zachodniej literaturze stosunkowo dużą uwagę przywiązuje się do wyznaczania granic pomiędzy poradnictwem a psychoterapią. Wynikać to może z faktu,
że poradnictwem na świecie zajmują się głównie psycholodzy, choć podkreślić
należy, że w Europie zależne jest to zarówno od kulturowo wyznaczonego miejsca i roli poradnictwa w danym kraju, systemu kształcenia doradców, jak i rodzaju
poradnictwa wyodrębnionego ze względu na jego przedmiot – i tak np. we Francji
poradnictwem kariery zajmują się – jak donosi Jean Guichard – właśnie psycholodzy (Guichard 2007), oni również zajmują się poradnictwem dla ludzi w podeszłym wieku w Wielkiej Brytanii, gdzie niektórzy badacze terminem poradnictwo
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obejmują również psychoterapię (Hill, Brettle 2004). Z kolei w Niemczech – jak
pisze Anna Paszkowska-Rogacz – wyraźnie oddziela się poradnictwo edukacyjne
od zawodowego (Paszkowska-Rogacz 2009), co wiąże się z tym, że poradnictwem
w tym kraju zajmują się również pedagodzy. Niemniej jednak zauważyć należy, że
rozszerzenie rozumienia poradnictwa – czy to poradnictwa kariery, czy poradnictwa psychologicznego – zgodnie z holistycznym podejściem do człowieka, mogło spowodować nieostrość kryteriów oddzielania poradnictwa od psychoterapii,
zwłaszcza w szeroko rozumianym poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym
lub – zgodnie z terminologią stosowaną w polskim poradoznawstwie – poradnictwie życia, poradnictwie życiowym, poradnictwie biodromalnym, poradnictwie
biograficznym (por. Szumigraj 2009). Rozważaniami na ten temat już w latach 60.
zajmował się James F. Adams, przedstawiając powszechnie znany model relacji
pomiędzy poradnictwem a psychoterapią, w którym proponował traktować oba te
procesy jako swoiste kontinuum, zależne od głębokości problemu i intensywności
relacji (Adams 1962) i takie podejście do tej kwestii najczęściej można spotkać
w naszym piśmiennictwie.
Oprócz refleksji na temat definicji poradnictwa w literaturze na świecie,
zgodnie z postmodernistycznymi trendami od kilku lat pojawiają się, zaawansowane znacznie bardziej niż u nas, rozważania na temat poradnictwa wielokulturowego. Na przykład Gerald Corey w swoim podręczniku poradnictwa każdą teorię
poradnictwa odnosi do poradnictwa wielokulturowego, zaznaczając przy tym, że
jest to specyficzna forma poradnictwa, wymagająca od doradcy zarówno zdobywania wiedzy o odmiennych kulturach, jak i otwarcia się na odmienność i różnorodność kulturową (Corey 2005). Liczniejsze są wzmianki na temat poradnictwa
filozoficznego. Między innymi. J. McLeod opisuje jego historię, wyjaśniając przy
tym, że powstanie poradnictwa filozoficznego jest wynikiem ogólnego rozwoju
poradnictwa w ostatniej dekadzie (McLeod 2003). Częściej podnoszona jest problematyka gender i śmielej stosowane podejście feministyczne (Bimrose 2006).
Polscy badacze poradnictwa w swoich pracach, wprawdzie nie tak często
jak badacze zachodni, jednak także poruszają analogiczną problematykę. Obecne
są bowiem refleksje na temat poradnictwa wielokulturowego (odnaleźć je można
w pracach Augustyna Bańki i Anety Słowik) (por. Bańka 1995, Słowik 2008), filozoficznego (tę tematykę poruszają Agnieszka Zembrzuska, Alicja Czerkawska,
Violetta Drabik-Podgórna, Ewa Trębińska-Szumigraj) (por. Zembrzuska 2008,
Czerkawska 2009, Drabik-Podgórna 2009, Trębińska-Szumigraj 2009).W polskich opracowaniach odnaleźć możemy również problematykę gender i feministyczną krytykę poradnictwa, m.in. Edyty Zierkiewicz (Zierkiewicz 2009).
Wiele uwagi zarówno u nas, jak i na Zachodzie poświęca się analizom roli
osób uczestniczących w procesie poradnictwa. Obserwować je można począwszy od przełomu, który nastąpił po rozpowszechnieniu poglądów Carla Rogersa,
skoncentrowanych na poradnictwie niedyrektywnym i terapii zorientowanej na
klienta (Rogers 1951), poprzez liczne prace, analizujące metody pracy doradcy,
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których na rynku wydawniczym odnaleźć można wiele, a skończywszy na analizie krytycznej możliwych nadużyć swojej pozycji ze strony doradcy. J. McLeod w swojej pracy część rozważań poświęca problematyce władzy i manipulacji
w poradnictwie, powołując m.in. się na poglądy Jeffrey’a M. Massona, który
uważał, że nadużycia mogą dotyczyć właściwie każdej relacji poradniczej/psychoterapeutycznej (McLeod 2003). W piśmiennictwie polskim znane są zarówno
pogłębione analizy sytuacji poradniczej i relacji w poradnictwie (np. A. Kargulowa, B. Wojtasik, D. Zielińska-Pękał, E. Siarkiewicz i in.), jak i problematyka
władzy w poradnictwie, którą podejmują Michał Mielczarek (Mielczarek 2009)
i Marcin Szumigraj (Szumigraj 1998) (por. Poradoznawstwo…, 2009).
Metodyka pracy doradcy lub – w terminologii poradoznawczej wiedza technologiczna (Kargulowa 2007) wydaje się być dominującym obszarem rozważań
badaczy zachodnich, których prace analizowane są w niniejszym artykule. Można
zauważyć, że u podstaw wielu wypowiedzi na temat poradnictwa leży filozofia
pragmatyzmu. Zgodnie z poglądami pragmatystów – np. Williama Jamesa – przez
wielu badaczy twierdzenia teoretyczne są uważane za prawdziwe, jeśli są użyteczne (por. James 2008), co w praktyce poradnictwa będzie sprowadzało się do
analizowania teorii pod kątem możliwości ich wykorzystania w procesie uprawiania poradnictwa. Teorie te będą prawdziwe, jeśli dzięki nim będzie można uznać,
że proces poradnictwa jest/był skuteczny. W związku z takim podłożem filozoficznym można zauważyć, że literatura anglojęzyczna dotycząca poradnictwa obfituje w wiele wskazówek dla doradców, jak pracować z klientem, jak w praktyce
wykorzystywać założenia teoretyczne itd. Ten kierunek analizy poradnictwa zaobserwować można u takich badaczy, jak G. Corey (Corey 2005) Samuel T. Gladding (Gladding 1996) Richard Nelson-Jones (Nelson-Jones 2006) Spyros Krivas,
John D. Krumboltz, C.E. Thoresen (Krumboltz, Thoresen 1976), Allen E. Ivey,
Mary Brandford Ivey (Ivey, Ivey 1999). W polskim analizowanym podręczniku
nie odnajduję wskazówek metodycznych wyprowadzonych z takich przesłanek,
co nie oznacza, że w polskiej literaturze nie ma podręczników poradnictwa (m.in.
Skałbania i inni) (por. Skałbania 2009).
Badacze, zarówno zachodni, jak i polscy wykorzystują w swoich rozważaniach na temat poradnictwa teorie konstruktywizmu i konstrukcjonizmu (por.
McMahon, Patton, McLeod, Gołębniak). Prób aplikacji konstruktywizmu do poradnictwa kariery dokonuje się m.in. w Grecji, o czym mieli okazję przekonać
się uczestnicy Naukowego Seminarium Poradoznawczego, odbywającego się
w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu podczas spotkania z udziałem
prof. Spyrosa Krivasa, greckiego teoretyka i praktyka poradnictwa. Dla lepszego
zobrazowania tej kwestii można przytoczyć doniesienia pokonferencyjne M. Szumigraja (Szumigraj 2010), który pokazuje, czym aktualnie zajmują się badacze
poradnictwa (kariery) na świecie.
Podsumowując myśl na temat sposobów analizowania poradnictwa w Polsce i na świecie, warto zwrócić uwagę, że w Polsce są obecne wszystkie trendy
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światowych rozważań o poradnictwie, a wręcz rzec by można, że niektóre wykraczają poza „światowy kanon”. W żadnym z analizowanych podręczników zagranicznych nie poruszono np. problematyki poradnictwa seksualnego. Jeśli nawet porusza się problematykę poradnictwa dla osób zakażonych wirusem HIV, to
nie mają one charakteru rozważań całościowo obejmujących problemy związane
z seksualnością człowieka (por. Campbell, Chabala, Sheth 2001).
Warto także zauważyć, że choć na świecie obecne są różnorodne tendencje
w uprawianiu refleksji nad poradnictwem, mają one jednak charakter rozproszony tematycznie, merytorycznie i „geograficznie”, zatem niewątpliwym atutem
polskiej myśli poradoznawczej jest dokonanie swoistego „scalenia” światowych
trendów badawczych.

Znane teorie poradnictwa
Rozpoczynając namysł nad statusem teorii poradnictwa na świecie, warto
zwrócić uwagę na fakt istnienia wielu pozycji, w których mówi się o takiej teorii.
Założeniem moim, wyznaczającym kryteria doboru literatury była myśl, że poradoznawstwo, jako subdyscyplina, której przedmiotem badań jest poradnictwo, jest
także teorią czy może nawet „metateorią” poradnictwa. Przedstawiane w zachodniej literaturze teorie, jak postaram się dowieść, mają jednak nieco odmienny charakter od polskiego poradoznawstwa. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w opinii
jednego z badaczy poradnictwa na Zachodzie. Cytowany wcześniej J. McLeod
zwraca uwagę, że wiele podręczników poradnictwa, wspominając o teorii, skupionych jest na teoriach pojedynczych – np. Rogersa, Ellisona, Freuda (McLeod
2003). Fakt, że przytaczane są wyłącznie teorie psychologów może wynikać ze
wspomnianej już wcześniej tendencji powiązania roli doradcy z rolą psychologa.
O ile zatem rozważania na temat zadań i funkcji teorii w poradnictwie w swoich
głównych założeniach są w zasadzie porównywalne do myśli poradoznawczej,
o tyle same te teorie pozostają dalekie od „metarozważań”, zaproponowanych
przez polskich badaczy.
Świadczyć o tym zdają się inne ogólne uwagi dotyczące teorii poradnictwa. Richard Nelson-Jones – podobnie jak wcześniej Alicja Kargulowa w swojej
książce O teorii i praktyce poradnictwa – zaznaczył, że teorie poradnictwa (oraz
terapii) pełnią trzy podstawowe funkcje: ich zadaniem jest dostarczanie teoretycznych podstaw (sub)dyscypliny, tworzenie aparatu pojęciowego (słownika, dyskursu) oraz generowanie nowych obszarów badań (Nelson-Jones 2006).
Poprzez stwarzanie teoretycznych podstaw poradnictwa autor podręcznika
„The Theory and practice of counselling and therapy” rozumiał tworzenie podstawowych koncepcji i teoretycznych założeń, mogących stanowić podłoże teorii,
wyjaśnianie procesu nabywania umiejętności i zachowań pożytecznych i niepożytecznych w terapii i poradnictwie, wyjaśnianie procesu utrzymania i rozwoju
owych umiejętności i zachowań oraz wyjaśnianie, w jaki sposób doradca/terapeu-
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ta może pomóc klientowi zmienić swoje zachowania i wzmacniać nabyte umiejętności po zakończeniu terapii. Nie wspomniał jednak o społecznym znaczeniu
poradnictwa, o poradnictwie jako fragmencie społecznej przestrzeni współczesnej
rzeczywistości, możliwej do „oglądania” z perspektywy różnych nauk.
Język (dyskurs) jest dla badacza m.in. aparaturą pojęciową i symbolami lingwistycznymi, pozwalającymi na komunikację w dyskursach toczących się wokół
zjawiska (problemu – przyp. A. B.). Jak wiadomo, każde z teoretycznych podejść
posiada odrębny i niepowtarzalny system opisu zjawisk, co może – zdaniem Nelsona-Jonesa – prowadzić do swoistego chaosu pojęciowego, polegającego na maskowaniu wspólnych dla wielu teorii elementów; ale – jak wiemy – może także
być szansą dla stworzenia nowego aparatu pojęciowego.
Trzecia z wymienionych przez Nelsona-Jonesa funkcji teorii poradnictwa
i terapii – generowanie nowych obszarów badawczych – opiera się na założeniu, że teorie są oparte na badaniach naukowych oraz stymulują rozwój nowych
obszarów badawczych m.in. poprzez stawianie hipotez, które mogą być weryfikowane zarówno podczas praktyki, jak i w trakcie dalszych rozważań teoretycznych. Wymieniony autor podkreślił przede wszystkim znaczenie kontekstu
kulturowego i historycznego dla rozwoju teorii i praktyki obu obszarów działań
ludzkich (Nelson-Jones, 2006, s. 6–12). W tych ogólnych przesłankach rozwoju
teorii poradnictwa można więc odnaleźć wiele z myśli badaczy polskich. Jednakże o ile w podręczniku „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu” znajdujemy
odniesienia do różnorodnej wiedzy zaczerpniętej z nauk społecznych: psychologii, socjologii, teorii komunikacji, medioznawstwa, seksuologii, andragogiki,
o tyle swoje rozważania autor brytyjski uzupełnił wiedzą, której źródła to m.in.:
psychoanaliza Freuda, terapia Gestalt, logoterapia, terapia egzystencjalna itd.,
a więc głównie wiedza z zakresu psychologii stosowanej (Por. Nelson-Jones 2006).
Podobne rozumienie teorii poradnictwa jak u Nelsona-Jonesa odnaleźć można w pracy G. Corey’a „Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii” (Corey
2005). Corey sporą część uwagi poświęca rozważaniom na temat roli doradcy,
umiejętności i predyspozycji potrzebnych w jego zawodzie, kwestiom etyki
w pracy doradcy/psychoterapeuty oraz zagadnieniom związanym z multikulturalizmem. Następnie przytacza teorie poradnictwa/psychoterapii, takie jak: teoria
psychoanalityczna, terapia szkoły Adlera, terapia egzystencjalna, terapia skoncentrowana na osobie, terapia Gestalt i inne. Każda z przedstawionych przez autora koncepcji teoretycznych jest analizowana pod kątem praktycznego jej wykorzystywania w pracy doradcy/terapeuty, stąd w jego podręczniku odnaleźć można
wiele wskazówek, jak można planować pracę z klientem, wykorzystując dane
podejście teoretyczne. W książce Coreya czytelnik odnajdzie jednak niewiele rozważań metateoretycznych na temat samej budowy teorii poradnictwa. Książka ma
charakter metodyczny, a tym, co cechuje proponowane przez autora podejście do
pracy doradcy/terapeuty zdaje się być w szczególny sposób zastosowany wspomniany wcześniej pragmatyzm. Corey w udany sposób dokonuje próby syntezy/
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/integracji przedstawianych koncepcji i wynikających z nich metod pracy z klientem, co szczególnie przydatne może okazać się dla praktyków poradnictwa/psychoterapii, zważywszy na fakt, że, jak podaje J. McLeod, większość doradców/
/terapeutów stwierdza, że w swojej pracy zawodowej wykorzystuje więcej niż
jedno podejście teoretyczne (McLeod 2003)
Teoretycznej refleksji na temat treści pojawiających się w wielu podręcznikach, które scharakteryzowałam jako te, w których dominuje podejście metodyczne i pragmatyczne dokonał wspomniany już wielokrotnie J. McLeod. Jego
wywód zdecydowanie różni się od zaproponowanych przez Corey’a lub Nelsona-Jonesa, co uwidacznia się w wielu kwestiach istotnych dla rozważań na temat
teorii poradnictwa w literaturze Zachodu.
McLeod – powołując się na Davida Rapaporta i Mertona M. Gilla – stwierdza, że można wyróżnić trzy poziomy każdego teoretycznego modelu, wykorzystywanego w nauce o poradnictwie i psychoterapii:
• twierdzenia na temat zaobserwowanych danych (faktów);
• teoretyczne propozycje, które tworzą związek pomiędzy różnymi obserwacjami;
• twierdzenia lub założenia o charakterze filozoficznym – „metapsychologia”
– (McLeod 2003).
Zaproponowane przez autora podejście do poradnictwa zdaje się w ogóle
mieć charakter „metapsychologii”. Autor przeprowadza analizę wielu podejść
teoretycznych w poradnictwie/psychoterapii, ukazując historyczny rozwój myśli
psychologicznej o tego rodzaju aktywności ludzkiej. Ukazuje również przekrój
poruszanej przez zachodnich badaczy problematyki, związanej z poradnictwem;
skupia się na analizie dotychczasowego dorobku teoretycznego na temat poradnictwa osadzonego w perspektywie psychologicznej i dorobek ten przedstawia
w ujęciu historycznym.
Jako jeden z głównych celów swojej pracy przyjął wyjaśnienie relacji pomiędzy poradnictwem a nauką (McLeod 2003) i konsekwentnie przedstawia powiązanie pomiędzy rozwojem psychologii a rozwojem teorii poradnictwa. Stąd
w jego pracy można odnaleźć rozważania na temat zwrotu narracyjnego w psychologii (polegającego na swoistym przejściu pomiędzy „wiedzeniem (poznaniem) paradygmatycznym” [paradigmatic knowing] a „wiedzeniem (poznaniem)
narracyjnym” [narrative knowing])4, (McLeod 2003) który również i w poradnictwie zaowocował rozwojem podejścia narracyjnego. Podobnie, zdaniem autora, rozwój psychologii kognitywnej zaowocował powstaniem transteoretycznych
koncepcji w podejściu integracyjnym do poradnictwa (np. koncepcja Egana)
4

Angielski termin knowing przysparza wielu trudności translacyjnych. Niektórzy badacze tłumaczą go jako „wiedzenie”, inni – szczególnie filozofowie współcześni – tłumaczą go jako poznanie
lub nawet wiedza (por. Abriszewski 2008). Wydaje się, że tłumaczenie knowing jako poznanie,
a nawet wiedza wydają się bardziej adekwatne, wziąwszy pod uwagę fakt, że Wielki Słownik
PWN – Oxford jako jedno ze znaczeń słowa know podaje: poznać, zdać sobie sprawę z… (por.
Wielki Słownik PWN – Oxford, 2007).
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(McLeod 2003), a rozwój kognitywizmu zaowocował próbami jego aplikacji do
rozważań badaczy poradnictwa (McLeod 2003).
McLeod, podobnie jak polscy badacze stwierdza, że na obecnym etapie rozwoju psychologii i teorii poradnictwa, dokonując analizy praktyki poradniczej
powinno się mówić raczej o podejściach niż o teoriach poradnictwa – jest zdecydowanie więcej sposobów „uprawiania” poradnictwa (doing counselling) niż
stosowanych zbiorów idei. Podejście (koncepcja) obejmuje bowiem swym znaczeniem twierdzenia filozoficzne, style, tradycje, wiedzę milczącą (tacit knowing)
i wiedzę metodyczną (McLeod 2003). Ponadto, zdaniem autora zarówno w psychologii, jak i w nauce o poradnictwie dominuje model/paradygmat rozumiejący
(interpretatywny), a współcześni badacze zrezygnowali z paradygmatu/modelu
wyjaśniającego, na co w dużej mierze wpływ wywarł stopniowo stający się jednym z aksjomatów współczesnej wizji świata relatywizm (McLeod 2003).
Przedstawione przez McLeoda interpretacje poradnictwa/psychoterapii zdają
się – co zostało już zaznaczone – mieć charakter najbardziej zbliżony do rozważań polskich poradoznawców. Można by rzec, że stanowią one pewne przesłanki do tworzenia interdyscyplinarnej analizy poradnictwa. Jak zaznacza McLeod
i od dawna twierdzą badacze polscy – poradnictwo, jako przedmiot analiz i badań
wymaga podejścia interdyscyplinarnego, ponieważ interpretacja tej aktywności
ludzkiej (społecznej) wymaga korzystania z obszarów wiedzy takich, jak psychologia, psychiatria, filozofia, religia (religioznawstwo), wiedza o sztuce, ekologia,
teologia, antropologia (McLeod 2003).
Trudno jest jednak jednoznacznie orzec, że interpretacja poradnictwa przez
McLeoda jest interpretacją poradoznawczą z kilku powodów:
• przedstawiona jest na gruncie psychologii – sam autor określa swoje rozważania jako „metapsychologię”, bliższa zatem będzie psychologii poradnictwa
niż poradoznawstwu;
• rozważania autora, choć właściwie mają charakter metateorii poradnictwa
(metateorii w rozumieniu samego McLeoda), nie są próbą tworzenia nowej
teorii – stanowią krytyczne podsumowanie dotychczasowych dokonań badaczy, zatem rzec by można, że skupione są na praktyce badaczy poradnictwa;
• nasunęła mi się myśl, że rozważania te dalekie są od pewnych „śmiałych”
eksperymentów myślowych, jakich dokonuje się w polskim poradoznawstwie (np. interpretacji poradnictwa w myśl społecznego interakcjonizmu
i teorii Ervinga Goffmana – Bożena Wojtasik czy etnometodologii – Elżbieta
Siarkiewicz lub teorii krytycznej – Michał Mielczarek) (por. Wojtasik 1996,
Wojtasik 2009, Siarkiewicz 2010; Mielczarek 2009);
• rozważania autora, choć szeroko ujmuje on poradnictwo i choć proponuje
niejako socjologiczne podejście do tego rodzaju aktywności ludzkiej, skupione są na analizie poradnictwa psychologicznego – nie można zatem stwierdzić, że stanowią jego uniwersalne ujęcie.
Prób stworzenia teoretycznych podstaw psychologii poradnictwa dokonano
również we Francji (Guichard 2007) oraz w dawnej Czechosłowacji. Zespół bada-
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czy pod kierownictwem Jozefa Koščo zaproponował teoretyczne podstawy psychologii poradnictwa, gdzie rozpatrywano poradnictwo m.in. jako intersubiektywną komunikację międzyosobową, rolę społeczną doradców, aspekt i funkcję
rozwiniętych współcześnie profesji (zawodowych), jako niezależną specjalizację
i aktywność zawodową i jako miejsce (przestrzeń) uczenia się człowieka (Koščo
1987). J. Koščo przedstawił podejścia teoretyczne do poradnictwa, począwszy od
podejść takich, jak psychoanaliza, koncepcje behawioralne, psychologia Gestalt
itd., a skończywszy na szerszym (psychospołecznym) rozumieniu poradnictwa
m.in. jako profilaktyki, poradnictwa życia, poradnictwa życiowego i poradnictwa biodromalnego. Autor przejrzyście określił miejsce psychologii poradnictwa
wśród dziedzin psychologii oraz określił jej relacje wobec innych nauk, takich jak
biologia, socjologia, pedagogika i filozofia. Zaznaczył, że poradnictwo powinno
być rozpatrywane multi- i interdyscyplinarnie (Koščo 1987).
Jako psychologia poradnictwa subdyscyplina ta – zdaniem autorów podręcznika – powinna skupiać się na analizie sytuacji poradniczych pod kątem występujących w nich relacji, celów poradnictwa, sposobów diagnozowania, struktury
procesu poradnictwa, metod i technik w nim stosowanych (Fabián, Hlavenka,
Rapoš 1987).
Przedstawione powyżej teorie poradnictwa w ogromnej mierze zdają się być
teoriami psychologicznymi lub metapsychologicznymi. Analizując je, dochodzę
do wniosku, iż na świecie widoczne są raczej tendencje do formułowania się psychologii poradnictwa niż poradoznawstwa, choć badacze podkreślają konieczność podjęcia interdyscyplinarnej refleksji na temat poradnictwa (por. Szumigraj,
w druku, McLeod 2003).
Podobne tendencje dotyczą również teorii poradnictwa kariery na świecie.
Warto, moim zdaniem poświęcić im kilka uwag i refleksji, ponieważ, jak już
wspomniałam wcześniej, w wielu krajach istnieją rozwinięte systemy doradztwa/poradnictwa zawodowego, które coraz częściej oferują pomoc ludziom na
każdym etapie życia i rozwoju zawodowego. Poradnictwem kariery na świecie
w dużej mierze również zajmują się psycholodzy i jego teorie tworzone są na
gruncie psychologii, niemniej jednak, ponieważ poradnictwo kariery jest w większym stopniu zależne od społecznego kontekstu życia zawodowego człowieka,
wydaje się, że literatura zachodnia w tym zakresie obfituje w większym stopniu
niż literatura, dotycząca poradnictwa psychologicznego w rozważania na pograniczu dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.
Ponieważ ponowoczesna rzeczywistość niejako zmusza człowieka do wielokrotnych zmian orientacji zawodowej, kreując, jak ujął to m.in. Mieczysław
Malewski mozaikowe, sekwencyjne wzory życia (Malewski 2003), które z powodzeniem mogą zostać odniesione również do życia zawodowego człowieka,
na świecie, podobnie, jak i w Polsce, coraz częściej mówi się właśnie o całożyciowym poradnictwie kariery, nie zaś o poradnictwie zawodowym (por. McMahon, Patton 2006). Nie może dziwić zatem fakt obecności w opisach poradnictwa
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kariery rozważań o podłożu filozoficznym, ponieważ dla pełnego jej zrozumienia
koniecznym wydaje się próba interpretacji współczesnej rzeczywistości. Stąd być
może wynika większy stopień otwartości psychologii poradnictwa kariery na aplikacje dokonań innych nauk. Analizując zaś te teorie, można zwrócić uwagę na
kilka istotnych kwestii:
• w rozważaniach teoretyków (i praktyków) poradnictwa kariery, jak donosi
np. Marcin Szumigraj, często pojawiają się teorie rozwoju społecznego, socjologiczno-filozoficzna analiza ponowoczesnej rzeczywistości, skupienie na
teorii coraz szerzej rozumianej kariery (Szumigraj 2006). Społeczny kontekst
poradnictwa jest obszarem badań teoretyków, takich jak amerykański psycholog Mark L. Savickas (Savickas 1996; Szumigraj 2006)), francuski badacz
J. Guichard (Szumigraj 2006), Mark B. Watson (Watson 2006) i wielu innych;
• w teorii poradnictwa kariery dokonuje się wielu prób implikacji teorii psychologicznych i filozoficznych np. konstruktywizmu lub teorii chaosu (por.
Savickas 1996; Cochran 1997; McMahon, Patron 2006; Pryor, Brignt 2005);
• w teoriach poradnictwa kariery również zaobserwowano „zwrot narracyjny”,
w związku z tym gros badaczy podejmuje tematykę podejścia narracyjnego
w poradnictwie (Por. Behrens 2005; Saarinem 2009; Savickas 1997);
• analizując wybrane podręczniki poradnictwa kariery, zwróciłam jednak uwagę na pewne pojawiające się tendencje: trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
że badacze próbują konstruować odrębną teorię poradnictwa kariery. Skupiają
się raczej na teorii kariery (powiązanej z jej społecznym kontekstem) i jej
praktycznych odniesieniach dla poradnictwa. Stwierdzić należy jednak, że
teorie dotyczące poradnictwa kariery mają bardziej interdyscyplinarny charakter niż teorie szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego.

Specyfika polskich rozważań poradoznawczych
Tym, co zdaje się wyróżniać polską myśl o poradnictwie jest przede wszystkim skuteczna próba wyodrębnienia podejmowanych rozważań jako oddzielnej
subdyscypliny – poradoznawstwa (znawstwa poradnictwa) (Kargulowa 2007).
Na obecnym etapie jej rozwoju, jak można zauważyć analizując prace twórczyni
poradoznawstwa A. Kargulowej, zdołano uzasadnić jej powołanie, wygenerować
konkretny obszar badawczy, dokonać rzetelnej analizy niektórych jego aspektów
(por. Kargulowa 2004; 2009).
Poradoznawstwo, jako nauka o poradnictwie (dla celów porównawczych
w artykule tym niejednokrotnie nazywane teorią poradnictwa) jest w Polsce rozumiane w dwojaki sposób:
1) jako zbiór instytucji i piśmiennictwa naukowego – m.in. zakłady, katedry,
zespoły badawcze, zajmujące się badaniem poradnictwa, czasopisma poświęcone poradnictwu, konferencje, stowarzyszenia skupiające badaczy poradnictwa i refleksyjnych praktyków (np. Naukowe Seminaria Poradoznawcze,
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odbywające się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu) (Kargulowa
2007);
2) jako wiedza poradoznawcza – swoista świadomość społeczna na temat poradnictwa, odpowiedź na pytanie „czym jest poradnictwo?”.
Poradoznawstwo jest wiedzą opisową, technologiczną, metodologiczną,
teoretyczną i eksplikacyjną. Na całokształt tej wiedzy, jak stwierdza A. Kargulowa, przytaczając myśl K. Frieskego, składają się konkretne jej podsystemy, takie
jak podsystem produkcji nowej wiedzy, organizacji wiedzy, jej przechowywania
i dystrybucji oraz aplikacji wiedzy, czyli jej wykorzystywania w rozwiązywaniu
problemów praktycznych Można zapoznać się również z analizą etapów rozwoju wyróżnionych podsystemów, z której wynika po pierwsze, że zdecydowanie
mamy do czynienia z intensywnym rozwojem wiedzy poradoznawczej, a po drugie, jako że istnieje odrębny system wiedzy o poradnictwie, zasadnym wydaje się
powołanie odrębnej subdyscypliny, której przedmiotem badań będzie ta działalność ludzka (Kargulowa 2007).
W przeciwieństwie do psychologii poradnictwa, nawet jeśli jej przedstawiciele postulują interdyscyplinarność badań, wiedza poradoznawcza cechuje się
zdecydowanie większą otwartością na aplikacje myśli innych dziedzin i otwartością metodologiczną. Psychologia poradnictwa, ponieważ pozostaje wciąż psychologią, korzysta z metod badawczych psychologii, a zatem uwarunkowana jest
jej głównymi przesłankami teoretycznymi i bada poradnictwo pod kątem interesujących ją aspektów.
Rozważania poradoznawcze cechują się zdecydowanym dążeniem do ich
uteoretyzowania. A. Kargulowa zaznacza, że poradoznawstwo wyrosło z dążenia
do postawienia granicy między teorią a praktyką, z dążenia do oddzielenia wyniku refleksji i działania realnego, jak również z zakwestionowania oczywistości
działania polegającego na uprawianiu poradnictwa (Kargulowa 2007, s. 58). Jak
zauważyłam, myśl zachodnia bywa czasem daleka od postawienia owej granicy
– fakt ten, wynikający być może ze wspomnianego już podłoża pragmatycznego
wielu rozważań, zwłaszcza badaczy amerykańskich, jest bardzo widoczny w analizowanej literaturze.
Rozważaniom poradoznawców nie można jednak zarzucić „syndromu wieży
z kości słoniowej”, gdyż choć poradoznawstwo jako nauka rozumiejąca i interpretatywna jest w znacznej mierze autonomiczne w stosunku do praktyki (…)
nie ogranicza się ono jedynie do hermeneutycznego wyjaśnienia zjawisk (…),
ale stara się uwzględniać również założenia realizmu krytycznego, nakazującego
kłaść nacisk na praktykę (Kargulowa 2009). Stąd też w wielu tekstach poradoznawczych można odnaleźć, jeśli nie wyrażone explicite, to przynajmniej implicite odniesienia do praktyki i rzeczywistości społecznej (por. Kargulowa 2009).
Jednakże głównym celem poradoznawstwa pozostaje opis, analiza i interpretacja
tej praktyki. Ponadto, jako że przedmiotem badań poradoznawstwa jest poradnictwo, a więc rodzaj praktyki społecznej, przedstawiane przez badaczy analizy
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i interpretacje zawsze w jakimś stopniu bezpośrednio będą dotyczyły uczestników
tej praktyki. Zaznaczyć jednak należy, że analizy poradoznawcze skupiają się na
„poradnictwie jako takim” (istocie poradnictwa) nie zaś na konkretnej praktyce
czy to poradnictwa psychologicznego (co czyni np. G. Corey), czy na praktyce
badaczy poradnictwa – ich dokonań, analiz, interpretacji (co czyni np. McLeod).
Niewątpliwą zaletą wysokiego stopnia uteoretyzowania rozważań poradoznawczych jest ich uniwersalizacja. Świadczyć może o tym choćby podstawowa
terminologia przyjęta przez polskich badaczy: doradca (którym może być zarówno doradca kariery, doradca w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym,
ale także np. doradca seksualny, doradca żywieniowy itd.), osoba radząca się (tu
podobnie: może nią być każda osoba, również ta, która radzi się kogoś w życiu
codziennym – w poradnictwie nieformalnym, zapośredniczonym itp.), sytuacja
poradnicza (każda sytuacja, w której udzielane są porady, zatem nie tylko porady psychologa – jak w poradnictwie przedstawionym przez R. Nelsona-Jonesa,
G. Coreya czy McLeoda – lecz również np. porady zapośredniczone – szerzej na
ten temat pisze w swoich pracach D. Zielińska- Pękał). Uniwersalizacja rozważań
pozwala na odniesienie ich do niemalże każdego rodzaju poradnictwa, wyodrębnionego ze względu na jego przedmiot. Doprowadziła ona również do niezmiernie szerokiego rozumienia poradnictwa jako pewnego rodzaju sposobu Bycia
z/wobec Innym/Innego (Kargulowa 2009), co zdecydowanie świadczy o zakorzenieniu rozważań poradoznawczych w dyskursie ponowoczesności.
W tym miejscu warto zatem podkreślić aktualność myśli poradoznawczej
i jej zgodność z trendami ponowoczesnych rozważań o rzeczywistości. Wcześniej
pokazałam już, że polscy badacze poruszają problematykę obecną w światowym
dyskursie naukowym oraz że zaletą powstającego w Polsce poradoznawstwa jest
ich „scalenie”, przez które rozumiem właśnie połączenie w jeden dyskurs o poradnictwie, występujący niejako – w kontekście próby badań komparatystycznych – w jednej „polskiej” szkole, jakkolwiek byłaby ona zróżnicowana.
Tym, co „uderza” przy analizie wybranych podręczników poradnictwa w Polsce i na świecie, jest również głębokość i rzetelność analizy zjawisk związanych
z poradnictwem: o ile np. McLeod zauważa, że poradnictwo odbywa się także
w życiu codziennym lub przez telefon/Internet/media (McLeod 2003), o tyle
polscy badacze opisali już te zjawiska, wykorzystując wybrane koncepcje teoretyczne i metodologiczne, jednocześnie wyodrębniając pewne ich modele czy
warianty (por. Siarkiewicz 2009, Zielińska-Pękał 2009), o ile np. J.T. Krumboltz
i C.E. Thoresen podkreślają, że poradnictwo jest jednocześnie procesem uczenia
się człowieka, o tyle w podręczniku „Poradoznawstwo- kontynuacja dyskursu.
Podręcznik akademicki” do analizy tego procesu wykorzystano andragogiczne
koncepcje uczenia się (por. Krumboltz, Thoresen 1976, Minta 2009) itd. Rozważania polskich badaczy nie są zatem jedynie opisem rzeczywistości. Ten etap rozwoju nauki, jak zauważa A. Kargulowa, w poradoznawstwie zakończył się jakiś
czas temu. Poradoznawcy, jak można zauważyć, obecnie próbują nadać głębszy
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sens procesowi poradnictwa (czy poradnictwu), udowadniają, że poradnictwo –
jako niesienie pomocy innym – jest niejako „wpisane” w naturę ludzką.
Ze wspomnianej otwartości (teoretycznej, metodologicznej) wynika pojawienie się w dyskursie poradoznawczym wielu prób aplikacji myśli filozoficznej
czy teorii psychologii (por. A. Czerkawska 2009; Straś-Romanowska 2009; Teusz
2009; Trębińska-Szumigraj 2009). Są to, jak można zauważyć skuteczne próby –
czy eksperymenty myślowe, pomimo tego, iż aplikacja dokonań innych dziedzin
nauki na nowy grunt zawsze wiąże się z ryzykiem zarzutu niewspółmierności
obszarów badań, czy – jak pisał Richard Rorty – nieprzekładalności słowników
(Szahaj 1996).
W związku z wieloma podejmowanymi przez badaczy próbami wykorzystywania różnorodnych koncepcji teoretycznych i metodologicznych A. Kargulowa stwierdza, że obecny kształt poradoznawstwa, jako zróżnicowanego zbioru
opisów, wyjaśnień i zarysów teorii, najlepiej oddają metafory kolażu, puzzli lub
podróży (Kargulowa 2009, s.11), nie jest zaś ono usystematyzowaną teorią. Jednocześnie autorka podkreśla, że poradoznawstwo jest nauką rozumiejącą i interpretatywną (a więc jak najbardziej wpisaną we współczesny dyskurs naukowy).
W związku z tym może narodzić się pytanie: czy można zarzucić wiedzy poradoznawczej, że nie jest „usystematyzowaną teorią formalną”? Wydaje się, że biorąc
pod uwagę ponowoczesny dyskurs naukowy, podkreślający próby zrywania z paradygmatem wyjaśniającym, odpowiedź musi być jednoznaczna: nie. W związku
z tym, jak płynna, pofragmentowana, mozaikowa jest współczesna rzeczywistość
wydaje się być niemożliwym stworzenie systematycznego jej opisu i wyjaśnienia.
Udzielając odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, mogę stwierdzić,
że w świetle przeanalizowanej literatury, dotyczącej poradnictwa oraz polskich
podręczników akademickich zdecydowanie można określić specyfikę polskich
rozważań, która zdaje się polegać na:
• przede wszystkim tworzeniu odrębnej subdyscypliny naukowej zajmującej
się badaniem poradnictwa, wraz z jej otwarciem na dorobek innych nauk;
• wysokim stopniem uteoretyzowania lub uogólnienia rozważań, a zatem –
w porównaniu z myślą zachodnią – osłabieniem roli podłoża pragmatycznego, które w praktyce wielu badaczy poradnictwa na Zachodzie doprowadza
do nieustannych prób odnoszenia teorii do praktyki i wskazywania czytelnikom podręczników konkretnych metod i technik. W polskiej myśli poradoznawczej nastąpiło bowiem swoiste „przesunięcie” rozważań o poradnictwie
na poziom ogólnych twierdzeń – nie są opisem praktyki;
• włączeniu w dyskurs poradoznawczy rozważań o każdym rodzaju poradnictwa – poradnictwa kariery, poradnictwa seksualnego, szeroko rozumianego
poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, co jest raczej rzadko spotykanym zabiegiem w krajach Zachodu – gdzie przeważa tendencja do rozwoju
poradnictwa wyodrębnionego ze względu na jego przedmiot (por. Kargulowa
2009);
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swoistej „innowacyjności” niektórych rozważań polskich badaczy, zwłaszcza
Bożeny Wojtasik, Elżbiety Siarkiewicz, Darii Zielińskiej-Pękał, Ewy Trębińskiej-Szumigraj, Grażyny Teusz;
obecności w polskiej myśli pogłębionej analizy różnych aspektów poradnictwa, jak: sytuacji poradniczej, problemu w poradnictwie, relacji w poradnictwie itd. (A. Czerkawska, M. Szumigraj, A. Kargulowa, B. Wojtasik, J. Minta,
M. Mielczarek);
słabości myśli poradoznawczej, w porównaniu z rozważaniami na świecie
wyrażającej się położeniu stosunkowo niewielkiego akcentu na poradnictwo
wielokulturowe i doszukiwaniu się odrębności tego rodzaju poradnictwa.
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale niewątpliwie jedną z nich
może być fakt, że polskie społeczeństwo wciąż uważane jest za względnie
jednolite kulturowo (por. Mucha, 1997), zatem nie zaistniała potrzeba analizy
zjawiska, które jeszcze się w Polsce na szeroką skalę nie pojawiło. Poza tym
wspomniany w tym artykule wielokrotnie wysoki poziom uogólnień pozwala
na odniesienie wielu opisów/postulatów również i do poradnictwa wielokulturowego;
małym wykorzystaniu myśli poradoznawczej w badaniach aplikacyjnych
i weryfikacyjnych.

Podsumowanie
W artykule starałam się pokazać, jak rozważania polskich badaczy poradnictwa przedstawiają się w świetle zagranicznych analiz i interpretacji tej działalności. Analiza wykorzystanej literatury zagranicznej i polskiej – bardzo zresztą
nikłego jej procentu, czego mam świadomość – pozwoliła na uchwycenie wielu
istotnych różnic w interpretacji poradnictwa. Występujące różnice – z punktu widzenia przedstawicieli nauki i teoretyków zdają się przedstawiać polskie rozważania w bardzo korzystnym świetle – są próbą pokazania ogólniejszych prawidłowości rzeczywistości poradniczej. Również i refleksyjni praktycy mogą czerpać
z wiedzy poradoznawczej, starając się wielowymiarowo podchodzić do własnej
pracy.
Ponieważ można by zarzucić mi nieuprawnioną indukcję, polegającą na
uogólnieniu zaobserwowanych różnic na wszystkie rozważania o poradnictwie
na świecie, dlatego zastrzegam się, że tak szeroko zakreślone pole w niniejszym
artykule (a także brak wyraźnego kryterium określającego podręczniki, którego
z rodzajów poradnictwa będę analizować) nie może być potraktowane jako wyczerpujące studium problemu. Zatem pojawiające się wnioski, dotyczące refleksji
i poziomu nauk zajmujących się analizą poradnictwa można potraktować jako
raczej wskazanie tendencji (a może interpretację?) niż wyczerpującą pewność.
Niezbędnym wydaje się być jednak, moim zdaniem podkreślenie, że jeśli nie
powstała na Zachodzie odrębna subdyscyplina, zajmująca się badaniem porad-
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nictwa, rzeczą oczywistą będzie fakt istnienia różnic w analizie i opisie tego samego
przedmiotu/obszaru. Inaczej konstruowana będzie analiza z punktu widzenia subdyscypliny, której głównym celem jest interpretacja (opis, wyjaśnienie) danego faktu/
procesu/zjawiska, inaczej skonstruują ją badacze, którzy są w pewien sposób ukierunkowani subdyscypliną „macierzystą”. Stąd być może pojawiają się główne różnice
w analizie, interpretacji i tworzeniu teorii poradnictwa w Polsce i na Zachodzie.
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Counselling studies in light of a general discussion on counselling
Key words: counselling, counselling studies, counselling theory, comparative studies, counselling analysis.
Summary: In this article the author presents counselling theories relevant for the discussion surrounding counselling in Europe and the US. The author also attempts to
describe the specifics of Polish counselling studies. Polish researchers in this field treat
counselling as a type of activity which can be described not only through psychology
– as is the case in many countries – but also as a separate sub-discipline. According to
the author the main difference between Polish theories on counselling and those from
other countries is a different approach to studies and theory of counselling. In Poland
they are more general and abstract – not concentrated on, for example, career counselling or psychological counselling only. Polish theories are therefore interested in the
whole process, they are not only concentrated on the pragmatic aspect of this activity.
The latter approach can be seen with researchers such as Corey, McLoad, NelsonJones, Savickas and others. Each of those theories has been described in the article.
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– TRZY ROLE DORADCY ZAWODU1
Słowa kluczowe: coaching, mentoring, facilitating, doradca zawodu, doradztwo
zawodowe.
Streszczenie: W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości nieustannym zmianom podlegają wykonywane zawody. Coraz częściej nie tylko rynek pracy, ale
praktyka weryfikują przydatność profesji. One również wpływają na zmianę działań
i wymuszają przeobrażenia filozofii wykonywania zawodu. W świetle powyższego
spostrzeżenia autorka podejmuje wątek ról, jakie współcześnie rzeczywistość zawodowa stawia przed doradcą zawodu. Wprowadza czytelnika w świat coachingu,
mentoringu i facylitatingu, obszarów działania osób profesjonalnie zajmujących się
poradnictwem zawodowym. Autorka charakteryzuje te obszary, a następnie odnosi
je do myślenia paradygmatycznego.

Problematyce mentorigu, coachingu i facylitatingu do tej pory w Polsce poświęcono niewiele uwagi. Pojęcia te jednak już od początku lat dziewięćdziesiątych pojawiają się w literaturze zagranicznej, zwłaszcza odnoszącej się do obszaru poprawy jakości funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy. Badania (Garvey,
Alfred 2000) eksplorujące te obszary prowadzone są w niewielkich grupach,
zaś wnioski z nich przyczyniają się do powstawania schematów postępowania
w czasie prowadzonych zajęć. Schematy te jednak najczęściej wykorzystywane są
w konkretnych sytuacjach szkoleniowych w określonych instytucjach. Nie mogę
być stosowane jako ogólna zasada, wzór zachowań w niejednorodnych okolicznościach w różnych przedsiębiorstwach. Nie aspirują one do miana ogólnych,
generalnych reguł postępowania. Korzyści z tego typu badań są nie do przecenienia, ponieważ pozwalają na zdiagnozowanie obszarów wymagających poprawy
i doprowadzają do podniesienia jakości funkcjonowania pracowników oraz
w konsekwencji osiągania przez nich sukcesów. Można zatem uznać, że interesujące mnie pojęcia wpisują się w środowisko pracy, jak również stają się kate1

Zawarte w artykule kluczowe pojęcia od kilku lat są używane w Polsce. Stosowanie tych terminów jako zbędnych neologizmów przypisanych pojęciom szkolenie, trening jest dość często krytykowane. Przyjmuję je jednak w tekście, ponieważ jak dotąd brakuje ekwiwalentnych odniesień
w języku polskim.
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goriami edukacji nieformalnej. Wielu doradców zawodowych pełni rolę mentora,
coacha albo facylitatora.
W niniejszym tekście podejmuję próbę dokładnego przyjrzenia się funkcjonowaniu doradcy zawodu w trzech rolach – mentora, coacha, facylitatora. Takie
podejście oczywiście wymaga nie tylko doprecyzowania definicji wymienionych
pojęć, ale wskazania ich implementacji w doradztwie. Terminy te bowiem zakorzenione są w obszarach związanych z edukacją, rozwojem zawodowym, jak
również z poradnictwem. Ułomnością omawianych pojęć jest brak bądź bardzo
niewielki zakres prowadzonych badań i rozważań teoretycznych nad nimi. W literaturze przedmiotu odnaleźć można raczej poradnikowe podejścia, przydatne
do prowadzenia szkoleń, pozbawione jednak podstaw teoretycznych. Zaniedbanie
to można tłumaczyć niedookreśloną istotą samych terminów i w związku z tym
podejmowania raczej intuicyjnych działań, myślenia w tych kategoriach o rozwoju i doradzaniu innym. Ponadto pojęcia te w pracach poświęconych powyższej
problematyce omawiane są bardzo często razem, nierzadko też w opozycji do
terapii2.

Mentoring
Mentor (mit. gr.) to w Odysei Homera mieszkaniec Itaki, stary przyjaciel
Odyseusza, który odpływając na wojnę trojańską, pozostawia pod opieką Mentora swój dom. Postać Mentora przybierała Atena, jako wcielenie mądrości,
towarzysząc Telemachowi w podróży na Pylos i udzielając młodzieńcowi rad,
a także pomagając Odyseuszowi w walce z zalotnikami Penelopy. Imię to używane
bywa popularnie jako synonim doświadczonego doradcy, przewodnika (życiowego), wychowawcy, zwłaszcza od czasu ukazania się Przygód Telemacha, Francois Fenelona (Kopaliński 2000). Przyjmując powyższą definicję, można odnieść
mentoring do pracy doradcy zawodu. Takim doświadczonym człowiekiem jest
w ujęciu Davida Clutterbucka mentor, czyli (…) człowiek doświadczony, który
chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji
charakteryzującej się wzajemnym zaufaniem (Parsloe, Wray 2002, s. 78). Podobnie na ten temat myśli Gordon Shea. Twierdzi on, że mentorzy to ludzie, którzy poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał
(Parsloe, Wray 2002, s. 78). Mentor zaś, niebędący w bezpośredniej zależności
służbowej z podopiecznym, towarzyszy mu w realizowaniu celów, ukierunkowanych na rozwój zawodowy. Pomaga podopiecznemu poradzić sobie z dylematami
natury zawodowej (...) nierzadko okazuje osobiste zaangażowanie, wykraczające
2

Bruce Peltier wskazuje również różnice między coachingiem i terapią. Terapia koncentruje się na
przeszłości i zakłada bierne nastawienie „klienta”, w przeciwieństwie do niej coaching nastawiony jest na teraźniejszość i przyszłość. W trakcie aktywnej rozmowy klient analizuje problemy,
które znajdują się, w przeciwieństwie do terapii, w otoczeniu klienta lub pośrednio dotyczą
klienta.
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poza zawodowe kwestie (Luecke 2004). Mentor dzieli się swoim doświadczeniem, udziela rad, własnym przykładem wskazuje jak postępować, jest osobą godną naśladowania (Wołk 2009), która demonstruje właściwe postawy.
Szczególne miejsce w rozważaniach nad osobowością mentora zajmują jego
działania, czyli mentoring. W literaturze nie ma zgody co do definicji tego terminu. Poszczególni teoretycy akcentują różne aspekty tej koncepcji. David Megginson zwraca uwagę na możliwości wykorzystania mentoringu w zarządzaniu:
Mentoring jest niezwykle ważną pomocą w rozwijaniu umiejętności personelu.
Wymaga patrzenia w przyszłość i zauważania tkwiących w niej możliwości. Potrzeba takiego zaufania, jakiego brakuje w tradycyjnym zarządzaniu, gdzie liczy
się przede wszystkim dyscyplina i wyniki (Luecke 2004, s. 125). Mentoring bywa
również określany … jako udzielanie drugiej osobie indywidualnej pomocy nieliniowej w przekształcaniu wiedzy, pracy lub myślenia (Megginson i in. 2008).
Autorzy tego podejścia sytuują mentoring w działaniach menedżera, stąd też
w ich opinii najczęściej nie należy on do obowiązków kierownika liniowego3. Powierzony zostaje starszemu, bardziej doświadczonemu doradcy, który wspierając
podopiecznego w dokonywaniu zmian, ukazuje mu szerszą perspektywę czynności aktualnie przez niego podejmowanych.
Jedną z cech mentoringu w opinii O. Megginsona jest wspieranie w dokonywaniu istotnych zmian. Rola mentora polega na pomocy uczniowi w uchwyceniu
szerszego znaczenia tego, co się aktualnie dzieje, a co na pierwszy rzut oka może
się wydawać nieistotne (Parsloe, Wray 2002, s. 17–18) oraz na udzielaniu rad,
informacji lub wskazówek przez jednostkę dysponującą stosownym doświadczeniem, umiejętnościami lub wiedzą specjalistyczną. Ich głównym celem staje się
wspieranie osobistego i zawodowego rozwoju innej osoby (Luecke 2004). Mentoring, zdaniem autora, pomaga w przenoszeniu takiej wiedzy, która jest dostępna
tylko nielicznym wybrańcom, od jednej grupy pracowników do drugiej. Pomaga
menedżerom podejmować strategiczne, biznesowe decyzje dotyczące zatrzymania w instytucji najbardziej wartościowych pracowników oraz rozwija zasoby
ludzkie w przedsiębiorstwie.
Wyżej przytoczone definicje w dużym stopniu przenikają się. Oscylują wokół takich pojęć, jak: rozwój, pomoc, kariera. Można uznać, że mentoring wykorzystywany podczas szkoleń staje się pełną zaufania relacją zachodzącą między
uczniem a będącym poza zależnościami służbowymi mistrzem. Celem współpracy staje się odkrywanie, stymulowanie, inspirowanie i rozwijanie potencjału podopiecznego, dzięki czemu rozwija on swoją świadomość i otwiera się na nowe
wyzwania. W powyższych ujęciach mentoringu autorzy podkreślają również znaczenie procesualności w doradzaniu. Staje się on długofalowym procesem, zaś
jego efekty są płynne i oddalone w czasie.
3

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyróżnia się trzy szczeble kierowania. Kierownictwo naczelne, średniego szczebla oraz liniowe. Kierownik liniowy stoi najniżej w hierarchii kadry
kierowniczej. Najczęściej odpowiedzialny jest za kierowanie pojedynczym działem (Kaczmarek,
Sikorski 1999).
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W literaturze przedmiotu można odnaleźć trzy najczęściej charakteryzowane
typy mentorów: kooperacyjny, branżowy i społeczny. Mentor korporacyjny pełni rolę przewodnika, doradcy i konsultanta na różnych etapach kariery, mentor
branżowy zostaje powołany przez organizacje zawodowe lub agencje rządowe
w celu poprowadzenia kandydata przez program szkolenia wymagany do zdobycia kwalifikacji. Z punktu widzenia niniejszego tekstu najbardziej interesujący
jest typ mentora społecznego. Jego celem staje się między innymi pomoc ludziom
wykluczonym z rynku pracy, polegająca na dyskusji na temat problemów i sposobów ich przezwyciężania przez podopiecznego oraz ukształtowanie umiejętności kierowania własnym procesem uczenia (Parsloe, Wray, 2002). Powyższe
rozważania prowadzą do wniosku, że warto przenieść myślenie mentoringowe na
obszar doradztwa zawodowego4. Wydaje się, że niejeden doradca wykorzystuje
ten model albo jego elementy w swojej pracy. Zadaniem doświadczonego doradcy
staje się udzielanie konsultacji osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych. Wielu aspiruje do bycia mentorem.
Mentor zatem jest takim doradcą, który z pewnością wywiera duży wpływ na
podopiecznego, kształtuje sposób analizy własnych zachowań, pomaga uchwycić
szerszy kontekst określonego zjawiska, nierzadko staje się wzorem do naśladowania, np. w podejściu do rozwiązywania problemów nie tylko zawodowych, ale
i życiowych. Mentoring zaś staje się zindywidualizowanym procesem uczenia się
autorefleksji oraz namysłu nad rozumieniem kontekstów działania. Kształcenie to
zachodzi w dialogu mistrz–uczeń i ma charakter długotrwały.
Kwintesencję sposobu działania mentora w relacji z radzącą się osobą tworzy forma „bycia tuż przy”. Takie podejście bliskie jest konstruktywistycznemu
(bardziej społecznemu niż psychologicznemu) myśleniu o doradztwie. Należy
zaznaczyć, że chodzi o konstrukt teoretyczny, za pomocą którego doradca może
wyjaśniać i interpretować rzeczywistość, wręcz pomagać w refleksji i namyśle
nad własną pracą. Perspektywa konstruktywistyczna umożliwia mu refleksję
nad sobą w roli i o działaniu w roli. W dialogu doradczym nie zakłada się celu
o charakterze sprawnościowym, rozmowa bowiem nie jest nastawiona na cel, jakim w paradygmacie behawioralnym jest np. znalezienie pracy. Doradca – mentor
pracuje wraz ze swoim podopiecznym procesualnie, efektem ich współpracy jest
zmiana w podejściu do wykonywanego zawodu i własnego życia. Radzący się nie
uzyskuje instrukcji jak działać. Tworzy jednak własne narzędzia intelektualne do
konstruowania rzeczywistości. Konstruktywistyczny kierunek myślenia uwzględnia perspektywę subiektywną osoby radzącej się. Perspektywa ta stanowi bowiem
podstawę do personalizowania znaczeń oraz uwzględnia kontekst społeczno-kulturowy. Doradca – mentor nie nadaje znaczeń, współtworzone są one w toku społecznych procesów ich negocjowania. Wiedza wytworzona podczas rozmowy do4

Na szczególną uwagę, z punktu widzenia zastosowania mentoringu w pracy doradca zawodu,
zasługuje tekst Jacka Pyżalskiego (2008). Autor ujmuje mentoring jako jedną z metod wspierania
człowieka. Pokazuje nie tylko funkcje, rodzaje, efekty działań mentoringowych, ale opisuje przykłady wykorzystania mentoringu w pracy projektowej prowadzonej z ludźmi bezrobotnymi 50+.
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radczej ma charakter spersonalizowany – radzący jest jej twórcą, nikt z zewnątrz
nie może go zastąpić w tworzeniu tej wiedzy. Diagnoza sfery aktualnego rozwoju
oraz budowanie sfery najbliższego rozwoju, dopasowanie do niej oferty zadań do
wykonania staje się treścią rozmowy doradczej mentora z podopiecznym.

Coaching
Poszukując proweniencji kluczowego dla rozważań podjętych w artykule słowa odnaleźć ją można w źródłosłowie angielskiego terminu coach, które
w XVI wieku funkcjonowało w języku węgierskim. Kocsi oznaczało wówczas
specyficzny powóz przeznaczony do dalekich podróży. Przyjęte w późniejszym
okresie na terenie Europy (m.in. coche w języku francuskim, kotsche w niemieckim, cochio we włoskim, polskim kocz) w niezmienionym znaczeniu pozostało
do dzisiejszych czasów (Marciniak 2009). Pojęcie to stało się popularne w XIX
wieku na Uniwersytetach: w Oxfordzie, a następnie w Cambridge. Oznaczało ono
wówczas opiekuna naukowego, który współpracował indywidualnie ze studentami i wspierał ich w osiąganiu celów naukowych. Termin ten z biegiem czasu
stawał się coraz bardziej popularny. Łączono go z trenowaniem, instruowaniem,
szkoleniem, jednak żadne z tych pojęć nie dookreślało istoty coachingu.
Pojęciu coachingu poświęcono w literaturze przedmiotu zdecydowanie więcej uwagi niż mentoringowi. Dominują tu dwa główne obszary zainteresowania:
pierwszy z nich obejmuje obszar teorii zarządzania, drugi zaś dotyczy psychologii. W obydwu podejściach elementem wspólnym jest procesualne nastawienie na
rozwój zawodowy człowieka.
Podejście coachingowe w zarządzaniu zakłada koncentrację profesjonalnie
przygotowanego specjalisty na planowaniu pracy w zespołach. Zdecydowanie
podkreśla się tu aktywność ukierunkowaną na proces, nie zwraca się uwagi na
kontrolę pracy podwładnych. Takie założenia skutkują pozytywnymi konsekwencjami dla środowiska pracy. Michael Armstrong, autor książki „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, stwierdza, że … coaching to technika jeden na jednego, mająca
rozwijać umiejętności, wiedzę i postawy (Armstrong 2000, s. 717–718). Jest on
najbardziej skuteczny, jeżeli może odbywać się nieformalnie, jako część normalnego procesu zarządzania lub przywództwa. W „Leksykonie zarządzania” zaś coaching definiowany jest jako Jedna z metod szkolenia pracowników polegająca na
nauce w trakcie wykonywania pracy. Proces, w którym pracownik zdobywa nową
wiedzę, umiejętności i doświadczenie poprzez współpracę z trenerem (Adamska
2004, s. 785). Coaching można zdefiniować również jako pomoc, jaką menedżer
zapewnia swoim podwładnym przy dokonywaniu analizy wykonywanej przez
nich pracy oraz innych zachowań i postaw w celu zwiększenia efektywności ich
pracy (Pareek,Vankateswara 1990). Coaching powinien mieć charakter sprzężenia zwrotnego między ludźmi i pomagać pracownikowi w rozwoju zawodowym
oraz lepszym odgrywaniu roli organizacyjnej (Oleksyn 2006). Uważam, że co-
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aching nie musi odnosić się tylko do pracy menedżerów z długim stażem pracy.
Myślę, że zwłaszcza dla osób bez doświadczenia lub podejmujących pierwszą
pracę cenne staje się uczestniczenie w rozmowie coachingowej, prowadzonej
przez doradcę zawodowego, ponieważ może stać się ona nauką zachowań w pracy, kształtowaniem nawyków pracy skoncentrowanych na współdziałaniu, a nie
na współzawodnictwie.
Psychologowie koncentrują swoją uwagę głównie na odbiorcach działań coachingowych, które kierują przede wszystkim do menedżerów. Coach niezatrudniony w przedsiębiorstwie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu wsparcia
radzącego się w efektywnym rozwoju, w myśleniu o swojej karierze. W czasie
rozmów doradczych wykorzystuje nie tylko własne doświadczenia, ale wiedzę
uprzednią klienta. Sposób prowadzenia coachingu uzależniony jest od wyboru
przez prowadzącego koncepcji psychologicznej. Wybór jednej z koncepcji psychologicznych (np. psychodynamicznej, skoncentrowanej na kliencie, psychologii i psychoterapii poznawczej, terapii rodzin i myślenia systemowego, koncepcji behawioralnej albo stanowiska egzystencjalnego) warunkuje przebieg i cele
coachingu. Psychologowie wyróżniają dwie formy coachingu. Pierwszą z nich
określają jako powszechną metodę doskonalenia kadry w dziedzinie zarządzania
i organizacji. Drugą zaś jako zbiór umiejętności stosowanych w pracy zawodowej
przez menedżerów każdego szczebla. Obydwa te sposoby myślenia o coachingu
można odnieść do praktycznego działania doradcy zawodu. Pierwszy z nich realizowany jest w postaci rozmów doradczych z osobami, które mają już doświadczenie w kierowaniu innymi ludźmi bądź aspirują do takich stanowisk. W tym
przypadku zadanie coacha polega na doprowadzeniu do autoanalizy drogi zawodowej osoby radzącej się, zwłaszcza tej, która nie planowała wcześniej swojej kariery, szczególnie w obszarze przewodzenia innym. W przypadku podopiecznych,
którzy nie mają jeszcze doświadczenia w pracy (np. absolwenci szkół wyższych)
miałoby na celu uświadomienie konieczności analizy własnych planów z punktu
widzenia kierowania innymi (np. gdy chcą założyć własną firmę). Drugi zaś byłby
widoczny w prowadzonych szkoleniach grupowych i skutkował ukształtowaniem
umiejętności skutecznego zarządzania podwładnymi. Psychologowie wyróżniają
co najmniej cztery sytuacje, w których coaching jest niezbędny: poważne przeobrażenia w organizacji, nabywanie nowych umiejętności związanych ze zmianą
stanowiska, rozwijanie specyficznych umiejętności i problemów (Peltier 2005).
Robert Hargrove (2006), który próbuje nadać coachingowi status koncepcji naukowej, tego typu działania określa jako rozwijanie zdolności zmieniania ludzi,
organizacji, w których pracują oraz środowiska, w którym żyją. Inspirując ludzi
do podejmowania śmiałych decyzji, wpływając na ich wyobraźnię i wyznawane
wartości, doprowadza do zmiany zachowań, postaw i wzorów sposobu myślenia.
Można uznać, że coaching pomaga ludziom w osiąganiu celów i jednocześnie
dostosowuje je do potrzeb ich organizacji. W innych podejściach do coachingu
większą uwagę zwraca się na pomoc danej osobie we wzmacnianiu i doskona-
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leniu działania. Zajmując się rozstrzygnięciem problemu, coach wraz z klientem
analizują sposób wykorzystywania w praktyce wiedzy i umiejętności (Thorpe,
Clifford 2004). Cechą wspólną w przytaczanych definicjach jest odniesienie coachingu do rozwoju i zwiększenia samoświadomości. Następujące zmiany polegające na zdobywaniu wiedzy, umiejętności albo modyfikowaniu tych, które
istnieją powstają w wyniku inspirującej współpracy coacha z podopiecznym.
Wspomniany już R. Hargrove charakteryzuje role coacha podczas prowadzenia rozmowy. Dobiera on bowiem technikę prowadzenia spotkania w zależności
od celu i od potrzeb podopiecznego. Autor wymienia siedem typów prowadzenia
rozmowy: deklarowanie nowych możliwości, myślący partner, wydobywanie odpowiedzi, przemodelowanie sposobu myślenia i postaw, nauczanie i doradzanie,
zachęta do działania oraz szczera krytyka.
Pierwszy typ rozmowy – deklarowanie nowych możliwości wykorzystywany jest w sytuacjach, kiedy podwładny zauważa u siebie pierwsze oznaki wypalenia zawodowego. Polega na zachęcaniu podopiecznego, aby uwzględniając
realne możliwości i odnosząc się do swojego doświadczenia zadeklarował aktywność, w którą chce się zaangażować. Coach pomaga dostrzec możliwości,
które zostały pominięte na skutek zniekształceń percepcyjnych, społecznych itp.
W drugim typie rozmowy coach, przyjmując na siebie rolę myślącego partnera
i wykorzystując elementy burzy mózgów, pomaga znaleźć rozwiązanie trudnej
lub skomplikowanej sytuacji. Z zadaniem wydobywania odpowiedzi mierzy się
coach, do którego zwraca się osoba, która ma wiele pomysłów, jednak nie potrafi
ich w sposób jasny i zrozumiały sformułować. Celem rozmowy staje się pomoc
w wydobyciu tej wiedzy, nierzadko też uczuć lub reakcji, by następnie poddać
je analizie. Rozmowa zakładająca przemodelowanie sposobu myślenia i postaw
bywa kluczowa dla transformacji podopiecznego wtedy, kiedy niewłaściwie postrzega on siebie i swoją sytuację w danej chwili. Coach nadaje im realny wymiar i wspólnie tworzą właściwą interpretację rzeczywistości. Coaching nie jest
ani terapią, ani szkoleniem, jednak nauczanie i doradzanie stać się może jednym
z celów rozmowy. Powinna ona być przyjazna i szczera, praktyczna, mądra
i przeprowadzona w odpowiednim czasie, czyli wtedy, gdy podopieczny jest gotowy do przyjęcia nowych informacji. Coach może występować również w roli
inspiratora działań. Zachęcanie podwładnego do wyjścia poza zastane schematy
myślenia, zadawanie nowych pytań i szukanie na nie odpowiedzi oraz refleksja
i następnie wykorzystanie nowych strategii staje się celem rozmowy. Ostatni z zaproponowanych przez R. Hargrove’a typów rozmowy jest najbardziej przewidywalny dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym, bowiem polega on na
szczerej krytyce, która ma służyć uświadomieniu podopiecznemu jego mocnych
i słabych stron i kończyć się zainicjowaniem możliwości zmiany w obszarach wymagających rozwoju. Poprzez prześledzenie typów rozmów doradczych można
dookreślić działania coacha i zrozumieć istotę jego pracy. Podstawowym celem
jest podjęcie takiej współpracy, która zakłada chęć do zmiany i sukces podwład-
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nego. W wyniku procesu coachowego podopieczny dostrzega nowe możliwości
i przekracza własne bariery, odchodzi zainspirowany, gotowy na nowe wyzwania,
z przekonaniem, że zna swoją drogę do kariery.

Rozróżnienie pojęć mentoring – coaching
Pojęcia coachingu i mentoringu potocznie często używane są zamiennie, lecz
w literaturze przedmiotu odnaleźć można wskazania świadczące o konieczności
wyraźnego ich rozróżnienia. W opinii Roberta Luecke’a coaching jest interaktywnym procesem, poprzez który menedżerowie i kierownicy starają się osiągnąć
jeden z dwóch celów: rozwiązać problemy związane z efektywnością ich pracy albo rozwinąć umiejętności pracownika. Proces ten opiera się na współpracy
i obejmuje trzy elementy: pomoc techniczną, indywidualnie udzielone wsparcie
oraz konkretne wyzwanie (Luecke 2004). Różnica między coachingiem a mentoringiem, zdaniem autora wielu publikacji z serii „Harvard Business Essentials”
sprowadza się do kilku elementów. Najważniejszy z nich dotyczy celów. O ile
w coachingu stają się nimi korekta niewłaściwego zachowania, przekazanie umiejętności związanych z nowym stanowiskiem, o tyle mentoring ukierunkowany
jest na wsparcie i udzielanie wskazówek dotyczących rozwoju jednostki poprzez
doskonalenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych. W związku
z tym rola osoby prowadzącej rozmowę w obydwu przypadkach różni się.
Coach – szef podopiecznego – naucza, udziela wskazówek jak postępować,
instruuje podwładnego, radzi jak osiągnąć sukces zawodowy. Nie zawsze dobrowolnie uczestnicząca w coachingu osoba rozmawia z opiekunem o problemach
najpilniej wymagających rozwiązania. Coaching nie jest prowadzony stale, ale
w zależności od potrzeb. Uczestnicy koncentrują się na krótkoterminowych potrzebach. W związku z tym coaching ukierunkowany jest na rezultaty, poprawę
aktywności podwładnego w wybranych obszarach funkcjonowania zawodowego.
Obydwaj koncentrują się na teraźniejszości, wspólnie zastanawiają się jak doskonalić aktualnie wykonywane zadania. By osiągnąć zmianę, prowadzą różnego typu
rozmowy, ukierunkowane przede wszystkim na przekaz wiedzy. Warunkiem właściwej komunikacji, bez względu na to, czy indywidualnej czy w postaci sesji, jest
relacja partnerska. Jak zaważają Eric Parsloe i Monika Wray: Zarówno coaching,
jak i mentoring to procesy, których zadaniem jest umożliwianie, stymulowanie
i wspieranie nauki. Różnica między nimi dotyczy kontekstu, czyli okoliczności,
w jakich się po nie sięga, odpowiedzialności trenera lub mentora i rodzaju relacji
między nim a uczącym się (Parsloe, Wray 2002, s.18).
Poddane analizie koncepcje mentoringu doprowadzają do wniosku, że przejawia się on we wszelkich formach wsparcia udzielanego osobom czynnym zawodowo przez osoby, które ze względu na doświadczenie, a także przymioty osobiste
są szczególnie predystynowane do udzielania tego typu wsparcia. Ukierunkowane
jest ono przede wszystkim na szeroko pojęte wspomaganie jednostki w rozwoju
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zarówno zawodowym, jak i osobistym. Mentoring, w odróżnieniu od coachingu,
wpływa na całe życie człowieka. Zakładane zmiany odnoszą się do przyszłości
i dotyczą interpretacji struktur poznawczych, własnych postaw i schematów myślowych. W tym bezpiecznie zhierarchizowanym układzie mistrz–uczeń toczy
się dialog o konstruktywnym charakterze, którego podstawę stanowi wzajemna
relacja. Swoistą cechą mentoringu, wyróżniającą tę formę wspomagania ludzi
w rozwoju od innych, stanowi programowe wyeliminowanie wszelkich czynności
mających na celu kontrolę albo dokonywanie ewaluacji wywołującej określone
skutki. Podopieczny chce i czuje potrzebę zmiany, jest dojrzałą jednostką, dla
której cele sprawnościowe są mniej istotne niż cele rozwojowe. Ma przekonanie,
iż zmiana wewnętrzna będzie skutkowała zmianą zewnętrzną. Mentoring zakłada
długoterminową relację, opartą na doradztwie i konsultacjach, natomiast coaching
jest raczej skoncentrowany na rozwiązaniu określonego problemu w krótszej perspektywie czasowej. W coachingu efekty rozmów mogą być odroczone w czasie,
ale w przeciwieństwie do mentoringu podlegają weryfikacji w rzeczywistych sytuacjach zawodowych. Ich skutek w postaci poprawy jakości pracy powinien być
widoczny.
W świetle powyższej charakterystyki coaching najbliższy jest myśleniu interperetatywnemu. W poznaniu naukowym najważniejsze są naturalne zdolności podmiotu poznającego, brakuje tu poznawczego obiektywizmu. Coaching
rzeczywiście jest relacją, w której działania doradcy koncentrują się wokół mikrostruktur społecznych. Ważna jest jednostka w sytuacji pracy, jej subiektywne
podejście do wykonywanego zawodu, rozumienie mechanizmów wpływających
na jej zachowania. Nie sposób też wyjaśniać świata jednostki za pomocą badań
ilościowych. Słuszne i miarodajne są tu badania o charakterze jakościowym. Sensy i znaczenia, jakimi jest obdarzona jednostka powstają w procesach procedur
poznawczych. Wiedza jednostki o sobie nieustannie się zmienia, podczas rozmowy doradca dostarcza nowych perspektyw do jej rozszerzenia i pogłębienia.
Nierzadko stany psychiczne osoby radzącej się, próby przewidywania własnej
przyszłości zawodowej i branie pod uwagę czynników wpływających na ich realizację są poddawane analizie. Uprawnione są tu pytania o rozumienie i nadawanie
znaczeń sytuacjom, w jakich znalazła się osoba poszukująca porady. Doradca pomaga odkryć znaczenia nadawanych w danej chwili komunikatów i interpretacji
świata zawodowego. Coach-doradca odkrywa, uzupełnia, pogłębia i interpretuje
rzeczywistość zawodową osoby radzącej się. Doradca, podejmując współpracę
o charakterze coachowym, zakłada pewną dojrzałość partnera. Osoba radząca się
chce doskonalić siebie i swoją pracę i chce robić to świadomie.

Facylitating
Według Petera Warda facylitator nieustannie udziela wsparcia poszczególnym osobom w zaakceptowaniu i wykorzystaniu informacji zwrotnych. Przyj-
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mując rolę partnera interakcji, nie narzuca dyrektywnie swoich koncepcji, działa
w zależności od sytuacji i potrzeb klienta (Ward 2005). Pomaga mu w wyjaśnieniu aktualnej życiowej sytuacji i określeniu odpowiedniej perspektywy. Inspiruje
do stawiania ambitnych celów i nierzadko wspiera w znalezieniu pracy. Hargrove
w pracy „Mistrzowski coaching”, pisząc o roli facylitatora, przydziela mu rolę
osoby, która wraz z zespołami pracuje nad wyznaczeniem celu. Wspiera zespół
w zoperacjonalizowaniu celów. Dba o to, by były one realne, możliwe do zmierzenia i osiągnięcia w wyznaczonym terminie oraz jasno precyzowały warunki
powodzenia. Pomaga stworzyć plan pracy i koordynuje ich pracę. Do jego zadań
należy również uwzględnianie poglądów wszystkich członków zespołu, monitorowanie przebiegu prac. Facylitator podczas prowadzonych rozmów indywidualnych albo w zespołach próbuje wykorzystać doświadczenia uczestników do
wspólnej nauki. W czasie rozmów diagnozowane i poddawane analizie są sytuacje
problemowe. Wspólnie poszukuje się rozwiązań, po to, by uczestnicy w realnych
sytuacjach mogli ćwiczyć nowo nabyte umiejętności. Niewątpliwie działania facylitatora ukierunkowane są na mierzalny cel, nabywane podczas sesji sprawności podopiecznych podlegają systematycznej ewaluacji.
W odniesieniu do pracy doradca zawodu facylitating opiera się na niesieniu
doraźnego wsparcia osobom poszukującym pracy. Działania doradcy zmierzają
w kierunku pozytywistycznym. Osoba radząca się traktowana jest jako w pełni ukształtowane jednostka, której cechy fizyczne i psychiczne można zmierzyć.
W związku z tym w wyniku wykorzystania przede wszystkim testów facylitator
może pomóc tej osobie np. znaleźć pracę, zgodną z jej predyspozycjami i zainteresowaniami. Decyzje dotyczące podjęcia pracy są uwarunkowane przyczynami: zewnętrzną (chęć i potrzeba lub nawet konieczność pojęcia pracy) oraz
wewnętrzną, konstytuowaną przez cechy psychologiczne jednostki. Jednak, jak
podkreśla Alicja Kargulowa, siła sprawcza otoczenia jest uznawana za siłę dominującą (Kargulowa 2005). Doradca przyjmuje odpowiedzialność za jakość porady
oraz kierowanie karierą zawodową jednostki. Mierzalna obserwacja pozwala na
wyjaśnianie zachowań osoby radzącej się oraz formułowanie wniosków dotyczących jej stosunku do pracy.
Powyższe rozważania doprowadzają do wniosku, iż współcześnie doradca
zawodu może funkcjonować w trzech rolach: mentora, coacha i facylitatora. Różnice między nimi odnoszą się, najogólniej rzecz ujmując, do celu, sposobu funkcjonowania oraz efektów działania. Wyróżnione elementy zostały przedstawione
w tabeli 1.
Przedstawione w tabeli rozróżnienie w funkcjonowaniu doradcy w trzech rolach: mentora, coacha i facylitatora ma charakter typologii. Pomimo to pozwala na
sformułowanie ogólniejszej konkluzji: doradca zawodu powinien dobierać swoją
rolę do potrzeb osoby ubiegającej się o poradę i do sytuacji, w jakiej się znajdują. Doradzanie bowiem wiąże się nie tylko z pracą warsztatową i nie sprowadza
tylko do zdobywania coraz wyższych kwalifikacji. Doradzanie ludziom łączy się
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Tabela 1. Różnice w pełnieniu przez doradcę zawodowego roli: mentora, coacha, facylitatora
Doradca w roli
Obszary porównań

Mentora

Coacha

Facylitatora

Cel

Rozwój ogólny
zarówno zawodowy,
jak i osobisty

Rozwój zawodowy.
Korekta
niewłaściwych
zachowań i przekonań

Znalezienie pracy

Zadania

Ukierunkowane na
wymianę doświadczeń,
poszerzanie wiedzy

Ukierunkowane na
rezultaty, sukces,
poprawę w pewnym
obszarze działań

Ukierunkowane na
zdiagnozowanie
problemu, analizę
i zaradzenie
kryzysowi

Koncentracja na

Przyszłości

Teraźniejszości

Przeszłości

Przedmiot zmiany

Świadomość

Postawy

Zachowania

Aktywność

Podopieczny

Podopieczny i coach

Facylitator

Działania doradcy

Towarzyszenie
podopiecznemu

Wskazywanie wielu
sposobów wykonania
zadania

Precyzyjne
wytyczanie drogi

Sposób prowadzenia
rozmowy

Dialog
o konstruktywistycznym
charakterze

Rozmowa doradcza
ukierunkowana na
przekaz informacji

Rozmowa
dyrektywna
całkowicie
skoncentrowana na
kliencie

Metody i techniki
pracy

Rozmowa rozwojowa

Rozmowa
coachingowa

Testy i rozmowa

Relacja zachodząca
między doradcą
a osobą radzącą się

Pozytywnie
zhierarchizowana

Partnerska

Zdecydowanie
zhierarchizowana

Forma kontaktu

Indywidualna

Indywidualna i coraz
częściej grupowa

Indywidualna lub
grupowa

Czas trwania
kontaktu

Długotrwały

W miarę potrzeb
jednostki,
związanych z pracą
w przedsiębiorstwie

W miarę potrzeb
jednostki,
związanych
z poszukiwaniem
przez nią pracy

Ocena pracy doradcy

Brak ewaluacji
zewnętrznej

Ewaluacja działań
zarówno coacha, jak
i radzącej się osoby

Ewaluacja
sprawności
facylitatora,
nastawienie na
efekty

Skutek

Odroczony w czasie

Widoczny
w określonym
czasie

Widoczny
w określonym
czasie

Źródło: opracowanie własne.
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ze świadomością wykonywanej pracy ze względu na własne potrzeby, jak i innych, w życie których doradca wkracza. Pomagając innym w wyznaczaniu, zdobywaniu celów, doradca sam może więcej zyskać.
Zaproponowane odniesienia do kierunków myślenia są tylko poszukiwaniem
wzorca, trudno bowiem o zjawiskach niebędących przedmiotem namysłu i badań naukowych jednoznacznie dowodzić, iż odnoszą się do myślenia paradygmatycznego. Warto jednak uczynić takie starania, po to, by sprawić, aby stały się
kategoriami wpisanymi w poradnictwo zawodowe. Każde z analizowanych pojęć
w świetle dotychczasowej literatury jawi się jako element poradnictwa karierowego oraz staje się odpowiedzią na potrzeby ludzi, związane z rozwojem pozycji
zawodowej5. Warto potraktować mentoring, coaching i facylitating6 jako dowód
stosowania swoistej filozofii interakcji zachodzących między doradcą zawodowym a jego podopiecznym, co pozwoli na elastyczne dopasowanie poradnictwa
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
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Mentor, coach, facilitator – the three roles of a career counsellor
Key words: coaching, mentoring, facilitating, career counsellor
Summary: In a dynamically changing reality professions are undergoing constant
transformations. More often not only the work market, but also practice verifies
the usefulness of a profession. They also influence changes in activities and force a
change in the philosophy of performing a job. In light of the above-mentioned observation the author takes up the theme of roles brought towards the career counsellor
by the contemporary world. She brings the reader into the world of coaching, mentoring, facilitation, areas of activity of people professionally involved with career
counselling. The author characterises these fields and then relates them to pragmatic
thinking.
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TRANZYCJA JAKO NOWA KATEGORIA
BIOGRAFICZNA WE WSPÓŁCZESNYM
PORADNICTWIE ZAWODOWYM
Słowa kluczowe: poradnictwo zawodowe (vocational guidanace), tranzycje (transitions), konstruowanie/projektowanie życia (life design).
Streszczenie: Zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości implikują zmiany
w sposobach jej opisywania i interpretowania. Także współczesna refleksja poradoznawcza zmierza w kierunku redefiniowania kluczowych kategorii, używanych do
opisywania zjawisk w poradnictwie. Jednym z ważniejszych pojęć, pojawiających
się w analizach z zakresu poradnictwa zawodowego w ostatnich latach – jest tranzycja. W zależności od perspektywy teoretycznej tranzycje są ujmowane jako: okresy
przejściowe z jednego etapu rozwoju na kolejny, jako zmiany spowodowane przez
nagłe, przypadkowe zdarzenie, jako przekształcenie kontekstu (lub kontekstów) lub
jako procesy wypracowywania zmiany. Niezależnie jednak od przyjętego podejścia
tranzycje stają się jedną w wielu kategorii biograficznych, co pociąga za sobą konsekwencje w postaci przekształcania praktyki doradczej, nabycia nowych kompetencji
doradców i zastosowania innych strategii działania. Współcześni doradcy mają za
zadanie wspieranie w opracowywaniu planów kariery projektów dotyczących kolejnych zadań, tworzeniu podmiotowości, konstruowaniu wielu scenariuszy życia oraz
w stawianiu czoła tranzycjom.

Kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego
O czasach, w których dane nam żyć, napisano tak wiele naukowych opracowań, że trudno byłoby je w tym miejscu streścić. Jak refren powtarzają się jednak
dwa słowa: zmienność i niepewność. Globalizacja i chaos powodują, że jedno,
co może współczesny świat zagwarantować człowiekowi, to przeświadczenie, że
nic nie pozostanie takie same, że najprawdopodobniej wszystko niebawem się
zmieni. Przyszłość nie daje się przewidywać na wzór tego, co wcześniej było
znane, dlatego też miejsce planowania długofalowego zajmują małe projekty,
odnoszące się do najbliższej perspektywy czasowej. Permanentnie dokonujące
się przemiany obejmują zarówno sferę życia osobistego, jak i zawodowego. Niepewność staje się normą – niepewne i kruche są relacje: małżeńskie, partnerskie,
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rodzinne i przyjacielskie. Niepewne jest znalezienie i utrzymanie pracy, a ta nadal
jest istotnym wymiarem, wokół którego koncentruje się ludzka egzystencja. Stąd
też zrozumiałe jest stale zwiększające się zapotrzebowanie na profesjonalnych
doradców, którzy będą w stanie redukować obawy przed osobistymi i zawodowymi porażkami w „społeczeństwie ryzyka” (Beck 2004).
Chcąc zrozumieć specyfikę współczesnego poradnictwa zawodowego, konieczne jest zauważenie zmian, jakie zaszły w systemach organizacji pracy,
ponieważ to one wpływają na sposób pojmowania kompetencji zawodowych,
a co za tym idzie – na sposoby ich zdobywania i zatwierdzania. Jean Guichard
i Michael Huteau (Guichard, Huteau 2005), rozwijając rozważania Alaine’a Touraine’a, zwracają uwagę na fakt, iż systemy organizacji pracy przeszły w XX
wieku ewolucję od modelu profesjonalnego, poprzez fordowski do modelu technicznego (kompetencyjnego). W modelu profesjonalnym, gdzie sposób produkcji
był zbliżony do rzemiosła, jednostka w trakcie długotrwałego procesu kształcenia
zdobywała określony kapitał wiedzy i umiejętności (zawód), które stawały się
elementem konstytuującym jej tożsamość. System fordowski wymagał od pracownika jedynie opanowania pewnych prostych czynności, koniecznych do wykonywania zadań na danym stanowisku przy taśmie produkcyjnej oraz umiejętności dopasowania się do grupy pracowniczej, w efekcie czego wystarczające było
kształcenie w miejscu pracy. W modelu technicznym (kompetencyjnym) natomiast
istotne stało się posiadanie przez jednostkę różnych specyficznych umiejętności,
niewiążących się z jednym tylko zawodem, lecz z interakcjami, które tworzy sytuacja pracy, jak np. umiejętność współżycia z innymi ludźmi, pracy w grupie,
działania pod presją czasu, komunikatywności, elastyczności, odpowiedzialności
za wyniki itp. (Guichard, Huteau, 2005). Tak rozumiane kompetencje składają się
na kapitał kariery czyli podmiotowo postrzeganą wartość zasobów personalnych,
umożliwiających ustanawianie i podtrzymywanie zdolności zatrudnieniowej jednostki (Bańka 2007, s. 64).
W kontekście procesów globalizacyjnych te klasyczne modele J. Guichard
i M. Huteau uzupełniają modelem czwartym – chaosu zawodowego. Jego charakterystycznym rysem jest zjawisko współistnienia obok siebie wszystkich powyżej wspomnianych systemów organizacji pracy. Jednocześnie jednak pojawiają
się zjawiska nowe, jak np. fleksybilizacja czasu pracy, rozluźnienie związków
z miejscem pracy, zmiany w zakresie prawa pracy oraz segmentacja rynku pracy
(Guichard, Huteau 2005; Beck 2004). Oznacza to, że obok zatrudnienia, gwarantującego wysoki poziom społecznego prestiżu istnieją miejsca pracy, które nie
zapewniają godnego życia, a kurczący się rynek zatrudnienia zmusza do przerywania karier i poszukiwania innych form wynagradzania za wykonaną pracę.
Wszystko to powoduje, że ludzkie biografie stają się mozaiką różnorodnych epizodów życia (Wojtasik 2003), których scalenie możliwe jest dzięki samorefleksyjności. Tym samym modyfikacji ulegają również zadania systemu edukacyjnego,
który powinien obecnie przygotowywać młodych ludzi do życia w świecie bez
zatrudnienia (Szkudlarek 2005).
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Zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości implikują zmiany w sposobach jej opisywania i interpretowania. Także współczesna refleksja poradoznawcza zmierza w kierunku redefiniowania kluczowych kategorii, używanych
do opisywania zjawisk w poradnictwie (Kargulowa 2004, 2009). Przejście od
systemu profesjonalnego do kompetencyjnego spowodowało, iż zamiast precyzyjnie opisanych zawodów mamy do czynienia z tzw. portfelami kompetencji,
które oznaczają zestawy umiejętności, którymi jednostka dysponuje i które może
wykorzystać w rozmaitych sytuacjach zawodowych. Kariera dawno już wykroczyła poza powszechne utożsamienie jej z sukcesem zawodowym, a nawet poza
sferę zawodową, obejmując inne przestrzenie życia jednostek. Samo zaś poradnictwo zawodowe (częściej nazywane poradnictwem kariery) przybiera postać
poradnictwa biograficznego lub życiowego (Kargulowa 2009; Teusz 2009). W takim kontekście pojawia się w poradoznawczym dyskursie termin tranzycja, oznaczający – najogólniej rzecz ujmując – zmiany, wynikające z dynamiki zdarzeń,
naznaczających ludzkie biografie.

Tranzycja – nowa kategoria biograficzna
Słowo tranzycja, choć brzmi obco i niezrozumiale, nie jest całkowicie nowe
w języku polskim. Można je odnaleźć w dziedzinie biologii, gdzie oznacza jeden
z rodzajów mutacji genowych (Palut, Kostka, Adamczyk 1998); w politologii –
okres przejściowy między następującymi po sobie systemami politycznymi (np.
Łoś-Nowak, Wolański 2002); w technikach cyfrowych – odnosi się do zmiany
stanu logicznego (Karatkiewicz 2005)1.
W refleksji nad poradnictwem pojęcie tranzycji obejmuje różne zjawiska
związane z „przerwami” i „przejściami” w zawodowym i osobistym życiu jednostek. Tak ogólna definicja jednak skłania natychmiast do postawienia pytania
o sens tworzenia nowych kategorii pojęciowych, skoro w poradoznawczym dyskursie od dawna już funkcjonują terminy, takie jak np. sytuacje trudne (Tomaszewski 1982), sytuacje graniczne (Straś-Romanowska 2009), krytyczne wydarzenia
życiowe (Sęk 2001; Teusz 2009,) trudny problem życiowy (Kulczycki 1985) czy
też przesilenia (Szafraniec 1986). Poddając te terminy analizom, można zauważyć wiele elementów wspólnych. Tranzycje z pewnością mogą być sytuacjami
trudnymi w znaczeniu, jakie przypisuje im Tadeusz Tomaszewski. Sytuacje trudne to takie, które wynikają z braku równowagi między potrzebami i zadaniami
1

O tym, że pojęcie tranzycji powoli wkracza do języka polskiego (obok mentoringu, coachingu
i konsultingu), świadczyć może również fakt, iż na rynku już pojawił się nowy zawód – specjalista do spraw tranzycji. Takie ogłoszenie odnalazłam na portalu internetowym http://praca.
money.pl/outsourcing;-;specjalista;ds;tranzycji,warszawa,oferta,697637.html 11.02.2008 . Firma
konsultingowa Accenture szukała osoby, która mogłaby zająć się zarządzaniem procesem w celu
przygotowywania i wdrożenia nowych projektów, analizą istniejących procesów operacyjnych
u klienta oraz ich dokumentacją, zarządzeniem komunikacją, koordynacją oraz raportowaniem
i zarządzaniem obszarami tranzycji (IT, Knowledge Transfer) od klienta do firmy.
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a sposobami i warunkami ich realizacji, co z kolei powoduje, że zwiększa się
prawdopodobieństwo niepowodzenia, a człowiek musi zmobilizować dodatkowe
zasoby, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją (Tomaszewski 1982).
Szczególnie trudnymi sytuacjami są analizowane przez Marię Straś-Romanowską sytuacje graniczne. Taka sytuacja określana jest jako uniemożliwiajca
realizację celów życiowych, wyznaczająca granice możliwości funkcjonowania
w zgodzie z Ja, z osobistymi potrzebami, wartościami czy zasadami. Tego rodzaju sytuacje są postrzegane subiektywnie jako sytuacje bez wyjścia, beznadziejne, nieodwracalnie zamykające jakąś część życia jednostki i odgradzające
ją od dotychczasowych spraw, ludzi, zaangażowań i relacji, trudną do przezwyciężenia granicą bezradności i cierpienia (Straś-Romanowska 2009, s. 75).
W węższym znaczeniu – przywołując przytaczane przez M. Straś-Romanowską
rozważania Karla Jaspersa – sytuacja graniczna jest pewnym doświadczeniem
egzystencjalnym, które jest nieodłączną cechą „osobowej kondycji człowieka
i doświadczanych przez niego nierozwiązywalnych sprzeczności aksjologicznych. To pewien ból, który pojawia się w chwilach, kiedy człowiek podejmuje refleksję nad swoim życiem, dokonuje porządkowania obrazu świata, kreślenia celu
drogi życiowej, odkrywania sensu w kontekście całego życia (Straś-Romanowska
2009). Idąc dalej, można (również za K. Jaspersem) wskazać cztery rodzaje sytuacji granicznych: 1) sytuacja rozbieżności między pragnieniami a możliwościami
ich zaspokojenia, między Ja realnym i Ja idealnym (innymi słowy – doświadczenie granic możliwości własnego działania); 2) przemijanie i śmierć; 3) cierpienie
oraz 4) działanie rywalizacyjne – pojmowane jako rodzaj walki o osiągnięcie lub
utrzymanie pozycji, prestiżu w zbiorowości, a co za tym idzie do zapewnienia
sobie godziwego bytu (Straś-Romanowska 2009). Tranzycje mogą być sytuacjami granicznymi, ale obejmują także zjawiska o innych charakterze. Nie zawsze
bowiem tranzycja jest synonimem beznadziei, cierpienia i doświadczanego bólu
egzystencji, aczkolwiek w każdym przypadku prowadzi do przemiany sposobu
postrzegania i pojmowania świata.
Jeszcze inny termin, o którym należy wspomnieć to krytyczne wydarzenia
życiowe, czyli punkty zwrotne, wydarzenia znaczące, przesilenia – sytuacje,
w których zostaje naruszona dotychczasowa struktura wewnętrznej i zewnętrznej
równowagi osobowej, zakłócone dotychczasowe relacje jednostki ze światem, tak
że znajduje się ona w niezgodności pomiędzy własną osobą a światem zewnętrznym. Dotychczasowe formy przystosowania się podmiotu stają się wysoce niewystarczające i nieprzydatne. Tego rodzaju sytuacje, wyraźnie wyodrębniające się
z biegu codziennych spraw, skłaniają jednostkę do dłuższej koncentracji uwagi,
zatrzymują jej aktywność, zmuszają do nowych zachowań i zmiany, do zastosowania będących dotąd do dyspozycji opanowanych sposobów poznawczego ujmowania rzeczywistości oraz schematów działania – operatorów. Zdarzenia te
odmieniają niejako koleje jej losu (Teusz 2009, s. 86). Również tranzycje, poprzez
fakt wyróżniania spośród wielu codziennych zdarzeń, zmuszanie do dokonywania
zmian, mogą być zdarzeniami krytycznymi, ale także mogą być rozumiane jako
naturalne sytuacje w biegu ludzkiego życia.
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J. Guichard, wprowadzając nową kategorię biograficzną w refleksję nad poradnictwem zawodowym, wskazuje na cztery kluczowe sposoby definiowania
tranzycji:
1) tranzycja jako przejście z jednego etapu na inny;
2) tranzycja jako zmiana spowodowana przez nagłe, przypadkowe zdarzenie;
3) tranzycja jako przekształcenie jednego (lub wielu) kontekstu(ów) oraz jako
regularne przejście jednostki z jednego kontekstu aktywności do innego;
4) tranzycje jako procesy psychospołeczne (Guichard 2007).
•

Tranzycja jako przejście z jednego etapu na inny

Tranzycje rozumiane jako przejście z jednego etapu na inny nazywane są
tranzycjami normatywnymi. Odnoszone są wtedy do rozwoju osobistego i zawodowego, charakteryzują przechodzenie przez kolejne jego stadia. W tym znaczeniu tranzycje stanowią momenty zwykłe, „normalnie” pojawiające się w biegu
życia. Były one przedmiotem zainteresowań badawczych w drugiej połowie XX
wieku, skupionych wokół zagadnień rozwoju kariery, np. w pracach Eli Ginzberga, Donalda Supera, którzy w swoich koncepcjach rozwoju zawodowego wskazywali etapy i progi pomiędzy nimi. Takimi naturalnymi etapami było wzrastanie,
eksploracja, zajmowanie pozycji, a następnie jej utrzymanie aż do okresu odchodzenia z pracy i przeniesienia ciężaru aktywności na sferę pozazawodową (Bańka
2007; Wojtasik 1993; Paszkowska-Rogacz 2003; Guichard 2005).
W polskiej literaturze tranzycja najczęściej dotyczy wejścia młodych ludzi
w świat pracy. W takim znaczeniu także pojawia się ten termin w pracach Augustyna Bańki, który pisząc o transnacjonalizacji rynków wskazuje ścieżki tranzycji,
np. z nauki szkolnej do rynku pracy, z niepełnosprawności do pełnoprawności,
z bezrobocia do rynku pracy (Bańka 2003, 2005). Traktuje on jednak tranzycję nie jako jednorazowy akt podjęcia pracy przez młodego człowieka po zakończeniu szkoły, lecz jako rozciągnięty w czasie proces przechodzenia od
młodzieńczej zależności do dorosłej niezależności w aspekcie ekonomicznym,
rodzinnym, możliwości utrzymania własnego gospodarstwa domowego (Bańka 2007, s. 16–17). Tranzycje są również przedmiotem badań podjętych przez
Bohdana Rożnowskiego, który przytacza w swojej pracy cztery koncepcje: deterministyczną, randomizacyjną, chaosu i strategiczną (2009, s. 34). Chociaż
ujmuje tranzycję jako „przejście z jednej sytuacji egzystencjalnej do drugiej”
(Ibidem, s. 21), „przejście między światami, z których jeden jest bardzo mało
znany z bezpośredniego doświadczenia” (Ibidem, s. 13), to jednak wszystkie
jego rozważania koncentrują się właśnie na przechodzeniu młodzieży z sytemu edukacyjnego (znanego) do świata pracy (nowego i nieprzewidywalnego).
W podobnym znaczeniu pojęcie tranzycji pojawia się również w tym rozumieniu w raportach z badań. Na przykład w odniesieniu do przechodzenia młodzieży niewidomej i słabowidzącej ze szkół do zakładów pracy raporcie Romana
Ossowskiego i Magdaleny Muszalskiej (Ossowski, Muszalska 2006), w raporcie
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Bohdana Rożnowskiego, Krzysztofa Markowskiego i in. badających rynek pracy
w województwie lubuskim i zwracających uwagę na tranzycje młodzieży z systemu
edukacji na rynek pracy (Rożnowski, Markowski i in. 2006, s. 20) oraz w pracy pod
red. Ryszarda Gerlacha Praca człowieka w dwudziestym pierwszym wieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia (Gerlach 2008).
Edyta Malinowska przedstawia cały okres dorastania jako tranzycję – okres
przejściowy (trazytywny) między dzieciństwem a dorosłością, czyli posiadający
tylko charakter przygotowania się do życia dorosłego. W tym sensie młodość to
„przejście intencyjne kierowane na wydoroślenie” (Malinowska 2008, s. 37), a co
za tym idzie konieczna jest realizacja zadań rozwojowych przypadających na tę fazę
życia, aby stać się w dorosłości pełnoprawnym członkiem społeczeństwa2.
•

Tranzycja jako zmiana spowodowana przez nagłe, przypadkowe zdarzenie

Drugi sposób definiowania tranzycji związany jest z pracami Nancy Schlosseberg, która zauważyła, że zachowania osób dorosłych znacznie łatwiej jest wyjaśnić i zrozumieć na podstawie istotnych zdarzeń z ich życia niż na podstawie
chronologicznego wieku. Tranzycja według niej to każde zdarzenie (lub brak
przewidzianego zdarzenia), mające na celu przekształcenie relacji, rutynowego
postępowania, przekonań i ról jednostki (Schlossberg, Waters, Goodman 1995,
s. 27). Są to zatem takie wydarzenia, które w znaczący sposób przekształcają
codzienne życie. Zmiany spowodowane przez nagłe, przypadkowe zdarzenie –
mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Może to być np.: zwolnienie
z pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby; ale też: otrzymanie podwyżki, niespodziewana propozycja nowej, atrakcyjnej pracy. Zmiana może być także spowodowana
przez nieobecność zdarzenia, które w tzw. „normalnych warunkach” byłoby oczekiwane (np. nieotrzymanie awansu w sytuacji, gdy się go spodziewało).
Podkreślić jednak należy, że dane zdarzenie jest tranzycją jedynie wtedy, gdy
jednostka zdarzenie to postrzega i odczuwa jako tranzycję. To znaczy, że zdarzenie takie samo lub podobne dla jednej osoby może stanowić tranzycję, dla drugiej
zaś – nie. Na przykład dla absolwenta liceum rozpoczęcie nauki na studiach może
nie być tranzycją, jeżeli zdarzenie to w niewielkim tylko stopniu zmienia jego codzienne życie (np. nadal mieszka ze swoją rodziną i obraca się wśród tych samych
przyjaciół itp.). Dla innego, który musi się przeprowadzić i znaleźć nowe miejsce
zamieszkania, wejść w nowe środowisko, znaleźć nowych przyjaciół, zapracować
na nową pozycję społeczną w grupie rówieśniczej – to samo zdarzenie zmusza
2

E. Malinowska prezentuje w swojej książce dwa przeciwstawne stanowiska, z których analizowana jest problematyka młodzieży. Pierwsze z nich traktuje młodość jako tranzycję – fazę wstępną
do dorosłego życia, drugie – podkreśla moratoryjny wymiar dorastania. W przeciwieństwie do
podejścia trazytywnego ta druga perspektywa teoretyczna traktuje młodość jako otwarty i samodzielny etap życia, którego istotą wcale nie jest ukierunkowanie na osiągnięci dorosłości, lecz
zdobywanie różnorodnych doświadczeń, wchodzenie w różne role, korzystanie z przywilejów
młodości, czy wreszcie – jak w koncepcji E.H. Eriksona – kryzys tożsamości (Malinowska 2008,
s. 38–39, 141–143).
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do przekształcenia dotychczasowego postępowania, a często i sposobu myślenia
(Guichard, Huteau 2005).
Rozbudowując swoją koncepcję, N. Schlossberg wyróżnia trzy rodzaje tranzycji:
• antycypowane,
• nieprzewidziane i
• spowodowane niewystąpieniem zdarzenia (nonevents – niezaistniałe).
Tranzycje antycypowane to takie, które można przewidzieć. Wynikają one
z biegu życia (jak tranzycje normatywne), są elementami zwykłych biografii (np.
dla ucznia klasy maturalnej będzie to zdanie matury). Tranzycje nieprzewidziane
to takie, które wydarzają się nagle i niespodziewanie. Tranzycje spowodowane
niewystąpieniem zdarzenia (nonevents) mogą dotyczyć kilku różnych sytuacji.
Po pierwsze mogą to być zdarzenia osobiste (np. niezdanie matury w sytuacji,
gdy sądziło się, że jest zdana, przekonanie o szczęśliwym związku w sytuacji, gdy
partner zdradza); po drugie – zdarzenia, które dotyczą jednostki jedynie w sposób
pośredni (np. niezdanie matury przez przyjaciela, z którym dana osoba miała iść
na studia), jeszcze inne – mogą „wynikać” ze zdarzenia (np. utrata posady przez
ojca przyjaciółki i w konsekwencji niespodziewana przeprowadzka całej jej rodziny). Mogą to być również zdarzenia „odroczone” – niejako „odłożone na czas
późniejszy” – takie zdarzenie wprawdzie nie zaistniało, ale może jeszcze zaistnieć
– powoduje narastanie obaw i niepewności co do przyszłości oraz spodziewanie
się najgorszego (Guichard, Huteau 2005)3.
•

Tranzycja jako przekształcenie kontekstu(ów)

Kolejną ciekawą koncepcję rozumienia tranzycji proponuje Urie Bronfenbrenner, który analizuje tranzycje ekologiczne. Tranzycja w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu, wiąże się z przekształceniem kontekstu (lub wielu kontekstów),
w których uczestniczy jednostka i polega na modyfikacji jej pozycji w danym środowisku. Tranzycję ekologiczną może stanowić np. dla jedynaka pojawienie się
młodszego rodzeństwa. Nowa sytuacja modyfikuje jego rolę – jest już nie tylko
dzieckiem, ale także starszym bratem/siostrą, co w istotny sposób zmienia jego
aktywność i relacje z otaczającym światem. Tranzycje ekologiczne są jednocześnie konsekwencjami, jak i źródłami procesu rozwoju.
Bronfenbrenner analizuje cztery poziomy, których tranzycje mogą dotyczyć:
• mikrosystem,
• mezosystem,
• egzosystem,
• makrosystem.
3

N. Schlosseberg, rozwijając swoją koncepcję, proponuję model interakcji w poradnictwie dla
osób w sytuacji tranzycji, oparty na analizie tzw. czterech S – situation (sytuacja, w jakiej znajduje się osoba potrzebująca pomocy), self (ja – zasoby własne jednostki), support (wsparcie, na
które może liczyć) i strategies (strategie, które może wykorzystać dla rozwiązania problemu).
Szerzej na ten temat w polskim wydaniu książki J. Guicharda i M. Huteau Psychologia orientacji
i poradnictwa zawodowego (2005, s. 206–208).
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Mikrosystemy to systemy, w których jednostka jest bezpośrednim uczestnikiem nawiązywanych interakcji (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, miejsce
pracy itp.). Mezosystemy to zespoły wzajemnych relacji pomiędzy dwoma lub kilkoma różnymi środowiskami lub otoczeniami, w których rozwijająca się jednostka
aktywnie działa (Bronfenbrenner, cyt. za Guichard, Huteau 2005, s. 189). Jednostka działa w wielu środowiskach (np. dom i szkoła, praca, grupa przyjaciół, hobby
itp.) i w każdym z nich może zajmować odmienne pozycje (np. nieśmiały uczeń
w nowej klasie i zaradny starszy brat w domu). Istnienie mezosystemów prowokuje pojawianie się tranzycji ról, czyli modyfikowanie swoich zachowań
w zależności od podejmowanej roli.
Egzosystem tworzą „środowiska, których jednostka nie jest aktywnym uczestnikiem, lecz które mogą na nią wpływać poprzez to, co w nich zachodzi, lub same
mogą znaleźć się pod wpływem jednostki” (Bronfenbrenner 1979, cyt. za Guichard 2005, s. 187)). Na przykład miejsce pracy rodziców nie jest bezpośrednim
środowiskiem funkcjonowania dziecka, ale fakt zwolnienia ojca z pracy może
zmusić całą rodzinę do przeprowadzki i zmiany sposobu życia; doświadczenia
szkolne starszego brata mogą młodszemu pomagać w nauce i choć bezpośrednio
ten młodszy nie mógł w szkolnej drodze brata towarzyszyć, to może uda mu się
uniknąć błędów, które ten starszy popełnił.
„Mikro-”, „mezo-” i „egzosystemy” tworzą makrosystem. Odnosi się on –
z jednej strony – do kontekstów ekonomicznych, społecznych i technicznych, które determinują pewne możliwości zawodowe, z drugiej zaś – oznacza całą tzw.
„oprawę ideologiczną”, zapewniającą trwałość kultury i społeczeństwa. Makrosystem tworzy najszerszy kontekst ludzkiej egzystencji, ponieważ składa się na
niego religia, ideologie, język, powszechnie podzielane poglądy, zbiorowe wyobrażenia i reprezentacje świata.
Jednostka funkcjonuje w wielu kontekstach, jest zaangażowana w różne
systemy, próbuje sprostać wielu – często rozbieżnym – oczekiwaniom i wymaganiom, dlatego też regularnie, nawet codziennie, dokonuje przejść pomiędzy
różnymi formami aktywności – wychodząc do pracy staje się pracownikiem,
wracając do domu staje się mężem/żoną, rodzicem, umawiając się ze znajomymi – ich kolegą/przyjacielem (Guichard, Huteau 2005). Doskonałą ilustracją tych
codziennych tranzycji jest Tęczowy model kariery D. Supera, który w przestrzeni ludzkiego życia sytuuje role: dziecka, ucznia, pracownika, obywatela, rodzica
i wreszcie osoby bawiącej się. Rozwój jednostki dokonuje się nie tylko linearnie
w biegu jej życia, ale również dzięki współistnieniu w tym samym czasie różnych
ról, które nawzajem się mogą uzupełniać bądź też ze sobą konkurować. A. Bańka
w odniesieniu do tranzycji pomiędzy domenami życia używa określenia transgresja sytuacyjna (Bańka 2005a, s. 38).
•

Tranzycje psychospołeczne

Ostatni sposób rozumienia tranzycji to tranzycje psychospołeczne. Koncepcja tranzycji psychospołecznych pojawiła się w 1971 roku, wypracowana została
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przez Colina Murray Parkesa. Tranzycje w niej są definiowane jako istotne zmiany w przestrzeni życia, zachodzące we względnie krótkim przedziale czasu, lecz
wywołujące długo utrzymujące się skutki i szeroko oddziałujące na przeświadczenia jednostki na temat świata (assumptive world) (Guichard 2007, s. 432). Przeświadczenia na temat świata to wiedza i przekonania jednostki, jej interpretacja
przeszłości i oczekiwania dotyczące przyszłości, projekty i uprzedzenia. Tranzycje zmuszają jednostkę do zmodyfikowania sposobu widzenia świata, postrzegania go nie tylko takim, jakim faktycznie jest, ale dokonując jego oglądu i oceny,
antycypowania tego, co możliwe, prawdopodobne, idealne lub niechciane. Tranzycje prowokują pojawianie się pytań o sens tworzonych projektów i o sens życia
w ogólności. Jedno bowiem zdarzenie (np. utrata pracy) prowadzi do licznych
zmian w całej przestrzeni życia i jednocześnie zmienia stosunek wobec świata.
Zamiast optymizmu i ufności pojawia się sceptycyzm, podejrzliwość i ostrożność,
gdyż świat zaczyna być postrzegany jako niebezpieczny, groźny i niepewny. Na
skutek pojawienia się sprzeczności jednostka podejmuje trud zmiany swoich postaw, wyobrażeń i oczekiwań, aby mogła osiągnąć pożądaną równowagę.
Raymond Dupuy uważa, że tranzycje to: procesy wypracowywania zmiany,
o źródłach zewnętrznych lub/i wewnętrznych, które pozwalają jednostce, w krótszej lub dłuższej czasoprzestrzeni (fazy, które odnajdujemy w całym cyklu życia)
rozwinąć aktywne działania, służące obronie tożsamości ról, które jednostka ceni,
oraz/lub pozwalają jednostce przemieścić się ku nowej równowadze tożsamościowej w interakcji z innymi osobami (Guichard, Huteau za Dupuy 2005, s. 194).
Zwraca zatem uwagę na proces personalizacji, na aktywne działania, na wysiłek,
jaki jest podejmowany na rzecz zrealizowania swego potencjału, „zgrania” ideałów z aktualną sytuacją.
•

Inne sposoby rozumienia tranzycji

W polskich publikacjach można odnaleźć jeszcze inne znaczenia pojęcia
tranzycja. Według A. Bańki wiąże się ona także ze zjawiskiem ruchliwości zawodowej, czyli jest to pojawianie się i zanikanie zawodów, niemożność zaplanowania i realizacji całożyciowej kariery w ramach jednego zawodu, oraz odchodzenie
od traktowania wyboru zawodu jako najważniejszej decyzji życiowej i najważniejszego zadania rozwojowego (Bańka 2003, s. 16).
Konstruując swoją koncepcję poradnictwa transnacjonalnego, A. Bańka
(2006) pisze także o tranzycjach międzykulturowych, które rozumie jako przejście z jednej kultury do innej4. Zarówno tranzycje między kulturami narodowymi,
jak i między kulturami organizacyjnymi mogą być źródłem szoku kulturowego
i prowadzić mogą do procesów adaptacji (Bańka 2006). Pojawia się także termin
4

Cały podpunkt (3.3.1) poświęcony jest omówieniu zagadnienia Zarządzanie karierami ekspatriantów w tranzycjach międzykulturowych, określać cykl tranzycji – od pracy w kraju macierzystym poprzez kulturową adaptację do powrotu i readaptacji do środowiska ojczystego (Bańka
2006, s. 92).
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retranzycja zawodowa, ale nie jest on bliżej zdefiniowany i można się jedynie
domyślać, iż chodzi tu o powrót do kultury, z której się jednostka wywodziła.
Na globalnych rynkach zatrudnienia – jak twierdzi A. Bańka – przygotowanie do
tranzycji i retranzycji zawodowej jest jednym z zadań poradnictwa transnacjonalnego (Bańka 2006).
A. Bańka podaje także definicję tranzycji, pisząc, iż jest to sekwencja procesów (wymiarów) akumulacji kompetencji życiowych, tj. kapitału kariery
umożliwiającego samodzielne życie w poczuciu bezpieczeństwa w: a) sytuacji
permanentnej zmiany przechodzenia z pracy do pracy, z zawodu do zawodu, od
bezrobocia do zatrudnienia, od niepełnosprawności (jako niezdolności do pracy)
do sprawności (zdolności do pracy), z jednego stadium życia do innego, od jednej
roli do innej; b) w rzeczywistości instytucjonalnej wyznaczającej rytm życia społecznego (Bańka 2003, s. 20).

Tranzycje a poradnictwo konstruowania własnego życia
(Counselling for Life Design)
Wszelkie przejścia, zmiany i transformacje łączy fakt stawiania jednostki
w pewnym stanie dysonansu, któremu mogą towarzyszyć uczucia pozytywne (np.
w sytuacji przyśpieszenia awansu) lub negatywne (w sytuacji nagłej utraty pracy
czy żałoby). Zmuszona jest ona wtedy do ponownego zdefiniowania istotnych dla
siebie ról, nakreślenia kierunków działań oraz zmodyfikowania swoich wyobrażeń. Jest to konieczne, aby dokonać integracji różnych aspektów życia. Wobec takich zadań jednostka często staje bezradna i potrzebuje pomocy, wymaga wsparcia profesjonalistów, stąd też wzrastające znaczenie poradnictwa zawodowego. Te
zmiany jednocześnie powodują ewolucję zadań poradnictwa.
Przyglądając się działaniom, jakie były oferowane przez doradców od początku istnienia poradnictwa zawodowego, można zauważyć, że zawsze pomagali oni w dokonaniu pewnego przejścia (czyli właśnie tranzycji), tylko wraz
z upływem czasu zmienił się charakter tych przejść oraz znacznie wzrosła ich
ilość. W profesjonalnym systemie organizacji pracy jednostka dokonywała
w zasadzie tylko jednego przejścia/tranzycji – od szkoły do zawodu. W systemie
fordowskim podobnie – momentem przełomowym było wejście w środowisko
pracy i dostosowanie się do niego; natomiast w technicznym systemie pracy –
znaczenia nabrały przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami życia i kariery.
Współczesny model związany z globalizacją, segmentacją rynku pracy i chaosem
zawodowym – obfituje w zjawiska nieprzewidziane, powtarzające się i obejmujące różne sfery życia.
W okresie dominacji profesjonalnego i fordowskiego modelu organizacji pracy poradnictwo zawodowe starało się pomagać jednostkom w dopasowaniu do
konkretnego zawodu czy stanowiska pracy. Obecnie taki tradycyjny model poradnictwa diagnostycznego jest już uważany za niewystarczający. Następuje odejście
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od modelu dyrektywnego instruowania/informowania na rzecz edukacyjnego pomagania w przechodzeniu kolejnych etapów w rozwoju zawodowym, przygotowanie do radzenia sobie z kolejnymi progami rozwojowymi. Doradcy pomagają
w opracowywaniu planów kariery, projektów dotyczących kolejnych zadań, które
jednostka kolejno sobie wyznacza na przestrzeni życia. A ponieważ – jak zauważa Anthony Giddens – życie jest postrzegane jako seria przejść (Giddens 2001,
s. 110–111), niezbędną umiejętnością staje się stawianie czoła licznym tranzycjom.
Planowanie kariery we współczesnym świecie nabiera coraz częściej jeszcze
innego znaczenia – staje się elementem tworzenia swojej własnej podmiotowości
(Jacyno 2007; Giddens 2003). Aktywność w sferze zawodowej jest postrzegana
jako silnie związana z innymi rolami życiowymi i nabiera szczególnego sensu
właśnie w relacji z nimi. Poznawanie siebie, swoich skłonności, upodobań, zdolności służy nabywaniu kompetencji nie tylko w zakresie konstruowania własnego
życia, ale również tworzenia swojego Ja. Współczesna kultura indywidualizmu
niestety nie sprzyja odnajdywaniu w tej kwestii oczekiwanej pomocy. Wprawdzie
ma charakter terapeutyczny i podpowiada jak żyć, a nawet przedstawia szeroką ofertę tożsamościową, to jednak każdy wybór traktuje jako jednakowo dobry.
W obawie przed posądzeniem o nietolerancję nie odsyła do żadnych wartości
i pozostawia zagubione jednostki pod wpływem „uroku niepewności”. Dlatego
też poradnictwo zawodowe zmierza w kierunku działań o charakterze liberalno-terapeutycznym, gdzie rolą doradcy jest pomoc w indywidualnym uczeniu się
refleksyjnego (re)konstruowania biografii, wspieranie w uczeniu się tolerancji
lęków i niepewności (Wojtasik 2003, s. 349). A. Bańka za cel poradnictwa w tranzycji uznaje udzielanie wsparcia w konstruowaniu wielu scenariuszy życia (choć
żaden z nich nie daje gwarancji na sukces, powodzenie i bycie szczęśliwym),
umożliwiających adaptację do różnych środowisk, ukazywanie możliwości życia
i rozwoju w permanentnej zmianie, udzielanie klientom pomocy w zmniejszaniu
ryzyka, udzielanie wsparcia w ustawicznej odnowie potencjału osobowości (Bańka 2007). Podobnie widzi zadania poradnictwa Bill Law, który postuluje zapewnienie pomocy w zakresie rozwijania samoświadomości, konstruowania przez
klientów wielu „potencjalnych Ja” oraz nabywania umiejętności elastycznego
myślenia, umożliwiającego szybkie i bezbolesne porzucanie wcześniej przyjętej
perspektywy na rzecz innych rozwiązań (Law: za Guichard 2005, s. 180).
Mark Savicas, Jean Guichard, Marie Eduarda Duarte, redefiniując współczesne poradnictwo zawodowe, funkcjonujące w warunkach globalizacji i niepewności, określają je jako Counselling for Life Designe, co należy rozumieć jako
poradnictwo konstruowania swojego życia, konstruowania swojego Ja, w którym zadaniem doradcy jest towarzyszenie jednostce w procesie tworzenia swojej
tożsamości (Savicas, Duarte, Guichard i in. 2010, s. 8–9). W takim kontekście
wyzwaniem i zadaniem współczesnego poradnictwa jest całożyciowa pomoc prospektywna i reaktywna (Kwaśnica 1994) – wspieranie jednostek w radzeniu sobie
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z tranzycjami wyznaczającymi bieg życia, zarówno pomoc w przygotowaniu się
na tranzycje, jak i pomoc w radzeniu sobie w sytuacji tranzycji. Towarzyszenie
jednostce w doświadczaniu przemieszczania się pomiędzy kontekstami, w angażowaniu się i dystansowaniu jednocześnie do pełnionych ról, w ocenianiu ryzyka
i szans, które ze sobą niosą.
Pociąga to za sobą konsekwencje w postaci przekształcania praktyki poradniczej, nowych kompetencji doradców i zastosowania innych strategii działania.
Nie chodzi tu o posiadanie nowych, specjalistycznych narzędzi diagnostycznych
czy nowych technik pracy, lecz ważne stają się same relacje, interakcje między
doradcą a klientem, które tworzą przestrzeń dialogu i pozwalają na podjęcie refleksji nad samym sobą, nad historią własnego życia, rolami życiowymi, a następnie umożliwiają osadzenie zgłaszanego problemu w nowej historii. Istotne są
zatem kompetencje etyczne, dzięki którym doradca towarzyszy, asystuje, wspiera
klientów w dokonywaniu tranzycji oraz budowaniu wielu możliwych rozwiązań.
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Transition as a new biographical category in contemporary career counselling
Key words: vocational counselling, transitions, life design.
Summary: Changes happening in the surrounding reality imply changes in how the
reality is described and interpreted. Present thoughts on counselling studies aim at
redefining key categories, which are used to describe the phenomena in counselling.
In recent years transition has been an important term that has been appearing in vocational counselling analysis. Depending on the theoretical perspective transitions
are defined as: the passage from one stage of human development to the next; as
changes caused by sudden accidental event; as a transformation of context or as
processes in working out the change.
Regardless of the approach taken, transitions are becoming one of many biographical categories, which results in consequences such as transforming counselling practice, acquiring new counsellor competences and applying different action
strategies. Contemporary counsellors have the task of supporting people working
out career plans, supporting projects concerning new tasks, supporting forming an
identity, supporting facing transitions and constructing alternative life scripts.
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W POSZUKIWANIU TEORETYCZNYCH
PODSTAW PORADNICTWA DLA DOROSŁYCH.
SPOTKANIE ZE SPYROSEM KRIWASEM
Słowa kluczowe: konstruktywizm (constructivism), konstrukcjonizm społeczny
(social constructionism), poradnictwo kariery (career counseling), narracja (narrative), nadawanie znaczeń (meaning-making).
Streszczenie: Gwałtowne zmiany społeczno-ekonomiczne odciskają głębokie
piętno na biografiach ludzi, a więc również na skierowanym do nich poradnictwie, zwłaszcza poradnictwie kariery. Zmienia się także samo rozumienie kariery.
Wszystko to sprawia, że poradoznawstwo poszukuje nowych koncepcji opisu tej
płynnej i niejednoznacznej rzeczywistości oraz sposobów jej interpretacji. Jednocześnie zmieniają się same nauki społeczne – następuje przejście paradygmatyczne od pozytywizmu do interpretatywizmu. Orientacje ulokowane w tym nowym
paradygmacie rozumiejącym, zakorzenione w tradycji fenomenologiczno-hermeneutycznej, stają się atrakcyjnym polem poszukiwań badawczych oraz zdają się
odpowiadać na współczesne potrzeby zarówno teorii, jak i praktyki poradnictwa.
Jednym z takich stanowisk jest obecne podejście konstruktywistyczne łączące
w sobie tradycje kognitywistyki i konstrukcjonizmu społecznego. Stanowisko to
zdaje się być radykalne, gdyż kwestionuje istnienie obiektywnie poznawalnej rzeczywistości i proponuje nową ontologię społeczną, gdzie jest możliwych wiele rzeczywistości społecznych konstruowanych przez jednostki i grupy w trakcie wzajemnych interakcji poprzez uzgadnianie i nadawanie znaczeń tej rzeczywistości. Stąd
kariera, ale także tożsamość jest konstruowana, a nie odkrywana. Konstruowanie
dzieje się poprzez narracje. Stanowisko to ma głębokie i szerokie implikacje dla
poradnictwa kariery. Interesującą propozycję aplikacji konstruktywizmu do poradnictwa zaprezentował grecki badacz Spyros Kriwas.

Konteksty poszukiwań
Tradycyjnie głównym zadaniem polskiego poradnictwa było wspomaganie
młodzieży. Obecnie częściej dotyczy ono jednak osób dorosłych i stąd pojawił
się problem z odpowiedzią na pytanie o charakter i sposób uprawiania takiego
poradnictwa, będącego u nas nowością, zwłaszcza w odniesieniu do poradnictwa
kariery. Zmiany ekonomiczne i społeczne nie pozostały bez wpływu na teorie rozwoju kariery, jej percepcję, jak również tożsamość samych doradców. To z kolei
wpłynęło na percepcję i praktykę poradnictwa kariery. Zmieniają się dotychcza-
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sowe relatywnie stabilne ścieżki kariery, na których pracownicy mogli pozostawać całe życie. Takiej koncepcji kariery odpowiadało zaś poradnictwo zajmujące
się opisową charakterystyką obu składników pracy, tzn. zarówno miejsca pracy,
jak i jednostki, które to składniki powinny być do siebie optymalnie dopasowane.
Gwałtowne zmiany społeczno-ekonomiczne wymuszają głębokie zmiany w koncepcji kariery. Następuje przejście od poradnictwa zawodowego do poradnictwa
kariery, zamazuje się sztuczna granica między doradztwem osobistym a doradztwem kariery. Nieadekwatna okazuje się tradycyjna, głównie o charakterze ekonomicznym i diagnostycznym (zwłaszcza psychometrycznym), koncepcja kariery, a wyłaniająca się nowa, która postrzega ją jako subiektywnie determinowaną,
ciągle poszukuje teoretycznego umocowania.
Wyłaniająca się nowa koncepcja kariery opisuje całożyciowy rozwój jednostki w kontekście uczenia się i pracy. To jest proces a nie predeterminowana struktura. Poradnictwo kariery może już dłużej nie zajmować się tylko i wyłącznie
pomocą w dokonywaniu „mądrego” wybory zawodowego. Ta zmiana charakteru
poradnictwa, opierającego się na jakości ustanowionego związku między doradcą
a radzącym się, zmienia także tożsamość doradców: od eksperta orientacji i poradnictwa zawodowego do facylitatora osobistego zaangażowania jednostek w planowanie
ich własnych karier1. W konsekwencji tej zmiany doradcy muszą zredefiniować metody i techniki swojego działania, poszukać podejść, które zbliżą ich do praktycznych
codziennych kwestii. W związku z tym poczęto w poradoznawstwie podejmować próby
wypracowywania koncepcji, pomysłów i rozwiązań w poradnictwie dla dorosłych.
Takie próby podejmowane są między innymi w ramach Naukowego Seminarium Poradoznawczego (NSP), organizowanego przez Dolnośląską Szkołę
Wyższą we Wrocławiu2. NSP cieszy się sporym powodzeniem, każde spotkanie
1

2

Warto zauważyć, że w polskim poradoznawstwie temat ten jest szeroko opisywany, żeby przywołać dla przykładu prace choćby: Malewski (2003), Wojtasik (2003), Kargulowa (2005).
W trakcie I cyklu spotkań swoje wystąpienia miało kilku uznanych rodzimych poradoznawców,
obecnie pojawiają się także specjaliści z zagranicy. Podczas I edycji poruszane były następujące kwestie: I. „Teoretyczne perspektywy badań nad poradnictwem edukacyjno-zawodowym”
(prof. dr hab. B. Wojtasik DSW), II. „Metodyka pisania prac naukowych i popularnonaukowych”
(prof. dr hab. J. Kargul DSW), „Rodzaje problemów rozwiązywanych w poradnictwie kariery”
(dr A. Czerkawska DSW), III. „Czas w poradnictwie. Rozumienie – zarządzanie – doświadczanie”
(dr E. Siarkiewicz DSW i UZ), IV. „Odmienność – zrozumienie – zaufanie. O potrzebie dialogu w poradnictwie” (dr V. Drabik – Podgórna UWr.), V. „O poradnictwie zapośredniczonym”
(dr D. Zielińska – Pękał UZ), VI. „Gra symulacyjna dotycząca recenzowania wybranych artykułów poradoznawczych” (prof. dr hab. J. Kargul DSW), VII. „Feministyczna krytyka poradnictwa”
(dr E. Zierkiewicz UWr.). Tematyka obecnej II edycji prezentuje się następująco: I. „Poradoznawstwo. Kontynuacja dyskursu ” (prof. dr hab. A. Kargulowa DSW), II. „The social constructionism
and constructivism in career counselling intervention: basic theoretical points and practical implications” (prof. S. Kriwas, Uniwersytet w Patras), III. „Przemiany organizacyjne w poradnictwie kariery” (dr M. Szumigraj UZ), IV. „Zaangażowane badania w działaniu. Pedagogiczno-antropologiczny wymiar studiów społecznych” (prof. dr hab. B.D. Gołębniak DSW), V. „Badania biograficzne jako
sposób poznawania i rozumienia narracyjnej tożsamości. Narracje rodzinne jako studium przypadku”
(prof. dr hab. M. Nowak – Dziemianowicz DSW), VI. „Działania pomocowe poradni psychologiczno-pedagogicznej – implikacje zmian” (dr B. Skałbania PR), VII. „Rodzinne uwarunkowania wyboru
kariery – ujęcie ilościowe vs jakościowe” (dr A. Paszkowska-Rogacz UŁ).
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gromadzi kilkudziesięcioosobową rzeszę uczestników. Seminarium ma formułę
dwuczłonową: w pierwszej części występujący prelegent przedstawia wybrany
problem, który następnie, w drugiej części, jest tematem warsztatów, przybierających niekiedy postać dyskusji lub konwersatorium, innym razem zaś gier symulacyjnych lub też ćwiczeń z zastosowaniem prezentowanych nowatorskich metod
doradczych. Uczestnikami Seminarium są doradcy-praktycy z rozmaitych instytucji pomocowych oraz pracownicy naukowi, doktoranci, studenci i absolwenci
DSW. Seminarium stanowi rodzaj wspólnej platformy wymiany doświadczeń zarówno pomiędzy praktykami zainteresowanymi nowymi trendami poradniczymi
i jednocześnie czującymi potrzebę uzupełnienia swych codziennych doświadczeń
o inne, głębsze i szersze spojrzenie na rzeczywistość („refleksyjni praktycy”); jak
i teoretykami wykorzystującymi okazję do kontaktu z empirią oraz wszystkimi
pozostałymi osobami, którym bliskie są kwestie związane z poradnictwem, a refleksyjność nie jest pustym pojęciem. Kierownikiem naukowym Seminarium od
samego początku jest profesor Bożena Wojtasik.
Jednym z gości NSP był grecki specjalista z zakresu poradnictwa kariery,
profesor Spyros Kriwas. Jest on profesorem Laboratorium Rozwoju Kariery oraz
Poradnictwa Kariery na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Patras. Jest także
praktykującym doradcą kariery, założycielem i opiekunem naukowym Biura Karier owego uniwersytetu. Jego zainteresowania badawcze, a zarazem wykładane
przedmioty, to m.in.: „poradnictwo i rozwój kariery”, „systemowe teorie edukacji”, „poradnictwo multikulturowe”, „szkoła jako system społeczny”. Specjalizuje się w szkolnym poradnictwie kariery, zajmuje się badaniami nad ponowoczesną wielokulturowością i systemami społecznymi. Jest aktywnym członkiem
Hellenistycznego Towarzystwa Poradniczego, był jego wiceprzewodniczącym
i członkiem Rady Nadzorczej. Przez 9 lat reprezentował Grecję w Radzie Nadzorczej FEDORA (Forum D’Orientation Academique). Autor wielu artykułów
związanych z przedmiotem swoich zainteresowań badawczych, publikowanych
w greckich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji naukowych i programów badawczych.
Spyros Kriwas wygłosił wykład pt. „The social constructionism and constructivism in career counselling intervention: basic theoretical points and practical implications” („Konstrukcjonizm społeczny i konstruktywizm w poradnictwie kariery: podstawowe problemy teoretyczne oraz praktyczne”) i poprowadził
warsztat na temat: „Solution-focused strategies for career counseling interventions” („Strategie poradnictwa kariery zorientowanego na rozwiązanie problemu”).
Spotkanie z nim było okazją do skonfrontowania naszych rodzimych rozważań poradoznawczych z ustaleniami zagranicznymi. Z satysfakcją można
skonstatować, że polskie poradoznawstwo nie może mieć żadnych kompleksów
względem europejskiej refleksji nad poradnictwem. Okazało się, że bardzo wiele
wątków i kwestii nie jest obcych polskim badaczom poradnictwa, wręcz przeciwnie – znajdują się one w centrum naszych współczesnych rozważań i stanowią ich
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niezwykle żywą część. Zwłaszcza te związane z tradycją fenomenologiczno-hermeneutyczną, do której współczesne poradoznawstwo silnie nawiązuje. Kriwas
zaprezentował jednak jedną z najnowszych teorii wydającą się dzisiaj niezwykle atrakcyjną, a zarazem inspirującą, zwłaszcza w kontekście kształtowania się
poradnictwa dla dorosłych, która zdaje się być jeszcze niedostatecznie obecna
w poradoznawstwie, a mająca dla niego tak wiele istotnych implikacji. Kriwas
przedstawił bowiem podejście konstruktywistyczne w poradnictwie kariery wraz
z owymi teoretycznymi i praktycznymi implikacjami. Podejście wkraczające zdecydowanie do nauk społecznych3.

Ogólne uwagi na temat orientacji konstruktywistycznej
Warto tytułem wstępu, zanim przejdę do bardziej szczegółowego zaprezentowania poglądów Kriwasa, zauważyć, że orientacja konstruktywistyczna jest silnie
zakorzeniona w refleksji filozoficznej i społecznej (zwłaszcza w kognitywistyce),
której ślad znaczony jest takimi nazwiskami, jak Kant czy Piaget. Jednakże jej
najnowsze oblicze wydaje się być radykalne i nawiasem mówiąc przez to zapewne tak świeże i atrakcyjne. Związane jest z przełomem paradygmatycznym, jaki
dokonał się w drugiej połowie XX wieku w naukach społecznych, przejściem
od podejścia pozytywistycznego do podejścia interpretatywnego, z wyłanianiem
się całej obecnej tradycji „fenomenologiczno-hermeneutycznej” (por. Jasińska-Kania, Nijakowski, Szacki, Ziółkowski 2006) i postmodernistycznej. O ile tradycyjny konstruktywizm był bardziej metodologiczną procedurą, odmienną od
przyrodniczego wyjaśniania, dopuszczającą istnienie obiektywnej rzeczywistości
poznawalnej niezależnie od jej subiektywnych interpretacji (Jasińska-Kania, Nijakowski, Szacki, Ziółkowski 2006, s. 864), o tyle jego najnowsza wersja zakwestionowała taką obiektywność i stała się nową ontologią społeczną, nową koncepcją rzeczywistości społecznej (Jasińska-Kania, Nijakowski, Szacki, Ziółkowski
2006, s. 864), gdzie owa rzeczywistość nie jest dana, a społecznie konstruowana podczas interakcji jednostek i grup społecznych poprzez nadawanie sensów
i znaczeń tej rzeczywistości. Dlatego nie ma jednej rzeczywistości, nie ma jednej
prawdy, jest wiele rzeczywistości i prawd.
Francuski socjolog Emile Durkheim pierwszy teoretyzował o konstruowaniu społecznym, ale nie ukuł tego terminu. Pierwszą książką mającą w tytule to
pojęcie było Społeczne tworzenie rzeczywistości Petera L. Bergera i Thomasa
Luckmanna (1983). Od tamtej pory termin ten znalazł swoją drogę do głównego
nurtu nauk społecznych. Idea tej książki jest taka, że aktorzy wchodząc ze sobą
w interakcje, formułują i uzgadniają typologie i wizje swoich wzajemnych działań, które ostatecznie przekształcają się w zrutynizowane (zinstytucjonalizowane)
wzajemnie odgrywane role w relacjach między aktorami. W tym procesie insty3

Koncepcje Spyrosa Kriwasa zostały autorsko przetłumaczone i opracowane na podstawie tekstu
wykładu, jaki wygłosił 27.11.09 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.
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tucjonalizacji znaczenia są wbudowywane w jednostki i społeczeństwo – wiedza
i nasze przeświadczenia na temat tego, czym jest rzeczywistość stają się wbudowane w instytucjonalny gmach i strukturę społeczeństwa, a rzeczywistość społeczna
jest więc określana jako społecznie konstruowana. Jak zauważył Kriwas, myślenie konstrukcjonistyczne rozszerza pespektywę konstruktywistyczną. Podczas
gdy konstruktywizm ustanawia podmiot jako aktywnego kreatora i sprzeciwia
się biernemu modelowi nauczania i rozwoju, konstrukcjonizm kładzie kluczowy
nacisk na indywidualne konstrukcje podmiotu, które są zewnętrzne i podzielane.
Kriwas pokrótce naszkicował ten wciąż dokonujący się w naukach społecznych zwrot od dominującego paradygmatu pozytywistycznego, obiektywnej nauki i koncepcji obiektywnej rzeczywistości do nowego paradygmatu, różnie nazywanego, np. „postmodernistycznego interpretatywizmu” czy też „paradygmatu
nadawania znaczeń” (meaning-making paradigm). Zwrócił uwagę, że konstruktywizm rozumiany jest jako epistemologiczna perspektywa w filozofii nauki (tradycja kognitywistyczna). Przywołał tutaj nazwiska Gianbattisty Vico, Jean’a Piageta
i Immanuela Kanta. Umysł ludzki jest w tej perspektywie aktywnym organem,
który wychwytuje, formuje i przetwarza postrzeżenia oraz chaos doświadczeń
w uporządkowaną jedność myśli. Człowiek jest podmiotem interpretującym, który nadaje znaczenia (make sens) temu, co jest postrzegane. Świat jako zewnętrzna rzeczywistość nie może być poznany bezpośrednio, ale raczej poprzez konstrukty narzucone na niego przez umysł. Ludzkie rzeczywistości są metaforyczne
i konstruowane – konstruowane poprzez użycie języka. W tym sensie procesy,
takie jak poradnictwo mogą być najlepiej zrozumiane jako procesy metaforyczne.
Konstruktywizm kładzie nacisk na osobę konstruującą wiedzę, podmiot będący
budowniczym wiedzy, nie pasywnym jej odbiorcą, ale aktywnym konstruktorem.
Stąd we wszystkich zawodach pomocowych, włączając w to poradnictwo, konstruktywizm utrzymuje, iż praktycy powinni rozumieć tę aktywną naturę procesu
uczenia się, w który ludzie są zaangażowani, tak żeby potrafili raczej poszerzyć
i ułatwić ten proces, niż narzucać im nienaturalne doświadczenie uczenia.

Konstrukcjonizm społeczny i trudności w jego aplikacji
do poradnictwa
W rozwoju myśli filozoficznej i społecznej konstrukcjonizm społeczny,
podobnie jak konstruktywizm, różni się zdecydowanie od pozytywistycznych
i behawioralnych orientacji. Wywodzi się przede wszystkim ze strukturalizmu,
poststrukturalizmu i hermeneutyki, szczególnie wittgensteinowskiej tradycji rozumienia języka. Ludzie zachowują się podług społecznych konwencji, a przedmioty
są ulokowane nie w umyśle ludzi, ale w używanych słowach. Stąd język i znaczenie, według Wittgensteina, są z jednej strony konstruowane, z drugiej zaś społeczne
i kontekstualne. Nie odzwierciedlają rzeczywistości – nadawanie znaczeń jest prowadzone przez szczególne wzory kulturowe, poprzez które osoba patrzy.
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Kriwas przypomniał, że konstrukcjonizm społeczny wychodzi z pozycji epistemologicznych – nie jest teorią wyjaśniającą. Koncentruje się na pojęciach znaczenia i władzy, ponieważ jego pozycja epistemologiczna wskazuje, że znaczenie
i władza są wszystkim, do czego poznania naprawdę możemy pretendować. Nie
uważa, że jest jedna prawda (rzeczywistość), jak twierdzi pozytywizm, ale wiele
prawd (rzeczywistości), które są zależne od perspektywy i usytuowane w relacjach. Implikuje to twierdzenie, iż nie ma żadnego jedynie słusznego myślenia,
uczucia czy działania. Myślę, że wypada jednak w tym miejscu zauważyć, że to
z kolei powoduje problem dla praktyki poradniczej, gdyż wydaje się, że nieodłączną cechą udzielania porad jest przeświadczenie, iż jednak pewne sposoby myślenia, czucia i zachowania są lepsze niż inne.
Kriwas widzi tutaj wyzwanie dla konstruktywistów, próbujących aplikować
tę perspektywę do poradnictwa. Podobne problemy dostrzega Bogusława D. Gołębniak, która na gruncie polskim także wysunęła propozycję aplikacji konstruktywizmu do poradoznawstwa. Promując wśród szeroko pojętych edukatorów,
a więc także doradców, refleksyjną praktykę z jej nieodłącznym walorem, jakim
jest otwartość na zmiany, jednocześnie dzieli się wątpliwością metodologiczną
i pyta: skąd wiemy, że zmiana jest słusznym doskonaleniem? Skoro rozumienie
hermeneutyczne jest pozbawione jakiejkolwiek normatywnej koncepcji, a interpretacja badawcza jest neutralna, to zmiana jest rozważana tylko i wyłącznie jako
zmiana! (Gołębniak 2009, s. 57). Pewne rozwiązanie tego dylematu i poradzenie
sobie z tym napięciem zdaje się widzieć, powołując się na niektórych promotorów
refleksyjnej praktyki, w sięgnięciu wprost do tradycji krytycznej, z jej naciskiem
na emancypację poprzez samorefleksję, szczególnie dotyczącą założeń kierujących systemem, w którym działa nauczyciel/edukator (i dodajmy doradca – M.M)
(Gołębniak 2009, s. 57).
Skoro wiedza jest społecznie skonstruowana poprzez dyskurs i ta jej kontekstualność jest jej immanentną cechą, to rzeczywistości (prawdy) są konstruowane
i negocjowane w danym czasie historycznym. Stąd wiedza jest także procesem
kulturowym nadawania znaczeń. Konstrukcjonizm społeczny, podkreślający
relacyjność, jest – jak wskazuje Kriwas – odpowiedni dla rozumienia kultury
w obszarze kariery. Relacje konstruują kultury, a kultury zwrotnie konstruują relacje. Znaczenia nadawane przez jednostki różnią się poprzez kultury i konteksty
społeczne i nie ma żadnego słowa albo myśli, które wyrażają rzeczywistość – są
one społecznie i kulturowo skonstruowane.

Wkład konstruktywizmu do poradnictwa kariery
Współczesne procesy zmiany społecznej, cechujące się narastającą ambiwalencją, niepewnością i konfliktem, mają olbrzymie znaczenie dla osobistych
doświadczeń jednostek i tym samym dla poradnictwa kariery. Po ty, by pomóc
owym jednostkom nawigować w tym zmieniającym się kontekście społecznym,
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poradnictwo musi się zreformować. W ogólności, jak uważa Kriwas, oznacza to
zmianę nazewnictwa: „konstrukcja siebie” zamiast „autoprezentacji”, „Ja-jako-narracja” zamiast „Ja-jako-zespół-cech” i „planowanie życia” zamiast „wybór
kariery”. Osobowość, Ja nie ma jakiejś stałej „bazy cech” (trait base), ale raczej
„narracyjną bazę” (narrative base). Cechy są postrzegane pośród wielu innych
komponentów historii klienta i żaden zestaw umiejętności nie determinuje czyjejś
przyszłości. Przyszłość jest możliwa, ponieważ tożsamości zawodowe są tworzone (konstruowane), a nie odkrywane. W tym świetle nie dziwi zatem paralelne
z ową zmianą społeczną wyłanianie się konstruktywizmu.
Kriwas prezentuje praktyczne wskazówki dla poradnictwa kariery wynikające z orientacji konstruktywistycznej:
●
Współpraca
Doradca i klient są powiązani ze sobą, każdy wnosi wkład do procesu poradniczego. Doradca jest ekspertem od procesu poradniczego, klient zaś
ekspertem od własnego życia. Tworzą nowy konstrukt, wspólnie konstruują
narrację (co-construction). Orientują się na cel, czyli problem klienta i kładą
nacisk na jego rozwiązanie. Poprzez tworzenie narracji klient określa swoją
tożsamość.
● Wrażliwe zasięganie informacji
Narzędzia służące do tego celu to np. pytania generujące znaczenia, metaforyczne transformacje, wizualizacje czy pisanie autobiografii.
● Rozpoznawanie wzorów
Doradca i klient starają się zidentyfikować „wzory wpływu”, które kształtują
myślenie i działanie klienta, zwłaszcza ważne związki i relacje (z rówieśnikami, rodziną, zapośredniczone poprzez media itd.).
● Prymat doświadczeń życiowych
Bazą są percepcje i znaczenia odkrywane poprzez narracje, dialog, mapy
koncepcyjne, wytwory artystyczne itp. Poradnictwo nie tyle jest inicjowaniem zmiany, ile wpływaniem na już rozpoczętą ewolucję tożsamości. Niechęć lub opór klienta nie wchodzi w grę. Zgodnie z konstruktywistycznym
założeniem, cokolwiek robi lub myśli klient jest to niezbędne dla jego radzenia sobie z problemem i natychmiast dostarcza mu ramy odniesienia.
● Uważność
Jej kluczowymi elementami są: kreacja nowych kategorii konstruktu, aby pomóc klientowi zinterpretować doświadczenie, poszerzenie otwartości i wrażliwości na nowe informacje, zarówno wewnętrzne, jak zewnętrzne, świadomość więcej niż jednej perspektywy każdego aspektu czyjegoś świata życia,
także kariery. Krytyczna refleksja jest kluczowym narzędziem rozwijania
uważności.
● Kreowanie znaczeń poprzez aktywności, takie jak np. doświadczenia zawodowe, wolontariat czy symulacje pracy, które mogą dostarczyć podstaw dla
osobistych znaczeń. Użyteczność tych czynności zwiększa się poprzez poddanie ich refleksji przez klienta i dialog z doradcą.
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Chciałbym podkreślić, że w podejściu konstruktywistycznym uczenie –
w przeciwieństwie do pozytywistycznego, gdzie uczenie oznacza „zdobywanie”
wiedzy, powtarzanie tego, co mówi nauczyciel, doradca – to zaangażowanie,
udział, aktywność, zadawanie pytań i w efekcie tych czynności konstruowanie
wiedzy. Zachęcamy do aktywności, a nie mówimy, co ktoś ma robić. A oto kilka przykładów takich czynności w konstruktywistycznym poradnictwie, na jakie
wskazuje Kriwas:
1. Czynności konwersacyjne;
2. Czynności używania metafor;
3. Czynności dekonstruowania i konstruowania pytań po to, by odkryć założenia
i nadać oraz wyrazić znaczenia;
4. Czynności oddawania głosu doświadczeniom życiowym, np. indywidualne
opowieści życia (story telling);
5. Czynności używania eksperymentu „a co, jeśli…”;
6. Czynności tworzenia projektu drzewa:
– drzewo zawodowe rodziny,
– drzewo kulturowe rodziny,
– drzewo własnych doświadczeń (należy zauważyć, że tradycyjne poradnictwo ogranicza się do tworzenia jedynie tego drzewa, pomijając kontekst społeczny – kariera jest od tego kontekstu izolowana).

Wkład konstrukcjonizmu społecznego do poradnictwa kariery
Wkład konstukcjonizmu społecznego do rozumienia rozwoju kariery uwidacznia się przede wszystkim w trzech, opisanych przez Kriwasa, obszarach –
przekraczania redukcjonistycznego rozumienia kariery, powiązania rozwoju kariery z kontekstem oraz wpływu władzy, ideologii i legitymizacji społecznej na
proces nadawania znaczeń karierze i rozwój tejże. Zwłaszcza ten ostatni obszar
jest – zdaniem Kriwasa – niedoceniony i nierozpoznany.

Przekraczanie redukcjonistycznego rozumienia kariery
W tradycyjnym, pozytywistycznym i redukcjonistycznym rozumieniu tranzycji w ramach kariery kluczową wagę przykłada się do dychotomii nacisk/oczekiwanie. Gdy ktoś chce np. przenieść się z sektora publicznego do prywatnego,
zwyczajowo tłumaczy się to albo naciskiem zewnętrznym w postaci zagrożenia
bezrobociem, niepewnością zatrudnienia itp., albo oczekiwaniami większej niezależności, elastyczności i możliwości wyboru. Obie kategorie nacisku i oczekiwań
są postrzegane jako wykluczające się nawzajem. Bardziej krytyczna i pogłębiona analiza konstrukcjonistyczna pozwala nam dostrzec cały obraz zróżnicowania
i złożoności tych kategorii. Zgodnie z tym podejściem, choć pracownicy mogą
być umiejscowieni w szerokim sensie w jednej lub drugiej z tych kategorii, to jednakże rzadko kategorie te wykluczają się wzajemnie. W sensie konstrukcjonizmu
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społecznego stawiamy sobie zadanie uchwycenia raczej splotu niż podziału danych zjawisk – podkreśla Kriwas – uchwycenia sieci komponentów ważnych dla
tranzycji i uchwycenia sensu ciągłości, na którym najczęściej wspiera się zmiana
kariery.

Powiązanie rozwoju kariery z kontekstem
Jak już wcześniej wspomniano badanie zjawisk społecznych w ich historycznym i kulturowym kontekście jest rdzeniem konstrukcjonizmu społecznego.
W literaturze dotyczącej kariery spotykamy zaś najczęściej obraz kariery jako izolowanego od społecznego kontekstu wymiaru życia. Niektórzy uczestnicy badań
nad tranzycjami w karierze, jak wskazuje Kriwas, wyjaśniają swoją zmianę pracy, abstrahując od okoliczności osobistych. Jednakże podczas rozmów, poprzez
prowadzoną narrację ukazuje się widoczny proces nadawania znaczeń, który jest
powiązany z całą złożonością ich życia i tożsamości. Tak dzieje się np. w badaniach kobiet tłumaczących porzucenie pracy konfliktem między rolami matki
i pracowniczki. Podejście konstrukcjonistyczne pozwala zrozumieć, że ich motywacje są dużo bardziej skomplikowane, że macierzyństwo jest jedynie jednym
z czynników w całej sieci uwarunkowań mających wpływ na podjętą decyzję i że
dzieci są, jak twierdzi Kriwas, prawdopodobnie jedynie wymówką służącą pozostawieniu pracy. W rzeczywistości ich decyzja jest próbą rozwiązania bardziej
fundamentalnych kwestii związanych z ich rozwojem osobistym, tożsamością
i kompetencjami. Potwierdza się, że kariera rozumiana jako konstrukt społeczny ma potencjał do ukazywania relacji pomiędzy osobistym kontekstem życia
jednostek, otoczeniem organizacyjnym oraz szerszym kontekstem społecznym.
Jednakże w obrębie dominującej teorii kariery i podążającej w ślad za nią praktyki
fundamentalne relacje społeczne pozostają nierozpoznane.

Wpływ władzy, ideologii i legitymizacji społecznej
na proces nadawania znaczeń karierze i jej rozwój
Nieodłączny od kariery kontekst społeczny jest kluczowym wymiarem konstrukcjonizmu społecznego, rozjaśniającym nam władzę konceptów kariery w łączeniu indywidualnych i społecznych światów. Ten nacisk na kontekst społeczny ułatwia nam zbadanie roli wpływu społecznego i ideologii na sposób, w jaki
jednostki nadają sens swoim karierom. Władza może być powiązana z nadawaniem znaczeń w sensie objawiania dominacji pewnych definicji, a lekceważenia
i podporządkowywania albo marginalizowania innych. To prowadzi do dalszych
pytań o to, jak bardzo dominujące wzory są wzmacniające, reprodukujące lub
modyfikujące.
W historiach kobiet uczestniczących we wspomnianych powyżej badaniach
możemy zobaczyć przestrzeń, w której uczestniczki zobaczyły swoją indywidualną zmianę jako odbicie szerszej zmiany społecznej. Jak twierdzi Kriwas, ta świadomość była trafnie manifestowana w narracjach kilku matek, które wyjaśniały
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jak radziły sobie ze sprzecznymi wymogami domu i pracy. W tych opowieściach
kobiety opisywały z jednej strony sposób, w jaki niektóre kobiety akceptowały
pewien rozwój kariery i wybór kariery, a z drugiej strony jak manewrowały pomiędzy tym, co jest postrzegane jako społecznie uprawomocnione i nieuprawomocnione zawodowe postępowanie. Jest bardzo interesującym dla Kriwasa sugerowanie, że społeczne role (np. co to znaczy dla dziewczyny być dobrą w kontekście
swojej kariery albo co oznacza bycie dobrą matką lub dobrym pracownikiem) determinują w wielu kwestiach, który wybór kariery lub zmiana kariery ma akceptowane lub nieakceptowane usprawiedliwienie poprzez wzmacnianie lub zmienianie
tradycyjnych przepisów kariery. W obręb takich negocjacji są niewątpliwie wbudowane elementy i kwestie władzy (wpływu społecznego) i legitymizacji, które jedne
poglądy na karierę podtrzymują, a inne uważają za niewłaściwe.
Kriwas zaznaczył, że często konstruktywizm i konstrukcjonizm społeczny
nie są różnicowane i traktuje się je łącznie, zaliczając do jednego pojęcia „konstruktywizmu”. Przypomniał jednak o różnicach, posługując się zgrabną definicją, która konstruktywizm określa jako skupiający się na nadawaniu znaczeń
i konstruowaniu społecznych i psychologicznych światów poprzez jednostkowe, kognitywne procesy, podczas gdy konstrukcjonizm społeczny podkreśla, że społeczne
i psychologiczne światy są czynione realnymi (skonstruowanymi) poprzez społeczne procesy i interakcje. Pomimo różnic oba stanowiska stworzyły wielką liczbę implikacji dla teorii i praktyki poradnictwa kariery. Oba konceptualizują karierę jako wyjątkową interakcję Ja i społecznego doświadczenia. Z powodu zatem
faktu, że oba skupiają się, generalnie, na konstruowaniu znaczeń, można zaliczyć
je do jednego pojęcia mnogich „konstuktywizmów”.

Konstruktywizmy i narracyjne podejście a poradnictwo kariery
Podejście narracyjne w poradnictwie zyskało popularność w ostatnich dziesięcioleciach dwudziestego wieku i wyrasta właśnie z konstruktywistycznego
i postmodernistycznego paradygmatu. Kriwas przypomniał, że narracyjne poradnictwo kariery jest takim rodzajem konstruktywistycznego modelu, który podkreśla język, dyskurs, kontekst społeczny i rozwój tematu, o którym się mówi. Praca
z klientem obejmuje pisanie i przeglądanie osobistych narracji poprzez ich badanie i refleksję nad nimi. Realizując ją zakłada się, że podczas kreowania narracji
o karierze, o doświadczeniach życiowych ujawniają się znaczenia, jakie klienci
nadają rzeczywistości i jednocześnie, z tego względu, uzyskują oni pewną łatwość w czynieniu zmian w swojej konstrukcji kariery, w zgodzie z nadrzędnymi,
długoterminowymi konstrukcjami. Poprzez narracje możemy zgłębić i poddać refleksji założenia leżące u podstaw naszych decyzji i działań. Możemy także nadać
porządek naszemu życiu, powiązać przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.
Uważa się, że ludzie żyją poprzez swoje historie i te historie opisują ich życie.
Przy czym historie, narracje nieustannie podlegają rewizjom.
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Narracyjny proces pomagania wymaga – co podkreślił Kriwas – aby doradca
wziął udział w tworzeniu narracji dotyczących kreowania kariery (co-construction), wspólnie z klientem, aby wkroczył w psychospołeczną sferę klienta. Jest
to jego wkład w ukazywaniu sposobu widzenia pozycji klienta. To zakłada pewną znajomość całego systemu poradniczego, do którego zarówno doradca, jak
i klient wkraczają i w ramach którego współdziałają i poprzez tę kooperację tworzą nowy system. Doradca sam nie może zrozumieć osoby, jedynie zdobywając
nad nią przewagę i obiektywnie obserwując ją w ramach tego systemu. Musi do
niego wejść i przeniknąć do życiowego dyskursu klienta. Ciężar procesu pomagania spoczywa na doradcy, który zna własne miejsce w parze doradca–radzący się
i ma świadomość władzy, jaką posiada nad klientem. Doradca kariery zdaje sobie
jednak sprawę z tego, że jedynie asystuje klientowi w nakreślaniu jego relacji
ze światem społecznym, towarzyszy w odkrywaniu tego, co jeszcze niezbadane
i niejasne. Ważną cechą tej perspektywy jest oczekiwanie, że klient w tym procesie będzie aktywny, w przeciwieństwie do wcześniejszego podejścia opartego na
wiedzy eksperckiej doradcy, w którym klient miał być odbiorcą porady. Zakłada
się, że klienci (jednostki w ogóle) są „twórcami znaczeń” i „konstruują” swoje
własne tożsamości poprzez używanie języka, dokonywanie interpretacji i podejmowanie działań. Najważniejsze osobiste znaczenia są relacyjne, są one konstruowane poprzez interakcje z innymi i w aspekcie otaczającego świata. Współczesne
uwarunkowania społeczne żądają od jednostek (klientów) posiadania aktywnych
i refleksyjnych tożsamości, świadomości kontekstu, w którym żyją, zdolności do
podmiotowości i przeciwstawiania się oraz kreatywności w związkach i pracy.
Konstruktywizm w wydaniu Spyrosa Kriwasa czy też, jak sam twierdzi,
konstruktywizmy zdają się mieć (czy też konstruować) rzeczywiście mnóstwo
znaczeń i sensów dla poradnictwa dla dorosłych. Ich należyta absorpcja wymaga
uważnej i pogłębionej refleksji, gdyż wydają się one nieść spory ładunek „wywrotowych” idei, tak odmiennych od dotychczasowych przyzwyczajeń, że ich
pobieżne odczytanie może spowodować jedynie chaos w teorii i praktyce poradniczej i w efekcie być może pochopne odrzucenie tego stanowiska. A wydaje mi
się, że podejście to niesie ze sobą bardzo wiele obiecujących tez i warto podjąć
ów wysiłek poznania, choć – jeszcze raz podkreślmy – jest też bardzo wymagające
i aby je przyswoić należy dokonać często swoistej rewolucji (czy też, mówiąc językiem konstruktywistycznym – rekonstrukcji) w naszej własnej interpretacji świata.
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In search of a theoretical basis for adult counselling.
A meeting with Spyros Kriwas
Key words: constructivism, social constructivism, career counselling, narrative,
meaning-making.
Summary: Rapid socio-economic changes leave a deep imprint on people's biographies and, therefore, also on counselling, especially career counselling. The meaning of a career itself is also changing. All this means that counselling studies are
in need of a new concept for describing this fluid and uncertain reality and new
ways of describing it. At the same time, social sciences are also changing – there is
a shift in paradigm from positivistic to interpretative. Approaches within this new
understanding paradigm, tracing their roots to the phenomenological-hermeneutic
tradition, are becoming an attractive area for research and seem to correspond to
contemporary needs of both theory and practice of counselling One of such approaches is the constructivist position that combines the cognitive and social constructivism traditions. Such a position appears to be radical, as it puts into question
the existence of an objectively cognitive reality and proposes a new social ontology.
It would be based on many possible social realities constructed by individuals and
groups through interactions, such as accommodating and giving meaning to the said
reality. Therefore a career, but also an identity is constructed, not discovered. This
construction is done through narration. Such an approach has deep implications for
career counselling. The Greek researcher Spyros Kriwas presented an interesting
proposal for applying constructivism to counselling.
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NOWY WYMIAR PORADNICTWA W UJĘCIU
REZOLUCJI DOTYCZĄCEJ INTEGRACJI
CAŁOŻYCIOWEGO PORADNICTWA
ZE STRATEGIAMI UCZENIA SIĘ
PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Słowa kluczowe: poradnictwo całożyciowe (lifelong guidance), całożyciowe uczenie się/uczenie się przez całe życia (lifelong learning), edukacja dorosłych (adult education), Unia Europejska (European Union), obszary priorytetowe (priority areas).
Streszczenie: Artykuł przedstawia najnowsze trendy europejskie w myśleniu o poradnictwie, które zawarte zostały w rezolucji dotyczącej integracji całożyciowego
poradnictwa ze strategiami uczenia się przez całe życie. Analizowany tu dokument
zawiera wiele informacji na temat współczesnych funkcji poradnictwa oraz propozycji konkretnych rozwiązań, które przyczynić się mogą do zwiększenia znaczenia
poradnictwa i wykorzystania jego potencjału. Kluczowym hasłem dokumentu jest
poradnictwo całożyciowe, które może stanowić inspirację, ale i skłaniać do refleksji
nad współczesną kondycją polskiego poradnictwa.

Mówiąc o paradygmatycznym przesunięciu w edukacji dorosłych (Mieczysław Malewski 2007), można również mówić o paradygmatycznym przesunięciu w poradnictwie. W obu przypadkach przeobrażenia związane są z koncepcją
uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning). Tak jak w edukacji dorosłych od
lat dziewięćdziesiątych mówimy o tendencji przejścia z edukacji instytucjonalnej
ku koncepcji całożyciowego uczenia się (Malewski 2007), tak od początku XXI
wieku w międzynarodowej dyskusji nad poradnictwem zauważyć można przesunięcie z doradztwa/poradnictwa zawodowego do poradnictwa całożyciowego.
Tak rozumiane poradnictwo szczegółowo opisane zostało w dokumentach Rady
Unii Europejskiej, kolejno w rezolucji z 18 maja 2004 roku w sprawie wzmocnienia polityki, systemów i praktyk w zakresie poradnictwa przez całe życie
w Europie (Resolution of the Counsil… 2004) oraz będącej jej konsekwencją rezolucji z 21 listopada 2008 roku dotyczącej integracji całożyciowego poradnictwa
ze strategiami uczenia się przez całe życie (Resolution of the Counsil… 2008).
Analizie ostatniego dokumentu poświęcony zostanie niniejszy artykuł.
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Przywiązanie do doradztwa zawodowego w dyskusji nad poradnictwem
w Polsce widoczne jest już na etapie tłumaczenia dokumentu. W polskich wersjach językowych dokumentu wyrażenie lifelong guidance tłumaczone jest jako
całożyciowe poradnictwo zawodowe (Rezolucja dotycząca pragmatycznego
wdrożenia… 2008), w innym tłumaczeniu guidance przekładane jest jako poradnictwo zawodowe (Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów… 2008). W pewnym
sensie tłumaczenia te są uzasadnione i zgodne z zapisem w rezolucji z 2004 roku,
w której przeczytać możemy, że z powodu niejednoznaczności stosowania terminu na określenie poradnictwa w różnych krajach członkowskich powinien on być
interpretowany i stosowany przez poszczególne kraje w zgodzie z obowiązującymi przepisami (Resolution of the Counsil… 2004), a w Polsce przepisy dotyczące poradnictwa związane są z doradztwem zawodowym. Niemniej, Rada w celu
prawidłowego zrozumienia terminu przez poszczególnych reprezentantów, przytoczyła definicję poradnictwa, rozwiniętą w rezolucji z 2008 roku. W dokumencie
tym poradnictwo rozumiane jest jako ciągły proces umożliwiający obywatelom
w każdym wieku i w każdym momencie ich życia określenie zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych, zarządzania swoimi indywidualnymi ścieżkami życia
w edukacji, pracy i w innych sytuacjach, w których te zdolności i kompetencje
są zdobywane i/lub używane. Poradnictwo dotyczy całej gamy indywidualnych
i wspólnych aktywności odnoszących się do udzielania informacji, doradztwa,
oceny kompetencji, wsparcia i nauczania umiejętności niezbędnych do zarządzania własną karierą (Resolution of the Counsil… 2008, s. 2).
Debata Rady z listopada 2008 roku dotyczyła znaczenia poradnictwa w dzisiejszej, zmieniającej się rzeczywistości. Członkowie Rady zwrócili uwagę na
współczesne przeobrażenia, które bezpośrednio wskazują na potrzebę zwiększenia funkcji poradnictwa i poszerzenia jego zakresu.
Po pierwsze wzrost globalizacji w handlu oraz wydłużenie się okresu aktywnego zatrudnienia mają duży wpływ na jednostkę, która zmuszona jest do ciągłego kreowania indywidualnej ścieżki kariery, uwzględniającej niestabilny rynek
zatrudnienia.
Kolejnym zjawiskiem jest wzmożona mobilność edukacyjna i zawodowa na
terenie Unii Europejskiej, spowodowana rozszerzeniem państw członkowskich,
które otworzyły swoje granice dla pracowników z zagranicy. Mobilność ta niesie
za sobą potrzebę przygotowania Europejczyków do rozwoju edukacyjnego i zawodowego w szerszym kontekście geograficznym (por. Bańka 2005).
Kolejną funkcją poradnictwa powinno być przygotowanie jednostki do łagodnego przejścia z jednego etapu, zawodowego bądź edukacyjnego, na drugi.
Nie oznacza to jedynie przygotowania do pokonywania coraz wyższych etapów, ale przygotowanie do radzenia sobie z degradacją do niższego poziomu,
w postaci bezrobocia lub potrzeby ponownego uczenia się i przekwalifikowywania. Jednostkę należy przygotować do samodzielnego i bardziej bezpiecznego podejmowania decyzji dotyczących własnej kariery edukacyjno-zawodowej
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w ciągu całego życia. Samodzielność ta ma przyczynić się do osiągnięcia większej równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
Poradnictwo powinno też być pomocne w zmniejszaniu bezrobocia poprzez
dostarczanie informacji i środków do bardziej efektywnego odpowiadania na potrzeby rynku pracy.
W poradnictwie upatrywane są również nadzieje na niwelowanie barier związanych z wykluczeniem społecznym oraz na wyrównywanie szans edukacyjnych
i zawodowych.
Rezolucja z 2008 roku jest konsekwencją przedsięwziętych działań w minionych latach. Zarówno w rezolucji z 2004, jak i z 2008 roku wyszczególnionych
jest wiele dokumentów, które w ciągu ostatnich lat przyczyniły się do kształtowania polityki poradnictwa i miały wpływ na obecny jego kształt. W rezolucji
z 2008 roku stwierdzono, że nie wszystkie postulaty wynikające z założeń wymienionych dokumentów udało się zrealizować. W związku z tym postanowiono
zwielokrotnić wysiłki w celu polepszenia jakości usług doradczych, zapewnienia do nich lepszego dostępu i skoncentrowania się na potrzebach i aspiracjach
jednostek oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy istniejącymi systemami usług
poradnictwa.
Do sukcesów ostatnich lat zaliczono utworzenie w 2007 roku Europejskiej Sieci Współpracy w Dziedzinie Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (European
Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN), w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Sieć ma umożliwiać wymianę międzynarodowych
doświadczeń oraz współpracę na rzecz rozwoju poradnictwa całożyciowego.
W dokumencie zawarty został apel o potrzebę zdefiniowania priorytetów poradnictwa i aktywne ich wdrażanie w narodowe strategie kształcenia przez całe
życie. Jednocześnie członkowie Rady zachęcają do podniesienia znaczenia roli
poradnictwa całożyciowego w ramach strategii kształcenia ustawicznego, zgodnie ze Strategią Lizbońską i strategicznymi ramami współpracy europejskiej
w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
Uczestnicy debaty zachęcają kraje członkowskie do korzystania z dostępnych możliwości w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Apelują również
o dokonanie weryfikacji strategii i praktyk poradniczych na poziomie narodowym
oraz o wdrażanie „obszarów priorytetowych” (Priority Areas) zgodnie z narodowymi kontekstami, regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach członkowskich.
Rada wyszczególniła cztery tzw. obszary priorytetowe.

Zachęcanie do nabywania i rozwijania umiejętności zarządzania
własną karierą w perspektywie całego życia
Umiejętności te dają jednostce możliwość samodzielnego kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej, która dostosowywana jest do kariery zawodowej. Oparte
są one na kluczowych kompetencjach, takich jak: „uczenie się, jak się uczyć”,
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kompetencjach społecznych i obywatelskich, międzykulturowych, inicjatywie
i przedsiębiorczości.
Umiejętność zarządzania własną karierą polega na zdolności do uczenia się
o środowisku gospodarczym, biznesie i zawodach, posiadaniu wiedzy na temat
samego siebie, zdolności do określenia swoich kompetencji zdobytych drogą formalnego, nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, a także zrozumieniu systemów edukacyjnych, szkoleniowych i kwalifikacyjnych.
W celu realizacji tego priorytetu należałoby wprowadzić treści programowe rozwijające umiejętności zarządzania własną karierą na wszystkich etapach
kształcenia formalnego, łącznie z kształceniem dorosłych. Nauczyciele i trenerzy
odpowiedzialni za przekazanie treści uczniom i studentom powinni zostać objęci
specjalnym przeszkoleniem w tym zakresie. W proces poradnictwa zaangażowani
powinni być także rodzice oraz partnerzy społeczni z obszaru poradnictwa.
Równocześnie powinien być zapewniony łatwy dostęp do informacji dotyczącej możliwości kształcenia się w określonym profilu zainteresowań. Informacje te
skorelowane powinny być z wiedzą na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Ostatecznie stwierdzono, że wdrożenie poradnictwa w systemy kształcenia,
powinno być celem szkół, placówek szkolnictwa zawodowego i edukacji wyższej, a dążenie do integracji życia zawodowego z działalnością na lokalnych, narodowych i europejskich rynkach pracy zasługuje na szczególną uwagę.

Ułatwienie wszystkim obywatelom dostępu do usług poradnictwa
Dostęp do usług doradczych powinien być zapewniony wszystkim, bez
względu na wiek i wykształcenie. W szczególności należy zadbać o możliwość
korzystania z doradztwa grupom najbardziej potrzebującym wsparcia doradczego.
Do realizacji drugiego priorytetu przyczyniłaby się aktywna promocja usług
doradczych w społeczeństwie, za pośrednictwem wszelkich kanałów informacyjnych, w tym mediów. Oferowane powinny być usługi łatwo dostępne, które
byłyby kompatybilne z aspiracjami i potrzebami ludzi oraz dostosowane do ich
warunków życia i pracy. W trakcie procesu doradczego powinno uwzględniać się
wiedzę radzącego się zdobytą drogą formalnego, nieformalnego i pozaformalnego uczenia się i wskazywać na możliwości jej wykorzystania, w celu zdobycia
bądź utrzymania zatrudnienia. Zapis ten jest szczególnie ważny w odniesieniu do
osób pozostających dłuższy czas na rynku pracy. Istotna jest również promocja
wolnego dostępu do zasobów informacji zawodowej, wsparcie w poszukiwaniu
informacji oraz poradnictwo w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym.

Rozwój rozwiązań w zakresie zapewnienia jakości usług poradnictwa
Jakość usług doradczych przejawiać się powinna w udzielaniu obiektywnych
informacji i porad zawodowych, które uwzględniałyby oczekiwania radzących
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się i realia rynku pracy. Porada dostosowana powinna być do zróżnicowanych
grup odbiorców. O jakości usług świadczą również wykorzystywane narzędzia
służące do planowania kariery i rozwoju umiejętności. Rada zaleca korzystanie
z narodowych osiągnięć w tym zakresie oraz zachęca do wykorzystywania narzędzi stworzonych przez organy europejskie, takie jak CEDEFOP, czyli Europejskie
Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training).
Należy również zadbać o przygotowanie edukacyjne doradców, wyznaczenie
standardów ich pracy, w celu lepszego odpowiadania na potrzeby i oczekiwania
osób korzystających z ich usług. Podniesieniu jakości usług sprzyjają również
badania ewaluacyjne, które dostarczają informacji na temat stopnia zadowolenia
klientów z usług doradczych oraz wiedzy na temat skali oddziaływania doradztwa na społeczeństwo. Zapewnienie jakości usług doradczych powinno brać pod
uwagę zarówno dbałość o realizację celów i rezultaty beneficjenta, jak również
zwracać uwagę na cały proces doradczy i stosowane w nim metody.

Wspieranie koordynacji działań różnych narodowych, regionalnych
i lokalnych partnerów oraz wspieranie współpracy pomiędzy nimi
Poradnictwo powinno uwzględniać potrzeby różnych grup odbiorców i dbać
o polepszenie komplementarności i koordynacji usług między nimi. W tym celu
stworzona powinna być sieć współpracy pomiędzy narodowymi i lokalnymi rządami, firmami, odpowiednimi agencjami, partnerami społecznymi i lokalnymi
społecznościami, współpracującymi w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym lepszego dostępu do usług doradczych.
Powodzenie ostatniego priorytetu upatrywane jest w rozwijaniu skutecznych, długoterminowych, narodowych i regionalnych mechanizmów koordynacji
i współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami świadczącymi usługi poradnictwa całożyciowego. Współpraca i koordynacja na tym polu możliwa byłaby poprzez rozwijanie i uwzględnianie znaczenia poradnictwa w narodowych strategiach dotyczących całożyciowego uczenia się i rynku pracy, uwzględniając przy
tym koncepcje przyjęte przez państwa członkowskie.
W podsumowaniu Rada zachęca państwa członkowskie do budowania systemów poradnictwa całożyciowego i współpracy międzynarodowej, zwłaszcza poprzez ELGPN. Wsparciem w tym zakresie może być program „Uczenie się przez
całe życie” (Lifelong Learning Programme) oraz współpraca z CEDEFOP.
Współpraca polegać powinna na wymianie informacji dotyczących realizowanych strategii, praktyk i wyników ich ewaluacji, monitorowania postępów
wdrażania działań priorytetowych na poziomie narodowym i europejskim. Powinna również dążyć do zapewnienia większej spójności poradnictwa całożyciowego
i dostosowywać je do różnych obszarów strategii europejskich, a w szczególności
do strategii w zakresie zatrudnienia i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
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Kolejnym postulatem Rady jest dbałość o zapewnienie obywatelom i partnerom świadczącym usługi doradcze rzetelnej informacji zawodowej i edukacyjnej, która dostosowana powinna być do systemów edukacyjnych i doradczych,
w szczególności poprzez sieć Euroguidance, która zrzesza doradców z całej Europy.
Ostatnim postulatem Rady jest stworzenie, poprzez działania Europejskiej
Fundacji Kształcenia (European Training Foundation), środowiska sprzyjającego
rozwojowi poradnictwa całożyciowego w krajach trzecich, zgodnie z czterema
obszarami priorytetowymi.
Wizja współczesnego poradnictwa silnie akcentuje znaczenie edukacji zarówno na poziomie formalnym, pozaformalnym, jak i nieformalnym. Uczenie się
stanowi nierozerwalny element w poradnictwie całożyciowym, którego jednym
z głównych postulatów jest dążenie do samodzielnego podejmowania decyzji nie
tylko zawodowych, ale i edukacyjnych, niezależnie od czasu, miejsca i sytuacji,
w jakiej znajduje się jednostka. Wykształcenie odpowiednich umiejętności zarządzania własną karierą na przestrzeni całego życia zapewniłoby jednostce bezpieczeństwo i samodzielność w dokonywaniu wyborów edukacyjno-zawodowych
w ciągu całego życia.
Upowszechnienie poradnictwa na wszystkich etapach życia i udostępnienie
wysokiej jakości usług doradczych dla każdego obywatela, wymaga między innymi wdrożenia poradnictwa w systemy kształcenia i zwiększenia znaczenia uczenia się na poziomie formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.
W ramach weryfikacji strategii i praktyk poradniczych na poziomie narodowym, warto zastanowić się, w którą stronę zmierza poradnictwo w Polsce oraz
co należałoby przedsięwziąć, aby w warunkach polskich możliwe było wdrożenie poszczególnych priorytetów wpisujących się w nowe trendy poradnictwa
europejskiego, podnosząc tym samym samoświadomość obywateli, tworząc łatwiejszy dostęp do wysokojakościowego poradnictwa oraz aktywnie uczestnicząc
w międzynarodowym dialogu na temat poradnictwa całożyciowego.
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A new dimension of counselling as per the resolution on the integration of
lifelong counselling and lifelong learning strategies
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Summary: The article presents the newest European trends in counselling included
in the Resolution on the integration of lifelong counselling and lifelong learning
strategies. The analysed document contains much information regarding contemporary functions of counselling and propositions of concrete solutions, which could increase the importance of counselling and unlock its potential. The key word for this
document is lifelong counselling, which could be an inspiration, but also provoke
thought on the current condition of Polish counselling.
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KWESTIONARIUSZ OCZEKIWAŃ DORADCZYCH
– EMPIRYCZNA WERYFIKACJA KONCEPCJI
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Streszczenie: Artykuł prezentuje proces tworzenia narzędzia do badania oczekiwań
doradczych zbudowany na podstawie koncepcji stylów poradnictwa opracowanej
przez Bożenę Wojtasik (1997). Badanie pilotażowe przeprowadzono z udziałem 268
uczniów szkół średnich (techników i liceów), w tym 169 chłopców i 99 dziewcząt
w wieku od 17 do 20 lat. Analiza psychometryczna narzędzia nie potwierdziła istnienia skal teoretycznych, określonych kategoriami takimi, jak ekspert, informator,
leseferysta, konsultant i spolegliwy opiekun oraz wyłoniła dwie nowe kategorie –
„Doradca humanistyczny” (10 pozycji, alfa Cronbacha = 0,834) i „Doradca racjonalny” (10 pozycji, alfa Cronbacha = 0,741). Do weryfikacji trafności zewnętrznej
testu zastosowano dwa testy osobowości: Kwestionariusz NEO-FFI Costy i McCrae
oraz Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna. Sprawdzono również, że jest
on także metodą stabilną w czasie. Opracowano ostateczną wersję kwestionariusza
wraz z normalizacją.

Wprowadzenie
Doradztwo zawodowe jest dziedziną pomocy psychologicznej, która nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Jest to prawdopodobnie związane
ze zmianami świadomości społeczeństwa, ponieważ ludzie coraz częściej zdają
sobie sprawę, że ciągle zmieniający się rynek pracy stwarza przed nimi większe
możliwości rozwoju. Według Bańki doradca zawodu jest osobą, która pomaga
w wyborze konkretnego zawodu lub planowaniu całej kariery zawodowej, a jego
praca jest usługą, która powinna być dopasowana do potrzeb i oczekiwań konsumenta (Bańka 2002). Tylko wtedy pomoc doradcy będzie efektywna. Dlatego
bardzo ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań konkretnej osoby, która szuka
porady u doradcy zawodu (Paszkowska-Rogacz 2004, 2005).
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Oczekiwania wobec doradcy zawodu to konstrukt wielowymiarowy, trudny
do operacjonalizacji i stosunkowo nowy w psychologii. Psychologowie – doradcy dowodzą, że oczekiwania klienta wpływają na decyzję w zakresie nawiązania
kontaktu z doradcą i jego kontynuacji. Moderują także efektywność procesu doradczego. Pojęcie oczekiwań pojawia się w definicji doradztwa, sformułowanej
przez Robinsona: Doradztwo jest relacją pomiędzy doradcą i klientem, w ramach
której zachodzi proces społecznego uczenia się. W relacji tej główną determinantą
zachowań obu stron są oczekiwania klienta (Robinson 1950, za Tinsley, Bosman,
Westcot Barich 1993, s. 46). Według Kelly’ego (za Galassi, Crace, Martin, James,
Wallace 1992), prekursora badań w tym obszarze, klienci wkraczają w relację
doradczą z gotowym zestawem oczekiwań co do jej natury, roli doradcy, jego
charakterystyki osobowej, wreszcie spodziewanych rezultatów. Wyobrażenia te
są silnie zindywidualizowane. Stanowią nieodłączny element każdego związku
doradczego, determinując jego treść i decydują o efektach. Rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami a faktycznym tokiem interakcji może zaowocować brakiem
pozytywnych efektów, rozczarowaniem klienta, a nawet rozwiązaniem kontraktu doradczego. Badania nad oczekiwaniami wobec doradców były prowadzone,
między innymi, przez D. J. Tinsley, Holta, Hinsona i H. E. A. Tinsley’a (Tinsley,
Holt, Hinson, Tinsley 1991), Tinsley’a, Bowmana i Westcot Baricha (Tinsley,
Bosman, Westcot Barich 1993) oraz Thompson, Loesha i Seraphine (Thompson,
Loesh, Seraphine 2003). Wykazały one, że wiedza klientów na temat doradztwa
jest wciąż bardzo powierzchowna, a świadomość jego przydatności niedostateczna. Brak informacji jest częstą przyczyną kształtowania się nierealistycznych
oczekiwań, wydatnie zaburzających efektywność procesu.
Badania dotyczyły początkowo tylko dwóch rodzajów oczekiwań zidentyfikowanych przez Goldsteina (Goldstein 1960, 1962). Wyróżnił on wśród nich
oczekiwania: prognostyczne, dotyczące szacowanego przez doradcę i klienta prawdopodobieństwa zakończenia relacji powodzeniem oraz uczestniczące,
obejmujące wyobrażenia klienta i doradcy na temat natury związku doradczego, wskazując na szczególne znaczenie oczekiwań drugiego typu. Liczne prace przeprowadzone po roku 1962 podważyły współzależność obu zmiennych
(Fiester 1974; Volsky, Magoon, Norma, Hoyt 1965; za Galassi i in. 1992).
Duckro, Beal i George relacjonują, że z 43 badań przeprowadzonych w latach
1962–1979, 21 (49%) potwierdziło hipotezę o wpływie oczekiwań na przebieg
i jakość związku doradczego, 22 (51%) wskazały natomiast na całkowity brak
zależności w tym zakresie (Duckro, Beal, George 1979). Zdaniem tych autorów,
a także innych badaczy (Grantham, Gordon 1986; Galassi i in. 1992) przyczyn
tego stanu rzeczy należy upatrywać w złożoności konstruktu. Duckro i in. zasugerowali uszczegółowienie pojęcia poprzez wprowadzenie rozróżnienia na
oczekiwania (anticipations, expectations), które – dotyczą prawdopodobieństwa
wystąpienia danego zdarzenia (np. „doradca zrozumie mój problem”) oraz preferencje (preferences), odwołujące się do stopnia pożądania danego wydarzenia
(Duckro i in. 1979). Tak więc oczekiwania mogą być mierzone poprzez pytanie
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klientów, co sądzą, że się wydarzy, a preferencje rozumieją jako pragnienia – co
klienci chcą, żeby się stało. Badania empiryczne Tracey’a i Dundona wykazały
zasadność podziału zaproponowanego przez Duckro i jego współpracowników
(Tracey, Dundon 1988). Nowe podejście znalazło odzwierciedlenie w badaniach
Galassi’ego i in. (Galassi i in. 1992). W roku 1988 Tinsley, Bowman i Ray wyróżnili kolejną zmienną o istotnym wpływie na przebieg relacji doradczej – percepcję (perception) procesu przez klienta (Tinsley, Bosman, Ray 1988). Obejmuje
ona wiedzę na temat określonej sytuacji zdobytą w wyniku obserwacji. Badacze
zastrzegli jednak możliwość istnienia związku pomiędzy oczekiwaniami i percepcją procesu doradczego tylko w sytuacji, gdy badaniu poddani zostaną aktualni klienci lub osoby, które niedawno odbyły sesję doradczą. Będą one skłonne
modyfikować swoje oczekiwania tak, by stały się spójne ze spostrzeganą relacją
z doradcą (Tinsley i in. 1988). Reasumując, oczekiwania i preferencje odnoszą
się do przyszłości i mogą być badane bez uprzedniego doświadczenia w kwestii,
której dotyczy badanie. Percepcje natomiast odnoszą się do przekonań i opinii,
iż coś prawdopodobnie będzie miało miejsce. Zlokalizowane są w przeszłości
lub teraźniejszości i wymagają uprzedniego doświadczenia w odniesieniu do rozpatrywanych kwestii. Na potrzeby niniejszej pracy przyjęto definicję oczekiwań
Tinsleya, Bowmana i Westcot Baricha (Tinsley, Bowman i Westcot Barich 1993),
według której dotyczą one przewidywanego prawdopodobieństwa zdarzenia (np.,
że doradca wykaże zrozumienie problemu) lub zaistnienia zakładanego warunku
(np. że doradca okaże się osobą godną zaufania).
Badania nad oczekiwaniami klientów wobec doradztwa wskazują na wiele
sprzeczności i niekonsekwencji w ich wymaganiach. I tak na przykład, klienci
deklarują często wyraźną preferencję wobec doradztwa dyrektywnego, wymagając jednocześnie liberalnego podejścia od doradcy w trakcie sesji (Galassi i in.
1992). Z drugiej strony stwierdza się zapotrzebowanie pewnej grupy klientów na
tak zwane doradztwo „skoncentrowane na kliencie”. Podejście to, w rozumieniu
jego twórcy Rogersa (Rogers 1951; Baskin, Rogers 1989) polega na wspieraniu
procesu rozwoju klienta poprzez szczególną relację, jaka zachodzi pomiędzy nim
a doradcą, na którą składa się szacunek doradcy dla potrzeb klienta, szczerość,
empatia, odzwierciedlenie uczuć oraz aktywne słuchanie. Oparte jest ono na opinii, że doradca nie może „kierować” zmianami w zachowaniu klienta, lecz raczej powinien pomóc klientowi w samodzielnym uświadomieniu sobie potrzeb
i własnego potencjału. Sprzeczność tę, podobnie jak wiele innych, można też
częściowo wyjaśnić w kontekście opisanych wyżej trudności metodologicznych
i definicyjnych towarzyszących pomiarom konstruktu. Na przykład eksploracja
globalnych konstruktów doradztwa Tiensley’a i Heyesa (Tiensley i Heyes 1989)
oraz jej analiza dokonana przez Bańkę (Bańka 2004) wskazują na fakt istnienia
kilku podstawowych kategorii oczekiwań wskazywanych przez klientów, takich
jak: oczekiwanie czynników ułatwiających, ekspertyzmu doradcy, efektywności
i osobistego zaangażowania, a także stworzenia przez doradcę facylitujących warunków w kontakcie z klientem.
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Niniejsza praca stanowi próbę stworzenia metody badania oczekiwań klientów nie poprzez kolejną specyfikację cech i zachowań doradcy, ale w oparciu typologię doradców zawodu opracowaną przez Wojtasik (Wojtasik 1993). Wojtasik
w swojej teorii podziału doradców zawodu uwzględniła dwa kryteria. Pierwszym
z nich jest koncepcja teoretyczna dotycząca człowieka, jaką reprezentuje doradca. Przyjmując stanowisko humanistyczne będzie on uważał swojego klienta za
osobę, która realizuje jakieś własne cele. Pomoc doradcy może wówczas przybrać formę opieki, gdy skupi się na słabościach danej osoby lub wychowania,
gdy doradca skoncentruje się na mocnych stronach jednostki. Z kolei doradca
o stanowisku technokratycznym będzie uważał człowieka za narzędzie do realizacji celów, a praca doradcy będzie zbliżona do pracy kierownika i kontrolera.
Drugim kryterium zastosowanego przez Wojtasik podziału jest styl poradnictwa
oraz teoria dotycząca wyboru zawodu, jaką stosuje doradca. Autorka wyodrębniła
trzy podejścia teoretyczne (Wojtasik 1997):
1. Diagnostyczne, które zakłada, że wybór zawodu jest jednorazowym aktem.
Zgodnie z jego założeniem klient (uczeń) poznaje swoje zdolności, zainteresowania i możliwości i na ich podstawie dokonuje wyboru zawodu. Według
autorki jest to podejście traktujące cechy osobowościowe jako statyczne i niepodlegające zmianom w czasie;
2. Diagnostyczno-wychowawcze, które traktuje wybór zawodu jako proces specyficzny dla określonej fazy rozwojowej człowieka;
3. Wychowawcze, które traktuje wybór zawodu jako proces trwający całe życie.
Na podstawie dwóch wyżej omówionych kryteriów podziału (koncepcji teoretycznej oraz stylów poradnictwa) Wojtasik wyróżniła pięć modeli działalności
doradcy zawodu: ekspert, informator, konsultant, spolegliwy opiekun i leseferysta (Wojtasik 1997). Modele te zostały opisane na kontinuum od stanowiska
dyrektywnego do liberalnego. Pierwsze dwa modele – ekspert i informator, wywodzą się z koncepcji behawioralnej i zakładają dyrektywne podejście do klienta.
Człowieka uważa się tu za niesamodzielnego, dlatego doradca musi podejmować
decyzje za niego. W obu przypadkach wybór zawodu jest traktowany jako jednorazowy akt decyzyjny – jest to stanowisko diagnostyczne. Ostatnie dwa modele,
czyli spolegliwy opiekun i leseferysta, odnoszą się do koncepcji psychodynamicznej i humanistycznej. Pierwsza zakłada, że człowiekiem rządzą nieświadome, wewnętrzne siły napędowe. Druga zwraca uwagę na mocne strony jednostki,
których jednak nie jest ona w stanie wykorzystać. Doradca liberalny powinien
kierować klientem, ale także pozostawiać mu dużą swobodę i nie zmuszać do
żadnych działań. W tych przypadkach decyzję wyboru zawodu traktuje się jako
proces trwający przez dłuższy czas – jest to stanowisko wychowawcze. Model
mieszczący się na środku tego kontinuum to „konsultant”. Odpowiada on, według
autorki, psychologicznej orientacji poznawczej. Zakłada, że człowiek jest badaczem, który aktywnie poznaje świat. Na jego zachowanie mają wpływ informacje docierające z zewnątrz. Kargulowa nazywa ten typ poradnictwa dialogowym
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(Kargulowa 1986). Doradca i klient są badaczami rzeczywistości oraz partnerami.
Jednak w tej relacji doradca ma większe kompetencje i doświadczenie.
Przechodząc do szczegółowego opisu typów doradców, należy zaznaczyć, iż
najłatwiejsze do wyjaśnienia są modele krańcowe. Dlatego jako pierwszy zostanie przedstawiony typ doradca – ekspert. Jest to osoba, która wie, co jest dobre
dla klienta. Daje mu gotowe rozwiązania, nierzadko posuwa się do manipulacji
i sterowania. Poza tym taki doradca jest przekonany, że posiada wystarczającą
wiedzę i doświadczenie, aby dopasować określony zawód do cech radzącego się.
Jego działanie obejmuje dawanie poleceń, wskazówek i instrukcji. Doradca ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za wybór zawodu. „Łagodniejszą” formę
powyższego stanowiska prezentuje doradca informator. Jego głównym zadaniem
jest udzielanie informacji o zawodach i delikatne sugerowanie klientowi najlepszego wyboru. Po przeciwnej stronie kontinuum znajdują się dwa modele: spolegliwy opiekun i leseferysta. Doradcy reprezentujący te stanowiska powinni być
kongruentni (powinni być sobą), muszą bezwarunkowo szanować swojego klienta, być empatyczni i nie krytykować go. Leseferysta prezentuje typ zorientowany
na klienta. Nie daje rad ani nie próbuje wybierać zawodu za kogoś. Szanuje odrębność ucznia. Zwykle poświęca mu wiele czasu. Wybór zawodu traktuje jako proces rozwojowo-wychowawczy. Głównym jego działaniem jest pobudzanie klienta
do poznania siebie i nakierowanie go na pewne problemy. Spolegliwy opiekun
jest mniej liberalny w zachowaniach niż leseferysta. Jawi się jako osoba miła,
ciepła i otwarta. Przede wszystkim pobudza jednostkę do aktywności i wspiera
w podjęciu decyzji. W odróżnieniu od leseferysty ponosi część odpowiedzialności
za efekt procesu doradczego, jednak nadal w większym stopniu leży ona po stronie klienta. Ostatni typ, doradca – konsultant, to osoba będąca partnerem radzącego się. Jest on nastawiony zarówno na środowisko pracy, jak i na klienta. Jego
działanie polega głównie na pokazywaniu nowych możliwości oraz inspirowaniu
do stawiania nowych celów. Razem z uczniem rozwiązuje jego problemy. Odpowiedzialność za wybór zawodu jest więc równomiernie rozłożona.
Wojtasik stwierdza, że nie można wyznaczyć dokładnych granic między poszczególnymi modelami. Jednak wymienia kilka wskaźników, które pozwalają na
ich odróżnienie (Wojtasik 1993). Pierwszym wskaźnikiem jest aktywność podmiotu działającego. Za najbardziej aktywnego doradcę można uznać eksperta,
najmniej aktywny jest leseferysta. Drugi wskaźnik to przedmiot działania. We
wszystkich przypadkach jest nim wybór zawodu, inne są natomiast podejścia doradców. Ekspert skupia się na zawodach, leseferysta na uczniu. Ponieważ modele
rozmieszczone są na kontinuum, orientacja zmienia się płynnie, powodując, że
konsultant zorientowany jest na zawody i na ucznia w równym stopniu. Kolejny
wyznacznik to środki działania. Ekspert stosuje głównie środki materialne, np.
testy, kwestionariusze, ankiety. Jego celem jest postawienie diagnozy. Leseferysta
używa środków niematerialnych, takich jak ciepło, życzliwość, kongruencja, empatia czy akceptacja. Jego celem jest rozwój ucznia. Najbardziej istotnym elemen-
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tem rozróżniającym są metody działania. Ekspert wydaje klientowi instrukcje,
informator dostarcza niezbędnych informacji, konsultant udziela porad, spolegliwy opiekun sugeruje i wpiera, a leseferysta jest cierpliwym słuchaczem. Ostatnim
wskaźnikiem jest wynik procesu doradczego, czyli podjęcie decyzji zawodowej.
Z tym aspektem wiąże się ponoszenie odpowiedzialności. Największa jest ona po
stronie eksperta, a najmniejsza u leseferysty.
Wojtasik stworzyła również podział klientów (uczniów), którzy przychodzą
do doradcy zawodu (Wojtasik 1993). Podział ten opiera się na trzech kryteriach:
• poznanie zawodów – obejmuje wiedzę o wymaganiach poszczególnych zawodów oraz wiedzę o sytuacji na rynku pracy;
• poznanie siebie – jest to wiedza o swoich umiejętnościach, zdolnościach
i możliwościach;
• dopasowanie do zawodu – dotyczy rozważania, czy posiadane przez jednostkę cechy spełniają wymogi zawodu.
Na tej podstawie wyróżniła sześć typów klienta: zdecydowany, ciągle poszukujący (nie potrafi dopasować się do zawodu), niedoinformowany, nieznający siebie, nieadekwatny (nie zna zawodów ani siebie), zupełnie niezdecydowany. Typy
te można umieścić na kontinuum od osoby całkowicie bezradnej, przez częściowo
zaradną, aż do całkowicie zaradnej.
Każda z tych osób potrzebuje innego rodzaju pomocy. Wojtasik przyporządkowała każdemu typowi ucznia doradcę, który najlepiej zaspokoi jego potrzeby.
Z analizy wynika, że uczeń niezdecydowany nie szuka konkretnego doradcy. Osoba niedoinformowana będzie poszukiwała raczej eksperta, informatora lub konsultanta. Osoba nieznająca siebie potrzebuje konsultanta, spolegliwego opiekuna lub
leseferysty. Natomiast uczeń ciągle poszukujący wybierze konsultanta. Jak wynika
z badań, najbardziej poszukiwanym i tym samym najlepszym typem doradcy zawodu jest konsultant, ponieważ każdy klient może uzyskać od niego pomoc.
Z przytoczonych rozważań wynika, że znajomość oczekiwań oraz potrzeb
konkretnej osoby może zasugerować doradcy zawodu wybór najlepszej formy
pomocy. Sprawi, że porada będzie bardziej trafna i przyniesie pozytywne skutki.
Niniejszy artykuł opisuje proces tworzenia techniki, która umożliwiając poznanie
potrzeb klienta w sytuacji uzyskiwania porady zawodowej, weryfikuje również
teoretyczny model typów doradcy Bożeny Wojtasik.

Konstrukcja i walidacja kwestionariusza
Konstrukcja pozycji
Przebieg konstrukcji skali do oceny oczekiwań wobec doradców zawodu objął kilka etapów. W pierwszym etapie zdefiniowano pięć głównych domen oceny
w oparciu o koncepcję Bożeny Wojtasik, a mianowicie: doradca ekspert, doradca
informator, doradca konsultant, doradca spolegliwy opiekun, doradca leseferysta (Wojtasik 1997). W drugim etapie zespół dziewięciu sędziów kompetentnych
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zbudował 30 pozycji skali, przyporządkowując je do poszczególnych pięciu domen. Pełen zestaw pytań przedstawia się następująco (w nawiasach podane są
numery pytań wersji pilotażowej kwestionariusza):
Domena 1. Doradca ekspert
(1) skupia się na celu porady
(6) rozwiązuje mój problem
(9) ponosi odpowiedzialność za wynik porady
(14) daje mi trafne instrukcje dotyczące podejmowania decyzji
(17) wybiera mi zawód
(18) sprawia, że chcę się podporządkować jego zaleceniom
Domena 2. Doradca informator
(5) Informacje, które przekazuje mi doradca mogę zaakceptować lub odrzucić
(8) dostarcza informacji pisemnej
(19) zajmuje się głównie udzielaniem rad, wskazówek, wyjaśnień
(22) dostarcza rzetelnej informacji o zawodach
(24) jest przede wszystkim dobrym informatorem
(27) daje mi informacje o tym, jakie zawody mogę wybrać
Domena 3. Doradca konsultant
(3) dysponuje wiedzą życiową, doświadczeniem i intuicją
(12) wspiera mnie w samodzielnym rozwiązaniu trudnej dla mnie sytuacji
(15) nie tylko udziela porady zawodowej, ale także pomaga mi lepiej zrozumieć
siebie
(23) zachęca mnie do działania
(26) jest partnerem w rozmowie o moich problemach
(28) wspólnie ze mną rozwiązuje moje problemy
Domena 4. Doradca spolegliwy opiekun
(2) jest opiekuńczy i podtrzymuje mnie na duchu
(7) jest godny zaufania i wrażliwy na moje problemy
(10) sprawia, że sam pragnę podjąć ważne decyzje
(13) mój problem jest także problemem doradcy
(21) nie narzuca mi swojego zdania, a jedynie sugeruje rozwiązanie
(30) poświęca mi wiele czasu
Domena 5. Doradca leseferysta
(4) nie udziela mi żadnych rad
(11) pozostawia mi swobodę działania, nie wtrąca się, nie przeszkadza
(16) pozwala mi wziąć odpowiedzialność za moje decyzje
(20) zaspokaja moją potrzebę wygadania się
(25) nie poucza mnie i nie krytykuje
(29) jest otwarty na wszystkie moje problemy
Osoby badane
Badaniu poddano 268 uczniów ostatnich klas liceów i techników w wieku od
17 do 20 lat (M = 18,08, SD = 0,77). Grupa składała się z 99 dziewcząt i 169
chłopców. Po dwóch tygodniach przebadano powtórnie 31 osób (17 chłopców,
14 dziewcząt) wersją pilotażową skali.
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Procedura badania
Badania miały charakter grupowy i odbyły się w czasie lekcji. Uczniowie otrzymali komplet testów obejmujący pilotażową wersję Kwestionariusza
Oczekiwań Doradczych (KOP), Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna
(Gough, Heilbrun 1980 oraz Drwal, Wolińska 1987; Juros, Oleś 1992, Porzak
1999) oraz Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae (Zawadzki, Strelau,
Szczepaniak, Śliwińska 1998). Pilotażowa wersja KOP pozwalała na uzyskanie
pięciu wskaźników dotyczących oczekiwań klientów wobec poszczególnych typów doradców zawodu. Osoba badana miała za zadanie określić stopień, w jakim
podane twierdzenie odnosi się do jej potrzeb doradczych na skali pięciostopniowej od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „ zdecydowanie
tak”). Im wyższy wynik uzyskuje dana osoba, tym silniejsze oczekiwanie kontaktu z doradcą określonego typu. Kwestionariusz w wersji pilotażowej zawierał
30 pozycji testowych w formie stwierdzeń.
Struktura czynnikowa
Zebrane wyniki badania za pomocą KOP zostały wykorzystane do analizy
czynnikowej eksploracyjnej z rotacją Varimax. Wybór tej metody wynika z niskich wartości skorelowania czynników. Wartości współczynnika Kaisera – Meyera – Olkina (KMO = 0,812) oraz współczynnika Bartlleta (0,000) potwierdziły zasadność przeprowadzenia analizy czynnikowej (Tabachnick, Fidell 2007,
s. 614). Do wyboru optymalnej liczby czynników zastosowano kryterium Kaisera, test osypiska Cattela oraz analizę Monte Carlo. Kryterium Kaisera wskazało na
osiem czynników wyjaśniających 55% wariancji całego testu. Pozostałe kryteria
sugerowały trzyczynnikowe rozwiązanie jako najbardziej optymalne dopasowanie struktury kwestionariusza. Po dokonaniu analizy treści pytań zdecydowano
się na ostateczną wersję dwóch czynników, wyjaśniających 28,2% wariancji.
Trzeci czynnik (wyjaśniający 5,6% wariancji) był treściowo zróżnicowany i nieinterpretowany. Ostatecznie wybrano 20 pozycji z pierwotnej listy. Po dokonaniu
analizy treści pytań zdecydowano się na ostateczną wersję dwóch czynników. Do
pierwszego nich zaliczono pytania numer: 2, 7, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 29, 30. Są
to pytania pierwotnie zaliczone do kategorii doradca konsultant (4), doradca spolegliwy opiekun (4) oraz leseferysta (2). Drugi czynnik to pytania numer: 1, 3, 5,
14, 19, 21, 22, 23, 24, 27. W skład tej grupy wchodzą pytania ze skali doradca ekspert (2), doradca informator (5), doradca konsultant (2) oraz doradca spolegliwy
opiekun (1). Ostateczna wersja kwestionariusza zaprezentowana jest w aneksie.
W czynniku pierwszym, tworzącym skalę, która została nazwana „Doradca
humanistyczny” znalazły się pozycje z ładunkami czynnikowymi od 0,48 do 0,73.
Opisuje ona doradcę zorientowanego na klienta, który nie podejmuje decyzji za
ucznia, ale nie zostawia go samemu sobie. Jest troskliwy i gotowy do udzielenia
pomocy. Wspiera swojego klienta w dążeniu do samorealizacji i samodzielnego
poznawania siebie. Proces pomocy jest długotrwały, a jego wynik zależy zarówno
od klienta, jak i od doradcy.
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Czynnik drugi stworzył skalę, którą nazwano „Dorada racjonalny”. Pozycje
mają ładunki czynnikowe od 0,35 do o,69. Pozycje, które znalazły się w tym
czynniku opisują zachowania doradcy, których istotą jest orientacja na zadanie
i brak wysokiego zaangażowania emocjonalnego w pomoc danej osobie. Doradca
ten sugeruje uczniowi podjęcie pewnych działań oraz udziela informacji. Może
także ograniczać pomoc wierząc, że uczeń sam poradzi sobie w rozwiązaniu swoich problemów. W tym wypadku pomoc ma charakter krótkotrwały, a jej wynik
zależy w całości od klienta.
W dalszej kolejności sprawdzono rzetelność dwóch skal otrzymanych w wyniku analizy czynnikowej. W analizie zastosowano współczynnik Alfa Cronbacha dla skal i pozycji, współczynnik mocy dyskryminacyjnej oparty na
analizie korelacji dwuseryjnej między wynikiem danej pozycji testowej a wynikiem ogólnym testu oraz współczynnik rzetelności zadania, który wskazuje,
w jakim stopniu dana pozycja testu różnicuje osoby o wysokich i niskich wynikach
ogólnych w teście. Współczynnik rzetelności zadania jest wariancją wyników
zadania testowego i wielkości korelacji między zadaniem a ogólnym wynikiem
w teście (Sanocki 1976). Współczynnik ten to iloczyn odchylenia standardowego
danej pozycji testowej i współczynnika korelacji tej pozycji z wynikiem ogólnym
w danej skali. Wskaźniki rzetelności pozycji, większość o zadowalających wartościach, zaprezentowane są w tabelach 1 i 2. Można wnioskować, że poszczególne
Tabela 1. Pozycje skali „Doradca humanistyczny” wraz ze średnimi (1), odchyleniami standardowymi (2), ładunkami czynnikowymi (3), współczynnikami rzetelności Alfa
Cronbacha (4), współczynnikami mocy dyskryminacyjnej (5) i wskaźnikami rzetelności zadania
Nr
pozycji*
pyt2 (2)
pyt7 (5)
pyt12 (6)
pyt13 (7)
pyt15 (9)
pyt20 (11)
pyt26 (16)
pyt28 (18)
pyt29 (19)
pyt30 (20)

M

SD

Ład.
cz.

Alfa

Współczynnik mocy
dyskryminacyjnej

1
3,52
4,04
4,18
3,26
3,82
3,19
3,78
3,72
3,79
3,66

2
1,09
0,98
0,91
1,30
1,12
1,26
1,09
1,02
1,15
1,08

3
0,57
0,62
0,50
0,48
0,67
0,52
0,73
0,69
0,72
0,68

4
0,82
0,81
0,82
0,83
0,81
0,82
0,80
0,81
0,80
0,81

5
0,47
0,33
0,28
0,41
0,31
0,37
0,54
0,49
0,39
0,50

M skali = 36,97
SD skali = 6,93
α-Cronbacha dla skali = 0,834
SEM = 2,82
*W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza.

Wskaźnik
rzetelności
zadania
6
0,48
0,54
0,43
0,49
0,63
0,54
0,70
0,58
0,68
0,64
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Tabela 2. Pozycje skali „Doradca racjonalny” wraz ze średnimi (1), odchyleniami standardowymi (2), ładunkami czynnikowymi (3), współczynnikami rzetelności Alfa Cronbacha (4),
współczynnikami mocy dyskryminacyjnej (5) i wskaźnikami rzetelności zadania
Nr
pozycji*
pyt 1 (1)
pyt3 (3)
pyt5 (4)
pyt14 (8)
pyt19 (10)
pyt21 (12)
pyt22 (13)
pyt23 (14)
pyt24 (15)
pyt27 (17)

M

SD

Ład.
czyn.

Alfa

1
4,35
4,09
4,31
4,19
3,81
4,45
4,60
4,44
4,33
4,48

2
0,80
0,91
0,92
0,90
1,07
0,85
0,77
0,74
0,90
0,82

3
0,56
0,35
0,48
0,49
0,50
0,57
0,69
0,51
0,51
0,68

4
0,71
0,73
0,74
0,72
0,74
0,73
0,70
0,71
0,72
0,71

Współczynnik
mocy
dyskryminacyjnej
5
0,47
0,33
0,28
0,41
0,32
0,37
0,54
0,49
0,39
0,50

Wskaźnik
rzetelności
zadania
6
0,37
0.30
0,26
0,37
0,34
0,32
0,42
0,37
0,36
0,41

M skali = 43,04
SD skali = 4,79
α-Cronbacha dla skali = 0,741
SEM = 2,44
* W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza.

pozycje testu dobrze różnicują osoby uzyskujące wysokie i niskie wyniki w danej
skali. Alfa Cronbacha dla obu skal jest stosunkowo wysoka, bo wynosi 0,834 dla
skali „Doradca humanistyczny” i 0,741 dla skali „Doradca racjonalny”.
Stabilność wyników Kwestionariusza Potrzeb Doradczych oszacowano na
podstawie analizy rzetelności połówkowej. W tym przypadku „połówkami” testu
były wyniki pierwszego i drugiego badania. Powtórne badanie przeprowadzono
po czterech tygodniach z udziałem 31 osób. Uzyskano wartość współczynnika
Spearmana – Browna wynoszącą 0,940 i korelacje międzypołówkową = 0,887.
Są to bardzo wysokie wartości wskazujące na dużą rzetelność testu. Można zatem
wnioskować, iż Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych jest testem o dużej stabilności w czasie. Oznacza to, że ta sama osoba wypełniająca go w różnych odstępach czasu powinna uzyskać podobne wyniki. Dodatkową metodą pozwalająca na
oszacowanie czy test jest stabilny w czasie jest analiza korelacji między poszczególnymi pozycjami testu w pierwszym i w drugim badaniu. Korelacje obliczono za pomocą współczynnika rho Spearmana. Współczynniki korelacji wyników
z pierwszego i drugiego badania przedstawia tabela 3. Większość współczynników korelacji jest wysoka i istotna statystycznie. Szczególnie dotyczy to pozycji,
które zostały zakwalifikowane do ostatecznej wersji testu. Uzyskane wyniki potwierdzają wcześniejsze założenia o stabilności testu w czasie.
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Tabela 3. Korelacje między poszczególnymi pozycjami pierwszego i drugiego badania
Nr poz1.

rho Spearmana

Nr poz.

rho Spearmana

1 (1)

0,516**

16

0,315

2 (2)

0,327

17

0,306

3 (3)

0,420*

18

0,415*

4

0,660**

19 (10)

0,650**

5 (4)

0,218

20 (11)

0,575**

6

0,654**

21 (12)

0,601**

7 (5)

0,663**

22 (13)

0,630**

8

0,424*

23 (14)

0,475**

9

0,293

24 (15)

0,677**

10

0,045

25

0,438*

11

0,269

26 (16)

0,567**

12 (6)

0,260

27 (17)

0738**

13 (7)

0,387*

28 (18)

0,519**

14 (8)

0,388*

29 (19)

0,579**

15 (9)

0,779**

30 (20)

0,663**

W nawiasach podane są numery pozycji wersji ostatecznej kwestionariusza.
* p < 0,05.
** p < 0,01.
1

Kolejne analizy dotyczyły sprawdzenia, czy przynależność do grupy kobiet
i mężczyzn różnicuje wyniki w zakresie oczekiwań wobec doradztwa. Odpowiednie dane prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Wyniki dziewcząt (D) i chłopców (Ch) w skalach KOD
Typ doradcy

Doradca
humanistyczny

Doradca
racjonalny

Płeć

M

SD

D
N=99

38, 26

6,36

Ch
N=162

36,85

6,24

D
N=98

44,75

3,37

Ch
N=152

43,37

3,22

df

t*

P

261

1,770

0,078

248

3,247

0,001

Wielkość
efektu
η2

0,012

0,041

* test t przy założeniu równych wariancji – po uprzednim sprawdzeniu równości wariancji testem
Levene’a.
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Zestawienie wyników chłopców i dziewcząt dowodzi braku różnic między
płciami w zakresie oczekiwań wobec doradcy humanistycznego – wielkość efektu
– eta kwadrat jest mała. Dziewczęta (w znaczniej mniej licznej grupie) ujawniają
większe oczekiwania odnośnie do doradcy racjonalnego, a eta kwadrat przyjmuje
wartość średnią.
Dokonując oceny trafności kryterialnej skal, skorelowano wyniki dla poszczególnych skal KOD z wybranymi skalami testu ACL oraz NEO-FFI, oddzielnie dla
dziewcząt i oddzielnie dla chłopców. W przypadku Testu Przymiotnikowego ACL
do analizy wybrano następujące skale: Całkowita Liczba Przymiotników, Liczba
Przymiotników Negatywnych, Potrzeba Osiągnięć, Potrzeba Dominacji, Potrzeba
Rozumienia Siebie, Potrzeba Afiliacji, Potrzeba Autonomii, Potrzeba Wsparcia,
Potrzeba Ulegania, Gotowość do Poddania się Poradnictwu oraz Zaufanie do Samego Siebie. Analiza wykonana z zastosowanie korelacji rang Spearmana wykazała istnienie kilku związków istotnych statystycznie. W grupie dziewcząt pojawił
się związek pomiędzy oczekiwaniem doradcy humanistycznego a otwartością (rho
Spearmana = 0,231, N= 99, p < 0,05) oraz pomiędzy oczekiwaniem doradcy racjonalnego a neurotyzmem (rho Spearmana = 0,211, N = 98, p < 0,05), całkowitą liczbą przymiotników (rho Spearmana = 0,213, N = 98, p < 0,05), potrzebą dominacji
(rho Spearmana = 0,225, N = 98, p < 0,05), potrzebą autonomii (rho Spearmana =
= 0,236, N = 98, p < 0,05) i zaufaniem do siebie (rho Spearmana = 0,208, N = 98,
p < 0,05). Oznacza to, że dziewczęta, które spodziewają się ze strony doradcy
przede wszystkim wsparcia poszukują kontaktu z innymi ludźmi oraz charakteryzują się bezpośrednimi i szczerymi zachowaniami. Te, które wybrałyby doradcę racjonalnego cechuje z jednej strony skłonność do przeżywania negatywnych
emocji i mała podatność na stres, z drugiej jednak strony duży wgląd we własną
osobowość, ambicja, niezależność i asertywność. W grupie chłopców pojawił się
jedynie związek pomiędzy oczekiwaniami doradcy humanistycznego a ekstrawersją (rho Spearmana = 0,193, N = 164, p < 0,05) i potrzebą wsparcia (rho Spearmana = 0,162, N = 164, p<0,05). Można zatem przypuszczać, że potrzebę nawiązania kontaktu z doradcą bardziej zorientowanym na klienta niż na zadanie będzie
wyróżniać chłopców aktywnych, zdolnych do nawiązywania pozytywnych relacji
interpersonalnych oraz dążących do uzyskiwania wsparcia społecznego.
Końcowym etapem opracowania Kwestionariusza Oczekiwań Doradczych
była normalizacja wyników skal. Wykonano ją oddzielnie dla grupy dziewcząt
i chłopców. Zastosowano skalę stenową. Składa się ona z dziesięciu jednostek
(stenów). Średnia to 5,5, a odchylenie standardowe wynosi 2,0. Każdy sten to połowa odchylenia standardowego. Wyniki z przedziału 1–4 sten to wyniki niskie,
steny 5 i 6 to wyniki średnie, a steny 7–10 to wynik wysoki (Brzeziński 1976).
Tabele norm zamieszczone są w aneksie.
Do interpretacji wyników wykorzystuje się wyniki w poszczególnych skalach
oraz odpowiedzi, jakich osoba badana udzieliła na konkretne pytanie. Korzystanie
z wyników w skali stenowej jest uzasadnione tylko dla osób w podobnym wieku
i płci, dla jakich przeprowadzona została normalizacja. Wyniki w poszczegól-
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nych skalach wskazuje na rodzaj pomocy, jakiej oczekuje klient. Wysoki wynik
w skali doradca humanistyczny wskazuje na to, że badany potrzebuje kogoś, kto
zachęci go od działania, będzie go motywował do poznawania siebie i wspierał
w samodzielnym podejmowaniu decyzji. Wysoki wynik w skali doradca racjonalny sugeruje, że osoba badana oczekuje udzielenia konkretnych informacji
i przedstawienia gotowych rozwiązań, które rozwiązałyby jego problem.
W analizie wyników uzyskanych w Kwestionariuszu Potrzeb Doradczych
warto także przyjrzeć się poszczególnym pozycjom testowym. Ponieważ są one
przykładami konkretnych zachowań doradcy zawodu mogą być dodatkowym,
bardziej szczegółowym źródłem informacji o tym, czego uczeń oczekuje od psychologa.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano rezultaty pracy nad walidacją Kwestionariusza
Oczekiwań Doradczych. Powstał on w oparciu o teorię typów doradców zawodu
Wojtasik. Najpierw stworzono pełną listę twierdzeń wchodzących w skład kwestionariusza, opracowano instrukcję i wybrano skalę, na której badani oceniali
poszczególne pozycje testowe. Kolejnym krokiem było obliczenie wyników oraz
analiza parametrów statystycznych. Okazało się, że empirycznie i matematycznie
wyodrębnione czynniki nie w pełni pokrywają się z teoretycznie zdefiniowanymi domenami oceny oczekiwań doradczych. Wśród wyodrębnionych czynników
w ograniczonym stopniu pojawiły się pozycje reprezentujące skale teoretyczne,
które zostały określone jako „ekspert” i „leseferysta”, stanowiące jednocześnie
modele skrajne. Można to wytłumaczyć tym, iż w rzeczywistości doradcy rzadko
prezentują radykalne i jasno zdefiniowane postawy, a role doradców są rozległym
obszarem zadań nie zawsze dających się zakwalifikować do określonej kategorii
teoretycznej. Ostatecznie więc dokonano zmian w pierwotnej wersji kwestionariusza. Zrezygnowano z pięciu skal na rzecz dwóch: doradcy humanistycznego
i doradcy racjonalnego.
Badania wykazały, że Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych jest metodą
rzetelną i trafną, która pozwala w sposób łatwy i szybki uzyskać informacje na
temat potrzeb konkretnej osoby wobec psychologa – doradcy zawodu. Uzyskane
parametry pozwalają na stosowanie skali jako metody wstępnej w poradnictwie
zawodowym. Kwestionariusz może być wykorzystywany przez psychologów
pracujących w szkołach oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
Pozwala na zorientowanie się, jakiego typu pomocy potrzebuje dana osoba. To
z kolei powoduje, że psycholog może dostosować pracę do konkretnego klienta,
a sama pomoc jest bardziej trafna. W szkołach kwestionariusz może być stosowany w ostatnich klasach gimnazjum i szkoły średniej, kiedy uczniowie stają przed
ważnymi wyborami dalszych kierunków własnej edukacji. Z uwagi na prostą formę testu badaniem może być jednorazowo objęta większa liczba osób.
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Należy jednak pamiętać, że badania walidacyjne tego kwestionariusza przeprowadzono na określonej grupie osób. Wprowadza to pewne ograniczenia co do
stosowania tego narzędzia w praktyce. Choć podjęte badania dały dość obiecujące
rezultaty, należałoby jeszcze dokonać dalszej analizy trafności zewnętrznej oraz
badań na większej, bardziej reprezentatywnej grupie osób w celu potwierdzenia
uzyskanych tu wyników.
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Aneks
Kwestionariusz Oczekiwań Doradczych
Poniższe stwierdzenia dotyczą doradcy zawodu. Przeczytaj je uważnie i zastanów się, w jakim stopniu opisywane zachowanie doradcy zaspokaja Twoje potrzeby. Każde ze stwierdzeń oceń na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie
NIE”, 5 oznacza „zdecydowanie TAK”. Zaznacz kółkiem tę cyfrę, która najlepiej
określa Twoje zdanie. Upewnij się, że odpowiedziałeś(łaś) na wszystkie pytania.
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Doradca zawodu
•

(1) Skupia się na celu porady

1 2 3 4 5

•

(2) Jest opiekuńczy i podtrzymuje mnie na duchu

1 2 3 4 5

•

(3) Dysponuje wiedzą życiową, doświadczeniem i intuicją

1 2 3 4 5

•

(5) Informacje, które przekazuje mi doradca mogę zaakceptować
lub odrzucić

1 2 3 4 5

•

(7) Jest godny zaufania i wrażliwy na moje problemy

1 2 3 4 5

•

(12) Wspiera mnie w samodzielnym rozwiązaniu trudnej dla mnie
sytuacji

1 2 3 4 5

•

(13) Mój problem jest także problemem doradcy

1 2 3 4 5

•

(14) Daje mi trafne instrukcje dotyczące podejmowania decyzji

1 2 3 4 5

•

(15) Nie tylko udziela porady zawodowej, ale także pomaga mi lepiej
zrozumieć siebie

1 2 3 4 5

0. (19) Zajmuje się głównie udzielaniem rad, wskazówek i wyjaśnień

1 2 3 4 5

1. (20) Zaspokaja moją potrzebę wygadania się

1 2 3 4 5

2. (21) Nie narzuca mi własnego zdania, a jedynie sugeruje rozwiązanie

1 2 3 4 5

3. (22) Dostarcza rzetelnej informacji o zawodach

1 2 3 4 5

4. (23) Zachęca mnie do działania

1 2 3 4 5

5. (24) Jest przede wszystkim dobrym informatorem

1 2 3 4 5

6. (26) Jest partnerem w rozmowie o moich problemach

1 2 3 4 5

7. (27) Daje mi informacje o tym, jakie zawody mogę wybrać

1 2 3 4 5

8. (28) Wspólnie ze mną rozwiązuje moje problemy

1 2 3 4 5

9. (29) Jest otwarty na wszystkie moje problemy

1 2 3 4 5

0. (30) Poświęca mi wiele czasu

1 2 3 4 5

Uwaga: W nawiasach podane są numery pozycji wersji pilotażowej.

KLUCZ
Doradca humanistyczny – pozycje: 2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20
Doradca racjonalny – pozycje: 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17
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Normy stenowe
DZIEWCZĘTA
STEN

CHŁOPCY

Doradca
humanistyczny

Doradca
racjonalny

Doradca
humanistyczny

Doradca
racjonalny

STEN

N = 99

N = 98

N = 162

N = 152

1

21

36

22

–

1

2
3
4

22–25
26–30
31-34

37
38–41
42–43

23–26
27–30
31–33

37
38–39
40–41

2
3
4

5

35–38

44

34–36

42–43

5

6

39–41

45–46

37–39

44

6

7

42–44

47

40–43

45–46

7

8

45–46

48

44–45

47

8

9

47

49

46–47

48

9

10

48–49

50

48–50

49–50

10

The Counselling Expectations Questionnaire – an empirical verification of
Bożena Wojtasik's concept
Key words: career counselling, expectations, questionnaire
Summary: The article presents the process of creating a tool for research of counselling expectations based on the concept of counselling styles elaborated by Bożena
Wojtasik (1997). The pilot study was done with the help of 268 high school students
[technical and liceum (comprehensive)] comprised of 169 boys and 99 girls aged
between of 17 – 20. A psychometric analysis of this tool has not confirmed the
existence of theoretical scales relating to categories such as expert, informant, laissez-faire, consultant, submissive guardian, but has lead to two new categories – "humanist counsellor" (10positions, Cronbach's alfa = 0,834) and "rational counsellor"
(10positions, Cronbach's alfa = 0,741). To verify the adequacy of an external test,
two personality tests were used: the NEO-FFI questionnaire by Costy and McCrae
and Guough's and Heilbrun's ACL Adjective test. It has also been verified whether
the method described is stable over time. A final version of the questionnaire has
been prepared along with a normalisation.
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Słowa kluczowe: poradnictwo, poradnictwo dorosłych, różnice indywidualne, inteligencja emocjonalna w pracy, wiedza ukryta, stres informacyjny.
Streszczenie: W artykule omówione zostają trzy ważne, stosunkowo nowe koncepcje psychologiczne odnoszące się do funkcjonowania człowieka w pracy. We
wstępie nakreślona zostaje rola, jaką pełni wiedza psychologiczna w warsztacie
doradcy zawodowego. Następnie, w części poświęconej inteligencji emocjonalnej,
przedstawiono koncepcje teoretyczne wyjaśniające, czym jest i jaką rolę w funkcjonowaniu zawodowym pełni inteligencja emocjonalna, a następnie zaprezentowano
badania reprezentatywne dla poszczególnych nurtów rozpoznających zagadnienie
empirycznie. W dalszej kolejności omówione zostaje zagadnienie stresu informacyjnego, specyfiki zjawiska i jego psychologicznych skutków, a także sposobów
radzenia sobie (copingu) w sytuacjach zawodowych. W końcowej części artykułu
charakteryzowana jest koncepcja wiedzy ukrytej, przedstawiana definicja zjawiska
i rozwój teoretycznego myślenia o nim, a także przedstawione są sposoby diagnozowania wiedzy ukrytej u pracowników.

Przedstawienie w formie artykułu poglądowego zagadnienia osiągnięć psychologii różnic indywidualnych, które mogą okazać się przydatne w poradnictwie
zawodowym skierowanym do dorosłych, jest zadaniem niełatwym. Już bowiem
pobieżny przegląd literatury tematu ukazuje różnorodność stwierdzonych zjawisk, konstruktów teoretycznych lub pomysłów badawczych dotyczących tego,
jakie elementy diagnozy psychologicznej należałoby włączyć do profilu tak, aby
pozwalał on na jak najlepsze przewidzenie, w jakiej sytuacji zawodowej człowiek będzie funkcjonował najlepiej. W gruncie rzeczy każdy wybór takich cech
będzie niekompletny i arbitralny – zależny od decyzji pedagoga czy psychologa
prowadzącego poradnictwo, szkolenie czy coaching. Nie powinno stanowić to
jednak argumentu usprawiedliwiającego nieznajomość różnorodnych podejść do
zagadnienia diagnozy profilowej, wręcz przeciwnie – tylko odpowiednio głęboka
wiedza pozwoli diagnoście na świadomy wybór. Również i to opracowanie ma
charakter wybiórczy, koncentruje się bowiem na tych osiągnięciach psychologii
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w omawianej dziedzinie, które osiągnęły (lub właśnie osiągają) status potwierdzonych faktów. Oznacza to, że dorobiły się już one narzędzi je diagnozujących
oraz pojawiły się badania potwierdzające ich związki z funkcjonowaniem człowieka w pracy.
Kontrowersje budzą również odpowiedzi na pytanie, na ile różnice indywidualne – których uwzględnienie oznacza, bądź co bądź, wielkie zróżnicowanie
diagnozy i poradnictwa w ogóle – mogą być uwzględnione przy konstrukcji rozwiązań systemowych. Takie bowiem rozwiązania – tworzące modele ‘masowe’,
przeznaczone do stosowania raczej w skali socjologicznej (dla wszystkich studentów, wszystkich nauczycieli, wszystkich pracowników danego banku itp.),
są obecnie w stosunku do dorosłych preferowane, nawet jeśli w imię wspierania indywidualizmu przewiduje się specjalne ścieżki awansu zawodowego czy
kształcenia. Przemawia za tym kilka czynników. Przede wszystkim rozwiązania
systemowe mają charakter bardziej zdepersonalizowany, a zatem są fasadowo
obiektywniejsze, tworzące jednakowe standardy dla wszystkich. Po drugie tworzenie systemu zarządzania jest stosunkowo łatwiejsze bez uwzględniania faktu,
że system ten na każdego pracownika będzie oddziaływał w inny sposób. Po trzecie wreszcie brakuje kompleksowych opracowań, swoistych podręczników diagnozy w zarządzaniu, uwzględniających dorobek psychologii różnic indywidualnych ostatnich lat. Dorobek ten jest na tyle świeży, że choć większość praktyków
zdążyła się z nim teoretycznie zapoznać, nie znalazł on jeszcze swojego miejsca
w zarządzaniu, nie stanowi punktu odniesienia czy nawet rozważań innych niż
czysto teoretyczne.

„Nowe cechy” w psychologii różnic indywidualnych
W trakcie swojego rozwoju psychologia opracowała wiele teoretycznych
modeli wyjaśniających ludzkie zdolności, emocjonalność i zachowania. O inteligencji, temperamencie, osobowości słyszał każdy, kto chociaż częściowo studiował pedagogikę, kierunki nauczycielskie czy nawet zarządzanie. Z tego powodu
zagadnieniom tym nie poświęcimy tutaj miejsca, przyjmując że stanowią one wiedzę dostępną powszechnie wszystkim zajmującym się zagadnieniami doradztwa
czy diagnozy profilowej. Należy jednak zaznaczyć, że to właśnie te podstawowe
konstrukty teoretyczne posłużyły jako podwalina dla prezentowanych tutaj wybranych koncepcji. I tak, inteligencja i jej rozumienie jest kluczowa dla interpretacji szybkości i skuteczności wszystkich właściwie typowo ludzkich procesów
poznawczych – od liczenia i zasobu słownictwa do wytwarzania dywergencyjnego i giętkości ideacyjnej. Temperament w różnych ujęciach to biologicznie uwarunkowane (a zatem niezmienne) predyspozycje do takich, a nie innych reakcji
(zachowaniowych i emocjonalnych) na bodźce oraz do kierunkowego utrzymywania wydatków energetycznych. Osobowość wreszcie to względnie stały system
regulacji, integracji i wewnętrznej interpretacji myśli, uczuć i zachowań jednostki
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względem otoczenia. Rozumienie tych podstawowych mechanizmów warunkuje
poprawne operowanie konstruktami wyższego rzędu.
W centrum przedstawianych tutaj rozważań znajdzie się bowiem obserwowany od ponad ćwierćwiecza trend do poszukiwania cech ludzkiej natury łączących tradycyjne podejście psychologii RI z osobowością (np. style poznawcze)
czy elementami psychologii społecznej (np. w dopasowaniu do roli), który zaowocował powstaniem przynajmniej kilku ważnych koncepcji tego, jak można
patrzeć na funkcjonowanie człowieka w życiu. Wymienić tu można, obok wspomnianych wyżej stylów poznawczych i oceny dopasowania do roli, choćby inteligencję emocjonalną, osiągnięcia psychologii zdolności, funkcjonowanie w stresie
informacyjnym czy wiedzę ukrytą. Są to pomysły o tyle ‘świeże’, że rzadko kiedy
obecne w działaniu i szkoleniu doradców zawodowych i osobistych, zwłaszcza
funkcjonujących w masowym, systemowym doradztwie zawodowym czy też szerzej poradnictwie dorosłych.
Artykuł ten jest poświęcony przedstawieniu kluczowych dla trzech z powyższych koncepcji (inteligencji emocjonalnej, stresu informacyjnego wraz ze sposobami radzenia sobie z nim oraz wiedzy ukrytej) założeń i reprezentatywnych
dla nich badań – oraz oczywiście płynących z nich ewentualnych wniosków dla
praktycznego działania.

Inteligencja emocjonalna
Narzucającą się w pierwszej kolejności, jako najpowszechniej znaną od strony popularnonaukowej, koncepcją jest ta dotycząca istnienia i funkcjonowania inteligencji emocjonalnej. Utworzyły się wokół niej liczne kontrowersje (Ciarrochi
i in. 2000; Matthews, Zeinder i Roberts 2004), wynikające po części z faktu, iż
właśnie początkowe popularnonaukowe przedstawienia zagadnienia przyznawały
inteligencji emocjonalnej bardzo szerokie możliwości wpływu na działania człowieka i określały ją jako najważniejszą determinantę sukcesu życiowego. Takie
ujęcie budziło sprzeciw środowiska naukowego, podnoszono argumenty przeciwko zjawisku samej inteligencji emocjonalnej lub jej wielkiej mocy sprawczej.
Tymczasem istnieje przynajmniej kilka solidnych naukowych koncepcji
określających inteligencję emocjonalną bądź jako cechę (Bar On 1997) bądź jako
zdolność (Salovey, Mayer 1990, 1995), a także opisujących jej rozwój (Weidner
2008; Śmieja, Orzechowski 2008) w odniesieniu do doświadczeń życiowych, procesów uwagi oraz doświadczeń metapoznawczych (Efklides 2006, 2008). Wszystkie one opierają się na podstawowym, wspólnym założeniu, że przeżywane przez
człowieka emocje mogą przez niego – dzięki wykorzystaniu mocy poznawczych
– zostać ‘włączone’ do funkcjonowania poznawczego w sposób konstruktywny.
Emocjom przyznaje się (Matczak 2008) zarówno funkcję informacyjną, czyli odpowiedzialność za ‘zawiadomienie’ jednostki, że w jej otoczeniu zachodzą zdarzenia o osobistej dla tej jednostki wartości, jak i funkcję energetyzującą (ibidem),
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czyli zdolność do pobudzania do działania. Umiejętność jednostki do poprawnego
identyfikowania informacji emocjonalnej oraz kontrolowania emocji jest zdaniem
wielu badaczy (Larsen, Prismic 2004) kluczowa dla pełnego wykorzystania jej
potencjału intelektualnego. Znane są nawet koncepcje odnoszące się do inteligencji człowieka jako określającej ‘maksymalny pułap wykonania’ zadań (Ackerman
1999), a inteligencję emocjonalną traktujące jako determinantę osiągnięcia tego
pułapu.
W niniejszym opracowaniu przyjmiemy jako podstawę rozważań i prezentacji wyników badań zdolnościowy model inteligencji emocjonalnej przedstawiony
przez Petera Saloveya, Johna Mayera i Davida Caruso (m.in. 1990, 2000). Według
autorów inteligencja emocjonalna jest złożoną kompetencją osobistą, na którą
składa się: a) dostrzeganie emocji, b) ich rozumienie, c) emocjonalne wspomaganie myślenia i d) kierowanie emocjami, operacjonalizowane odpowiednio jako:
a) zdolność do obserwowania własnych stanów emocjonalnych, dostrzegania
emocji u innych oraz przede wszystkim przyznawania emocjom racji bytu
jako przedmiotu obróbki poznawczej (zasadne jest używanie terminu „informacja emocjonalna”),
b) zdawanie sobie sprawy z tego, dlaczego takie, a nie inne emocje pojawiają się
w polu uwagi, o czym konkretnie informują i jaka jest ich wartość,
c) umiejętność wykorzystania przeżywanych emocji do nadawania własnym
procesom poznawczym większej siły i szybkości. Aspekt ten odnosi się, nie
tylko do wykorzystywania emocji pozytywnych (np. euforii, ekscytacji), ale
także negatywnych (np. odnoszenia się do przeżywanego stresu jako mobilizacji do wysiłku),
d) zdolności do wzbudzania w sobie (ale także u innych) założonych emocji,
wykorzystywanych następnie w założony sposób.
Opisana w ten sposób inteligencja emocjonalna jest zatem zestawem zdolności, formą inteligencji skrystalizowanej. Rozwija się ona, jak się najczęściej
przyjmuje (Matczak 2004, 2006) pod wpływem określanej temperamentalnie aktywności społecznej i zadaniowej człowieka. Aktywność ta dostarcza materiału
doświadczeniowego, który następnie, w toku refleksji oraz pod wpływem interakcji społecznych, przyczynia się do krystalizowania opisanych zdolności.
Badanie poziomu inteligencji emocjonalnej odbywa się z reguły albo za
pomocą skal samoopisu albo skal wykonaniowych. Te pierwsze przybierają najczęściej formę kwestionariuszy (np. INTE, Jaworowska, Matczak 2008), badany dokonuje zatem opisu swoich kompetencji do zarządzania emocjami poprzez
określanie, w jaki sposób funkcjonuje w określonych sytuacjach. Za miary mniej
obciążone obrazem samego siebie czy nawet nastrojem uznaje się testy, w których poziom wykonania porównuje się bądź z opracowanym arbitralnie wzorcem
(jaką emocję powinien badany dostrzec na zdjęciu) bądź ze średnim wynikiem
uzyskanym przez ekspertów (jaką emocję na zdjęciu dostrzegła większość ekspertów) – międzynarodowa skala MSCEIT, niemająca swojej wersji polskiej oraz
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Test Inteligencji Emocjonalnej (Śmieja, Orzechowski 2008) stanowią przykłady
testów wykonania w diagnozowaniu IE.
Główne kierunki badań nad relacjami stwierdzonego poziomu inteligencji
emocjonalnej i funkcjonowania w pracy koncentrowały się wokół czterech zagadnień: funkcjonowania zespołów pracowniczych, ocen okresowych, kariery – bezrobocia oraz ogólnie pojmowanego ‘sukcesu w pracy’. Przedstawiamy w zarysie
ich wyniki, zaznaczając jednocześnie, na ile w dalszym ciągu stanowią one źródło
kontrowersji, a na ile płynące z nich wnioski mogą stanowić (przynajmniej na
teraz) podstawę działania specjalistów HR i doradców zawodowych.
Dla nurtu badań łączących inteligencję emocjonalną z funkcjonowaniem zespołów pracowniczych reprezentatywne wydają się te przeprowadzone przez Jordana i Trotha (Jordan, Troth 2004) oraz Offermann i Spirosa (Offermann, Spiros
2001). Podłużne studia nad działaniem zespołów z użyciem powszechnie akceptowanych miar ich skuteczności (zarówno ilościowych, jak i skal opisu) ujawniły, że zespoły, których członkowie charakteryzowali się wyższym poziomem
inteligencji emocjonalnej funkcjonowały sprawniej i bardziej efektywnie niż te
o średniej niższej IE. Efekt ten jednakże utrzymywał się jedynie przez 9 tygodni
działania zespołów – po tym okresie wskaźniki efektywności działania zespołów
o średniej wyższej oraz niższej IE wyrównywały się. Abstrahując od możliwych
teoretycznych wyjaśnień zaobserwowanego zjawiska zauważamy, że wyraźną
jego praktyczną implikacją jest to, iż inteligencja emocjonalna pełni jedną z kluczowych ról w działaniu zespołów o charakterze dorywczym, tymczasowym –
choćby zespołów interwencji kryzysowej lub komisji zadaniowych.
Mniej jednoznaczne wyniki otrzymano w badaniach korelujących ogólny stan zatrudnienie – brak zatrudnienia (bezrobocie) z poziomem IE. W badaniach Offermann i Spirosa (Offermann, Spiros 2001) stwierdzono początkowo,
że osoby pracujące, w szczególności ‘robiące karierę’, osiągają wyższe wyniki
w testach inteligencji emocjonalnej niż bezrobotni. Jednakże interpretacja tego
wyniku nastręcza pewnych trudności. Przyjęcie bowiem że, jak wspomniano powyżej, inteligencja emocjonalna rozwija się pod wpływem doświadczeń społecznych i aktywności zadaniowej, czyni prawdopodobnym podejrzenie, że to właśnie
fakt posiadania pracy (w szczególności pracy stanowiącej wyzwanie) prowadzi
do rozwoju inteligencji emocjonalnej. Kwestia tego, czy to IE współdeterminuje
rozwój kariery czy też raczej w jej trakcie się rozwija pozostaje na razie nierozstrzygnięta.
W badaniach nad związkami inteligencji emocjonalnej z poziomem otrzymywanych ocen w toku okresowej oceny pracowników (Janovics, Christiansen
2001) otrzymano niejednoznaczne wyniki. Początkowo badacze stwierdzili istnienie istotnych korelacji pomiędzy IE z tym, jakie oceny otrzymywały osoby
badane w trakcie procedury oceniania. Ponieważ używano wielu niezależnych
miar efektywności pracowników (m.in. oceny 360st., skale BARS), wydawało
się, że wyniki potwierdzają założony wpływ IE na to, jak widzą pracownika jego
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szefowie i koledzy. W toku analiz statystycznych wyeliminowano jednak wpływ
poszczególnych cech osobowości. Z początkowych 13% wariancji ocen wyjaśnianych przez IE, po usunięciu wpływu moderującego sumienności, pozostało 3%.
Analizy teoretyczne takiego wyniku skoncentrowały się na próbach wyjaśnienia,
jakie są faktyczne związki pomiędzy cechami zachowania łączonymi tradycyjnie
z sumiennością z poszczególnym zdolnościami wymienianymi w modelach IE.
W szczególności uwagę badaczy zwróciła kontrola i sterowanie emocjami jako
pozostające w przynajmniej częściowych związkach z sumiennością rozumianą
jako stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach
zorientowanych na cel.
Podsumowując wątek badań nad inteligencją emocjonalną w pracy, warto
odwołać się do badań eksplorujących związki tejże z ogólnie pojętym powodzeniem w pracy, jako potencjalnie najbardziej praktycznie ujmujących zagadnienie.
W najbardziej reprezentatywnym badaniu (Lopes i in. 2006) korelowano wynik
w teście MSCEIT (opartym, przypomnijmy, na porównaniu wyników badanych
z wynikami sędziów kompetentnych) oraz teście EQ-360 (ocenie IE dokonywanej
przez otoczenie badanego) z wieloma wymiarami powodzenia w pracy, zaczerpniętymi z najczęściej stosowanych w zarządzaniu miar. Nawet biorąc pod uwagę
naturalne przy dużej ilości korelowanych wymiarów istotności uzyskanych korelacji (5% korelacji istotnych statystycznie w sposób losowy przy najczęściej
przyjmowanym poziomie istotności 0.05), należy zauważyć, że każdy z 4 badanych wymiarów IE korelował z przynajmniej kilkoma z 27 badanych wymiarów
powodzenia w pracy. Wśród wymiarów najwyżej korelujących w IE znalazły
się: oceniana przez przełożonych zdolność do kreowania wspierającej atmosfery
w pracy (0.45), poziom zaszeregowania w firmie (0.43), oceniany przez współpracowników nastrój (0.43) i oceniana przez współpracowników ilość negatywnych społecznych interakcji (-0.41). Wśród wymiarów niemających istotnego
związku z IE badacze wymieniają zadowolenie z pracy, ocenianą przez współpracowników wrażliwość interpersonalną i dyspozycję do negatywnego nastroju (co
ciekawe, ogólna dyspozycja do pozytywnego nastroju korelowała z IE istotnie na
poziomie 0.31).
Choć wyniki badań dotyczących roli inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym nie są do końca jednoznaczne (Zeidner i in. 2004), jest to zdolność,
z której istnienia nie sposób obecnie nie zdawać sobie sprawy. Nie sposób również kwestionować jej przydatności choćby tylko jako konstruktu teoretycznego
wyjaśniającego i pozwalającego częściowo przewidywać efektywność działania
ludzi i zespołów. Kontynuując przegląd osiągnięć psychologii różnic indywidualnych przekonamy się, że inteligencja emocjonalna pełni również jedną z kluczowych ról przy radzeniu sobie ze stresem oraz współwyznacza wielkość odczuwanej reakcji stresowej – w szczególności w interesującym nas zjawisku stresu
informacyjnego.
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Stres informacyjny
Ta odmiana ogólnie rozumianego stresu stała w centrum analiz socjologów,
psychologów, pedagogów czy informatyków (Roshak 1994; Shenk 1997; Kulikowski 1978) od dłuższego czasu. W całym właściwie piśmiennictwie dotyczącym problematyki nadprodukcji informacji napotkać można konstatację (de
Kerkhowe 1997; Ledzińska 2001; McLuhan 2004), że rozwój cywilizacyjny oraz
idący za nim nierozerwalnie rozwój technologiczny doprowadziły do sytuacji,
w której produkowana jest większa ilość informacji niż jej odbiorca – człowiek
– jest w stanie przetworzyć. Jednakże, mimo istnienia wśród badaczy powyższej
zgodności, jednymi z podstawowych problemów pozostają: po pierwsze określenie ram teoretycznych dla analizy zjawiska, zaś po drugie, jeśli już zostały
one określone jako analiza stresu, identyfikacja stresu informacyjnego jako jego
szczególnej postaci.
W świetle analiz Ledzińskiej (Ledzińska 2002, 2009) o zasadności wyodrębnienia nowej postaci stresu decydują dwa fakty: specyfika stresora, czyli źródła
stresu oraz indywidualnych zasobów, tj. właściwości człowieka, od których zależy sposób funkcjonowania w stresie. Stres informacyjny stanowi konsekwencję
nierównowagi między ilością dostarczanej informacji a możliwościami (trudnościami) jej przetworzenia przez człowieka. Obecność tego szczególnego stresora – to jest dużej liczby szybko przesyłanych danych – prowadzi do deprywacji
jednej z podstawowych potrzeb psychologicznych – potrzeby orientacji (Pisula
2003; Petty, See 2007). Uszczegóławiając tę myśl, możemy zwrócić uwagę na
fakty, rejestrowane przez człowieka poddawanego silnej stymulacji informacyjnej – stanowią one bezpośrednie psychologiczne konsekwencje funkcjonowania
w zalewie informacyjnym. Oto one: osłabienie (lub utrata) kontroli, trudności
w przekształcaniu informacji w wiedzę, przeszkody w wykorzystywaniu danych
w rozwiązywaniu codziennych problemów, poczucie szybkiej dezaktualizacji
własnej wiedzy, niemożność rozróżnienia informacji istotnych dla funkcjonowania spośród informacji stanowiących „tło”.
Opracowany i zweryfikowany przez Ledzińską (Ledzińska 2009) model
można podsumować w następujących stwierdzeniach:
a) korelatem intensywności doznań stresu informacyjnego pozostaje – jak
w przypadku innych jego postaci – specyfika sfery emocjonalnej. Negatywnej emocjonalności – diagnozowanej w ramach różnych ujęć (wymiary
temperamentu, cechy osobowości) – towarzyszy nasilenie dystresu. Badania
korelacyjne wykazały znaczące związki pomiędzy wymiarami Regulacyjnej Teorii Temperamentu (m.in. Strelau 2000) odnoszącymi się do zarówno
emocjonalności i aktywowalności (Ledzińska 2009), jak wymiarami teorii
temperamentu Thomasa i Chess (por. Thomas i. in. 1970) odnoszącymi się do
sposobu reagowania jednostki na nowe bodźce (Mościsker 2006);

150

Sławomir Postek

b) korelatem siły doznań stresu wywołanego informacyjnym zalewem jest też
kontrola sprawowana nad umysłem (sposobem przetwarzania informacji)
oraz emocjami. Rolę tej pierwszej w generowaniu stresu poznano w serii
badań empirycznych, identyfikując trzy wzorce dysfunkcji: kontrola słaba,
silna (sztywna) i chwiejna;
c) korelatem natężenia doznań info-stresu może być także kontrola sprawowana nad emocjami, wzbudzanymi zwłaszcza w konfrontacji z licznymi, różnorodnymi, szybko emitowanymi informacjami. Przypuszczenie to wciąż
wymaga empirycznej weryfikacji. Można oczekiwać, że poznawcza kontrola
emocji stanowi uniwersalny mechanizm psychologiczny, współdecydujący
o efektywności działania (Salovay, Mayer 1995; Salovay, Mayer, Caruso
2000). Przewiduje się, że jest ona moderatorem stresu rozumianego jako proces, w stopniu nie mniejszym niż bardzo dobrze udokumentowany czynnik
afektywny. Może wpływać na wszystkie jego elementy, od percepcji i oceny
sytuacji, przez natężenie i koloryt przeżywanych emocji, do sposobu radzenia sobie z nimi;
d) stres informacyjny ma także uwarunkowania sytuacyjne. Wiąże się nie tylko
z właściwościami psychiki, ale też z samymi warunkami życia, np. ze specyfiką pracy. Niektóre zawody i stanowiska wymagają ciągłego obcowania
z dużymi porcjami informacji. Ich bieżące selekcjonowanie i przetwarzanie
stanowi podstawę podejmowania decyzji ważnych dla funkcjonowania instytucji.
Szczególne zainteresowanie badaczy zjawiska stresu informacyjnego budzi
grupa zawodowa menadżerów, najczęściej (choćby według Międzynarodowego
Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-88 (COM)) definiowana jako „podejmująca decyzje”. Dodawanie do tej definicji określenia „trudne”, choć pozornie bez
znaczenia, ma jednak swoje uzasadnienie psychologiczne. Według Tyszki możemy za trudne uznać takie decyzje, w których każda z alternatyw stwarza możliwości wystąpienia dotkliwych, niekorzystnych skutków, obok prawdopodobieństwa
uzyskania wysokich gratyfikacji (Tyszka 2000). Przyjrzymy się jej bliżej, jako
w pewnym sensie archetypicznej dla wszystkich innych grup zawodowych funkcjonujących w stresie informacyjnym (od studentów i nauczycieli akademickich
po bankierów).
Decyzje menadżerów są obciążone ryzykiem i niepewnością. Jak pisze
Penc (Penc 1995), oczekuje się od nich ponadto decyzji trafnych, podejmowanych szybko i racjonalnie uzasadnianych. Argumentowanie przebiega zazwyczaj
w paradygmacie średniej ważonej czynników. Paradygmat ten, choć uznawany za
najbardziej racjonalny, jest jednocześnie najbardziej czasochłonny (Tyszka 2000;
Tyszka, Zaleśkiewicz 2001). Stoi on nierzadko w sprzeczności z wymaganą szybkością pracy, bywa też niezgodny z naturalną dla większości ludzi tendencją do
posługiwania się prostymi, intuicyjnymi strategiami.
Jednym z czynników decydujących o specyfice pracy menadżera jest rozdźwięk pomiędzy aksjomatycznym, normatywnym ekonomicznie funkcjono-
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waniem instytucji a naturalistycznym funkcjonowaniem jednostki w warunkach
presji czasowej (Gigerenzer, Selten 2001). Dodatkowo większość decyzji ma charakter otwarty (Beach i Lipshitz 1993). Ponadto są one charakteryzowane jako
podejmowane w sytuacjach dynamicznych, w niepewnym otoczeniu, przy zmiennych celach nadrzędnych, w warunkach presji czasowej, także jako mające realne
konsekwencje dla decydenta oraz zatrudniającej go instytucji.
Drugim wyróżnikiem pracy menadżerów jest rodzaj przetwarzanych informacji (Edmund i Morris 2000). W świetle wyników badań pracownik biurowy
60% swego czasu pracy poświęca na przeglądanie dokumentów, a tzw. typowy
menedżer czyta około milion słów tygodniowo. W 1997 roku 65% ankietowanych
przedstawicieli tej profesji przyznało się do doświadczania umysłowej dezorientacji. Twierdzili mianowicie, że nie są w stanie – mimo pełnego zaangażowania
– przetworzyć docierających do nich treści. Niemal połowa z nich uważała, że
nadmiar danych zaburza ich zawodowe funkcjonowanie, utrudniając podejmowanie decyzji (Schwartzer 2000). Nie dziwi zatem fakt, że duża część wysiłków organizacji zmierza w kierunku zapewnienia menadżerom optymalnych warunków
pracy, czyli takiego zorganizowania ich funkcjonowania w życiu, aby oprócz tych
bezpośrednio związanych z aktywnością zawodową nie musieli podejmować decyzji doniosłych życiowo. Zmierza się do tego, by zasoby menadżera były maksymalnie zaangażowane i wykorzystywane w procesie odbioru, przetwarzania oraz
wykorzystywania informacji.
Ten ostatni element omawianego modelu ujmowania funkcjonowania człowieka w zalewnie informacyjnym – funkcjonowanie w szczególnej sytuacji pracy
lub szkoły (nauki) – jest szczególnie istotny dla planowania działań psychologów
i pedagogów praktycznie zajmujących się doradztwem. Uwzględnianie zjawiska stresu informacyjnego zarówno w praktyce doradczej, jak i choćby ocenach
okresowych pracowników wydaje się nie tylko wskazane, lecz wręcz konieczne.
Równie ważne wydaje się w tego typu działalności zdiagnozowanie tego, jak dana
jednostka radzi sobie z przeżywanym stresem, czyli jakie strategie przyjmuje.
Strategie te można przedstawiać na różne sposoby (por. Lazarus 1966), tutaj jednak za zasadną przyjęliśmy ogólną klasyfikację ze względu na zachowaniową
postawę wobec źródła stresu (konieczności podjęcia decyzji przy zbyt dużej ilości danych do przeanalizowania, napisania artykułu naukowego w krótkim czasie
itp.) przedstawioną przez Endlera i Parkera (Endler, Parker 1990; Zeidner, Endler
1996).
Autorzy zidentyfikowali trzy kategorie postaw, które mają prowadzić do poradzenia sobie (copingu) z sytuacją stresową: koncentrację na zadaniu, koncentrację na emocjach oraz aktywność unikową, charakteryzując je kolejno jako:
a) poświęcenie przed człowieka czasu i wysiłku na to, by jak najszybciej uporać
się z zadaniem i poprzez to usunąć źródło stresu w sposób obiektywny,
b) poświęcanie uwagi własnym emocjom, ‘przeżywanie’ sytuacji, rozważanie,
jakie są źródła emocji,
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c)

aktywność polegającą na angażowaniu się albo w formy aktywności społecznej (np. dodatkowe zebrania), albo w dodatkowe, niepowiązane z głównym
zadaniem czynności (np. porządki domowe)
Choć znaczenie przystosowawcze przypisać można każdej z opisanych strategii (Synder 1999), jednakże w sytuacjach związanych z pracą wydaje się zasadnym ich wartościowanie i uznanie za najlepszą tej, która prowadzi do szybkiej
realizacji postawionych zadań (Penc 1995). Przygotowanie programu coachingu
czy też zajęć treningowych, które koncentrowałby się na uczeniu pracujących
dorosłych (oraz młodych dorosłych wchodzących na rynek pracy) samoświadomości i umiejętności samodzielnego wyboru w odniesieniu do typów copingu
pozostaje wciąż niezrealizowanym zadaniem.

Wiedza ukryta
Dobrym przykładem ‘nowszych’ osiągnięć psychologii różnic indywidualnych mogących znaleźć zastosowanie w świecie pedagogiki jest koncepcja wiedzy ukrytej (pojęcie tacit knowledge – Polanyi 1966), rozwinięta ostatnio w pełen
system teoretyczny (m.in. Ploszajski 2004), opracowująca własne metody diagnostyczne w odniesieniu do środowiska pracy (Tacit Knowledge Inventory for Managers, Sternberg, wersja polska w przygotowaniu). Wiedza ukryta jest w zgodnej
opinii autorów typem trudnej lub niemożliwej do zwerbalizowania rozproszonej
wiedzy proceduralnej, o często niedocenianym wpływie na codziennie funkcjonowanie człowieka. Opisuje ona sumę doświadczeń człowieka odnoszących się do
danej dziedziny jego życia – i jest de facto w pewnym stopniu podobna do intuicji.
Najlepiej wiedzę ukrytą zobrazować przykładem, w którym starszy stażem pracownik informuje młodszego, że coś „wypada zrobić” tak, a nie inaczej, czy też,
że jakieś działanie jest zasadne „bo tak powinno być dobrze”.
Początkowe próby charakterystki zagadnienia wiedzy ukrytej (Polanyi 1966)
ujmowały ją w kategoriach nieempricznych, intuicyjnych, niemożliwych do
zbadania z racji jej niedostępności werbalnej. Ujęcia te stawiały cały konstrukt
poza sferą zainteresowania psychologii naukowej, szczególnie zaś jej eksperymentalnych gałęzi, z uwagi na niemożność operacjonalizacji wskaźników badawczych. Mimo to, sama koncepcja okazała się zaskakująco żywotna. Postulowane
przez Polanyi’ego jako możliwe drogi transferu wiedzy ukrytej takie zjawiska,
jak uczenie w działaniu (action learning) czy uczenie przez obserwację (learning
by observation), a także proponowane konstrukty mające wyjaśniać to, w jakich
okolicznościach wiedza ukryta jest przekazywana, takie jak ukryte treści kształcenia (hidden curriculum) weszły na stałe do języka zarządzania ludźmi w pracy
i szkoleń (choć zasięg ich wpływu był znacznie większy, odgrywają kluczową
rolę np. w skautowym systemie wychowawczym).
W ostatnich latach (Tsoukas 2003) poszukiwania psychologów zajmujących
się zarządzaniem doprowadziły do prób quasi-operacjonalizcji wiedzy ukrytej.
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Prowadzone bowiem badania doprowadziły wielu autorów (Patriotta 2004) do
wniosku, że istniejące wskaźniki psychologiczne nie pozwalają na zadowalająco dobre przewidywanie powodzenia człowieka w pracy. W 1995 Ikujiro Nonaka przedstawił teoretyczny model tego, jak wiedza ukryta może nie tylko zostać
uchwycona mierzalnymi wskaźnikami, ale również w systemowy sposób przekazywana innym członkom społeczności. Model SECI (socjalizacja – eksternalizacja – rekombinacja – internalizacja (Nonaka 1995), do dziś najczęściej cytowany
i dyskutowany w dziedzinie zarządzania wiedzą, postuluje istnienie drogi „przepływu” wiedzy ukrytej pod warunkiem, że przepływ ten odbywa się w sprzyjającym, bezpiecznym środowisku społecznym – oznacza to, że np. młodsi pracownicy nie nauczą się niczego nieformalnego od starszych kolegów, jeśli atmosfera
w miejscu pracy nie będzie miała charakteru wspierającego. Dalsze kroki przewidywane przez model SECI pokazują, że w sprzyjających okolicznościach wiedza ukryta może zostać „zeksternalizowana”, to znaczy może stać się dostępna
posiadającym ją jednostkom w sposób umożliwiający zwerbalizowanie, obróbkę
poznawczą, świadomy przekaz, a następnie, po przetworzeniu i połączeniu z wiedzą poprzednią, internalizowana przez odbiorców.
Taki sposób myślenia o wiedzy ukrytej ma swoje głębokie uzasadnienie
z punktu widzenia pragmatyki menadżerskiej. Dopuszcza on bowiem możliwość
określenia tego, co dla wielu stanowi główną kompetencję wyróżniającą dobrych
od złych pracowników (Dalkir, Kimiz 2005). Zakładając bowiem w miarę stały poziom dojrzałości pracowniczej (w klasycznej teorii Hersey’a i Blanchard’a:
kompetencji, doświadczenia i motywacji), należy przyjąć, że to wrażliwość na
wiedzę ukrytą, szybkość jej uczenia się w nowym środowisku będzie decydować
o wyróżnianiu się pracownika. Kierując się tym założeniem, badacze podjęli próby stworzenia narzędzia mierzącego poziom i szybkość uczenia się wiedzy ukrytej w pracy. Narzędzie takie w założeniu powinno być bardzo elastyczne, bowiem,
jak łatwo się domyśleć, treść wiedzy ukrytej jest inna w każdym właściwie miejscu pracy. Reprezentatywnym dla grupy testów wiedzy ukrytej jest wspomniany
już Kwestioariusz Wiedzy Praktycznej dla Menedżerów (Tacit Knowledge Inventory for Managers, Sternberg 1990-1995, polska translacja Trelak, Baczyńska).
Przedstawia się w nim osobie badanej (w wersji polskiej) 9 scenariuszy mogących
prawdopodobnie wystąpić w różnych sytuacjach w pracy, a następnie prosi, aby
ustosunkowała się na 7-punktowej skali bardzo dobry – bardzo zły do każdego
z 10 lub 11 sposobów zachowania w przedstawionej sytuacji. W sumie badani
udzielają 91 odpowiedzi. Wyniki, tworzące pewien profil preferencji zachowaniowych, są następnie porównywane ze średnim dla ekspertów z danej organizacji profilem, uzyskanym dzięki przebadaniu kwestionariuszem odpowiedniej
statystycznie próbki pracowników o długim stażu pracy i ocenianych pozytywnie
przez przełożonych i współpracowników. Dopasowanie nowego pracownika do
uzyskanego w ten sposób profilu pozwala oszacować, na ile jest on przygotowany
do poprawnego funkcjonowania w konkretnej instytucji czy firmie, zaś w wypad-
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ku zatrudnienia ponowne badanie po określonym czasie pozwala stwierdzić, jak
dobrze pracownik ‘uczy się’ właściwej dla swej sytuacji wiedzy ukrytej.
Jak na razie jest to najdokładniejsza dostępna operacjonalizacja wiedzy ukrytej. Wynika to przede wszystkim z zaznaczanego już faktu, że ten rodzaj wiedzy
ma charakter i treść zależną od społeczności, w jakiej funkcjonuje jednostka – nie
można zatem stworzyć uniwersalnego narzędzia badającego treść wiedzy ukrytej
i oceniającego ją, tak jak czyni się to z praktycznie każdym innym konstruktem
teoretycznym w psychologii (inteligencją, osobowością, temperamentem). Oznacza to również, że nie sposób jest wiedzy ukrytej uczyć w toku doradztwa, nie jest
również możliwe, o ile nie wiadomo dokładnie, gdzie dana jednostka chce pracować, sprawdzić, czy będzie tam „pasowała”. Nie można jednak lekceważyć faktu,
że pomimo dobrze przeprowadzonej diagnozy przygotowania psychologicznego
profilu badanego i porównania go z profilami pożądanymi dla różnych zawodów
czy specjalności to właśnie wiedza ukryta (jej brak lub trudności w nabyciu, tak
środowiskowe, jak i uwarunkowane indywidualnie) odpowiedzialna będzie za
ostateczne dopasowanie pracownika do zespołu i realiów instytucji – lub brak
tego dopasowania.
Nakreślony tak jak na początku przegląd kierunków badań w psychologii
różnic indywidualnych można by jeszcze kontynuować. Zabrakło w nim choćby wzmiankowanych wcześniej stylów poznawczych czy osiągnięć psychologii
zdolności. Jednakże obraz wyłaniający się nawet z tak niekompletnego przedstawienia wydaje się jasny. Istnieją w psychologii dobrze uzasadnione teoretycznie
i potwierdzone empirycznie koncepcje odnoszące się do społecznego i zadaniowego funkcjonowania człowieka dorosłego w pracy. Mogą one zostać z pożytkiem wykorzystane do diagnozy profilowej dorosłych i dorastających osób, jeśli
tylko powstaną odpowiednie metody pracy z nimi, zmierzające do wykorzystania nabytej w czasie diagnozy wiedzy do wspierania ich ogólnego i zawodowego rozwoju oraz opracowane metody ewaluacji. Psychologia naukowa może
w stworzeniu takich metod służyć pomocą, jednakże konieczna praca koncepcyjna leży poza jej kompetencjami. Być może wykonanie takiej właśnie pracy
okaże się jednym z kluczowych zadań stojących przed naukami zajmującymi się
poradnictwem dorosłych.
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Selected new achievements in individual differences psychology
in adult counselling
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Summary: This article covers three important and relatively new psychological
concepts related to an individual's functioning at work. The introduction aims to describe the role which psychological knowledge plays in a career counsellor's workshop. After that, in the part devoted to emotional intelligence, theoretical concepts
explaining its nature and role in professional life are presented and afterwards representative studies carried out for all schools of thought which recognise emotional
intelligence empirically. In the following part, informational stress, its specifics and
psychological results are described and also ways of coping with it in a workplace
environment are presented. In the final part of the article a characteristic of the hidden knowledge concept is provided with a definition, a history of theoretical consideration and ways of diagnosing hidden knowledge among employees.
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Słowa kluczowe: przywództwo kroskulturowe (cross-cultural leadreship), style podejmowania decyzji (decision-making styles), efekty treningu partycypacji decyzyjnej (effects of decision participation training).
Streszczenie: Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości dostosowania stylu zarządzania polskich menedżerów do standardów Unii Europejskiej poprzez udział w „treningu partycypacji decyzyjnej”.
Autor niniejszego artykułu odwołał się na wstępie do międzynarodowych badań
nad przywództwem prowadzonych w 22 krajach europejskich w latach 1995–2000
oraz do badań nad stylem kierowania polskich i zachodnich menedżerów, prowadzonych w latach 1988/89 i 1993/94. Wyniki tych badań obrazują styl kierowania
ludźmi w Polsce, skonfrontowany z opisem stylu zarządzania w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i utrwalonym systemie demokratycznym.
Wyniki badań wskazują, że wykryty syndrom autokratycznego zarządzania polskich menedżerów można modyfikować poprzez „trening partycypacji decyzyjnej”.
W okresie od 1993 roku do 2004 roku autor poddał, wypracowanej przez siebie procedurze „treningu partycypacji decyzyjnej”, imponującą liczbę 1153 polskich menedżerów średniego szczebla. Artykuł zawiera dane empiryczne świadczące o tym,
że ów trening prowadzi do przyrostu średniego poziomu partycypacji decyzyjnej
oraz zwiększenia wskaźnika zgodności deklarowanych zachowań menedżerskich ze
wskazaniami normatywnego modelu partycypacji decyzyjnej.
1
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Uzyskane dane wskazują także, że „trening partycypacji decyzyjnej” podwyższa
u decydentów wpływ na akceptację decyzji ze strony podwładnych, co znajduje
swoje odbicie w znaczącym obniżeniu stopnia naruszania zasad chroniących akceptację decyzyjną. Wyższy poziom wrażliwości kadry menedżerskiej na akceptację
decyzyjną przyczynia się do zwiększenia uczestnictwa podwładnych w procesie
rozwiązywania problemów organizacyjnych i podejmowania decyzji.
Przedstawione w tym artykule wyniki badań dotyczące efektów treningu partycypacji decyzyjnej świadczą, że polscy menedżerowie przejawiają ewidentne
dyspozycje do uczenia się zachowań partycypacyjnych. Partycypacyjny styl zarządzania organizacją stwarza korzystne warunki do pełniejszego korzystania z nagromadzonego kapitału ludzkiego, co sprawia, że ów kapitał nie jest marnotrawiony.

Wprowadzenie
Jednym z wielu wyzwań, jakie niesie ze sobą XXI wiek dla efektywnego zarządzania, jest poprawa wykorzystania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji (czyli
kapitału intelektualnego) pracowników. Jednym zaś z wielu rozwiązań organizacyjnych jest kształtowanie „organizacji inteligentnej”, w której najważniejszym
zasobem jest kapitał ludzki. Organizacja określana jest mianem „organizacji inteligentnej”, „uczącej się” wtedy, gdy stale doskonali się i rozwija, inwestując
w swoją przyszłość poprzez ciągłe pomnażanie kapitału intelektualnego swoich
pracowników (Grudzewski i Hejduk 2001).
Wysoka ranga zarządzania kapitałem intelektualnym wynika z daleko idących przemian w gospodarce światowej, z widocznego na każdym kroku wyścigu technologicznego oraz konieczności odpowiedniego przygotowania polskich
firm i środowisk pracowniczych do wymagań wysoce konkurencyjnej gospodarki
światowej. Jak wiadomo, otoczenie, w jakim działają firmy ciągle się zmienia,
a tempo tych zmian stale rośnie. Rozwój technologii jest coraz szybszy. Zarówno
klienci, jak i partnerzy w biznesie stają się coraz bardziej wymagający. Konkurencyjność stała się tym w gospodarce, czym jest grawitacja w fizyce: jedną
z najważniejszych sił, które kształtują współczesny świat, jest to siła, od której nie ma ucieczki. Inwestowanie w kapitał intelektualny uczestników organizacji stwarza zatem podstawę do osiągania przewagi konkurencyjnej oraz ułatwia
nawiązywanie równoprawnych kontaktów gospodarczych z partnerami.
Dodatkowym wyzwaniem obecnych czasów jest rosnąca współzależność
między narodami o różnych wzorcach kulturowych i praktykach organizacyjnych,
która rodzi potrzebę głębszego poznania wpływów kulturowych na zachowanie
przywódców oraz efektywność ich działań. Zapotrzebowanie na tego typu wiedzę wynika stąd, że coraz częściej menedżerowie wywodzący się z odmiennych
kręgów kulturowych stoją przed koniecznością podejmowania wspólnych działań
w zakresie zarządzania organizacjami i instytucjami o charakterze ponadnarodowym (Hofstede 1991; Hofstede, Hofstede 2007; House i inni 1997; Koźmiński
1999; Trompenaars 2005). Aby kreować korzystne warunki do inwestowania
w kapitał intelektualny firmy, niezbędna jest kultura organizacyjna zorientowana
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na ludzi, wyzwalająca w nich zapał i entuzjazm, sprzyjająca dzieleniu się wiedzą
i tworzeniu „wspólnot wymiany doświadczeń” (formalnych bądź nieformalnych).
Konieczna jest także zmiana stylu zarządzania: z nakazowego, autorytarnego na
bardziej partycypacyjny. Organizacja „ucząca się” osiąga sukces, gdy sprzyja
włączaniu się podwładnych w proces rozwiązywania problemów organizacyjnych i podejmowania decyzji.
Rodzi się zatem pytanie, w jakim stopniu polscy menedżerowie spełniają
oczekiwania związane z wyzwaniami współczesności. Szczególnie chodzi o to,
czy są oni w stanie sprostać wyzwaniom Integracji Europejskiej oraz co należy
robić, by przygotować ich do tych wymagań. Podejmując próbę odpowiedzi na
tak postawiony problem, odwołam się do międzynarodowych badań nad kulturowym zróżnicowaniem przywództwa2 oraz stylem zarządzania polskich menedżerów, skonfrontowanym ze stylem zarządzania w państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i ugruntowanej tradycji demokratycznej. Na kanwie tych badań
przedstawię dowody empiryczne, świadczące o tym, że stosowany przez polskich
menedżerów autokratyczny styl zarządzania można skutecznie modyfikować poprzez trening partycypacji decyzyjnej.

Badania kroskulturowe nad przywództwem
Z tej racji, że osobiście uczestniczę w międzynarodowych badaniach nad
efektywnością przywództwa, obejmujących swoim zasięgiem 62 kraje z różnych części świata, odwołam się na wstępie do niektórych wyników zebranych
w 22 krajach europejskich w latach 1995–2000 (zob. Den Hartog i inni 1997;
House i inni 2004; Mączyński, Koopman 2000; Mączyński, Łobodziński 2009;
Mączyński, Zamorska 2008).
W oparciu o taksonomię Ronen’a i Shenkar’a (1985) wyróżniono dwa „klastry” badanych krajów. Pierwszy „klaster” obejmował kraje północno-zachodniej
Europy, tj. Anglię, Irlandię, Holandię, Szwecję, Danię, Finlandię, Niemcy (Zachodnie i Wschodnie), Austrię i Szwajcarię. Drugi „klaster” utworzyły kraje południowej i środkowo-wschodniej Europy, takie jak: Francja, Włochy, Hiszpania,
Portugalia, Grecja, Turcja, Węgry, Republika Czeska, Słowenia, Polska, Rosja,
Albania i Gruzja (zob. Koopman i inni 1999; Mączyński, Koopman 2000). Przy
użyciu kroskulturowo zwalidowanych metod badawczych (zob. m.in. Mączyński 1998), badaniami objęto 6052 menedżerów średniego szczebla zatrudnionych
w sektorze finansowym (banki itp.), telekomunikacji oraz firmach przetwórstwa
spożywczego. Zbiorcze wyniki badań nad międzykulturową percepcją przywództwa zawiera wykres 1.
2

Kroskulturowe badania nad problematyką przywództwa w ramach programu badawczego „GLOBE, the Global Leadership and Organizational Behavior” został zainicjowany przez Roberta House’a, profesora Wharton School (University of Pennsylvania, USA) – uznany w świecie autorytet w dziedzinie badań nad przywództwem (House i inni 1997; House, Wright, Aditya 1997;
House i inni 2004). Autor niniejszego artykułu reprezentuje w tych badaniach Polskę.

) i Europy Południowej oraz Środkowo-

Źródło: opracowanie własne.

ACH – orientacja na osiągnięcia \ FUT – orientacja na przyszłość vs teraźniejszość \ ASS – ASERTYWNOŚĆ \ COL I – kolektywizm vs indywidualizm \
COL II – wspólnotowość rodzinna \ GEN – równouprawnienie PŁCI \ HUM – orientacja humanistyczna vs bezosobowa \ POW – dystans władzy \ UNC –
unikanie niepewności vs tolerancja niepewności

Wykres 1. Różnice pomiędzy zachowaniami menedżerów z krajów Europy Północno-Zachodniej (pz
-Wschodniej (PŚW
)
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Dane zamieszczone na wykresie 1 dowodzą, że menedżerowie z krajów Europy Północno-Zachodniej, w porównaniu z menedżerami z państw Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej przejawiają znacząco wyższą orientację na osiągnięcia, na ustalanie długofalowych celów działania (zarządzanie strategiczne),
na pracę zespołową (wspólnotowość) oraz na unikanie niepewności (określanie
i strukturalizowanie norm i procedur postępowania). Z kolei menedżerowie należący do kręgu państw południowej i środkowo-wschodniej Europy, w przeciwieństwie do menedżerów z krajów Europy Północno-Zachodniej, uzyskali znacząco
wyższe wyniki na skalach asertywności, dystansu władzy (stratyfikacji władzy)
oraz wspólnotowości rodzinnej. Wyniki na skali orientacji humanistycznej vs
bezosobowej, nie różnicują istotnie porównywanych menedżerów.
Różnice w zakresie uznawanych i aprobowanych wartości kulturowych wywierają także wpływ na preferencje cech i zachowań przywódczych. Dane na
ten temat w Europie Północno-Zachodniej i Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej zostały zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. Profile preferowanych cech i zachowań przywódczych
Ranking średnich (na siedmiopunktowej – skali) w północno-zachodniej (PZ) i południowo-środkowo-wschodniej Europie (PŚW)
CECHY I ZACHOWANIA PRZYWÓDCZE
Inspirowanie podwładnych
Uczciwość, rzetelność
Wizja rozwoju organizacji
Orientacja na osiągnięcia
Umiejętności administracyjne
Umiejętności dyplomatyczne
Konfliktowość
Proceduralność
Świadomość swojego statusu
Niechęć do partycypacji
Autokratyzm
Koncentracja na własnej osobie
Nieżyczliwość

Ranking
średnich
5.0÷6.6
4.8÷6.8
4.6÷6.5
4.5÷6.6
4.5÷6.4
4.5÷6.0
3.1÷5.0
2.8÷4.9
2.4÷5.9
1.9÷3.7
1.9÷4.1
1.5÷3.4
1.3÷2.7

PZ

PŚW

19.5*
18.7*
25.2*
25.2*
49.0
43.6
52.2
54.1
47.0
44.8
50.2
44.2
45.4

40.4
37.0
34.4
36.4
24.9*
20.1*
30.7*
32.3*
27.0*
28.5*
28.9*
30.4*
29.8*

* Niskie wyniki wskazują na wysoką preferencję wykrytych cech i zachowań przywódczych.
Źródło: opracowanie własne

Interpretując dane z tabeli 1, można łatwo zauważyć, że wyróżnione cechy
i zachowania przywódcze spotkały się ze zróżnicowaną oceną, zależnie od
badanej kultury. Menedżerowie z krajów Północno-Zachodniej Europy,
w porównaniu z menedżerami z kręgu państw należących do południowej
i środkowo-wschodniej Europy uzyskali znacząco wyższe wyniki w zakresie:
inspirowania i motywowania podwładnych, uczciwości i rzetelności, orientacji na osiągnięcia, wizji rozwoju organizacji. Wymienione cechy zachowań
przywódczych tworzą tzw. „syndrom charyzmatycznego przywództwa”.
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Z danych zawartych w tabeli 1 wyraźnie widać, że menedżerowie reprezentujący krąg państw południowej i środkowo-wschodniej Europy, w przeciwieństwie
do menedżerów z krajów północno-zachodniej Europy odznaczają się znacząco
wyższą preferencją w zakresie umiejętności administracyjno-dyplomatycznych,
świadomości własnego statusu, konfliktowości i nieżyczliwości.
Szczególnie menedżerów reprezentujących krąg państw Europy Środkowo-Wschodniej cechuje silna niechęć do dzielenia się władzą z podwładnymi,
a tym samym tendencja do stosowania w praktyce zarządzania autokratycznego stylu kierowania.
Przedstawione tutaj w bardzo skrótowej formie wyniki badań (w ramach
programu badawczego GLOBE) korelują bardzo silnie z wcześniejszymi rezultatami moich badań, które miały na celu diagnozę stylów kierowania polskich
i zachodnich menedżerów (zob. Mączyński 1996; 1998; Mączyński, Jago, Reber,
Böhnisch 1994; Shabo i inni 1997).

Styl kierowania polskich i zachodnich menedżerów
Badania nad stylem kierowania polskich i zachodnich menedżerów były
prowadzone przeze mnie w latach 1988/89 i 1993/94 (we współpracy naukowej
z Arthurem Jago, University of Missouri, USA oraz Gerhardem Reberem, University of Linz, Austria). Badania te obrazują dawną i nową rzeczywistość kierowania
ludźmi w Polsce, skonfrontowaną z opisem stylu zarządzania postrzeganym w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej i ugruntowanej tradycji demokratycznej.
Badaniami objęto menedżerów reprezentujących osiem krajów, tj. Polskę,
dawną Czechosłowację, Stany Zjednoczone, Francję, Finlandię, Szwajcarię,
Niemcy i Austrię (zob. wykres 2).

Wykres 2. Średnie poziomy partycypacji
Liczebność badanych prób: CS-280, PL-399, US-814, FRA-106, CH-174, GER-256, AUT-814
Źródło: Mączyński, 1998, s. 75.
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Zebrane dane dotyczące preferowanego stylu zarządzania dowiodły, że menedżerowie austriaccy, niemieccy, szwajcarscy i fińscy okazali się najbardziej
partycypacyjni, polscy i czescy menedżerowie najbardziej autokratyczni, a francuscy i amerykańscy menedżerowie zajęli pozycję pośrednią. Wyniki naszych badań pokazały także, że polscy menedżerowie w przeciwieństwie do pozostałych
grup menedżerów byli bardziej partycypacyjni w sprawach mało istotnych niż
w kwestiach ważnych dla firmy (zob. wykres 3).

Wykres 3. Efekt główny – atrybut wymaganej jakości
Liczebność badanych prób: PL-399, AUT-814, FRA-106, US-814, GER-256, CS-280, CH-174
Źródło: Mączyński, 1998, s. 83.

Jak widać z danych zamieszczonych na wykresie 3, polscy menedżerowie
w przeciwieństwie do respondentów z pozostałych krajów ograniczają partycypację w miarę wzrostu ważności problemu decyzyjnego, a równocześnie ujawniają
tendencję do zachowań partycypacyjnych w sprawach mniej ważnych dla organizacji.
Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że model partycypacji zachodnich
menedżerów charakteryzuje się tendencją do spożytkowania kapitału intelektualnego podwładnych w procesie rozwiązywania problemów i podejmowania
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decyzji (tzw. Model Spożytkowania Kapitału Intelektualnego). Z kolei model partycypacji decyzyjnej polskich menedżerów odznacza się nastawieniem na
dobre relacje z podwładnymi (tzw. Model Relacji Interpersonalnych). Polscy
menedżerowie, doceniając znaczenie dobrych relacji z podwładnymi, chcą niejako stworzyć wrażenie, że biorą pod uwagę ich opinie i preferencje w procesie rozwiązywania problemów organizacyjnych, jednak wpływ podwładnych na
podejmowane decyzje ograniczają do spraw drugorzędnych i mało ważnych dla
organizacji.
W moich wcześniejszych pracach (Mączyński J. 1996;1998) wyrażałem pogląd, że sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie w Polsce, w okresie transformacji ustrojowej jest zupełnie odmienna od tej, jaka występowała w okresie już
nieistniejącego systemu władzy totalitarnej oraz gospodarki nakazowej. Sprawowanie władzy za pomocą odgórnych nakazów i poleceń nie jest już skutecznym
mechanizmem wywierania wpływu, gdyż autokratyczny styl zarządzania wywołuje niechęć i opór podwładnych. Pracownicy mają obecnie coraz większe oczekiwania, że ich interes i preferencje będą przez kierownictwo firmy brane pod
uwagę.
Zachodzące w Polsce zmiany niosą ze sobą nie tylko nowe wyzwania, ale
także nowe możliwości, tworząc nową sytuację kierowania ludźmi. Jeżeli pragnie
się sprostać wyzwaniom współczesności i w pełni wykorzystać powstające możliwości efektywnego zarządzania firmą, dotychczasowe nawyki autorytarnego zarządzania muszą być zastąpione nowymi metodami oddziaływania na zachowanie
pracowników tak, aby nie marnotrawić kapitału intelektualnego uczestników organizacji. W grze konkurencyjnej sukces będą osiągały firmy o większym kapitale
intelektualnym, stosujące nowoczesne metody zarządzania ludźmi. Walka toczy
się o każdy gram inteligencji zawarty w zasobach ludzkich. Można za Churchilem powiedzieć, że „bogaczami przyszłości będą bogaci w intelekt” (Grudzewski
i Hejduk 2001, s. 35). Z innych moich badań, realizowanych w latach 1993 i 1994,
(Mączyński 1996; 1998) wynikało jednak, że menedżerowie nowszej generacji
wpadają w te same koleiny autorytarnego sprawowania władzy, w jakich tkwili
przed zmianami ustrojowymi. Zdaniem Martana (1993) przestał istnieć system,
który próbowano reformować, pozostał natomiast problem zmiany mentalności
polskiego społeczeństwa, a zmiany takiej nie należy oczekiwać szybciej aniżeli
po latach.
Wieloletnie wyniki moich badań jednocześnie dowodzą, że wykryty przeze
mnie syndrom autokratycznych zachowań polskich menedżerów można skutecznie modyfikować poprzez „trening partycypacji decyzyjnej”. Omówione w moich
książkach (Mączyński 1996, Mączyński 1998) modele partycypacji decyzyjnej
oraz metoda pomiaru stylów podejmowania decyzji mają ogromne walory edukacyjne i dostarczają przesłanek do opracowania metod „treningu partycypacji
decyzyjnej” sprzyjającego doskonaleniu stylu zarządzania menedżerów. Na marginesie pragnę dodać, że ogromne rzesze menedżerów w Stanach Zjednoczonych
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i Europie Zachodniej są systematycznie poddawane tego typu treningowi, który
przynosi ewidentne korzyści w doskonaleniu stylu zarządzania. Przedstawię więc
w ogólnym zarysie wypracowaną procedurę owego treningu.

Procedura treningu partycypacji decyzyjnej
Zanim badani menedżerowie zostali poddani treningowi w zakresie partycypacji decyzyjnej, byli proszeni o dokładne zapoznanie się z piętnastoma problemami decyzyjnymi, wyselekcjonowanymi z „Zestawu Hipotetycznych Problemów
Decyzyjnych” (Mączyński, 1998) oraz wskazanie, którym ze stylów decyzyjnych
(AI, AII, CI, CII, GII) posłużyliby się przy próbie rozwiązania każdego z nich.
Kolejny krok polegał na szkoleniu menedżerów, jak posługiwać się w praktyce
zarządzania modelem partycypacji decyzyjnej, aby dochodzić do rozwiązania zaistniałych problemów organizacyjnych zgodnie ze wskazaniami analizowanego
modelu. Poddani treningowi menedżerowie mieli do swojej dyspozycji taksonomię stylów decyzyjnych, zasady selekcji stylu decyzyjnego oraz drzewko decyzyjne (zob. tabela 1 i 2 oraz rysunek 1).
Tabela 2. Taksonomia stylów decyzyjnych dla rozwiązywania problemów grupowych
AI

Menedżer sam rozwiązuje problem lub podejmuje decyzję, wykorzystując do tego celu
posiadane informacje.

AII

Menedżer uzyskuje niezbędne informacje od swoich podwładnych, następnie sam decyduje
o sposobie rozwiązania problemu. Zbierając informacje od podwładnych, menedżer może,
lecz nie musi, informować ich o istocie problemu. Rola podwładnych w rozwiązywaniu
problemu polega tutaj na dostarczeniu niezbędnych informacji, a nie generowaniu czy
ocenie alternatywnych rozwiązań.

CI

Menedżer dyskutuje problem indywidualnie z niektórymi podwładnymi, uzyskuje ich
opinie i sugestie. Następnie podejmuje decyzję, która może odzwierciedlać wpływ
podwładnych lub nie.

CII

Menedżer dyskutuje problem z podwładnymi jako grupą, uzyskując ich zbiorowe opinie
i sugestie. Następnie podejmuje decyzję, która może odzwierciedlać lub nie wpływ
podwładnych.

GII

Menedżer dyskutuje problem z podwładnymi. Razem z nimi poszukuje alternatywnych
rozwiązań problemu, a następnie próbuje osiągnąć porozumienie, którą z możliwości
wybrać. Menedżer nie narzuca grupie własnych rozwiązań, lecz skłonny jest do
zaakceptowania i wprowadzenia w życie takiego rozwiązania, które uzyskało poparcie
całej grupy.

Źródło: Mączyński, 1998, s. 14.
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Tablica 3. Zasady selekcji stylów decyzyjnych regulujące rozwiązywanie problemów grupowych
1. Zasada kompetencji
Jeżeli jakość decyzji jest ważnym elementem, a menedżer nie ma dostatecznej informacji, aby
rozwiązać zaistniały problem w ramach własnych możliwości, to podlega eliminacji styl AI.
2. Zasada zgodności celów
Jeżeli jakość decyzji jest ważnym elementem, a podwładni nie identyfikują się z celami organizacji, które mogą być zrealizowane w efekcie ich wysiłku i starań zmierzających do rozwiązania
danego problemu, to jest eliminowany styl decyzyjny GII.
3. Zasada nie ustrukturalizowanego problemu
W odniesieniu do tych problemów, w których jakość decyzji jest ważnym elementem,
a menedżer pozbawiony jest dostatecznej informacji i wiedzy fachowej potrzebnej do rozwiązania problemu, jeżeli równocześnie problem ten nie jest ustrukturalizowany, metoda rozwiązania
tego problemu powinna zapewnić wysoki stopień interakcji między podwładnymi, którzy mają
niezbędny zasób informacji. W opisanej sytuacji są eliminowane style decyzyjne AI, AII oraz CI.
4. Zasada akceptacji
Jeżeli akceptacja decyzji przez podwładnych ma istotne znaczenie dla jej efektywnej realizacji
i jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo akceptacji autokratycznej decyzji z ich strony, to eliminowane są style AI i AII.
5. Zasada konfliktu
Jeżeli akceptacja decyzji jest ważnym elementem, a autokratyczna decyzja nie ma szans na
aprobatę oraz istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia rozbieżności wśród podwładnych
w kwestii skutecznych sposobów realizacji celów organizacji, to zastosowana metoda rozwiązania zaistniałego problemu powinna umożliwić podwładnym wymianę poglądów oraz uzgodnienie wzajemnych różnic w odniesieniu do najlepszych sposobów realizacji zadań grupowych.
W takiej sytuacji eliminowane są style AI, AII i CI, które uniemożliwiają interakcję między członkami zespołu, a tym samym udaremniają możliwość rozwiązania sytuacji konfliktowej.
6. Zasada słuszności
Jeżeli jakość decyzji nie ma istotnego znaczenia, lecz akceptacja decyzji jest ważnym elementem
i nie można jej osiągnąć decyzją autokratyczną, to celowe staje się zastosowanie takiej strategii
decyzyjnej, która mogłaby przynieść pożądaną akceptację podjętej decyzji. W takim przypadku
zastosowany styl decyzyjny powinien umożliwić podwładnym wzajemną interakcję oraz przedyskutowanie występujących różnic w proponowanych metodach rozwiązania problemu. Sposób
prowadzący do uzgodnienia różnicy stanowisk powinien być przez podwładnych postrzegany
jako słuszny i sprawiedliwy. Odpowiednio do takiej sytuacji są eliminowane style decyzyjne AI,
AII, CI i CII.
7. Zasada priorytetu akceptacji
Jeżeli akceptacja decyzji jest istotnym elementem i nie można jej osiągnąć poprzez autokratyczną
decyzję, a podwładni przejawiają silną motywację do realizacji celów organizacji reprezentowanych przez dany problem, to metody zapewniające relację równości i partnerstwa w procesie
podejmowania decyzji mogą zapewnić wyższy stopień akceptacji decyzji bez równoczesnego
zagrożenia jej jakości. W takiej sytuacji są eliminowane style decyzyjne AI, AII, CI i CII.
Źródło: Mączyński, 1998, s. 26–27.
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Rys. 1. Drzewo decyzji ilustrujące rozwiązywanie problemów grupowych

Uzyskane wyniki badań w pierwszym i drugim pomiarze były następnie analizowane ze względu na frekwencyjność stosowania poszczególnych stylów decyzyjnych przed i po szkoleniu, średni poziom partycypacji oraz wskaźnik zgodności deklarowanych zachowań z zaleceniami modelu normatywnego po treningu
decyzyjnym. Dokonywałem także pomiaru częstości naruszania poszczególnych
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zasad decyzyjnych regulujących rozwiązywanie problemów grupowych, przed
i po treningu decyzyjnym. Uzyskane efekty treningu partycypacji decyzyjnej
przedstawiam poniżej.

Efekty „treningu partycypacji decyzyjnej”
Dążąc do aplikacji założeń modelu partycypacji decyzyjnej (Vroom i inni
1973; 1988) w praktyce zarządzania ludźmi w polskich organizacjach gospodarczych, społecznych i rządowych, od wielu lat prowadzę treningi decyzyjne dla
polskiej kadry menedżerskiej. W okresie od 1993 roku do 2004 roku procedurze
„treningu partycypacji decyzyjnej” poddałem 1153 polskich menedżerów średniego szczebla. Wystandaryzowana procedura „treningu partycypacji decyzyjnej”
wypracowana przez Mączyńskiego (Mączyński 1998) umożliwia – co pisałem
wyżej – precyzyjny pomiar frekwencyjności stosowania poszczególnych stylów
decyzyjnych przed i po szkoleniu, określenie średniego poziomu partycypacji
i wskaźnika zgodności deklarowanych zachowań z zaleceniami modelu normatywnego. Można także mierzyć częstość naruszania poszczególnych zasad decyzyjnych – przed i po treningu partycypacji decyzyjnej.
Wyniki treningu, które przedstawiłem we wcześniej publikowanych pracach
wskazują, że zmalała u badanych osób tendencja do stosowania autokratycznych
stylów podejmowania decyzji i równocześnie wzrosła gotowość do pełniejszego korzystania z kapitału intelektualnego wszystkich uczestników organizacji, co
znalazło swój wyraz w tendencji do częstszego stosowania partycypacyjnych stylów decyzyjnych. W konsekwencji po „treningu partycypacji decyzyjnej” wzrósł
średni poziom partycypacji decyzyjnej (SPP) oraz zwiększył się wskaźnik zgodności deklarowanych zachowań z zaleceniami modelu partycypacji decyzyjnej.
Po treningu uległa także znaczącemu obniżeniu częstość naruszania poszczególnych zasad decyzyjnych (zob. Mączyński 1996; 1998; Mączyński i inni 1997).
W niniejszym artykule ograniczę się do podania danych na temat „średniego
poziomu partycypacji przed i po treningu decyzyjnym” oraz „zgodności stosowanych stylów decyzyjnych z modelem normatywnym przed i po treningu decyzyjnym”.
Wykres 4 przedstawia wyniki pomiaru średniego poziomu partycypacji po
treningu w stosunku do wyników sprzed treningu.
Z danych zamieszczonych na wykresie 4 wynika, że po „treningu partycypacji decyzyjnej” badani menedżerowie deklarowali znacząco częściej gotowość
do włączania podwładnych w proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Równocześnie w efekcie szkolenia w zakresie partycypacji zmalała
u badanych osób tendencja do stosowania autokratycznych stylów zarządzania.
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Wykres 4. Współczynniki średnich poziomów partycypacji przed i po treningu decyzyjnym
Polscy menedżerowie
1993/1994 vs 1997/1998 vs 2000/2004
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Wykres 4. Współczynniki średnich poziomów partycypacji przed i po treningu decyzyjnym .

Na kolejnym wykresie (nr 5) są zawarte dane dotyczące wskaźnika zgodności
stosowanych stylów z modelem partycypacji decyzyjnej w pierwszym i drugim
pomiarze, tzn. przed i po „treningu partycypacji decyzyjnej”.
Wykres 5. Współczynniki zgodności stosowanych stylów decyzyjnych z modelem normatywnym przed i po treningu decyzyjnym
Polscy menedżerowie
1993/1994 vs 1997/1998 vs 2000/2004
N = 53
N = 203
N = 897

Dane zamieszczone na wykresie 5 świadczą o tym, że średni wskaźnik zgodności stosowanych stylów decyzyjnych ze wskazaniami modelu normatywnego
wzrósł w przypadku wszystkich prób menedżerów, poddanych treningowi partycypacji decyzyjnej. Podane wartości liczbowe wskazują na odsetek decyzji podjętych zgodnie ze wskazaniami normatywnego modelu partycypacji decyzyjnej.
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Zaprezentowane efekty treningu partycypacji decyzyjnej upoważniają
do sformułowania wniosku, że polscy menedżerowie przejawiają ewidentne
dyspozycje do efektywnego uczenia się zachowań partycypacyjnych. Można
zatem mieć nadzieję, że zarówno dokonujący się proces decentralizacji władzy
wykonawczej w naszym kraju, jak i procesy wspomagania tych przemian
w toku różnorodnych form doskonalenia organizacji i ich uczestników (np.
poprzez „treningi partycypacji decyzyjnej”, aplikację systemów jakości ISO itp.),
będą stopniowo przyczyniać się do zerwania z ukształtowanymi i utrwalonymi w poprzednim systemie nawykami autokratycznego stylu zarządzania.
Partycypacyjny styl zarządzania organizacją stwarza korzystne warunki do pełniejszego korzystania z kapitału ludzkiego (to znaczy zdolności i umiejętności
podwładnych), co sprawia, iż ów kapitał nie jest marnotrawiony (Piwowarczyk,
2006; Mączyński i Łobodziński, 2009).
Gdyby dalsze wyniki badań potwierdzały uzyskane rezultaty w zakresie
przyrostu średniego poziomu partycypacji (SPP), jak i jakości podejmowanych
decyzji oraz przekładały się na praktykę sprawowania władzy, to zasadna byłaby
teza, że odnotowujemy korzystne zmiany w mentalności polskich menedżerów,
co znajduje swoje odbicie między innymi w skłonności do częstszego włączania
podwładnych w proces wspólnego rozwiązywania problemów, a tym samym pełniejszego korzystania z potencjału intelektualnego podwładnych.
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Adjustment of management styles of Polish managers to European Union
standards through "decision participation training"
Key words: cross-cultural leadership, decision-making styles, effects of decision
participation styles.
Summary: The main aim of this article is to demonstrate the possibilities of adapting the management styles of Polish managers to European Union styles through
participation in "decision participation training".
In the introduction the author refers to international studies on leadership carried
out in 22 European countries in the years 1995–2000 and to studies of management
styles of Polish and Western managers conducted in the years 1988/89 and 1993/94.
The results of these studies show the style of leadership in Poland and confront them
with a description of management styles in countries with a well-developed market
economy and an long-established democratic political system.
This has demonstrated that the syndrome of autocratic management visible with
Polish managers can be modified through "decision participation training". In the
period from 1993 to 2004 the author used his own "decision participation training"
procedure on an impressive 1153 medium level managers. The article contains empirical data illustrating that the training leads to a rise in average decision participation levels and increases the factor of compliance between the declared managerial
behaviour and the results from the normative decision participation model.
Data gathered also shows that "decision participation training" strengthens the decision-maker's influence over decisions made by subordinates. This is reflected in
the significant drop in the number of breaches of rules safeguarding decision acceptance. A higher level of sensitivity to decision acceptance from managerial level
staff leads to an increase in participation of subordinates in organisational problem
solving and decision-making.
Results published in this article concerning the effects of decision participation
training show that Polish managers demonstrate an evident disposition for learning
participational behaviour. A participational management style within an organisation results in better conditions for a fuller use of human capital, which means that it
does not go to waste.
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PLANOWANIE ZATRUDNIENIA PRZEZ DZIAŁY
HRM – SZANSA CZY STRACONA INWESTYCJA?
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planowanie.
Streszczenie: Czy planowanie zatrudnienia przez działy Human Resources Management (Zarządzania Zasobami Ludzkimi) jest szansą, czy straconą inwestycją?
Krytyczna analiza zagadnienia dyskutowana w Wielkiej Brytanii oparta jest na literaturze anglojęzycznej. Prezentowany artykuł skupia się przede wszystkim na temacie planowania zatrudnienia i jego zasadności dla funkcjonowania działów HRM,
w kontekście działalności całego przedsiębiorstwa. Omówiony jest tu przekrój dostępnych teorii, które powiązane są z tym zagadnieniem. Prezentowany jest nowy
sposób myślenia na temat wspomnianego zagadnienia oraz możliwości zarządzania
nową wiedzą w organizacjach. Zamierzeniem artykułu jest krytyczne spojrzenie
oraz próba oceny, czy planowanie zasobów ludzkich i przyjmowanie nowatorskich
strategii zatrudnienia stanowią wartość i są przyszłością dla firm, czy też można je
uznać jedynie za stratę czasu i niepotrzebną inwestycję. Celem pracy jest również
zdefiniowanie i wyjaśnienie, czym jest planowanie i strategia zatrudnienia w działach HRM w firmach, jak również analiza zasadności jego stosowania. Prezentowany jest tu także sposób, w jaki planować, aby osiągać zamierzone cele i zarządzać
optymalnie, by dostarczać korzyści i adekwatnie wypełniać misję firmy. Pierwsza
część pracy zawiera analizę tematu. Kolejna stanowi przegląd definicji z zakresu
HR, planowania i strategii w HRM, ich funkcji, roli oraz znaczenia dla osiągania
celów przedsiębiorstwa. Następnie omówione są korzyści, jakie niosą za sobą te
działania, rozważenie problemów oraz barier, jakie mogą napotkać firmy wdrażające nowe metody planowania zatrudnienia. Ostatnia część artykułu poświęcona
jest krytycznej analizie oraz zawiera rozważania na temat tego, co jest ważniejsze
i bardziej istotne – pozytywne czy negatywne efekty planowania oraz co przeważa.

Wprowadzenie
Ciągle aktualne jest pytanie, jaka jest rola Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(HRM) w strategii działania firmy oraz planowania zatrudnienia. Głównym celem
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mojej wypowiedzi jest odpowiedź na pytanie, czy w literaturze brytyjskiej planowanie wykorzystywania „zasobów ludzkich” i przyjmowanie nowatorskich strategii zatrudnienia są traktowane jako zachowania wiążące się z przyszłością dla
firm, czy też można je uznać jedynie za stratę czasu i „niepotrzebną inwestycję”.
Wymaga to m.in. zdefiniowania i wyjaśnienia, czym jest planowanie zatrudnienia
dla podniesienia kondycji firm. Tekst wypowiedzi podzieliłam na kilka części.
Pierwsza część jest ogólnym omówieniem tematu. Kolejna stanowi przegląd poglądów na temat HRM, planowania i strategii właściwych dla HRM, ich funkcji,
roli oraz znaczenia dla osiągania celów przedsiębiorstwa. Kontynuując, kolejna
ma na celu rozważenie trudności oraz barier, jakie mogą napotkać firmy wdrażające działania związane z planowaniem zatrudnienia. Następna część stanowi
krytyczną analizę i dotyczy omówienia za i przeciw wdrażaniu lub niewdrażaniu HRM. Końcowa część zawiera natomiast wnioski – wyjaśnienie dlaczego tak
ważne jest uwzględnienie planowania w HR oraz uargumentowanie jego zasadności dla rozwoju i zysków, jakie przynosi firmie.

Znaczenie planowania zatrudnienia w firmie
W literaturze brytyjskiej z dnia na dzień rośnie popularność i przywiązuje się
coraz większą uwagę do zagadnień związanych z pracą działów Human Resources Management (HRM – Zarządzania Zasobami Ludzkimi) (Zeffane and Mayo
1994). Rodzi się coraz większa potrzeba powstawania innowacyjnych teorii dotyczących planowania zatrudnienia w działach HRM. Dyskusje i próby konstruowania różnych teorii cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie w chwili
obecnej – kiedy świat pracy i realia zatrudnienia zmieniają się w bardzo szybkim
tempie, pod wpływem, globalnej konkurencji. Żyjemy w czasach „niepewnego
klimatu” społeczno-ekonomicznego, coraz to nowych usprawnień działalności
i licznych unowocześnień w biznesie, implikujących redukcję zatrudnienia i pojawianie się istotnych zmian w relacjach tak pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, jak i pracodawcami a ich pracownikami. Obserwujemy, że świat
biznesu szybko się zmienia, ewoluuje, a procesy planowania w nim muszą być
elastyczne i stawić czoła napływowi coraz to nowych informacji, modyfikacji rozwiązań oraz wciąż rosnącej liczbie technicznych modernizacji (McBeath 1992).
Kwestie ekonomiczne wynikające m.in. z globalizacji, produktywność pracowników oraz outsourcing, czyli wykorzystywanie zasobów zewnętrznych przez zlecanie zadań niestanowiących kluczowych przedsięwzięć organizacji do wykonania firmom zewnętrznym (Kopczyński 2010) są ściśle związane z „dostępnością”
pracowników, jak również zapotrzebowaniem na nich, a tym samym wpływają na
przewidywanie sposobów wykorzystywania „zasobów ludzkich” i wypracowywania strategii pracowniczego zatrudnienia (Kiyonaga 2004). W takich oto okolicznościach planowanie w szybkim tempie staje się kluczową funkcją działów
HRM (Zeffane and Mayo 1994). Mimo, że podejmowane są różne badania – jak
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argumentuje Stephen Taylor (Taylor 2008) – wciąż mamy do czynienia z luką
w literaturze i brakiem wiedzy, dotyczącej samego planowania i jego zasadności,
a naukowcy nadal zbyt mało uwagi poświęcają temu konkretnemu zagadnieniu
w swoich badaniach1.
Istotną częścią zadań należących do HRM jest znalezienie swego miejsca
w strategii zarządzania firmą, co w chwili obecnej może okazać się szczególnie istotnym czynnikiem powodzenia różnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych
borykających się z wieloma problemami wynikającymi ze złego planowania
w obszarze zatrudnienia. To w nich właśnie coraz bardziej widoczna staje się potrzeba zwiększania nacisku, by zmienić tradycyjne sposoby zarządzania personelem
i przekształcić stare sposoby delegacji zadań w zarządzaniu personelem na nowe,
znacznie efektywniejsze.
John Bramham (Bramham 1989) w swoich badaniach na ten temat przedstawia teoretyczny zarys trzech strategii w planowaniu zatrudnienia. Są to: Human
Recources Management – HRM, czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Strategic Human Resources – SHR – Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz
Human Resources Planning – HRP – Planowanie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a wszystkie one konstruują tak zwane Zarządzanie Kulturą Organizacji –
Human Resourcing – HR.

Rys. 1. Human Recourcing: zarys teoretyczny
Źródło: Bramham1989, s. 3.

1

Stephen Taylor dodaje, że planowanie w HRM było często szkalowane w ostatnich latach i uważa,
iż właśnie to może stanowić przyczynę poświęcania mu stosunkowo niewielkiej uwagi w nauce
oraz być podstawą tak słabo rozwiniętego planowania w praktyce, że może to stanowić powód, iż
planowanie zatrudnienia nie jest wciąż jeszcze odpowiednio ważnym i powszechnym zjawiskiem,
a jedynie strategią sporadycznie stosowaną w wybranych firmach.
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Autor koncepcji HR omawia zadania każdego z jego działów, który zamieszczony jest w schemacie poniżej. Pokazuje, że zadaniem Human Resource
Management (HRM) jest praktyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, dział Human Resource Development ma na celu dbanie o rozwój i szkolenia pracowników,
zaś dział Human Resource Planning ma za zadanie planowanie polityki personalnej firmy. Przedmiotem moich analiz są poglądy na temat HRM, czyli na temat
planowania zatrudnienia albo Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
W dostępnych publikacjach, w których pokazuje się rolę Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM), podkreśla się, że głównym celem tej strategii jest zapewnienie sukcesu organizacji poprzez zatrudnienie odpowiednich ludzi. Najważniejsze
zadania operacyjne HRM obejmują przyciąganie i utrzymywanie wykwalifikowanej, zmotywowanej kadry wyższego i niższego stopnia. Ważne jest tu także
modernizowanie i rozwój potencjału pracowników oraz stwarzanie właściwego
środowiska pracy (Boxall and Purcell 2003; Bramham 1989; Torrington, Hall and
Taylor 2008). Jak widać, HRM stanowi jedną z czterech podstawowych funkcji
zarządzania – zaraz obok organizacji, kierowania rozwojem kadry i kontrolowania (Jones and George 2003).
Strategia działania w HRM jest jednak różnie przedstawiana w literaturze
przedmiotu. Zdaniem znacznej części badaczy polega na podejmowaniu odpowiednich kroków, by wdrażać efektywnie ogólne strategie biznesowe i osiągać
sukcesy, poprzez angażowanie i odpowiednie motywowanie do udziału w ich
realizacji pracowników wszystkich szczebli – od najwyższego do najniższego
(Sinclair i Robinson 2003).
Podążając natomiast za Peter’em Bamberger’em i Ilan’em Meshoulam’em
(Bamberger, Meshoulam 2000) można zauważyć, że ci dwaj autorzy inaczej traktują strategię biznesową w ramach HRM, postrzegają ją bowiem nie tyle jako
zabiegi podejmowane wobec ludzi, ile jako wytyczanie długoterminowych kierunków i celów firmy oraz ogólnych formuł, poprzez które organizacja próbuje
zdobyć różnego rodzaju środki w celu zabezpieczenia i utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Zgodnie z kolejną teorią wysiłek w ramach HRM jest oparty na przeświadczeniu, że zaangażowanie zatrudnionych ludzi w konkretną pracę jest podstawowym
warunkiem sukcesu organizacyjnego. Wiąże się to z naciskiem na ich produktywność (np. ich doskonalenie zawodowe lub przebranżawianie), na planowanie
zatrudniania personelu, a także rozwoju organizacyjnego (Bramham 1989).
HR wymaga jednak nie tylko dobrego zarządzania kadrami (zadanie HRM),
ale głębokiego, strategicznego i dalekowzrocznego myślenia ze strony organizacji, które nazwać możemy Human Rresources Planning. P. Bamberger i I. Meshoulam (2000) opisali je jako zestaw celów organizacyjnych, które liderzy biznesu
próbują osiągnąć oraz jako politykę, poprzez którą menadżerowie wzmacniają
pozycję firmy i jej zasoby w odniesieniu do środowiska przedsiębiorstwa, konkurencji oraz innych zainteresowanych stron, w celu zmaksymalizowania możli-
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wości osiągnięcia celu. Inni naukowcy podkreślają, że planowanie w ramach HR
musi być integralną częścią całego procesu planowania w przedsiębiorstwach.
Pomaga ono określić, czy biznesplan jest możliwy do osiągnięcia w zakresie potrzebnych zasobów ludzkich oraz definiuje, jak powinny one być optymalnie wykorzystywane. W związku z tym wszystkie strategie rozwoju, szkoleń, rekrutacji
i zwolnień byłyby determinowane poprzez strategię polityki HR (McBeath 1992).
W ostatnich latach zwiększyła się liczba publikacji z zakresu literatury anglojęzycznej na temat planowania i strategii HRM. Według przedstawianych
poglądów na jej temat jest ona uprzednio zamierzonym podejściem do Zarządzania Zasobami Ludzkimi, łączącym praktykę organizacji i planowania celów
strategicznych w odpowiedzi na warunki panujące na rynku pracy (Taylor 2008).
Większość badaczy problemu proponuje patrzeć na omawiane zagadnienie przyszłościowo, stosując systematyczne techniki oceny, określające, w jakim stopniu
organizacja będzie w stanie spełniać wymagania dotyczące rozplanowania pracy
w przyszłości. Działania te są zatem podejmowane w celu oceny, czy organizacja
jest w stanie zapewnić sobie posiadanie odpowiednich pracowników, z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami oraz umieścić na odpowiednim miejscu,
w odpowiednim czasie (Taylor 2008, s.107).
Wyróżnić można tutaj kilka stanowisk w kwestii samego planowania. Według jednych procesy biznesowe, zadania i ludzie w firmie są zarządzani w taki
sposób, aby sprzyjać wszystkim celom strategii biznesowej firmy (Gratton 1999).
W innym, znaczącym dla tematu badaniu, Gareth Jones i Jennifer George (Jones,
George 2003) stwierdzili, że planowanie to proces, który prowadzony jest przez
menadżerów w celu identyfikacji i wyboru właściwych celów i kierunków działań firmy. W ich przekonaniu kroki te są wykonywane dla podjęcia odpowiedniej
decyzji, co do przyjętych kierunków działań oraz przyjętych postanowień o rozdzieleniu środków organizacyjnych, by osiągnąć założone cele. Z kolei badania
Gareth’a Jones’a i Jennifer George’a (Jones, George 2004), wsparte także dokonaniami Randall ‘a Schuler’a (Randall, Schuler 1992) podkreślają, że strategia
w HR jest zbiorem koncepcji ukierunkowanych na obecne i przyszłe zasoby kadrowe organizacji; koncepcji składających się z formułowania długoterminowych
celów organizacji i określenia sposobów kształtowania i motywowania pracowników, tak by skutecznie wdrażać strategie przedsiębiorstwa. Natomiast Derek
Torrington i Laura Hall (Torrington, Hall 1991), prowadząc swoje badania doszli
do wniosku, że istotą planowania jest integracja wszystkich działań HR w nurcie
głównych założeń filozofii firmy, poprzez którą pracownicy są zarządzani w organizacji. W wyniku tego należy założyć, że działania w ramach HR są spójne,
wzajemnie się wspierają i służą realizacji celów strategicznych organizacji.
Mając na myśli rozmieszczenie w czasie procesu planowania w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Stephen Taylor wymienia cztery etapy strategii
zatrudnienia: prognozowanie przyszłego popytu na pracowników, przewidywanie przyszłego, międzynarodowego zapotrzebowania na kadrę, przewidywanie
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przyszłych zewnętrznych zasobów HR oraz przewidywanie reakcji na prognozy
(Taylor 2008).
Poniższy diagram jest niejako podsumowaniem tych dyskusji, ilustruje bowiem plan strategiczny dla Zarządzania Zasobami Ludzkimi i podejście przedsiębiorstwa (w zakresie planowania HRM) co do przyszłości, gdzie:
– nr 1 oznacza ‘Konieczność uwzględnienia osiągniętych sukcesów oraz rozwoju, jaki nastąpił’,
– nr 2 ‘Świadomość miejsca i obecnej sytuacji firmy’,
– nr 3 ‘Szczegółowe kroki działania, jakie należy podjąć, by osiągnąć cele’,
– nr 4 ‘Jasną wizję przyszłości’.

Rys. 2.

Przyszłościowe podejście i plan strategii zatrudnienia dla działu Human Resource
Management

Źródło: Auditor-General's Department, 2010.

Korzyści ze stosowania strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Wielu brytyjskich naukowców prowadzi zacięte dyskusje co do pozytywnych
skutków wynikających z uwzględniania strategii w planowaniu zatrudnienia. Jak
pokazują Derek Torrington i Laura Hall (Torrington, Hall 1991) jest ona pod-
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stawową w tworzeniu i realizacji polityki firmy, która pozwala z kolei organizacji na wypełnienie swojej misji. Stanowisko to zostało potwierdzone również
przez Brian Parker’a i David Caine’a (Parker, Taine 1996), którzy sugerują, że
ma ona zasadnicze znaczenie dla przetrwania organizacji, sukcesu całego procesu zatrudnienia. Istotą tego działania powinna być jednak integracja wszystkich
działań działu HR w jedną, centralną filozofię firmy, mającą na uwadze należyte
zarządzanie kadrą. Wynikiem tego powinno być stworzenie spójnych i wzajemnie się wspierających standardów służących realizacji celów strategicznych organizacji. Również Peter Boxall i John Purcell (Boxall, Purcell 2003) popierają
takie stanowisko, wskazując, że planowanie może pozwolić firmie na budowę
źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej. Ponadto badania przeprowadzone przez
J. Bramham’a (Bramham 1989) wykazały, że dobry proces planowania może
przynieść wiele pozytywnych efektów, takich jak silniejsze zaangażowanie załogi, zwiększona praca zespołowa oraz wzrost jakości organizacji. W związku
z tym – jak twierdzi Randall Schuler (Schuler 1992) – firmy powinny obecnie
potrafić przewidywać liczbę potrzebnych, przyszłych, potencjalnych pracowników. Symulacja taka powinna być opracowana w celu zapewnienia szybkiego
przepływu podjętych działań i ich sprawnej realizacji. Jest to również świetny
sposób dla menadżerów na efektywne kierowanie wydarzeniami mającymi miejsce w firmach, a nie odwrotnie, jak to często bywa – na biernym poddawaniu
się sytuacji i braku wpływu na procesy zachodzące w organizacji. Idąc dalej –
w przeświadczeniu Gordon’a McBeath’a (McBeath 1992) – celem i korzyścią wynikającą z planowania jest osiągnięcie konkretnych celów biznesowych i zwiększenie ogólnego potencjału przedsiębiorstwa. Skuteczne działania strategiczne są
skierowane na ułatwianie budowy przewagi konkurencyjnej. James Kelly i John
Gennard (Kelly, Gennard 1996) sugerują, że myślenie strategiczne powiązane
z zarządzaniem kadrą jest kluczem do zwiększania skuteczności w funkcjonowaniu firm działów HRM i warunkiem efektywnego wypełniania ich roli. Co więcej, umiejętności strategiczne mogą zawierać zdolności widzenia w makro (lub
nawet większej – globalnej) perspektywie przyrost wiedzy biznesowej i umiejętności strategicznego planowania.
Są jednak głosy, które wyrażają zupełnie przeciwne poglądy na ten temat.

Ryzyko (ograniczenia), jakie niesie za sobą
wdrażanie planowania zatrudnienia
Analizując całe zjawisko, jak i jego wszelkie aspekty, warto również pamiętać, że wśród naukowców Wielkiej Brytanii są tacy, którzy kwestionują pozytywny wpływ strategii planowania w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Zauważają, iż
pomimo faktu, że planowanie jest tak ważne dla organizacji, pomaga wypełniać
jej założenia i sprawia, że firma staje się skuteczna na rynku, to jednak w przeszłości przedsiębiorstwa próbowały uniknąć zaangażowania się w planowanie. Powo-
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dy mogą być różne, najważniejszy jednak stanowią nieprzewidywalne wyzwania
dla firm, jakie mogą być następstwem podejmowana opisywanych działań oraz
ryzyko, jakie niosą za sobą te strategiczne działania. Są badacze (Johnson i Brown
2004; McBeath 1992), którzy zidentyfikowali bariery, jakie mogą być przyczyną
zapatrywania się przeciwników strategii planowania i ostrożnego zachowania się
w tym zakresie przedsiębiorstw. Stephen Taylor (Taylor 2008) twierdzi, że planowanie jest postrzegane jako proces zbyt matematyczny i za bardzo naukowo
wyrafinowany. Wyniki badań Taylor’a są także wsparte przez przekonania John’a
Bramham’a (Bramham 1989), który sądzi, że wyzwaniem dla organizacji staje się
planowanie zbyt statystycznych treści. Autorzy ci ponadto podkreślają, że techniki, jakie stosuje się w planowaniu są bardzo złożone i wymagają dużego zaangażowania ze strony wykonujących je menedżerów HR (Taylor 2008), jak również,
że potrzebują opracowania nowych narzędzi i ulepszeń. Wyrażają pogląd, że bardziej właściwe byłoby nowe zastosowanie starych środków oraz ich adaptacja
do nowych warunków, tak aby zaspokoić zmieniające się szybko wymagania kadrowe, niż układanie nowych planów. Zwracają uwagę, iż proces ten wymaga
wysokiego stopnia umiejętności w zakresie planowania strategicznego, umiejętności, które nadal są jeszcze dla wielu menadżerów zbyt nowatorskie, szczególnie
w organizacjach sektora publicznego (Kiyonaga 2004). Co więcej są one (działania w zakresie planowania) ograniczone przez brak informacji i czasu. Barierą
w ich wdrażaniu jest również nacisk na potrzebę uwzględniania związku pomiędzy zewnętrznymi strategiami rynkowymi a funkcjami HRM. Ponadto – jak dodają Gareth Jones i Jennifer George (Jones, George 2003) – wynik rozwoju procesu
planowania nie jest widoczny natychmiast, co odbierane jest jako demotywujące.
Zagrożenie stanowi także niepewność, wynikająca z faktu, że zarówno sukces,
jak i porażka są możliwym rezultatem podjętych strategicznych kroków. Peter
Boxall i John Purcell (Boxall, Purcell 2003) dodatkowo kładą nacisk na istnienie
barier, wynikających z wdrażania planowania, jakimi są nie tylko duże nakłady
czasu oraz konieczność zdobycia odpowiedniej wiedzy, ale również niezbędne
menadżerom HR predyspozycje społeczne i umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego.

Próba konkluzji
Jak można zauważyć, istnieją pewne zagrożenia, jakie niesie za sobą wdrażanie planowania zatrudnienia w działalności przedsiębiorstw. Czy jednak powinno
to być wystarczającym powodem, by uznać je za straconą inwestycję dla firm?
Peter Boxall i John Purcell (Boxall, Purcell 2003) odrzucają taką antystrategiczną perspektywę oraz pokazują, co może być zrobione, czy też poprawione
w przyszłości, by ulepszyć działania działów HRM w przedsiębiorstwach i w jaki
sposób wyeliminować ewentualne, negatywne skutki planowania zatrudnienia.
Także Stephen Teo (Teo 1998) podkreśla, że posiadanie umiejętności myślenia
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strategicznego jest w stanie zapewnić możliwości integracji działań HR w procesie podejmowania kompleksowych decyzji biznesowych. Przyczynia się ono
do osiągnięcia wielu pozytywnych celów, poprawienia efektywności firmy, poprzez chociażby skuteczniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, korzystniejszy przepływ informacji i wymianę wiedzy. Jest także ważne w przypadku
planowania realnych prognoz na zapotrzebowanie kadrowe oraz znacząco pomaga odpowiednio założyć budżet. Zgodnie z teorią Nancy Kiyonaga (Kiyonaga
2004), Gilbert’a Johnson'a i Judith Brown (Johnson, Brown 2004) planowanie jest
bardzo ważne i konieczne, zwłaszcza w kontekście starzenia się pokolenia oraz
w dobie wyżu demograficznego. Ponadto Nancy Kiyonaga (Kiyonaga 2004) podaje, że odpowiednie decyzje HR w planowaniu są szczególnie ważne z powodu
obecnej sytuacji, kiedy organizacje walczą z szybką i dużą rotacją pracowników.
Może ona mieć bardzo poważne skutki, chociażby w sytuacji, kiedy w firmie jest
tylko jedna ważna i odpowiedzialna za najistotniejsze kwestie osoba, operująca
kluczowymi informacjami, takimi jak dane o znaczących procesach w przedsiębiorstwie, istniejące procedury, czy też historia i tło wcześniej podjętych decyzji
strategicznych. Stąd też utrata jednej tylko osoby może negatywnie wpłynąć na
funkcjonowanie całej organizacji. Pogląd na temat zasadności stosowania strategii planowania zatrudnienia w działach HR oraz jego konieczności został potwierdzony również przez innego badacza, Joan Pynes (Pynes 2004). Sugeruje on, że
stosowanie HRP sprawia, że proces rekrutacji pracowników jest znacznie bardziej
skuteczny i bardziej wydajny. Ponadto Peter Boxall i John Purcell (Boxall, Purcell
2003) donoszą, że jeśli w firmie mamy do czynienia z problemami związanymi
z rentownością, to odpowiednio przeprowadzony proces planowania znacząco
może wzmocnić i uchronić firmę.
Jak pisałam wcześniej, wielu naukowców prezentuje prostrategiczny punkt
widzenia, podkreślając jego korzystne skutki. Oczywiście są pewne wyzwania,
jakie planowanie za sobą niesie, ale pozytywne rezultaty wydają się o wiele bardziej znaczące, zwłaszcza jeśli proces planowania jest prowadzony we właściwy
sposób. Badacze brytyjscy wskazują, że dysponujemy coraz bardziej rosnącym
zbiorem literatury, która pokazuje, co należy zrobić, aby w przyszłości ulepszyć
cały proces. Twierdzą, że zamieszczonych jest w niej wiele wskazówek i zasad
prezentowanych przez naukowców (Johnson, Brown 2004, McBeath 1992, Boxall, Purcell 2003), wyjaśniających jak korzystać z planowania zasobów ludzkich
w celu osiągnięcia jak najbardziej pozytywnego wpływu na rozwój firm. Peter
Boxall i John Purcell (Boxall, Purcell 1989) sądzą, że projektowanie systemu
planowania strategicznego powinno być poddawane przeglądowi w regularnych
odstępach czasu, a wzmocnieniu i rozwojowi ulec musi sposób, w jaki obecnie
przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom, przed którymi stoją działy HRM. Jak
podkreślają z kolei Gilbert Johnson i Judith Brown (Johnson, Brown 2004) – co
jest ważne z poradoznawczego punktu widzenia – bezpośredni wpływ na wyniki
skutecznego planowania HRM mają pracownicy (a więc tzw. czynnik ludzki) i to
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dzięki nim właśnie oraz ich udziałowi można skutecznie opracowywać i wdrażać
nowe strategie na przyszłość, planować potrzeby zatrudnienia i robić kompleksowe, przydatne plany odpowiednio rozparcelowane w jednostkach czasowych.
Skuteczne planowanie zatrudnienia wymaga zatem ustanowienia adekwatnej strategii komunikacji, tworzenia wspólnych oczekiwań, kładzenia nacisku na przejrzystość i odnotowywanie postępów. Kształcenie menedżerów i pracowników
w zakresie komunikacji międzyludzkiej, dostępności wiedzy, wykorzystania elastyczności planów z jednej strony, z drugiej, świadomość i uwzględnianie w polityce zatrudnienia nieuchronnego pojawiania się pracowników przechodzących
na emeryturę, która wynika ze starzenia się społeczeństwa, może także znacząco
usprawnić i poprawić procesy planowania i działania administracyjne, związane z wykorzystaniem wolnych miejsc pracy i skutecznej relokacji pracowników.
Planowanie wpływa więc pozytywnie na budowanie przejrzystości i odpowiedzialności w systemie komunikacji odnośnie do zjawiska rotacji pracowników,
zarządzania aktywnie działającą kadrą, prognozowania lepszej lokacji zasobów
oraz efektywnego planowania „zarządzania powstałymi wakatami”. Autorzy, tacy
jak Kimberly Helton i John Soubik (Helton Soubik 2004), Rachid Zeffane i Geoffrey Mayo (Zeffane, Mayo 1994), czy też Brian Parker i David Caine (Parker,
Caine 1996) twierdzą, że sukces w planowaniu zatrudnienia polega na znalezieniu
i rozwijaniu odpowiednich kompetencji u właściwych ludzi, oddelegowywaniu
ich na właściwe miejsce w organizacji, w odpowiednim czasie. Pogląd ten został
potwierdzony również przez William’a Rothwell’a i Stan’a Poduch’a (Rothwell,
Poduch 2004) oraz Alice Sinclair i Dilys'a Robinson'a (Sinclair, Robinson 2003)
którzy sugerują, że omawiany proces składa się z wielu zadań mających na celu
zapewnienie odpowiedniej liczby odpowiednich ludzi na właściwym miejscu i we
właściwym czasie. Środowisko pracy zmienia się i jest niestabilne, więc wyzwaniem dla działów HRM jest zdobycie szacunku menedżerów oraz wzmocnienie
ich autorytetu i umiejętności przewidywania w zarządzaniu strategicznym. John
Bramham (Bramham 1989), Nancy Kiyonaga (Kiyonaga 2004), Stephen Taylor
(Taylor 2008) i Stephen Teo (Teo 1998) zwracają też uwagę na rolę personelu
i jego bardzo istotny udział w planowaniu strategicznym, jak i wymagane niezbędne umiejętności doradcze. Bardzo ważnym zagadnieniem, które należy tu
uwzględnić i włączyć, by móc skutecznie planować, jest rozwój nowych narzędzi
oraz odpowiednie wykorzystanie i adaptacja starych, aby zaspokoić zmieniające
się potrzeby obecnego rynku pracy.
Patrząc na wyeksponowane w literaturze znaczące korzyści i pozytywne następstwa wynikające z planowania zatrudnienia, można zauważyć, jak ważne jest
włączenie planowania do pracy działów HRM. Ma ono ważną rolę do odegrania
w procesie podejmowania decyzji biznesowych, a więc wydaje się być oczywiste,
że HRM powinien odgrywać ważną rolę w poprawie jakości zarządzania strategicznego całego przedsiębiorstwa (Boxall, Purcell 2003). Funkcje i działania
związane z planowaniem znaleźć możemy praktycznie w strategii każdej istnie-
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jącej firmy, bez względu na jej wielkość czy obroty. Prawdą jest, że naukowo
opracowane i prawidłowo wdrażane planowanie strategiczne w małych firmach,
odgrywa jeszcze niezbyt znaczącą rolę, nie oznacza to jednak, że te firmy nie mają
żadnej strategii. Planowanie jest powiązane z codziennymi decyzjami menedżerów i pracowników, istnieje (czasem niezauważone, czy nierozpoznane) w codziennym życiu każdej organizacji. Jest to coraz bardziej oczywiste, że jeśli firmy
chcą osiągnąć sukces w biznesie i wypełnić skutecznie swoje cele, bardzo ważne
jest, aby w podejmowanych przez siebie przedsięwzięciach i planach uwzględniały Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Boxall, Purcell 2003). Skuteczne planowanie i przeprowadzanie strategicznych działań jest źródłem przewagi konkurencyjnej. Ma niezwykle ważne znaczenie dla firm, określa zachowania organizacyjne
i wpasowanie się w otoczenie (Boxall, Purcell 2003). Zarządzanie Planowania
Zasobami Ludzkimi staje się niezbędne obecnie, gdy firmy znalazły się w obliczu szybkiego rozwoju technologii, gwałtownych zmian demograficznych, gdy
konieczne jest stawienie czoła sytuacji, kiedy nagle rośnie liczba zatrudnionych
osób planujących szybkie odejście z pracy. Wszystkie te kwestie potęgują kłopoty
organizacyjne oraz chaos, a tym samym wymuszają potrzebę wdrożenia strategii
planowania, by dać firmom dobre narzędzie do skutecznego zapanowania nad sytuacją. Właściwe planowanie zatrudnienia i wprowadzanie rozważnych strategii
w zakresie rekrutacji umożliwia organizacjom zatrzymywanie recesji, wpływanie
na sukcesję, a więc ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, szczególnie w obecnej dobie gospodarki rynkowej przechodzącej szybkie i duże zmiany (Johnson, Brown 2004).
Obecnie planowanie HRM jest wciąż jeszcze na etapie eksperymentów. Jego
narzędzia i techniki ciągle ewoluują (Kiyonaga 2004), jednak podróż w kierunku
sformalizowanych metod planowania zatrudnienia pracowników z pewnością już
się rozpoczęła i będzie nadal rozwijać się oraz przyjmować różne oblicza (Johnson, Brown 2004, s. 379). W kontekście prezentowanej sytuacji więcej uwagi
przywiązywanej do planowania w dziale HR nie powinno już być kwestionowane choćby ze względu na fakt, że planowanie różnorakich strategii w pozostałych, poszczególnych działach przedsiębiorstw (jak finanse czy marketing) jest
czymś oczywistym i naturalnym, niewymagającym przekonywania, czy udowadniania jego zasadności, a wiele na to wskazuje, że HRM jest równie znaczący
i istotny dla sukcesu całej firmy, jak pozostałe jej wydziały. Zgodnie z twierdzeniem Boxall’a i Purcell’a (Boxall, Purcell 2003) nie jest możliwe podjęcie ważnych
projektów budowlanych bez formalnego planowania (oprócz oczywistych kwestii
finansowych, architektonicznych czy logistycznych), odpowiednich nakładów
pracy i liczby potrzebnych zasobów ludzkich. Planowanie przyszłości wymaga
od pracowników działu HRM nowych umiejętności i innowacyjnych podejść. Nie
jest i nie będzie to łatwe zadanie, jednak jak argumentuje Kiyonaga (Kiyonaga
2004), z każdym kolejnym wyzwaniem idzie nowa możliwość. To wyzwanie (jak
i idące za nim korzyści i nowe możliwości) są – zdaniem brytyjskich badaczy
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– z pewnością warte rozważenia, szczególnie biorąc pod uwagę prezentowane poglądy i dane, które dokumentują ogromny wachlarz zalet, wynikających z wdrażania planowania zadań działów, zajmujących się zatrudnianiem pracowników
oraz Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.
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Employment planning by HR departments – an opportunity or a lost investment?
A critical analysis in light of British publications
Key words: human resources management, work, staff, employees, planning.
Summary: Is planning done by Human Resources Departments an opportunity or a
lost investment? Critical analysis of the subject discussed in Great Britain is based
on English literature. The presented article concentrates mainly on the subject of
employment planning and its necessity for the functioning of HR departments in the
context of the whole company. A number of available theories connected with this
is discussed. Also presented is a new way of thinking about the mentioned question
and the possibilities of managing new knowledge in organisations. The aim of this
article is to provide a critical view and attempt to judge whether human resources
planning and using pioneering employment strategies are of value and constitute
the future of companies, or are they merely a waste of time and an unnecessary
investment. The aim of this work is also to define and explain employment planning
and strategy in HR departments, as well as to provide an analysis of its necessity.
Also presented is a way of planning in order to attain chosen goals and manage
optimally, in order to provide benefits and adequately fulfill a company's mission.
The first part of the work contains an analysis of the subject. The next constitutes an
overview of definitions related to HR, planning and strategy in HR, their functions,
roles and meaning for achieving company goals. This is followed by a discussion of
the benefits of those activities and an overview of problems and barriers a company
introducing new employment planning methods might encounter. The last part of
the article is devoted to critical analysis and contains an analysis of what is more
important – the positive or negative effects of planning and also investigates which
are more numerous.

Dane do korespondencji:
Anna Małgorzata Burzyńska
School of Management and Languages
Heriot-Watt University
Edinburgh

188

Barbara Skałbania

Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego
Edukacja Dorosłych 2010, nr 1

189

ISSN 1230-929 X

OBSZARY PRAKTYKI PORADNICZEJ
Barbara Skałbania
DYSKUSJE WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI
PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO
Słowa kluczowe: poradnictwo (counseling), pomoc (help), wsparcie (support),
przygotowanie zawodowe (professional background,), instytucjonalna forma pomocy (form of institutional help).
Streszczenie: Niniejszy artykuł mieści się w szerokiej dyskusji dotyczącej zawodowego przygotowania pedagogów realizujących działania pomocowe w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zmieniające się modele poradnictwa w ponowoczesności wyznaczają kierunki pracy profesjonalnych doradców, w tym również
w obszarze poradnictwa pedagogicznego. Spór o kompetencje zawodowe pedagoga
kreuje nowy wizerunek doradcy, który napotyka poważne bariery w realizacji form
działalności zgodnej z opisanymi w literaturze i ogólnie przyjętymi zasadami i standardami pracy doradczej. Dyskusja wokół profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej akcentuje potrzebę wprowadzania znaczących zmian w systemie
wspomagania dziecka, rodziny i nauczyciela. Zderzenie teorii z praktyką instytucjonalnej pomocy rodzi wiele wątpliwości natury etycznej odwołującej się do przebiegu procesu pomocowego, jego skuteczności czy postawy osoby pomagającej.
Autorka artykułu poddaje analizie zasady przebiegu relacji pomocowej w założeniu
warunkujące jej efektywność w odniesieniu do wybranych aspektów pracy poradniczej doradcy-pedagoga. Dylematy pomagania dotyczą działań diagnostycznych
i terapeutycznych będących podstawą pracy poradni, co implikuje dyskusje na temat
tożsamości poradnictwa pedagogicznego i jego naukowego usytuowania. Wnioski
dokonanych analiz mogą być inspiracją do działań zmierzających do zdefiniowania
terminu poradnictwo pedagogiczne w wymiarze pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zmiany systemowe w połączeniu ze zmianami społecznymi i ekonomicznymi kreują obraz człowieka zagubionego w rzeczywistości, potrzebującego
wsparcia i pomocy przyjmującej charakter permanentny, a nie tylko okazjonalny,
doraźny. Pomoc i wsparcie są to najbardziej poszukiwane czynności w zakresie
działalności społecznej (socjalnej) i indywidualnej psychologicznej, które mają
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duże zastosowanie także w pracy pedagogicznej. Dyskusje skoncentrowane na
modelach pomocy psychopedagogicznej kreują nowy wizerunek pedagoga jako
osoby pomagającej, doradzającej, dla której pomoc i poradnictwo stanowią formy codziennej działalności. Kompetencje zawodowe pedagogów świadczących
usługi pomocowe w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznych pozostają
w sferze częstych dyskusji w gronie osób zajmujących się poradnictwem. Liczne
zmiany w systemie oświatowym dotykają bowiem szkoły jako instytucji i grupy osób współodpowiedzialnych za efekty edukacyjne (uczniów, rodziców i nauczycieli). Zmieniający się wizerunek szkoły, nauczyciela skutkuje koniecznością
dostosowania się do nowej rzeczywistości edukacyjnej. Koncentracja działań na
poszukiwaniu optymalnego modelu nauczania i wychowania wyznacza też kierunek rozwoju pedagogiki jako dyscypliny naukowej, co implikuje nie tylko zmiany
przedmiotu jej badań i metodologii, ale także języka przez pojawienie się nowych
terminów i pojęć. W obszarze badań pedagogicznych funkcjonuje termin „poradnictwo”, które nie ma jednoznacznej definicji. Niejednoznaczność poradnictwa
stanowi temat naukowych refleksji i pozostaje jako ciągle nierozpoznany dotąd
problem badawczy (zob. Siarkiewicz 2004).1 Różnorodne rozumienie poradnictwa akcentuje przede wszystkim jego psychologiczny charakter, uwzględniając
relację międzyludzką, podmiotowość obu stron relacji, cechy osobowe podmiotów czy umiejętności komunikacyjne i prospołeczne. Teorie poradnictwa ukazują jego związek z psychologicznymi koncepcjami człowieka, wyróżniając trzy
rodzaje poradnictwa: dyrektywne, liberalne czy dialogowe (Kargulowa 1986;
Wojtasik 1993). Pomoc przez poradnictwo skierowana na drugiego człowieka
pojmowana w sposób holistyczny, całościowy oparta jest na teorii psychologii
humanistycznej ukierunkowanej na rozwój osobowościowy człowieka, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudami życia codziennego.
W świadomości społecznej poradnictwo (pomoc) wiąże się więc z pracą
zawodową psychologa, którego działania są coraz bardziej popularne, a zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc psychologiczną wciąż wzrasta, przyjmując charakter usługowy. Pomoc i poradnictwo są jednak terminami powszechnie
stosowanymi, a nawet nadużywanymi w odniesieniu do wszelkich oddziaływań
nie tylko psychologicznych, ale również pedagogicznych wobec osób włączonych w proces wychowania i nauczania. Warto zastanowić się więc na potrzeby
pedagogiki nad znaczeniem pojęcia poradnictwo pedagogiczne, które to często określa fakty, procesy i zdarzenia przyjmujące charakter pozornej pomocy.
Owa pozorność polega na doraźnych działaniach pedagogów, których czynności
bywają ograniczone brakiem odpowiedniego przygotowania psychologicznego,
warunkującego skuteczność i optymalność procesu pomocy lub nadmierną obawą
przed wejściem w kompetencje psychologa. Pojawia się pytanie o rozumienie
terminu „poradnictwo pedagogiczne” w wymiarze praktyki pedagogicznej, któ1

Termin „niejednoznaczność poradnictwa” stosowany przez E. Siarkiewicz znajduje coraz więcej
zwolenników w grupie osób zajmujących się problematyką pomocy i poradnictwa.
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rego celem jest optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w środowiskach wychowawczych uczniów. Jest ono tym bardziej ważne, że
nauczanie i wychowanie jako główne obszary pracy pedagoga, analizowane od
strony możliwości rozwojowych, predyspozycji osobowościowych, postaw, zdolności wychowanków podkreślają zarówno pedagogiczny, jak i psychologiczny
charakter działań pomocowych.
W praktyce spór dotyczący charakteru usług pomocowych na potrzeby pedagogiki został częściowo rozstrzygnięty w roku 1993 poprzez powołanie poradni
psychologiczno-pedagogicznych, których działania ukierunkowane są na niesienie pomocy i wspomaganie uczniów, rodziców i nauczycieli, a realizowane przez
specjalistów: psychologa i pedagoga w warunkach instytucjonalnych. Specyfika
współpracy psychologa i pedagoga w procesie pomocowym ukierunkowanym na
jej odbiorców (dziecko, rodziców i nauczycieli) kreuje model pomocy psychologiczno-pedagogicznej określanej często terminem „pomoc psychopedagogiczna”.
Gdzie zatem jest miejsce dla poradnictwa pedagogicznego?

Poradnictwo pedagogiczne rozumiane jako usługa pomocowa
Poradnictwo w swej pierwotnej postaci kojarzone było z pomocą uczniom
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w aspekcie kwalifikowania ich do odpowiednich placówek oświatowych, opiekuńczych (poradnictwo
selekcyjne związane z osobą Grzegorzewskiej). Kwalifikacyjny charakter działań
poradniczych dotyczył określonego problemu i określonych grup uczniów, nie
mając zbyt masowego charakteru. Upodmiotowienie problematyki wychowawczej w ramach instytucjonalnych form pomocowych skutkowało powstaniem
poradni społeczno-wychowawczych, w ramach których realizowano zadania
z zakresu poradnictwa pedagogicznego polegające na wspomaganiu funkcji wychowawczej rodziny i szkoły. Problematyka wychowawcza zdominowała pracę
poradni, która w wyniku kolejnych przekształceń zachowała w swojej nazwie
określenie wychowawczo-zawodowa. Porady wychowawcze i zawodowe, traktowane jako usługi realizowane były przez specjalistów (psychologa, pedagoga,
socjologa). Usługowy charakter działań poradnianych kreował wizerunek poradni
jako instytucji świadczącej usługi pomocowe względem jej odbiorców: uczniów,
rodziców i nauczycieli. Badania indywidualne czy grupowe (zawodowe) wykonywano na zgłoszenie nauczyciela lub rodzica. Specjalista występujący w roli
osoby wykonującej usługę odpowiadał na potrzeby środowiska (rodziców i nauczycieli), gdyż oni byli wnioskodawcami w sprawie badania specjalistycznego.
Analiza działalności tych placówek ukazuje czynności diagnostyczne jako podstawową formę ich pracy. Rozpoznawanie, identyfikowanie, ocena – to typowe
działania realizowane przez pedagoga poradni. Wzrastające zapotrzebowanie na
diagnozę postawiło poradnię w roli instytucji dokonującej, przede wszystkim,
rozpoznania zjawisk edukacyjnych, pomniejszając znaczenie innych form pracy,
jak terapia czy profilaktyka. Pomoc w szerszym rozumieniu obejmuje zarówno
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diagnozę, jak i terapię będącą konsekwencją działań, a także pokrewne formy interwencyjne ukierunkowane na rozwiązanie problemu – przedmiotu poradnictwa.
Nadmierna koncentracja na diagnostyce wypacza idee pomagania, oparte przede
wszystkim na systematycznych spotkaniach terapeutycznych. Rodzi się pytanie
o skuteczność pomocy ograniczającej się do rozpoznania zgłoszonego problemu,
co budzi wiele wątpliwości natury etycznej, moralnej. Czy pacjenta satysfakcjonuje rozpoznanie choroby (postawienie diagnozy lekarskiej) bez podjęcia procesu leczenia? Czym zatem jest pomoc poradniana kończąca się wystawieniem
opinii lub orzeczenia bez możliwości realizacji ogniw procesu pomagania czy
monitorowaniu zmian, jakie dokonują się w osobie wspomaganego? Jak realizowany jest proces pomagania w odniesieniu do przyjętych koncepcji czy teorii
filozoficznych? Świadomość złożoności procesu pomocy implikuje u osób pomagających refleksję nad jakością i efektywnością ich pracy. Dodatkowym elementem usługowego traktowania działań pomocowych poradni jest pomiar jej jakości
dokonywany przez liczbę osób zdiagnozowanych (zarejestrowanych). Procedury
zwane udzielaniem pomocy często bywają uproszczone, ograniczają się do niezbędnych czynności realizowanych w niezbyt odpowiednich warunkach lokalowo-organizacyjnych, przy słabym warsztacie diagnostyczno-terapeutycznym,
mimo profesjonalnego przygotowania osób pomagających, które mają świadomość wartości własnej usługi. Wprowadzenie „władzy dyscyplinarnej” (Foucault,
za Siarkiewicz 2004) kreuje obraz poradni, „usprawniając” jej organizację w dążeniu do maksymalizacji usług w subiektywnym odczuciu osób nią kierujących.
Pozostaje bez odpowiedzi pytanie dla kogo te udogodnienia są naprawdę tworzone i komu mają służyć?

Pomagać skutecznie, ale w jaki sposób? Dylematy pedagoga
Działania pedagogiczne w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej
wyznaczone zostały zakresem zadań przypisanych do określonych stanowisk, co
ma służyć lepszej organizacji pracy placówki. Fiksacja na podnoszeniu jakości
pracy w perspektywie zewnętrznej wyznaczanej wydolnością, mobilnością i aktywnością zawodową pracowników pomniejsza rolę osoby wspomaganej, gdzie
oczekiwania mijają się z rzeczywistością. Formalizacja pomocy sprowadza się
do rutynowych czynności związanych z wypełnieniem stosownej dokumentacji,
przeprowadzeniem obowiązkowej diagnozy (rozpoznania), opracowaniem końcowej porady w formie pisemnej (opinii) i jej przekazaniem osobie zainteresowanej (zwanej wnioskodawcą). Etapy postępowania pomocowego przyjmują zatem
rutynowy charakter bez uwzględniania czynnika osobowego (klienta) oraz przedmiotowego (rodzaj problemu). Efektem tych działań jest opracowanie pisemnej
porady, której przydatność praktyczna jest coraz bardziej kontrowersyjna i dyskutowana. Analizując możliwości pedagoga w zakresie realizacji form pomocy,
warto zastanowić się nad wybranymi aspektami procesu pomagania i ich zastosowaniem w praktyce poradnianej.
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Aspekt 1. Osoba wspomagana dokonuje wyboru doradcy
(osoby wspomagającej)
Organizacja pracy placówki zakłada powszechność i dostępność usług, określając zarazem zadania dla poszczególnych pracowników. Istnieją też placówki,
gdzie pedagog ma przypisany, ściśle określony teren (wykaz placówek pod opieką) lub ściśle określony zakres obowiązków zawodowych (obszary tematyczne),
co ma służyć „lepszej organizacji pracy”. Zatem Pani X, wybrana przez matkę,
nie może zająć się problemem dysleksji ucznia gimnazjum, bo zajmuje się ona
dzieckiem przedszkolnym. Wybór terapeuty pomagającego dziecku i rodzinie też
ma swoje ograniczenia i często odbywa się formalnie. Przydział czynności, rejonów działania czy konkretnych problemów poniekąd narzuca osobę doradcy,
który wchodzi w relację pomocową z urzędu, a nie z wyboru. Ocena aktywności
zawodowej pracownika mobilizuje go do przyjmowania jak największej liczby
klientów, co znajduje odzwierciedlenie w końcowych statystykach i sprawozdaniach. Wybór osoby doradcy (pedagoga) jako warunek skuteczności porady, postulowany przez psychologów (zob. Murgatroyd 2000), ma zastosowanie w warunkach bezpośredniej relacji pomocowej, gdzie problem dotyczy osoby radzącej
się bezpośrednio. W przypadku poradnictwa instytucjonalnego (poradni) pomoc
skierowana jest do rodzica występującego w sprawie swojego dziecka i to on
powinien mieć możliwość wyboru doradcy, co pozostaje najczęściej w obszarze
życzeń trudnych do spełnienia.
Aspekt 2. Doradca zapewnia poczucie bezpieczeństwa i swobodę radzącemu się
Każdy proces pomocy (ukierunkowany na rozwiązanie zgłoszonego problemu) rozpoczyna się rozmową dwóch podmiotów interakcji, która często przypomina odpytywanie, przesłuchiwanie i niewiele wspólnego ma z dialogiem. Nie
wynika to z braku umiejętności pedagoga, lecz z obowiązujących standardów
dokumentowania rozmowy poprzez zapisywanie wypowiedzi na przygotowanym wcześniej formularzu (kwestionariusz wywiadu). Kontakt doradcy i radzącego można zobrazować jako pytanie – odpowiedź przy ograniczonym kontakcie
wzrokowym (pedagog skupiony jest na rejestrowaniu treści wypowiedzi). Pedagog staje przed dylematem dbałości o komfort klienta lub własne bezpieczeństwo zawodowe (sposób dokumentowania spotkania jest skrupulatnie rozliczany
i oceniany przez przełożonych jako potwierdzenie wykorzystanego czasu pracy).
Pojawia się kolejny problem wartości informacji uzyskanych tym sposobem:
Czy taka sytuacja sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i zachęca do otwartości osoby wspomaganej w kontakcie z doradcą? Musimy pamiętać, że: (..) Najlepsze
wywiady to te, które w największym stopniu przypominają zwyczajne spotkanie.
W takiej sytuacji terapeuta jest w stanie uzyskać od klienta mnóstwo informacji, nie stwarzając przy tym wrażenia przeprowadzenia śledztwa (Kottler 2005,
s. 138).

194

Barbara Skałbania

Aspekt 3. Doradca powinien wnikliwie zapoznać się z problemem
Problemy będące przedmiotem poradnictwa pedagogicznego dotyczą bezpośrednio lub pośrednio zagadnień związanych z wychowaniem i nauczaniem.
Doradca poznaje problem z perspektywy (bardzo subiektywnej) rodzica, który
niekiedy jest jedynym źródłem informacji. Aktualne przepisy oświatowe regulują sprawę konsultacji z nauczycielem wyłącznie za zgodą rodzica lub prawnego
opiekuna. Przy braku takiej zgody nie ma możliwości konfrontacji zdobytej od
rodzica wiedzy czy poszerzenie jej poprzez uzyskanie opinii ze szkoły. Bazowanie tylko na informacjach od rodziców utrudnia pełne rozpoznanie problemu
w odniesieniu do diagnozy genetycznej, diagnozy znaczenia czy prognostycznej
(zob. Ziemski 1973). Bezsilność pedagoga wynika z konieczności stosowania
się do obowiązujących przepisów, zgodnie z którymi Rodzice mogą dołączyć do
wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki
obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich oraz opinię wychowawcy (Dz U nr 5/2002 poz. 46). Dobrowolność działań uwzględnia podmiotowość rodzica i jest wyrazem respektowania jego osoby
i praw, ale nie pomaga w pełnym rozpoznaniu problemu będącego przedmiotem
postępowania pomocowego pedagoga.
Aspekt 4. Terapia pedagogiczna winna być prowadzona systematycznie
Jedną z form pomocowych oferowanych w działaniach poradnianych jest terapia. Terapia w poradni najczęściej realizowana jest przez pedagogów, którzy
łączą pracę nad wyrównywaniem braków szkolnych ze specjalistycznymi ćwiczeniami usprawniającymi, korygującymi czy kompensacyjnymi wobec uczniów
z problemami rozwojowymi czy szkolnymi niepowodzeniami. Podstawową
zasadą oddziaływań terapeutycznych, stosowaną również w psychoterapii, jest
systematyczność sesji terapeutycznych, co znajduje potwierdzenie w licznych
publikacjach osób zajmujących się terapią : Częstotliwość i systematyczność prowadzonych zajęć wpływa pozytywnie na opanowywanie i utrwalanie nabytych
umiejętności (..) (Czajkowska, Herda 1989, s. 57). Zasada ta odnosi się także do
zajęć terapeutycznych z udziałem rodziców, w ramach których kształtowane są
ich umiejętności wychowawcze. Uboga sieć placówek i ograniczenia organizacyjne (czas pracy specjalistów) utrudniają systematyczny udział w terapii zarówno
dzieciom, młodzieży jak i ich rodzicom. Osoba wspomagana zazwyczaj dostosowuje się do godzin pracy danego specjalisty, a brak elastyczności i dysponowania
własnym czasem pracy pedagogów utrudnia systematyczność spotkań.
z
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niem problemu (wielospecjalistyczna diagnoza lub eksploracja), co realizowane
jest przy zastosowaniu odpowiedniego warsztatu badawczego i możliwości diagnostycznych pedagoga. Wyznaczenie zakresu działalności pedagogicznej sprowadzającej się do oceny funkcjonowania dziecka w roli ucznia i wstępnej oceny
środowiska rodzinnego (wywiad kwestionariuszowy i pomiar poziomu technik
szkolnych) zasadniczo utrudnia pełne rozpoznanie problemu w takim stopniu,
aby możliwe było opracowanie adekwatnej porady pedagogicznej. Trudności te
potęgują niedostatki warsztatu diagnostycznego, ciągły brak rzetelnych, trafnych
i czułych narzędzi badawczych, co decyduje o stosowaniu badań miękkich w ramach diagnostyki nieformalnej, nieunormowanej (zob. Niemierko 2008) Zdaniem
B. Niemierko unormowanie diagnozy znacznie podnosi jej efekty. Umiejętności
diagnostyczne pedagogów to kolejny obszar wątpliwości na drodze poszukiwania
skuteczności i tożsamości poradnictwa pedagogicznego. Spór o charakter diagnozy
realizowanej przez pedagogów nadal jest aktualny i budzi wiele kontrowersji. Czy
ocena poziomu szkolnej wiedzy jest możliwa przez osoby, które często nie znają
programów szkolnych ani wymagań stawianych uczniom na kolejnych szczeblach
ich edukacji. Fragmentaryczny opis umiejętności czy wiadomości szkolnych, dokonany przez pedagoga poradni, pozostaje często w sprzeczności z wiedzą nauczyciela
uczącego, który śledzi na bieżąco postępy edukacyjne dziecka i potrafi bardzo dokładnie określić zakres jego braków. Od specjalisty poradni (pedagoga) oczekuje
zatem innej diagnozy (kauzalnej, genetycznej), która wskazuje przyczynę stanu
niewiedzy i braku umiejętności, a to z kolei wiąże się z czynnościami psychologa
(ocena poziomu rozwoju, stopnia motywacji, zainteresowań). Powraca pytanie
o charakter poradnictwa pedagogicznego w wymiarze diagnostycznym.
Aspekt 6. Diagnoza pedagogiczna implikuje działania pomocowe
ze strony nauczycieli
Realizacja procedury pomocowej przez pedagoga często zaczyna się i jednocześnie kończy na dokonaniu rozpoznania zjawiska, zebraniu możliwych
informacji dotyczących problemu i osoby oraz przeprowadzeniu serii testów
z dzieckiem, którego problem dotyczy (eksperymentalne sposoby poznawania).
W postępowaniu pedagogicznym rzadko wykorzystywane są techniki projekcyjne z uwagi na trudności interpretacyjne związane z brakiem specjalistycznego
przygotowania. Sformułowanie ostatecznej diagnozy z zaleceniami postdiagnostycznymi właściwie kończy proces pomocowy realizowany przez pedagoga
poradni. Porada końcowa opracowana w formie opinii lub orzeczenia trafia do
rodzica (wnioskodawcy), który jest jej jedynym dysponentem. Wątpliwości co
do diagnozy, brak akceptacji jej treści powodują, iż rodzic nie udostępnia dokumentu nauczycielom, nie kontynuując rozpoczętego procesu pomocy. Zgodnie
z zapisami prawa oświatowego tylko na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka
poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której
dziecko uczęszcza (Dz. U nr 5/2002 poz. 46).
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„Problem poradniczy” został częściowo zidentyfikowany, ale nadal pozostaje
nierozwiązany, gdyż niepodejmowane są działania zalecane przez osobę badającą (zalecenia postdiagnostyczne jako etap dalszej pomocy). Skuteczność działań
specjalisty odnieść można do osobistych, bardzo subiektywnych odczuć rodzica
z sytuacji pomocowej (na ile rozmowa, kontakt ze specjalistą okazał się pomocny
w zrozumieniu lub innym spojrzeniu na problem). Stanowi to postulowany, chociaż trudny obszar badawczy w obszarze subiektywnej oceny jakości pracy tej
instytucji pomocowej.
Ukazane aspekty udzielania pomocy w odniesieniu do działań pedagoga
w warunkach instytucjonalnych obrazują trudności definicyjne i znaczeniowe problematyki poradnictwa pedagogicznego, które w powszechnym rozumieniu jest
działaniem bardzo szerokim, wszechobecnym, ale w wymiarze naukowym, metodologicznym i metodycznym wciąż poszukuje własnej tożsamości i autonomii.
Zarysowany obraz poradnictwa pedagogicznego instytucjonalnego w wymiarze
postulowanym (teoretycznym) i praktycznym (faktycznym) potwierdza występowanie dychotomii teoria poradnictwa–praktyka poradnicza (por. Kargulowa 2004).
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Discussion surrounding the identity of pedagogical counselling
Key words: counselling, help, support, professional background, form of institutional help.
Summary: This article is part of the wide discussion regarding professional preparation of pedagogues carrying out activities in psychological-pedagogical counselling

Dyskusje wokół tożsamości poradnictwa pedagogicznego
offices. Changing counselling models in postmodernity point to the directions professional counsellors take, also within pedagogical counselling. The disagreement
over professional competences of a pedagogue creates a new image of a counsellor
– one, who encounters serious barriers in the realisation of activities in accordance
with literature as well as widely accepted rules and standards of counselling. The
discussion surrounding professional psycho-pedagogical help emphasises the need
to introduce significant changes in the way children, family and teachers are supported. The clash of theory and institutional practice in the act of helping brings with
it a number of doubts of an ethical nature regarding the course of the help process,
its efficacy and the attitude of the person providing the help. The author analyses the
rules according to which the help relationship unfolds. In theory the rules govern
effectiveness of the help in relation to chosen aspects of the counselling provided by
the counsellor-pedagogue. The helping dilemmas concern diagnostic and therapeutic activities at the core of a counselling centre, which necessitates a discussion on
the identity of pedagogical counselling and its scientific placement. The conclusions
from the analyses could be an inspiration to activities moving towards defining the
term pedagogical counselling as work done as part of a psycho-pedagogical counselling centre.
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APLIKACJA KONSTRUKTYWIZMU
DO PRAKTYKI PORADNICTWA
Słowa kluczowe: poradnictwo (counselling), konstruktywizm (constructivism),
zmiany w poradnictwie (changes in counselling area).
Streszczenie: W prezentowanym artykule autorka podjęła próbę refleksji nad
kierunkiem zmian spojrzenia na teorię i praktykę poradnictwa w kontekście perspektywy konstruktywistycznej. Konstruktywizm traktuje jako perspektywę teoretyczną, dającą prawomocność nowej sylwetce doradcy oraz samemu działaniu poradniczemu. Przedstawia poradnictwo jako działanie społeczne, przekształcające się
z aktywności narzucającej obowiązkowy wzór konstrukcji rzeczywistości społecznej oraz życiorysu człowieka, będącego jej uczestnikiem, w kierunku stawania się
praktyką dającą przestrzeń do bycia twórcą konstruującym własną biografię.

Obserwuje się w ostatnich latach prowadzenie publicznego dyskursu wokół
zmiany spojrzenia na praktykę poradnictwa, która dokonuje się przez przenikanie
poradniczych mikroświatów treściami o charakterze rozumiejącym, humanistycznym. Praktyka poradnictwa staje się obszarem działań społecznych uwalniających
się spod wpływu wystandaryzowanych procedur, w kierunku indywidualnych,
niepowtarzalnych międzyosobowych relacji doświadczanych przez podmioty
w niej uczestniczące. Jedną z rozumiejących perspektyw „wchłanianych” przez
poradnicze działania jest konstruktywizm. Konstruktywizm jest orientacją teoretyczną, kwestionującą obiektywne istnienie społecznego świata, która, według jej
zwolenników, wyrasta na bazie postrzegania rzeczywistości społecznej jako wytworu – konstrukcji powstającej w toku interpretacji (Szacki 2004). W myśl konstrukcjonizmu społecznego – nowszej wersji konstruktywizmu (Gołębniak 2009)
– jednostki i zbiorowości ludzkie biorą udział w stawaniu się rzeczywistości,
będącej konstruktem wytwarzanym przez społeczne interakcje zachodzące między nimi. Zatem praca badawcza konstruktywisty dąży do dokumentacji i analizy
procesów konstruowania świata, co zarazem prowadzi do potwierdzania statusu
tej perspektywy (Giddens 2006).
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Propozycja odkrywania procesów konstruowania rzeczywistości społecznej znalazła swoje miejsce głównie w pedeutologii1. Bogusława D. Gołębniak
w swych rozważaniach nad spektrum dydaktycznych możliwości zawartych
w haśle ‘pedagogika’ czy ‘pedagogia konstruktywistyczna’ (Gołębniak 2009),
stwierdza, że każde nauczanie jest w jakimś stopniu konstruktywistyczne,
sprzyja bowiem konstruowaniu wiedzy przez uczących się. Konstruktywizm,
w tym przypadku, jest traktowany jako nowe uprawomocnienie (i uatrakcyjnienie)
praktyk edukacyjnych, podejmowanych w obszarze stawania się poradoznawcą
czy doradcą, może służyć jako podstawa indywidualnego nabywania określonej
odgórnie wiedzy i umiejętności („wiem, że”, „wiem, jak”), uczenia się przez doświadczanie („tego, co tu i teraz się staje”), jak i udział w lokalnym (opartym na
wspólnotach profesjonalnych) ruchu na rzecz zmiany społeczno-kulturowej (Gołębniak 2009).
Konstruktywistyczna myśl znajduje także zastosowania w poradoznawstwie.
Sądzę, że konstruktywizm może stanowić perspektywę teoretyczną dającą prawomocność nowej sylwetce doradcy oraz samemu działaniu poradniczemu. Konstruktywizm bowiem – co pisze B.D. Gołębniak – traktować można jako uprawomocnienie praktyk poradniczych oraz poradoznawczego namysłu będącego
odpowiedzią na wymogi zaawansowanej demokracji, wewnętrznej złożoności
i wpisanego dynamizmu rozwoju (por. Gołębniak 2009).
W niniejszym tekście poszukuję odpowiedzi na pytanie: Jak zmienia się spojrzenie na działanie poradnicze w kontekście perspektywy konstruktywistycznej?
Posługując się terminem „poradnictwo” – zauważa Alicja Kargulowa – można mieć na uwadze następujące sposoby jego rozumienia: poradnictwo – jako
pewna relacja międzyosobowa, pewna postawa wobec Drugiego (Kargulowa
2009) oraz poradnictwo – jako działalność społeczna (Kargulowa 2004). Badaczka pisze także, że traktując poradnictwo jako specyficzne działanie społeczne
można podejmować określone praktyki. Można określić ich ogólny cel i założyć
możliwość rozwiązania problemów radzącego się albo zwiększenie jego „wewnętrznej” świadomości (Kargulowa 2004).
Uprawianie poradnictwa, w pierwszym przypadku, opiera się na optymalizacji podejmowanych przez radzącego się działań, poprzez pobudzanie go do podjęcia decyzji, potwierdzenie, pogłębienie, przekształcenie decyzji działania. W drugim jest to zwiększanie świadomości radzącego się poprzez działania poradnicze
obejmujące pobudzanie refleksyjności i zwiększanie emancypacji radzącego się
od jego lęków i uprzedzeń (Kargulowa 2004).
Sądzę, że przyjęcie konstruktywistycznej perspektywy w działaniu poradniczym spowodowało pewne przemiany w praktyce poradnictwa, podążające – jak
zauważa A. Kargulowa – w kierunku od koncentracji uczestników sytuacji poradniczej – doradcy i radzącego się – na optymalizacji działań klienta, do realizacji
1

Zob. np. B.D. Gołębniak (1998, 2001, 2005), I. Paszenda (2006), S. Krzychała, B. Zamorska
(2008), B. Zamorska (2002, 2003a, 2003b, 2008a, 2008b).
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celu, jakim jest pobudzenie jego refleksyjności. Zatem działania poradnicze stają
się procesem towarzyszenia doradcy radzącemu się w refleksyjnym konstruowaniu własnej biografii. Myślę, że konstruktywistyczna perspektywa realizowana
w obszarze poradnictwa mogła zaowocować zmianą sposobu działań radzącego się i doradcy oraz postrzeganiu roli doradcy, który jest określany jako jeden
z członów podmiotu działania poradniczego (Kargulowa 2004). Zmiana ta może
stanowić przejście od modelu tradycyjnego do modelu nowego profesjonalizmu
(Gołębniak 2009), który również może odnosić się do sylwetki doradcy.

Działanie poradnicze podejmowane przez modernistycznego doradcę
Model modernistycznego doradcy, który dominował w poradnictwie początku XX wieku – pisze A. Kargulowa – był wytworem nowoczesnego ładu społecznego. Była to osoba powszechnie szanowana, niosąca pomoc słabym jednostkom,
chroniąca je przed demoralizacją, marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Ponadto była nośnikiem prawdy, posiadała mądrość swoich przodków, doświadczenie i wiedzę o życiu legitymizowaną odkryciami naukowymi. Zasobami tymi
mógł doradca, po uprzedniej diagnozie problemów, obdarzyć radzącego się wskazówką jak działać, co sądzić, przed czym się chronić, czego unikać, do czego
zmierzać. Wszystko to miało służyć rozwojowi postępu społecznego, doskonaleniu form życia, czynieniu dobra i poprawie rzeczywistości (Kargulowa 2003).
B.D. Gołębniak także, gdy rozważa tradycyjne rozumienie terminu „profesjonalista”, określa go mianem nieomylnego eksperta. Nieomylny ekspert eksponuje swoją pozycję w relacji z radzącym się. Dominuje. Tworzy wybiórczy obraz
klienta, koncentruje się na wypreparowaniu, diagnozowaniu jego problemów. Posługuje się schematami działań, wysuwa diagnozy oparte na stereotypach. Nie
jest zainteresowany poznawaniem perspektywy radzącego się, narzucając swoją własną wersję rzeczywistości społecznej. Radzący się jest zepchnięty do roli
odbiorcy informacji oraz wykonawcy poleceń. Doradca – „nieomylny ekspert”
nie dokonuje samoewaluacji uprzedzeń, ponieważ nie jest zainteresowany podejmowaniem działań, mogących doprowadzić do „rewolucyjnych” zmian w długo
wypracowywanej praktyce. Uważa, że rozwój społeczny dokonuje się za sprawą odgórnie sterowanej ewolucji, niejako poza nim, a współtworzenie rozwoju
społecznego jest zadaniem niewykonalnym, bo podlegającym wyższej kontroli
i planowaniu czynników wyższych. Nieomylny ekspert swoją wiedzę opiera na
stereotypowych przypadkach, z którymi miał do czynienia w praktyce. Stają się
one podstawą do intuicyjnego podsumowywania, porównywania nowych sytuacji
poradniczych z wcześniejszymi kategoriami wiedzy (Gołębniak 2009).
Poradnictwo dyrektywne (Kargulowa 2004) wpisane w technologiczno-edukacyjne (Kargulowa 1996) praktyki poradnicze, tkwiące jako komórka systemowego modelu poradnictwa (Drabik-Podgórna 2005) określane było przez standardy społeczne, które narzucały na doradców obowiązek bycia „strażnikiem”
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pilnującym prawidłowego wypełniania ról oraz diagnozowania deficytu w zakresie pożądanych kompetencji, wskazywania sposobów ich niwelowania. Oczekiwania związane z wypełnianiem społecznie użytecznych funkcji były zrozumiałe dla wszystkich. Głównym problemem, jaki nurtował zarówno doradcę, jak
i radzącego się, było pytanie – jak działać? Znalezienie odpowiedzi na nie, nie
stanowiło większego kłopotu (Malewski 2003). Dlatego wiedza, którą posiadał
ekspert okazywała się zwykle niezawodna, diagnoza przez niego stawiana – trafna, a udzielona porada zapewniała poradzenie sobie z sytuacją problemową oraz
wypełniała funkcję propagatora postaw społecznie użytecznych.
Analizując te ustalenia, nie można nie odnieść się do modeli działalności
doradcy zawodu zaproponowanych przez Bożenę Wojtasik. Działalność doradcy
nazwanego „ekspertem” zgodnie z założeniami poradnictwa dyrektywnego (Kargulowa 1986), dominuje w procesie poradniczym nad radzącym się, oferując mu
pomoc poprzez umożliwienie korzystania z jego wiedzy i doświadczenia. Doradca jest zorientowany na wykonanie powierzonego mu zadania – udzielenia
porady, a nie na radzącym się. Radzący się jest sprowadzony do roli „odbiorcy
porady”, który „poddaje się” autorytetowi eksperta, jako lepiej wiedzącego, unikając przy tym brania odpowiedzialności za to, co się z nim dzieje podczas procesu pomagania (Wojtasik 1993).
Badaczka charakteryzuje postać doradcy – eksperta, który, jak mniemam
w tym przypadku, jest w ten sposób nazwany raczej ze względu na specyfikę
elementów działania (Wojtasik 1993) niż na ideologiczną postawę. Można tu
dodać, że doradcy pracujący w ramach systemów tworzonych przez instytucje,
na przykład rynku pracy czy edukacyjne, również mogą poprzez pewne ograniczenia wynikające z dyrektyw, określonych przez swoje miejsca zatrudnienia (na
przykład reprezentowania roli państwa) przyjąć ekspercki model działania. Może
też być on wynikiem wewnętrznych przekonań samego doradcy, jego wizji świata, lub być niejako „wymuszony” przez radzącego się, który właśnie potrzebuje
tego typu działań. A. Kargulowa zauważa inną przyczynę przeszczepienia modelu
eksperta do późnych okresów XX wieku, pomimo zmiany realiów rzeczywistości,
z których czerpał wzory. Ten syntetyczny, ale i bardzo uproszczony obraz modernistycznego doradcy zdaje się być na tyle doskonały, iż nie sposób łatwo i bez
strat dla całej sfery doradzania – jako swoistego obszaru życia społecznego – od
niego odejść. Nic więc dziwnego, że obraz idealnego modernistycznego doradcy dość długo stanowił jedyny model myślenia o ludziach udzielających pomocy
(Kargulowa 2003).

Działanie poradnicze podejmowane
przez doradcę konstruktywistycznego
W literaturze poradoznawczej autorzy opisują różnorodne sylwetki doradców, które ze względu na swoją specyfikę można nazwać doradcami konstrukty-
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wistycznymi. Mam tu na myśli koncepcję nowego profesjonalisty, reprezentanta
modelu leseferysty, refleksyjnego praktyka czy doradcę – refleksyjnego badacza sytuacji poradniczej. W model „nowego profesjonalizmu”, o którym pisze
B.D. Gołębniak, w odróżnieniu od modelu tradycyjnego – doradcy–eksperta,
wpisuje się postawa refleksyjnego praktyka oraz koncepcja mądrości w praktyce
(Gołębniak 2009). Nowy profesjonalista swoją wiedzę buduje w toku sytuacyjnych rozumień, generowanych w wyniku refleksji w działaniu i nad działaniem.
Refleksyjny praktyk podejmuje namysł nad nową sytuacją, w której się znalazł
przez porównywanie jej z innymi aktualnymi przypadkami, co daje mu możliwość „oświetlania” właściwych obszarów pól problemowych, istotnych aspektów
sytuacji i odnalezienia właściwego sposobu działania (Gołębniak 2009). Refleksyjny praktyk jako nowy profesjonalista ma zdolność do inteligentnego działania
w dynamicznie zmieniających się, niedostatecznie rozpoznawalnych i niepowtarzalnych sytuacjach (Gołębniak 2009, s. 48). Nie jest to, jak w przypadku generowania wiedzy nieomylnego eksperta, reprodukowanie czy aplikowanie starych
rozwiązań zdobytych w toku doświadczania podobnych sytuacji, lecz sposób
tworzenia nowej rozumiejącej wizji mikroświatów poradniczych. Ta nowa jakość
wiedzy pojawia się dzięki „otwartej umysłowości”, zdolności do holistycznego
rozumienia sytuacji, „taktu w komunikowaniu się”, zdolności empatii, „refleksyjnej i niedefensywnej reakcji na krytykę”, gotowości do samomonitorowania się
(Gołębniak 2009).
Przytoczone refleksje znowu można by odnieść do modeli działalności doradcy zawodu wyszczególnionych przez B. Wojtasik. Sądzę, że nowym profesjonalistą może być leseferysta, doradca działający w obszarze poradnictwa liberalnego (Kargulowa 1986). Leseferysta sytuację poradniczą traktuje jako przestrzeń,
w której towarzyszy klientowi w radzeniu sobie z sytuacją problemową. Zakładając, że nie ma gotowych odpowiedzi, odmawia udzielania rad na rzecz zachęcania
do własnej aktywności radzącego się zmierzającej do poznania siebie, do samoanalizy. Zakłada przy tym, że odpowiedzialność za efekty pomocy leży po stronie
klienta (Wojtasik 1993).
Pragnę jeszcze dodać, że przytoczony tutaj model leseferysty i wcześniej opisany model eksperta są dwoma z pięciu wyszczególnionych i opisanych przez
badaczkę modeli (Wojtasik 2003). Te wybrane przeze mnie stanowią, moim zdaniem, najpełniejszą ilustrację sylwetek doradców, których działalność jest prowadzona w oparciu o odmienne typy poradnictwa, odmienne typy wiedzy, wytworzone przez odmienne kierunki psychologiczne.
Bożena Wojtasik dostrzega możliwość (czy nawet konieczność) konstruowania wiedzy w toku poradniczej aktywności i pisze o doradcy praktyku jako refleksyjnym badaczu sytuacji poradniczej. Doradca praktyk często prowadzi badania
mające na celu wykazanie i udokumentowanie skuteczności, efektowności procesu doradzania. Badania takie zwykle mają charakter sprawozdań, raportów zawierających twarde dane, nieuwzględniających osoby badacza. Autorka proponuje
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doradcom prowadzenie badań według nowego paradygmatu – badań w działaniu
(action research) – w których byłby on inspiratorem, aktywnym uczestnikiem,
wrażliwym na zaistnienie możliwości dokonania zmiany sytuacji oraz osobą
przygotowującą projekt jej udoskonalenia. Poprzez krytyczną refleksję „nad”
działaniem i „w” działaniu doradca może przyjrzeć się własnym nieformalnym
teoriom pomagania, teoriom o lokalnym zasięgu, wytwarzanym przez środowiska
doradców. Konstruowanie indywidualnych, lokalnych teorii może przyczynić się
do udoskonalania praktyki doradczej, zwiększyć wiedzę o pomaganiu i o sobie
jako doradcy (Wojtasik 2007).
Koncepcja mądrości-w-praktyce2, przeniesiona na grunt poradnictwa, zakłada posiadanie przez doradcę mentalnego wyposażenia, sprawiającego, że podejmuje on profesjonalne działania, które polegają na ciągłym rekonstruowaniu
i dekonstruowaniu „dobrej” praktyki. W toku radzenia sobie z napięciami towarzyszącymi uprawianiu codziennej praktyki doradca – mądry praktyk rozwija procesy hermeneutycznej interpretacji zachodzących interakcji, stanowiące sposób
rozumienia innych i siebie samego jako doradcy – profesjonalisty. Mądrość ta jest
konstruowana zatem poprzez „bycie w świecie”, interakcje z innymi doradcami,
czy radzącymi się, a także przez refleksję nad poradniczą przestrzenią i wypełniającymi ją artefaktami (Gołębniak 2009).
„Zanurzenie” w praktyce staje się warunkiem refleksji nad nią oraz konstruowania mądrości, mądrości-w-praktyce. Jan Łysek zauważa aspekt współbycia w
odniesieniu do hermeneutyki i pisze: Hermeneutyka kryje w sobie swoiste ‘koło’,
gdyż podstawą rozumienia całości musi być szczegół, a podstawą rozumienia
szczegółu – całość. (...) Należy więc rozumieć, by wychowywać, ale trzeba też
wychowywać, by rozumieć. (...) Bo nigdy ten, kto interpretuje i czyni refleksje,
nie zbliży się do tego, co ‘mówi’ dane zjawisko (tekst, sytuacja, człowiek), jeżeli
nie będzie żył w aurze danego zjawiska (Łysek 1998, s. 39). Zatem bycie doradcą „konstruktywistycznym” oznacza bycie pod wpływem „aury” poradniczych
mikroświatów, po to, aby je zrozumieć i podejmować wiedzotwórcze działania.
Zdaniem Mieczysława Malewskiego współczesna praktyka poradnicza przybiera postać poradnictwa biograficznego i staje się, między innymi, działaniem
towarzyszącym w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie – kim być? Paradoksalnie udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie jest możliwe ze względu na charakter ludzkiego życia, które jest ujmowane jako refleksyjny projekt konstruowany ze
zmiennych tożsamości oferowanych przez pluralistyczną kulturę (Malewski 2003,
s. 19). Doradca staje się czującym emocjonalną solidarność towarzyszem zmagającego się z życiem radzącego się, przewodnikiem pokazującym pułapki stawiane
przez rynek tworzący ponowoczesne wzory tożsamości. Odpowiedzialność za
współbycie ma charakter moralny i jest egzekwowana z uwagi na „przymus wewnętrzny”, jest odpowiedzialnością przed sobą samym (Malewski 2003, s. 20).
2

Autorem koncepcji mądrości-w-praktyce jest Allan Feldman (1997).
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Podejmowanie decyzji dotyczącej tego „kim być?” w sferze prywatnej i zawodowej, jak zauważa B. Wojtasik, wymaga refleksyjnego konstruowania i rekonstruowania (wciąż na nowo) biografii. Droga zawodowa nie dąży do jednego
celu, cele są ruchome – pisze badaczka – zatem może lepiej mówić o biografii,
która nie jest tak, jak kariera czy droga, ukierunkowana na osiąganie celu, jest to
narracja, opowieść, konstruowanie tożsamości (Wojtasik 2003, s. 347).
W związku z tym, że działalność w ramach poradnictwa biograficznego opiera się na refleksyjnym konstruowaniu/rekonstruowaniu biografii, stanowi ono
przestrzeń do uczenia się tych „zabiegów”. Joanna Minta pisze, że poradnictwo
staje się jednym ze światów uczenia się: doradcy i radzącego się lub, jak to jest
w przypadku poradnictwa grupowego, radzących się, a koncepcja całożyciowego
uczenia się na nowo określa rolę doradcy w poradnictwie biograficznym. Opisując spojrzenia na uczenie się w sytuacji poradniczej, wyróżnia grupę koncepcji,
które podkreślają rolę kontekstu społeczno-kulturowego procesu uczenia się. Zalicza do nich, między innymi, nurt biograficzny, koncentrujący się na indywidualnym wymiarze uczenia się, reprezentowanym w andragogice przez Petera Alheita, Agnieszkę Bron, Duccia Demetria, Pierre’a Dominice oraz polskie badaczki:
Olgę Czerniawską, Elżbietę Dubas i Ewę Skibińską. W poradoznawstwie nurt ten
jest propagowany przede wszystkim przez Bożenę Wojtasik. Jest on oparty na
założeniach, że wiedza powstała w wyniku procesów uczenia się, które zachodzą podczas konstruowania/rekonstruowania biografii, ma siłę do przekształcania
rzeczywistości. Wyzwala ona bowiem możliwości jednostki, wzbogaca ją przez
poznanie i zrozumienie siebie, własnej odrębności, autonomii, ale też przynależności do grup społecznych (Minta 2009).
Oprócz nurtu biograficznego w grupie koncepcji uwypuklających rolę kontekstu społecznego i kulturowego procesu uczenia się jest również nurt teoretyczny zawierający społeczno-kulturowy wymiar uczenia się dorosłych, który
w andragogice jest reprezentowany przez Jean Lave i Etienne Wengera, a w poradnictwie przez Johna Krumboltza (tamże, s. 219). Przytaczając słowa S.B. Merriam
i R. Caffarela, M. Malewski pisze, iż uczenie się sytuacyjne, jako jedna z kilku teorii uczenia się społecznego, przyjmuje, że uczenie się odbywa się poprzez
obserwacje i interakcje z ludźmi w środowisku społecznym (Malewski 2006).
Zdaniem J. Lave‘a i E. Wengera teoria uczenia się sytuacyjnego bierze pod uwagę propozycje (/) perspektywy teoretycznej o ogólnym charakterze. Propozycje te stają się bazą do wysuwania twierdzeń o relacyjnym charakterze wiedzy
i uczenia się. Są również podstawą znaczeń o negocjacyjnym charakterze, źródłem zapału do rozpatrywania tworzących się dylematów świadczącym o kształcie aktywności poznawczej osób biorących udział w uczeniu się. Taka perspektywa oznacza, iż nie ma aktywności, która nie miałaby charakteru sytuacyjnego
(Lave, Wenger 1991). E. Wenger twierdzi, że uczenie się jest zależne od społecznych warunków, w jakich zachodzi. Autor wyróżnia cztery główne warunki: praktyka i społeczność oraz znaczenia i tożsamość. Dwa pierwsze wiążą się z kontek-
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stem społecznym, kolejne stanowią indywidualny wymiar uczenia się (za: Illeris
2006). Społeczne uczenie się jest zatem związane z uczestnictwem i działaniem
w społecznościach praktyki, które kreuje znaczenia i tożsamość, jest praktycznym
wyrazem konstruktywizmu (Illeris 2006).
Koncepcja Lave‘a i Wengera aplikowana do poradnictwa „rzuca nowe światło” na uczenie się doradców. Teoretyczne perspektywy teorii pomagania, najczęściej wypracowywane przez „specjalistów od pomagania”3 na bazie wiedzy
akademickiej stają się podstawą do konstruowania wiedzy relacyjnej, negocjowania znaczeń, rozważania dylematów związanych z teorią i praktyką poradnictwa.
Procesy te zachodzą w sytuacji uczestnictwa i działania w społecznościach współtworzących poradnictwo. Zatem społeczne uczenie się doradców odbywa się
w warunkach spotkania z radzącym się oraz w społecznościach praktyki tworzonych przez innych doradców. Minta słusznie więc zauważa, że społeczność praktyki tworzą doradcy ze swoimi klientami oraz sami klienci (Minta 2009).
Konstruktywizm – zdaniem greckiego badacza Spyrosa Kriwasa – zyskał
swoje znaczące miejsce w psychologii i poradnictwie także jako specyficznie rozumiane poradnictwo kariery. Jego zwolennicy konceptualizują karierę jako wyjątkową interakcję między Ja a doświadczeniem społecznym. Ta konceptualizacja
uwzględnia, jak jednostka postrzega siebie, jaki ma do siebie stosunek, jak przekształca siebie na przestrzeni czasu, jak włącza siebie w tę ogólną konstrukcję,
jaka jest w działaniu, w dążeniu do celu. Odwołuje się też w szczególny sposób do
takich procesów konstruowania siebie, jak: autobiografia, narracja, opowiadanie
historii życia4.
Proces poradnictwa kariery, który jest tworzony pod „parasolem” konstruktywizmu wymaga, aby doradca wkroczył w psychospołeczną sferę klienta. To
zakłada pewną znajomość całego systemu poradniczego, w ramach którego zarówno doradca, jak i klient wkraczają do niego i w nim współdziałają. Doradca
sam nie może zrozumieć osoby jedynie zdobywając nad nią przewagę i obiektywnie obserwując ją w ramach tego systemu. Musi do niego wejść i przeniknąć
do życiowego dyskursu klienta.
Wkład konstruktywizmu do rozumienia rozwoju kariery i poradnictwa kariery polega więc na uwzględnieniu społeczno-kulturowego kontekstu jej rozwoju.
Pod jego wpływem, w obszarze poradnictwa kariery następują zmiany języka.
Nie mówi się już o autoprezentacji, lecz o konstrukcji siebie; zamiast „Ja jako
zespół cech” – narracja siebie, narracyjne Ja; „wybór kariery” zastępuje – planowanie życia.
Mając na względzie te zmiany, doradcy muszą korzystać z opisów doświadczeń klientów, dlatego, że w narracjach mówiących o doświadczeniach życiowych ujawniają się znaczenia, które klient nadaje rzeczywistości. W procesie
poradniczym równie istotne jak nadawanie znaczenia doświadczeniom jest roz3
4

Termin Johna Holta.
Treść wykładu Spyrosa Kriwasa wygłoszonego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, 27.11.2009 r.

Aplikacja konstruktywizmu do praktyki poradnictwa

207

poznawanie wzorów działania, które klient wnosi do procedur poradniczych, na
przykład: dominacja w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w sąsiedztwie, ponieważ
proces doradzania jest procesem relacyjnym. Uważność w poradnictwie jest zadaniem dla klienta i doradcy. Ma ona znaczenie w tworzeniu nowych kategorii,
które pomagają doradcy w konstruowaniu interpretacji świata klienta, rozszerzają
przyjmowanie nowych informacji, dają świadomość istnienia więcej niż jednej
perspektywy widzenia świata. Krytyczna refleksja rozwija uważność. W procesie
pomagania istotną rolą odgrywa więc taka rozmowa między klientem a doradcą,
w której porównują historie życia, uwzględniając znaczenia, tradycje, kontekst
społeczno-kulturowy. Doradca posługuje się umiejętnościami: słuchania i mówienia, korzysta z metafor, opisów i wspomnień doświadczeń życiowych, zachęca
i współuczestniczy w kreśleniu drzewa życia zawodowego rodziny, rodzinnego
drzewa kulturowego, drzewa własnego życia.
S. Kriwas mówi także o podejściu narracyjnym w poradnictwie kariery
i określa go mianem narracyjnego poradnictwa kariery. Jego zdaniem jest to taki
rodzaj konstruktywistycznego modelu, który podkreśla język, dyskurs i rozwój
tematu, o którym się mówi. Praca z klientem obejmuje pisanie i przeglądanie
osobistych narracji poprzez ich badanie i refleksję nad nimi. Prowadząc ją, zakłada się, że podczas kreowania narracji o karierze klienci uzyskują pewną łatwość
w dokonywaniu zmian w swojej konstrukcji kariery, w zgodzie z nadrzędnymi,
długoterminowymi konstrukcjami. Narracyjny proces pomagania wymaga, aby
doradca wziął udział w tworzeniu narracji dotyczących tworzenia kariery wspólnie z klientem. Jest to jego wkład w ukazywanie sposobu widzenia pozycji klienta. Ciężar procesu pomagania spoczywa na doradcy, który zna własne miejsce
w parze doradca – radzący się i ma świadomość władzy, jaką posiada nad klientem.
Doradca kariery zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jedynie asystuje klientowi
w nakreślaniu jego relacji ze światem społecznym, w tym, co jest jeszcze niezbadane i niejasne. Ważną cechą tej perspektywy jest oczekiwanie, że klient w tym
procesie będzie aktywny, w przeciwieństwie do wcześniejszego podejścia opartego na wiedzy eksperckiej doradcy, w którym klient miał być odbiorcą porady
(Minta 2008).

Kierunki zmian – podsumowanie
Poradnictwo traktowane jako specyficzne działanie społeczne, w którym
wyznacza się przestrzeń do odbywania określonych praktyk poradniczych, wraz
z zachodzącymi zmianami społecznymi i z rozwojem nauk społecznych, znajduje się w sytuacji permanentnych przemian. „Chłonąc” konstruktywistyczne idee,
nasyca się nowymi treściami, które wzbogacają działanie poradnicze i rozumienie jego społecznej roli. W tym tekście podjęłam próbę refleksji nad kierunkiem
zmieniania się percepcji poradniczego działania w kontekście konstruktywizmu.
Zmieniający się charakter rzeczywistości społeczno-kulturowej, traktowanej już

208

Joanna Kłodkowska

nie w linearny, jednoznaczny sposób, lecz jako ambiwalentny, niejednoznaczny,
dynamicznie zmieniający się „twór”, utrudnia, czy nawet przesądza o możliwościach uprawiania określonych typów poradnictwa, co staram się przedstawić
w tabeli 1.
Tabela 1. Kierunki zmian spojrzenia na działanie poradnicze w kontekście perspektywy konstruktywistycznej
Elementy działania
poradniczego

Charakter rzeczywistości,
w której odbywa się
działanie poradnicze

Doradca

ekspert

Doradca
konstruktywistyczny

linearny;
jednoznaczny

dynamicznie zmieniający się;
niejednoznaczny

poradnictwo dyrektywne

poradnictwo liberalne;
poradnictwo biograficzne;
narracyjne poradnictwo
kariery

Rola zawodowa

strażnik ładu społecznego;
zwolennik ewolucji,
reprodukcji;
realizator interesów państwa

zwolennik emancypacji/
/rewolucji,
zwolennik emergencji;
refleksyjny badacz sytuacji
poradniczej

Procesy nabywania
kompetencji doradczych

budowanie schematów
działań;
reprodukowanie, aplikowanie
znanych rozwiązań;
wypracowywanie narzędzi
diagnostycznych;
budowanie autorytetu na
wiedzy eksperckiej

uczenie się sytuacyjne;
hermeneutyczna interpretacja
sytuacji poradniczych;
prowadzenie badań
w działaniu;
konstruowanie
indywidualnych teorii
pomagania

po stronie doradcy

po stronie radzącego się

poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie: jak działać?

poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie: kim być?

diagnostyczne;
naprawcze;
kompensacyjne

uczenie się biograficzne;
badanie narracji;
rozpoznawanie wzorów
działania wnoszonych
przez klienta do procesu
poradniczego;
poznawanie znaczeń
nadawanych życiowym
zdarzeniom

skuteczne działanie
radzącego się

wzbudzanie refleksyjności
radzącego się

Typ uprawianego działania
poradniczego

Aktywność podmiotu
działającego
Przedmiot działania
poradniczego

Środki i metody

Oczekiwany wynik
działania poradniczego

Źródło: opracowanie własne (por. Wojtasik 1993).
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Skoro rzeczywistość jest niedookreślona, jest „pulsującą mozaiką” czy „puzzlami”, to może pojawiać się trudność w byciu doradcą reprezentującym modernistyczną postawę i dyrektywne sposoby pracy. W sytuacji niejednoznaczności do
głosu zdaje się dochodzić praktyka poradnictwa liberalnego, działanie proponowane przez poradnictwo biograficzne czy poradnictwo kariery. Doradca zmienia
się z eksperta pragnącego utrzymać „jednolitą” wizję świata, w doradcę konstruktywistycznego zainteresowanego zmianami i zmienianiem rzeczywistości
społecznej.
Doradca działający zgodnie z modernistycznymi ideami był powołany do
„pilnowania” ładu społecznego, przez co rozwój społeczny stawał się jego udziałem w niewielkim zakresie, bowiem zawsze miał być (jego zdaniem) raczej kwestią odgórnie sterowanej ewolucji. Doradca konstruktywistyczny, przyjmując
postawę refleksyjnego badacza sytuacji poradniczej, jest orędownikiem nowej
jakości życia przez „wyzwolenie” radzących się, które może odbywać się w toku
emergencji, czyli procesów wyłaniania się, pojawiania nowych struktur społecznych (Sztompka 1999), na drodze emancypacji (Trębińska-Szumigraj 2009) lub
nawet rewolucji. Zmienia się także sposób nabywania kompetencji doradczych.
W przypadku eksperta odbywa się to w drodze budowania schematów działań, reprodukowania, aplikowania znanych rozwiązań, wypracowywania narzędzi diagnostycznych, budowania autorytetu na wiedzy eksperckiej. Doradca wyznający
konstruktywistyczne idee nabywa kompetencje doradcze w procesie uczenia się
sytuacyjnego, dokonuje hermeneutycznych interpretacji sytuacji poradniczych,
prowadzi badania w działaniu, konstruuje indywidualne teorie pomagania. Przedmiot poradniczego działania zmienia się z poszukiwania odpowiedzi na pytanie o
to jak działać (skutecznie, efektywnie)? i staje się refleksją nad pytaniem o to: kim
być w chaotycznej codzienności? Proces poszukiwania odpowiedzi na tak postawione pytania odbywa się, w przypadku działań eksperckich, za pomocą jednoznacznych środków i metod diagnostycznych, naprawczych, kompensacyjnych
lub przez wykorzystanie stosowanych „konstruktywistycznych sposobów” pracy
z klientem, takich jak: uczenie się biograficzne, badanie narracji, rozpoznawanie
wzorów działania wnoszonych przez klienta do procesu poradniczego, poznawanie znaczeń nadawanych życiowym zdarzeniom. Natomiast efektem działania jest
„modernistyczne”, skuteczne działanie radzącego się na rynku pracy, w rodzinie, w rzeczywistości edukacyjnej lub „konstruktywistyczne” refleksyjne bycie
w świecie.
Poradnictwo zmienia się zatem z działania narzucającego obowiązkowy
wzór konstrukcji rzeczywistości społecznej oraz życiorysu człowieka, będącego
jej uczestnikiem, w kierunku stawania się aktywnością dającą przestrzeń do bycia
twórcą konstruującym własną biografię. W związku z tymi przemianami, w poradnictwie konstruktywizm może stać się teoretyczną bazą do nabywania pewnej
umiejętności wykorzystania sytuacji poradniczych jako okoliczności konstruowania wiedzy i umiejętności, wynikających z istoty poradniczego spotkania. W tych
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praktykach wiedzotwórczych udział mieliby zarówno doradca, jak i radzący się,
konstruując wspólnie wiedzę o świecie w toku obserwowania, doświadczania, rozumienia i nadawania (negocjowania) znaczeń społecznej rzeczywistości, będącej
przedmiotem rozmów poradniczych.
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Summary: In the presented article the Author attempts to consider the direction of
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to the new counsellor and the counselling activity itself. Counselling is demonstrated to be a social activity, which changes from an activity forcing a model of social
reality and personal biography of the participant into being the practice allowing
him or her to construct their own biography.
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et pratiques? zorganizowanej przez L'institut National
d'Etude du Travail et d'Orientation Professionnelle
(Narodowy Instytut Studiów nad Pracą
i Poradnictwem Zawodowym), 17–19 III 2010, Paris
Reprezentanci Narodowego Instytutu Studiów nad Pracą i Poradnictwem
Zawodowym (L'Institut National d'Etude du Travail et d'Orientation Professionnelle – INETOP) w swojej siedzibie w Paryżu zorganizowali międzynarodową
konferencję pt. L’accompagnement à l’orientation aux différents âges de la vie.
Quels modèles, dispositifs et pratiques? czyli pod hasłem: Poradnictwo i orientacja zawodowa w towarzyszeniu ludziom w różnym wieku. O merytoryczną stronę
konferencji dbało wielu przedstawicieli środowiska naukowego, m.in.: prof. Jean
Guichard (Francja), prof. Even Loarer (Francja), prof. Jean-Luc Bernaud (Francja), prof. Mark L. Savickas (USA), prof. Maria Eduarda Duarte (Portugalia),
prof. Laura Nota (Włochy), prof. Raoul van Esbroeck (Belgia), prof. Jean-Paul
Broonen (Belgia), prof. Richard A. Young (Kanada), dr Violetta Drabik-Podgórna
(Polska) i wielu innych. Zamysłem organizatorów było ukazanie zmieniającego
się podejścia do kariery w poradnictwie zawodowym, postrzeganego w szerokim kontekście warunków życia społeczno-politycznego zachodniej kultury oraz
poszukiwanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań dotyczących pomagania.
Obrady były wielodyscyplinarnym i wielonarodowościowym dyskursem. W trzydniowej konferencji brało udział prawie 60 badaczy: psychologów, socjologów,
pedagogów, filozofów, ekonomistów reprezentujących takie kraje, jak: Argentyna, Brazylia, Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia,
Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Polska, Szwe-
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cja, Francja, Izrael. Wśród przedstawicieli tych państw znaleźli się nie tylko naukowcy, ale również praktycy, na co dzień zajmujący się towarzyszeniem ludziom
w konstruowaniu karier.
Uroczystego powitania gości z różnych stron świata i zarazem otwarcia obrad dokonał prof. Christian Forestier, prezes Conservatoire National des Arts et
Métiers (CNAM). Również prof. Even Loarer i prof. Jean Guichard przywitali
wszystkich zaproszonych i wyrazili zadowolenie, że L'Institut National d'Ẻtude
du Travail et d'Orientation Professionnelle (INETOP) może gościć osoby zajmujące się poradnictwem zawodowym i tworzyć okoliczności do naukowej wymiany wiedzy, przemyśleń i doświadczeń.
Wątkiem przewodnim konferencji było konstruktywistyczne i narracyjne
ujęcie kariery oraz rozważanie wielostronnych działań doradczych sprzyjających
rozwojowi człowieka. W sesji plenarnej przedstawiono referat nieobecnego prof.
Marka L. Savickasa (Kent State University, USA) pt. „Constructing a Self and
Desigining a Life in the 21-st Century“. Autor opisywał dynamiczne procesy mające miejsce w poradnictwie. Wskazywał na potrzebę śledzenia przez doradców
procesu konstruowania tożsamości osób radzących się i samodefiniowania siebie
w toku tworzenia projektów kariery. Podkreślał znaczenie łączenia trzech wymiarów czasu – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – w trakcie rekonstruowania
własnej drogi zawodowej, ujmowanej w perspektywie całego życia. Zaznaczył,
że usługi doradcze powinny zwiększać szanse klientów w odnajdywaniu się na
rynku pracy. Prof. Vincent Merle („Nuvelles pratiques d’orientation pour de nouvelles compétences et de nouveaux emplois"), rozważając kompetencje ludzkie
potrzebne do istnienia na współczesnym rynku pracy, wskazywał na konieczność
rozwijania nowych praktyk doradczych, pozwalających na przekraczanie sfery
zawodowej życia człowieka i budowanie takiego rodzaju wsparcia, by poszukujący pracy mogli nabywać umiejętności, które będą ułatwiać zdobywanie zatrudnienia zgodnego z własnymi projektami życia. Analizowane przez badaczy wątki,
jak również nowe zagadnienia i aspekty związane z poradnictwem zawodowym
były rozwijane przez prelegentów w kolejnych sekcjach.
Tutaj wystąpienia uczestników konferencji skupiały się wokół następujących
tematów przewodnich: rozumienia pracy w poradnictwie zawodowym; socjologicznych i filozoficznych kontekstów poradnictwa kariery; zmieniających się
wzorów myślenia o poradnictwie i sposobach pracy z klientami; towarzyszenia
osobom radzącym się reprezentującym różne grupy społeczne w procesie konstruowania kariery w poszczególnych okresach ich życia; korzystania z modeli
tworzenia indywidualnych projektów życia; poszukiwania nowych efektywnych
form pracy doradczej; dokonywania ewaluacji działań doradców. Większość wystąpień miała formę referatów i raportów z badań. Uczestnicy dzieli się ogólną
wiedzą, przedstawiali przedmioty swoich zainteresowań, wskazywali na wspólne
obszary problemowe, dyskutowali nad pojawiającymi się różnicami, argumentowali swoje stanowiska. Prezentowane poglądy stawały się inspiracją do dalszego
namysłu nad ważnymi kwestiami z obszaru poradnictwa, skłaniały do stawiania
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kolejnych pytań i poszukiwania odpowiedzi, co przyczyniało się do rozwijania
refleksji uczestników konferencji dyskutujących nad poszczególnymi zagadnieniami. Ze względu na to, że referaty badaczy i praktyków wygłaszane były
w czterech równoległych sesjach, nie można było wysłuchać ich wszystkich. Poniżej wskażę więc te wątki, które zostały poruszone przez wybranych autorów
wystąpień oraz zakreślę główną problematykę obrad w sekcjach.
Część wystąpień w sekcjach przedpołudniowych i popołudniowych poświęconych było prezentacji rozważań teoretycznych oraz metodologii badań ilościowych bądź jakościowych z obszaru poradnictwa zawodowego.
Wątek dotyczący konstruktywistycznego podejścia w poradnictwie kariery podejmowano w trakcie trwania konferencji wielokrotnie. Jak już wcześniej
wspomniałam w sesji plenarnej rozpoczęto dyskurs w tym nurcie, a wśród osób
zainteresowanych tą orientacją myślową później znaleźli się m.in. prof. Jean Guichard reprezentujący INETOP w Paryżu („Les théories de la construction des
parcours professionneles et de la construction de soi: deux approches de la construction de la vie individuelle"), prof. Maria Eduarda Duarte z Uniwersytetu
w Lizbonie („Restructuring career counseling: objectives and instruments“),
prof. Valérie Cohen-Scali z Uniwersytetu w Caen we Francji („Travail des Junes
et construction de soi“), mgr Joanna Minta z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu („Transition in Costructing Careers by Polish Young Adults in their Therties“). Badacze ci charakteryzowali główne założenia konstruktywizmu
i rozważali możliwości zaadaptowania ich w poradnictwie kariery. Analizowali
modele konstruowania kariery autorstwa Marka L. Savickas’a i Jeana Guicharda, koncepcję Johna Krumboltza, Michela Huteau, Nancy Schlossberg. Poddawali refleksji możliwość wykorzystania teoretycznych założeń konstruktywizmu
w budowaniu nowych modeli pomagania. Zwracali uwagę na wielość dynamicznych komponentów psychicznych i społecznych pojawiających się w procesie
rekonstruowania form tożsamościowych osób radzących się, dochodzących do
głosu w kontekście kariery. Zastanawiali się nad możliwymi sposobami podejścia całościowego w procesie konstruowania i rekonstruowania kariery oraz nad
weryfikowaniem istniejących form pomocy. Wspomniani prelegenci podkreślali
ważność udziału doradców w procesie poszukiwania i odkrywania nowych znaczeń wizji kariery przez osoby radzące się. Ich zdaniem rola doradców polega na
stwarzaniu klientom instytucji poradniczych możliwości głębszego rozumienia
siebie i otaczającej rzeczywistości. To z kolei ma prowadzić do zderzenia ze sobą
wcześniejszych „konstruktów” dotyczących siebie, swoich możliwości na rynku
pracy, warunków zewnętrznych i w rezultacie skłaniać do modyfikowania własnych wyobrażeń i planów związanych z życiem zawodowym. Doradca ma przyczyniać się do rozwijania u klientów umiejętności refleksyjnego konstruowania
i rekonstruowania własnej przyszłości, osadzonej w kontekście historyczno-społeczno-kulturowym. Warto podkreślić, że na uwagę zasłużyły zaprezentowane
przez mgr Joannę Mintę sposoby konstruowania znaczeń, stosowane w odniesieniu do subiektywnych i obiektywizowanych tranzycji.
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Drugim mocno rysującym się nurtem w zaprezentowanych referatach było
narracyjne ujęcie kariery. Zagadnienie
��������������������������������������������������
dotyczące projektowania życia w aspekcie sfery zawodowej podejmowali m.in.: prof. Richard A. Young z Uniwersytetu
British Columbia w Kanadzie („Working with Narrative in Life-designing Interventions: An Action Theory Perspective”), prof. Laura Nota i dr Salvatore Soresii z Uniwersytetu w Padwie („Life Design: a Paradigm In Support of Parent
Involvement”), dr Filomena Parada z Uniwersytetu w Coimbrze („Learning the
Qualitative Action – Project Method for Cross-national Research”), dr Christine Delroy-Momberger z Instytutu Nauk o Edukacji w Paryżu („Apprentissage
biographique, temporalitiés sociales et orientation”), dr Irene Fabricia Ehrlich
z Federalnego Uniwersytetu w Santa Catarina w Brazylii („L’existentialisme de
Sartre comme base pour un modèle biographique dans l’orientation professionnelle”), mgr Aneta Słowik z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu („La
forme de l’accompagnement à l’orientation de femmes immigrées polonaise en
Angleter”re – entre le choin de la libertè et des individus”), dr Alicja Czerkawska
również z DSW („Life Design in the Existential Counseling”). �����������������
Wymienieni teoretycy i praktycy analizujący wsparcie poradnicze w zakresie projektowania kariery
podkreślali jego znaczenie w integrowaniu różnych poziomów tożsamości osób
radzących się i wskazywali na rolę doświadczeń wpisanych w bieg życia jednostki. Proponowali, aby w projektach dotyczących kariery tworzyć narracje odnoszące się do położenia egzystencjalnego z różnych okresów życia osób radzących
się (analizować małe i duże opowieści) i scalać je w pełną historię dotychczasowego życia. Doradcy, zdaniem wielu prelegentów, powinni towarzyszyć klientom
w trakcie tworzenia i realizowania intencjonalnych projektów życia oraz w procesie nabywania kompetencji biograficznych, gdyż te skomplikowane procesy
wymagają od radzących się wielu zmian związanych z funkcjonowaniem na poziomie umysłowym, emocjonalnym i działaniowym. Prof. Maria Eduarda Duarte
i prof. Laura Nota zaprezentowały modele pracy z tymi osobami. Podkreślały,
że doradcy w procesie poradniczym powinni nawiązywać do pytań tożsamościowych, dopytywać o znaczenia nadawane nie tylko pracy, ale również całemu
życiu, ustalać wspólnie kierunki zmian, omawiać perspektywy życiowych wyborów, uświadamiać odpowiedzialność za nie, podkreślać proces ciągłego stawania się i tworzenia własnego życia, dostosowując metody i techniki pracy do
poszczególnych osób radzących się. Autorki podawały ciekawe propozycje form
pomocy, które dają wiele możliwości indywidualizowania pracy z ludźmi w różnym wieku. Pozostali uczestnicy wskazywali na to, że całożyciowe ujęcie kariery
nie może być w pełni kontrolowane; nieoczekiwane wydarzenia, nowe okoliczności, relacje z innymi ludźmi, działania osób trzecich – mogą zakłócać kształt
projektów. Pojawiające się nowe potrzeby, nowe pragnienia i marzenia jednostki
także mogą zmuszać do weryfikowania lub przebudowania projektów, dotyczących własnej przyszłości zawodowej. Uczestnicząc w tej części obrad i odwołując
się do poglądów Mariana Kulczyckiego, zwróciłam uwagę, że projektowanie ży-
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cia w sytuacji poradniczej polega na tworzeniu okazji do przyglądania się sobie,
swojemu położeniu życiowemu, dotychczasowej historii życia oraz podejmowaniu decyzji co do ewentualnej zmiany siebie i/lub warunków swojego życia. Że
tworzenie projektów zmian służy porządkowaniu życia według własnych zasad,
redukowaniu trudności, pozbywaniu się poczucia pustki, wydobywaniu na nowo
wartości i celów, nadawaniu kierunków życiowej aktywności, weryfikowaniu
znaczeń pojedynczych doświadczeń i ich większych całości składających się
na przebieg życia. Udział w relacji poradniczej umożliwia doradcy zrozumienie
pewnych stałych nastawień jednostki do świata, poznanie subiektywnych obrazów położenia życiowego, oczekiwań, celów działań, sposobów ich realizowania
oraz warunków, w których jednostka będzie dokonywać samourzeczywistnienia.
Analizy naukowe odwoływały się do przykładów z życia. Interesujące badania w tym nurcie zaprezentowali prof. Laura Nota i dr Salvatore Soresii, którzy ukazali proces przygotowania rodziców do udzielania wsparcia dzieciom
w tworzeniu przez nie projektów kariery. Bardzo ciekawą analizę badań biograficznych, która dotyczyła polskich imigrantek przebywających w Wielkiej Brytanii, przedstawiła mgr Aneta Słowik. Tym samym podjęła zagadnienie wielokulturowości w poradnictwie kariery. Kontynuując je dr Filomena Parada omówiła
jakościowe badania dotyczące młodych Kanadyjczyków i Portugalczyków, którzy
przechodzili przez proces tranzycji w swoim życiu. Inny ciekawy przykład analizy biograficznej zaprezentowała dr Irene Fabricia Ehrlich. Korzystając z filozofii
egzystencjalnej J.-P. Sartre’a, autorka ukazała najważniejsze wydarzenia z życia
powieściopisarza Gustave’a Flaubert’a i dokonała własnej interpretacji jego kariery.
Wśród wartych przywołania referatów znalazła się oryginalna analiza historyczna poradnictwa zawodowego i mitów w nim zawartych pt. „Construire sa vie: cadre général et introduction“. Autor – prof. Jean Pierre Dauwalder
z Uniwersytetu w Lozannie – wyszczególnił cztery okresy, w których następowały
znaczące zmiany w poradnictwie i opisywał je według wydzielonych kryteriów.
Kolejne bardzo ciekawe wystąpienie było autorstwa Ladislava Valacha, szwajcarskiego doradcy, i prof. Richarda A. Young’a pt. „Career Counseling Theories and
Psychotherapy: an Action Theory Informed Consideration on Life Designing”.
Prelegenci przedstawili analizę porównawczą poradnictwa kariery i psychoterapii, określając kilka znaczących wymiarów wyznaczania różnic i podobieństw
tych dwóch form pomocy. Natomiast dr Violetta Drabik-Podgórna (Uniwersytet
Wrocławski) w wystąpieniu pt. „Le conseil d’orientation à distance: Consultation experte ou interaction dialogique de conseil en orientation entre un internaute et un conseiller virtuel?” poruszyła ważny i interesujący temat związany
z udzielaniem pomocy na odległość. Autorka zastanawiała się, na ile w sytuacji
poradniczej zapośredniczonej przez Internet może dochodzić do prawdziwego
spotkania doradcy i osoby radzącej się.
Dyskurs w czasie trwania konferencji toczył się także w nurcie neopozytywistycznym. Głównym zagadnieniem poruszanym przez zwolenników ilościo-
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wego podejścia był wątek związany z procesami decyzyjnymi młodzieży i osób
dorosłych, planujących własną karierę. O trudnościach w podejmowaniu znaczących dla dalszej kariery decyzji studentów pierwszego roku uczelni wyższych
w Portugalii mówił dr José Manuel Tomás da Silva z Uniwersytetu w Coimbrze.
Przedstawicielka Uniwersytetu w Bolonii, dr Rita Chiesa, prezentowała techniki
i narzędzia pracy wykorzystywane podczas realizacji projektu Leonardo da Vinci
pt. „Giant“. W projekcie służącym podejmowaniu decyzji dotyczących kariery
u osób poniżej 25 roku życia podkreślano znaczenie pracy doradczej w trzech
obszarach – analizowania indywidualnych zasobów, uwzględniania doświadczeń
związanych z edukacją szkolną i posiadanych orientacji przyszłościowych. Przedstawiciel Austrii dr Lorenz Lassnigg badał zależność indywidualnych wyborów
edukacyjno-zawodowych młodzieży od warunków społeczno-ekonomiczno-politycznych. Wskazywał na trudności młodzieży w dokonywaniu wolnych wyborów
w procesie projektowania kariery, które spowodowane są brakiem płynności systemu edukacji i polityką państwa.
Opisane w skrócie zagadnienia, które znalazły się w autorskich referatach, stawały się przyczynkiem do naukowej dyskusji i być może twórczej pracy uczestniczących praktyków i organizatorów życia społecznego. Wyzwania
współczesności rozpatrywane w międzynarodowym gronie osób zainteresowanych problematyką życia ludzi radzących się skłaniały teoretyków i praktyków
poradnictwa do wymiany refleksji, do stawiania pytań dotyczących sposobów
towarzyszenia ludziom w projektowaniu karier, do prowadzenia rozmów i poszukiwania dalszych inspiracji. Spotkanie to było okazją do podjęcia ważnych,
często dotychczas pomijanych tematów i wymiany wiedzy oraz doświadczeń
w zakresie niesienia pomocy poradniczej. Podkreślono dobitnie, że pracy doradcy
w obecnych czasach nie da się zredukować do umiejętności warsztatowo-technicznych, że trzeba poddawać ciągłemu namysłowi całe spektrum zewnętrznych,
stale zmieniających się warunków życia oraz jednostkowych potrzeb i możliwości osób radzących się, że trzeba podnosić jakość pracy specjalistów i stwarzać
okazję do rozwijania ich kompetencji doradczych. Na ten temat wypowiadało się
wielu różnych prelegentów, również tych, których nie miałam okazji wysłuchać.
Wiadomo, że dyskurs naukowo-praktyczny będzie nadal się toczył. Potwierdzenie tego znajduję w zapowiedziach organizatorów paryskiego spotkania wydania,
jeszcze w tym roku kalendarzowym, obszernej publikacji, zawierającej większość
referatów.

Dane do korespondencji:
dr Alicja Czerkawska
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa
Wydział Nauk Pedagogicznych DSW
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. L’accompagnement ...
Edukacja Dorosłych 2010, nr 1

219

ISSN 1230-929 X

Elżbieta Siarkiewicz
„PROFESSIONAL CARE FOR GUIDANCE
PRACTITIONERS – WHO CARES FOR THOSE
WHO CARE”, CROSS BORDER SEMINAR 2010,
Bratysława
W ramach projektu Euroguidance w Bratysławie odbyło się Cross Border
Seminar 2010. Projekt ten propaguje ideę eurodoradztwa, ideę związaną z rozpowszechnianiem założeń poradnictwa edukacyjno-zawodowego, a coraz częściej
wiązanego z koncepcjami poradnictwa kariery czy poradnictwa całożyciowego.
W literaturze polskiej obok terminu eurodoradztwo pojawiają się w literaturze
przedmiotu również pojęcia: poradnictwo transnacjonalne, poradnictwo wielokulturowe, poradnictwo multikulturowe. Terminy te (bywa – błędnie – stosowane
zamiennie) odnoszą się jednak do różnych problemów i odmiennych zjawisk (porównaj publikacje A. Bańki, M. Szumigraja, A. Paszkowskiej-Rogacz, A. Słowik).
Euroguidance1 z założenia stanowi dużą sieć zrzeszającą doradców zawodu
z większości krajów europejskich. Działania Euroguidance skierowane są do doradców zawodu zatrudnionych w systemie edukacji oraz doradców rynku pracy.
W związku z tym cele i zadania projektu Euroguidance realizują zespoły robocze
(Centra) usytuowane w resortach edukacji i/lub resortach pracy krajów europejskich, które przystąpiły do projektu. Centra takie są krajowymi koordynatorami
projektu. W jednym kraju może być nawet kilka bądź kilkanaście takich centrów.
Ich zespoły współpracują ze sobą, tworząc sieć transnacjonalnego poradnictwa
1

Wraz z intensyfikacją procesów globalizacyjnych pojawiła się konieczność ujęcia w obszarze poradnictwa zawodowego problematyki różnic kulturowych czy wielokulturowości. Dużą popularność zdobył termin poradnictwo transnacjonalne – poradnictwo wiązane z ukierunkowaniem na
wspomaganie i promowanie karieryzmu w skali europejskiej i globalnej. W poradnictwie transnacjonalnym wyróżnia się podejście reaktywne – nastawione na zabezpieczenie tzw. reżimów
obywatelstwa europejskiego, mającego na celu asymilację migrantów oraz podejście aktywne
– zorientowane na poszukiwaniu nowych możliwości wynikających ze zjawisk integracyjnych.
Istotą tego poradnictwa jest służba wspólnocie międzynarodowej, prowadzenie diagnozy stanu,
prowadzenie prac badawczych, śledzenie rozwoju karier jednostek i większych grup społecznych, konstruowanie i promowanie koncepcji działalności wspierającej oraz działalności doradczej. To poradnictwo związane jest z oferowaniem obywatelom pomocy doraźnej oraz profilaktyki (por. Bańka 2006, s. 29–32). Projekt Euroguidance sięga właśnie do koncepcji, doświadczeń
i osiągnięć zawodowego poradnictwa transnacjonalnego.
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zawodowego. Ich głównym celem jest wspieranie mobilności edukacyjnej i zawodowej wszystkich członków UE. Szkoleni są doradcy, pracownicy socjalni,
organizatorzy instytucji wsparcia społecznego, organizowane są konferencje, wydawane liczne publikacje.
W Polsce zadania Euroguidance na rzecz poradnictwa zawodowego w systemie oświaty realizuje zespół Wydziału Poradnictwa Zawodowego Krajowego
Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), zaś w resorcie pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (zobacz: http://www.euroguidance), które integrują wszelkie działania i zadania w zakresie poradnictwa
transnacjonalnego.
Na seminarium Cross Border przybyli przedstawiciele siedmiu państw Unii
Europejskiej: Austrii, Republiki Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii. Przedstawiciele Polski na tym cyklu Seminarium byli po raz pierwszy
(w następnym roku Polska najprawdopodobniej będzie gospodarzem Seminarium
Cross Border). Tak więc w Bratysławie wspólnie obradowali pracownicy administracji rządowych, pracownicy dydaktyczni uczelni wyższych, doradcy zawodu,
pracownicy socjalni oraz badacze i teoretycy, którzy w obszarze swoich zainteresowań mają szeroko rozumiane poradnictwo edukacyjne i zawodowe. W ramach Seminarium Cross Border odbyła się sesja wykładowa, dyskusja, dziewięć
warsztatów tematycznych oraz prezentacja i wymiana istniejącego już dorobku
w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego poszczególnych państw.
Seminarium otworzyła Carin Daniel Ramirez-Schiller, przedstawicielka Euroguidance Austrii. W swoim wystąpieniu odniosła się do idei Cross Border, do
przyjęcia postawy otwartości, do konieczności wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się, szeroko rozumianej współpracy (na poziomie idei oraz praktyki). Przedstawiła system edukacji i usytuowany w nim system poradnictwa zawodowego Austrii. Wystąpienie to w swojej treści zawierało idee poradnictwa
kariery i poradnictwa całożyciowego egzemplifikujące się w koncepcji: „The
Lifelong Learning Programme for Guidance Counsellors”.
Kolejne wystąpienie należało do Stefana Grajcara, przedstawiciela Central
Office of Labour Social Affairs and Family. Najsilniejszy akcent w tej wypowiedzi
położony został na ukazanie celów i zadań poradnictwa edukacyjno-zawodowego
wobec nowych umiejętności, niezbędnych w nieustannie tworzących się nowych
zawodach („New skills for new jobs”). Rzeczywistość zawodowa ukazana została przez autora jako dynamicznie rozwijający się obszar nie zawsze przystający do
oferty poradniczej doradców, ich umiejętności i „instytucjonalnych możliwości”.
Owe dynamiczne zmiany przedstawione zostały w kontekście zjawiska globalizacji, zjawiska wymagającego prowadzenia międzynarodowych analiz ekonomicznych, analiz mechanizmów dostrzeganych na rynku pracy, w obrębie ruchów
społecznych oraz w mobilności jednostek i rodzin. Europę 2020 badacz postrzega
w kontekście tworzenia i rozwijania inicjatywy: „An Agenda for new skills and
new jobs” (NS4NJ). To tej inicjatywie poświęcona była główna część wystą-
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pienia Stefana Grajcara (myślę, że warta odrębnego, szczegółowego omówienia,
zwłaszcza, że ma polskie odpowiedniki).
Współczesnemu rozumieniu rozwoju kariery i adekwatnemu dla niego poradnictwu kariery był poświęcony wykład Stefana Vandela z Uniwersytetu
w Presov (Słowacja). Autor w swojej wypowiedzi domagał się jednoznacznego,
holistycznego ustalenia statusu doradcy kariery, dostrzegając jednocześnie trudności wynikające z nieustannie zmieniającej się jego roli i zadań, przed którymi
jest współcześnie stawiany. Wskazał na konieczność określenia nowych kompetencji i nowych umiejętności (np. uwzględnienie nowych technologii, nowych
sposobów komunikowania, alternatywnego podejścia do diagnozy), które należy
uwzględnić w kształceniu przyszłych doradców. Stefan Vendel zarysował „Holistic
Model of career counseling”, mając na uwadze potrzeby osób radzących się
i możliwości doradców, odwołał się do założeń filozoficznych oraz psychologicznych, na których opierają się koncepcje poradnictwa.
W dyskusjach toczących się niejako „wokół“ tych wystąpień dominowała
potrzeba przedefiniowania samego poradnictwa oraz, jako logiczna konsekwencja, konieczność uwzględnienia tych zmian w zadaniach doradcy (uwzględnienia ich i w obszarze kształcenia doradców, ich merytorycznego przygotowania,
i w obszarze zawodowych czy statutowych zadań). Dyskusje te toczyły się pomimo różnic, które mogłyby wynikać z różnych miejsc pochodzenia wszystkich
uczestników Seminarium (różnice geograficznie, polityczne, narodowościowe,
zawodowe). Obszar poradnictwa edukacyjno-zawodowego, poradnictwa kariery
wyraźnie stał się wspólną platformą usytuowaną niejako poza różnicami (wszak
było to Seminar Cross Border).
Zaproponowane półtoragodzinne warsztaty toczyły sie równolegle po trzy,
w trzech różnych sesjach. Swoją tematyką obejmowały zagadnienia dylematów,
etyki w pracy doradcy, kwestie merytorycznego przygotowania (metody jego pracy, identyfikowane trudności, superwizja), uwzględniały zmiany w postrzeganiu
zadań doradcy zawodu oraz problem wypalenia zawodowego. W ramach warsztatów poruszane były zagadnienia teoretyczne, inicjowana była praca mniejszych
zespołów oraz prowadzone były dyskusje, do których materiały zostały przez osoby prowadzące warsztaty opracowane wcześniej i rozdane uczestnikom.
Warsztat „Models of the vocational counsellor`s career performance”
opracowany przez zespół Zakładu Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (Bożena Wojtasik, Elżbieta Siarkiewicz, Aneta Słowik) w sposób niezamierzony/niezałożony stał się szczególną odpowiedzią na
pytania i problemy, które pojawiały się we wcześniejszych dyskusjach toczonych
przez uczestników seminarium.
Warsztat przygotowany został na podstawie trzech koncepcji poradnictwa:
poradnictwa dyrektywnego, poradnictwa dialogowego oraz poradnictwa liberalnego, które zostały wyodrębnione i opisane przez Alicję Kargulową (Kargulowa 1986). Osadzony na modelach pracy doradców powstałych na bazie tych
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koncepcji, a opracowanych przez Bożenę Wojtasik (doradca: ekspert, informator, konsultant, spolegliwy opiekun, leseferysta). Krótki wykład (prowadzony
przez Anetę Słowik i poprzedzający sam warsztat) w swojej treści, ujmował
różnorodność poradniczych działań i wyjaśniał zmiany, które obserwowane są
i identyfikowane przez doradców w ich pracy, a dostrzegane przez polskich badaczy poradniczej praktyki. Uczestnicy mieli okazję symulować spotkanie doradcze, obserwować je, omawiać oraz identyfikować metody pracy doradców, ujęte
w opracowanych przez B. Wojtasik modelach (Wojtasik 1994). Dzielili się wrażeniami, które towarzyszyły im, gdy wcielali się w doradcę dyrektywnego, kierującego działaniem osób radzących się i kiedy wcielali się w doradcę liberalnego,
będącego partnerem, towarzyszem tych, którzy po pomoc się zgłosili. O swoich
odczuciach mówiły również osoby wcielające się w role radzących się. W tych
wypowiedziach pojawiało się zagadnienie wzajemnego (doradców i radzących
się) porozumienia, a nawet (koniecznego?) dopasowania w toczących się poradniczych rozmowach. Uczestnicy mówili o swoich oczekiwaniach, gdy wchodzili
w role osób radzących się i o ograniczonych możliwościach, gdy podejmowali się
roli doradców. Pojawiały się wątki związane z odczuwaną troską, życzliwością,
odpowiedzialnością, ale i z występującym czasem brakiem wzajemnego zrozumienia, z rozczarowaniem. Zwracano uwagę na wewnętrzny dialog powstający
w poradniczej interakcji. Obserwatorzy podkreślali znaczenie równoległej do
wypowiadanych zdań toczącej się mowy ciała, gestów, kontaktu wzrokowego.
W dyskusjach uczestnicy warsztatów transponowali efekty warsztatów na swoje
poradnicze doświadczenie.
S�������������������������������������������������������������������
eminarium zamknięto ogólnym podsumowaniem obrad, w którym uczestnicy i organizatorzy uznali spotkanie za cenne i warte kontynuacji.
Udział w Cross Border Seminar był dla mnie jako dla badacza praktyki poradniczej bardzo ważny z wielu względów:
• mogłam zaobserwować niebywałe zaangażowanie wszystkich uczestników
seminarium, przekonać się, że problematyka poradnictwa zawodowego bez
wątpienia dla większości z nich jest nie tylko obszarem aktywności zawodowej (profesją), ale także powołaniem i pasją;
• dużym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia teoretyczne (poradoznawstwo), które ułatwiają doradcom nazywanie i rozumienie procesów, w których uczestniczą (dają siatkę pojęć, wyjaśniają, czynią niejednoznaczne doświadczenia – czytelnymi);
• bariery i trudności identyfikowane przez doradców (bez względu na kraj,
z którego pochodzą) są bardzo podobne i najczęściej odnoszą się do ograniczeń instytucjonalnych, dostępu do wiedzy i aktualnych informacji;
• istnieje duża potrzeba prowadzenia badań oraz tworzenia podstaw dla rozwiązań systemowych w obszarze poradnictwa kariery czy poradnictwa całożyciowego, dających doradcom poczucie bezpieczeństwa, pewności co do
słuszności oczekiwań, zadań, obowiązków.
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Zapowiedziana kontynuacja spotkań, a także pomysł zorganizowania następnego w Polsce, spotkały się z aplauzem uczestników i z pewnością będą okazją do
powiększenia naszego udziału w inicjatywach Euroguidance.
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J o a n n a S t e l m a s z c z y k , Wo j c i e c h Ś w i t a l s k i
SPRAWOZDANIE Z IV ŁÓDZKIEJ KONFERENCJI
BIOGRAFICZNEJ „BIOGRAFIA I BADANIE
BIOGRAFII – UCZENIE SIĘ
Z BIOGRAFII INNYCH”
W dniach 5–6 lutego 2010 roku odbyła się IV Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – Uczenie się z biografii Innych” zorganizowana przez kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Dubas Zakład Andragogiki
i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W obradach wzięło udział
46 osób z 8 polskich uczelni wyższych. Konferencję otworzył dziekan Wydziału
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Grzegorz Michalski. Witając gości konferencji, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego
goszczenia przedstawicieli różnych uczelni oraz nadzieję, że owocem spotkania
będzie kolejny tom pracy zbiorowej. Zapoznał również zebranych z projektami
naukowo-edukacyjnymi, jakie obecnie prowadzone są przez Wydział.
W pierwszym dniu, w czasie obrad przedpołudniowych, wysłuchano 8 referatów skoncentrowanych wokół wspólnego tematu: Uczenie się z biografii Innych. Obrady rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej (Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi): Sacrum i profanum w badaniach biograficznych osób starszych. Profesor Czerniawska ukazała, w jaki sposób można
dokonywać analizy wywiadów biograficznych, tak aby nie zburzyć stworzonego
przez badanych obrazu życia. Posługując się metaforą warkocza, która symbolizuje przesiąkanie się dwóch obszarów, przedstawiła wzajemne zależności między
sacrum i profanum we wspomnieniach osób starszych. We wnioskach końcowych
pojawiły się postulaty edukacji do starości, edukacji w starości i edukacji przez
starość.
Kontynuacją tych rozważań był referat dr Moniki Sulik (Uniwersytet Śląski):
Lekcja odwagi w kontekście sytuacji granicznych, czyli uczenie się z biografii Innego na podstawie wspomnień Janiny Bauman zawartych w opowieści pt. „Zima
o poranku”. Autorka, wykorzystując typologię wydarzeń granicznych (m.in. sytuacje graniczne winy, walki, cierpienia), ukazała obszary odwagi, jakie odnalazła, analizując wspomnienia Janiny Bauman.
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Kolejną referentką była absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego mgr Ewelina
Gotowicka, która zaprezentowała tekst Moje uczenie się z biografii Innych (na
przykładzie wywiadu z panem Heniem), będący fragmentem analiz badawczych
prowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Podstawą rozważań był wywiad
narracyjno-biograficzny z 92-letnim panem Heniem, a w analizie wykorzystano
teorie naukowe, m.in. teorię aktywności, typologię postaw wobec własnej starości, teorię znaczenia wczesnych doświadczeń życiowych, teorię odpowiedników
czy teorię modelu cech. W wystąpieniu podkreślono również zagadnienie uczenia
się z biografii Innego.
Prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki) w referacie Życie determinowane historią. Uczenie się z biografii Innych. Na przykładzie relacji Renee
Villancher „Moje skradzione życie” postawiła pytanie, na ile człowiek pozostaje
bezbronny wobec historii pisanej przez wielkie H? Przedstawiając pięćdziesięciosiedmioletnią walkę Renee Villancher o możliwość powrotu do Francji, ukazała
problem osamotnienia od ojczyzny. W wyniku refleksji nad lekturą pojawiły się
następujące pytania: Jak silnie nasze życie jest determinowane historią? Jaka jest
rola przypadku (Czy musiało mi się to przydarzyć?)? Jak ważne są nasze wybory?
Poruszone zostały także kwestie dorosłości i sensu życia oraz to, że uczenie się
z biografii Innego jest możliwe tylko wówczas, gdy dochodzi do spotkania badanego i badacza w ich doświadczeniach biograficznych.
Referat prof. dr. hab. Krzysztofa J. Szmidta i mgr Moniki Modrzejewskiej-Śmigulskiej (Uniwersytet Łódzki): Psychopedagogiczne biograficzne badania
nad twórczością – krytyczny przegląd wybranych stanowisk zapoznał zebranych
z podejściem biograficznym w psychologicznych badaniach nad twórczością. Za
punkt wyjścia przyjęto triadę: życie twórcy – jego wytwory – kontekst historyczny oraz korelacje zachodzące między powyższymi elementami. W wystąpieniu
zasygnalizowano m.in. stanowiska H. Grubera oraz H. Gardnera.
Mgr Katarzyna Grzesiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
w referacie Sukces osób znaczących – potrzeba badań biograficznych przedstawiła dwa rozumienia sukcesu – statyczne, jako pewien wynik, rezultat i dynamiczne
jako proces o charakterze ewolucyjnym. Autorka podała różne aspekty sukcesu:
autorstwo sukcesu, bagaż emocjonalny, nakład pracy, sposób dojścia doń, aspekt
aksjologiczny, wymiar (materialny lub nie) i zasięg. Zwracając uwagę na fakt, iż
„sukces jest żywym elementem współczesnego dyskursu nad edukacją” oraz że
„najczęściej badania nad fenomenem sukcesu prowadzone są przez psychologów,
metodami ilościowymi, co może wpływać na zniekształcenie ich wyników”, postulowała podjęcie w tym zakresie badań biograficznych. Przedstawiła również
projekt badań, jakie pragnie przeprowadzić na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Kolejny referat mgr Agaty Białkowskiej (Uniwersytet Warszawski): Wolontariat misyjny szkołą życia przybliżył zebranym wyniki badań nad rolą, jaką
w życiu młodych wolontariuszy misyjnych odegrało doświadczenie pobytu od
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kilku do kilkunastu miesięcy na misji. Autorka ukazała również, w jakich sferach
życia wolontariuszy zaszły największe zmiany pod wpływem doświadczenia misyjnego i kontaktu z inną kulturą. Z przedstawionych doświadczeń wynika, że
nieunikniona w takiej sytuacji praca nad sobą staje się impulsem do samokształcenia w zakresie zmian w zachowaniu i w światopoglądzie.
Pierwszy blok tematyczny zamykał referat mgr Joanny Golonki i mgr Małgorzaty Nikodem (Uniwersytet Wrocławski): List jako dokument biograficzny.
Wspólnota doświadczeń Nadawcy i Badacza. W wystąpieniu zostały poruszone
następujące kwestie: 1) List – rozstrzygnięcia teoretyczne; 2) List jako dokument
biograficzny (na przykładach); 3) Biografia zapisana w listach sposobem dokumentacji codzienności; 4) Analiza formy i treści listów – inspiracje.
Popołudniowy blok tematyczny – Badanie biografii w kontekście interdyscyplinarnym, rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab. Sławomira Sztobryna (Uniwersytet Łódzki): Biodoksografia pedagogiczna. Rozważania przeprowadzone zostały w kontekście historiozoficznym. Autor ustalił, że w literaturze pedagogicznej
brakuje definicji terminu „biodoksografia”; dotąd badania biograficzne i badania
doksograficzne traktowano rozłącznie, wobec czego referent proponuje następujące rozumienie biodoksografii: „równoczesny i współzależny opis życia i twórczości jednostki dokonany z pozycji zewnętrznego obserwatora”.
Kolejnym referującym był dr Marcin Wasilewski (Uniwersytet Łódzki), który przedstawił tekst: Źródła do biografii Protagorasa. Od Platona do Diogenesa
Laeliosa. Życie Protagorasa stanowi interesujący i ważny element w naukach
o wychowaniu ze względu na znaczenie jego myśli w rozwoju myśli pedagogicznej. Autor dostrzegł trzy możliwe perspektywy temporalne podejścia do omawianego tematu: chronologia życia Protagorasa, chronologia źródeł mówiących
o jego życiu i chronologia interpretacji źródeł. Konkluzją, istotną ze względu na
badania biograficzne, było zasygnalizowanie trudu dotarcia do prawdy, zwłaszcza
w przypadku badania biografii postaci historycznych, żyjących w odległych czasach historycznych.
Następne wystąpienie, autorstwa dr. Marcina Kafara (Uniwersytet Łódzki):
Badanie biografii w kontekście koncepcji enacted stories. Na przykładzie badań
terenowych w hospicjum dotyczyło badań trwających od 2004 roku. Ukazano dylematy moralne badacza wysłuchującego narracji osób terminalnie chorych. Czy
można pozostać jedynie antropologiem w kontakcie z innym człowiekiem? Czy
nie należy podjąć się roli opiekuna osoby chorej?
Klamrą zamykającą ten blok tematyczny był referat mgr. Sebastiana Zawistowskiego (Uniwersytet Łódzki): Refleksje historyka nad biografią w roli źródła
historycznego. Wychowanie i edukacja Stalina. Autor dokonał opisu warsztatu
naukowego historyka i ukazał możliwości wykorzystania biografii jako źródła
historycznego. Krytycznie analizując biografie Józefa Stalina autorstwa różnych
osób, ukazał wpływ środowiska rodzinnego i edukacji religijnej na dorosłe życie
dyktatora. Istotnymi elementami wystąpienia były również kwestie wiarygodności źródeł oraz autentyczności materiałów biograficznych.
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Zakończeniem pierwszego dnia obrad był warsztat biograficzny „Pamiętnik
badacza” poprowadzony przez pracowników Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Elżbietę Dubas, dr Joannę
Stelmaszczyk i mgr. Wojciecha Świtalskiego. Celem warsztatu była prezentacja
efektów rocznego okresu prowadzenia pamiętnika przez badaczy biografii. Każdy z prowadzących warsztat (a zarazem autor pamiętnika badacza) przedstawił
inny model swej pracy biograficznej, ukazując tym samym różnice w rozumieniu
roli i funkcji pamiętnika wynikające z odmiennych doświadczeń biograficznych
autorów-badaczy. Uczestnicy warsztatu włączyli się w dyskusję nad znaczeniem
refleksji nad własnym życiem w pracy badawczej i dydaktycznej oraz wychowawczej (pomocowej) andragogów.
Drugi dzień obrad został podzielony na dwie części tematyczne. Pierwsza objęła 6 referatów skupionych wokół tematu Badanie biografii Innych. Prof. dr hab.
Joanna Michalak (Uniwersytet Łódzki) w wystąpieniu: Wydarzenia przełomowe:
uczenie się na tle biegu życia zawodowego zwróciła uwagę na wzrost, w ostatnich trzydziestu latach, zainteresowania badaniami jakościowych nad karierami
zawodowymi nauczycieli. Pozwoliło to na pojawienie się głosu samych nauczycieli w tych badaniach i zbudowało „dialogiczną obecność wszystkich podmiotów
edukacyjnych w badaniach”. Analizując wyniki badań nad nauczycielami, którzy odnieśli sukces zawodowy, prof. Michalak zauważyła niepokojące zjawisko
osamotnienia w momencie sukcesu. Odpowiadając na pytanie, czego uczymy się
jako badacze z biografii nauczycieli, podkreśliła rolę postawy pokory w kontaktach z innymi.
Dr Celina Witkowska (Uniwersytet Łódzki) zaprezentowała referat Skazani
na siebie – raport z badań w DPS w Legnicy będący komunikatem z badań terenowych przeprowadzonych w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy. Autorka
ukazała podstawowe przyczyny i czas przebywania pensjonariuszy w DPS-ie.
Zasygnalizowała problem osamotnienia badanych, przyczyn zamieszkania w DPS-ie,
ograniczeń kontaktów z rodziną. Zapoznała zebranych z listą marzeń osób starszych, do których zaliczono potrzebę kontaktów z rodziną, chęć posiadania zwierzęcia, a nawet pragnienie śmierci.
Kolejna referentka, mgr Małgorzata Kostrzewska (Uniwersytet Łódzki),
w wystąpieniu pt.: Ścieżki dochodzenia do bezdomności. Rekonstrukcja procesu
na przykładzie biografii bezdomnych ukazała raport z badań nad bezdomnymi
w Łodzi i możliwości wykorzystania biografii bezdomnych w pracy społeczno-pedagogicznej z bezdomnymi. Przedstawiła ścieżki dochodzenia do bezdomności, nazwane: „inny winny”, „moja wina”, „wina uwspólniona”. W swym wystąpieniu postulowała zwiększenie odpowiedzialności społeczeństwa za proces
wychodzenia z bezdomności oraz powołanie osoby trzeciej jako reprezentanta
bezdomnych w kontaktach z instytucjami pomocy społecznej.
Przedstawiciel Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, mgr Damian Dudała, w referacie Badanie biografii osób z niepełnosprawnością – aktualne problemy realizacji
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badań, przytaczając liczne przykłady, zwrócił uwagę na trudności, jakie napotyka badacz w kontaktach z osobami głuchymi, prowadząc wywiady biograficzne.
Zjawisko istnienia dwóch języków migowych oraz fakt, że „głusi kulturowo” nie
uważają się za niepełnosprawnych, a raczej za członków mniejszości językowej,
w dużym stopniu, zdaniem referenta, utrudnia prawidłowe przeprowadzanie badań.
Następnie mgr Beata Adamczyk (Uniwersytet Łódzki) zaprezentowała tekst:
Zorientowanie na biografię w pracy socjalnej na podstawie wybranych doświadczeń niemieckich. Przedstawiła w nim wybrane orientacje biograficzne pojawiające się w obrębie niemieckiej pracy społecznej. Zapoznała zebranych z przyczynami zainteresowania niemieckich pracowników socjalnych biografią oraz
poszukiwała odpowiedzi na pytanie, czy można abiograficznie odnosić się do
życia podopiecznych.
Na zakończenie tej części obrad wystąpiła dr Alina Tomaszewska (Wyższa
Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie): Rola
środowiska społecznego w wyznaczaniu trajektorii edukacyjnych osób z dysleksją. Przedstawiając raport z badań nad przebiegiem karier edukacyjnych osób
z dysleksją, skupiła się na czynnikach społecznych wyznaczających trajektorie
edukacyjne. Podkreśliła rolę rodziny jako grupy wsparcia psychicznego i miejsca
budowania pozytywnego obrazu siebie poprzez rozwijanie zainteresowań własnych dzieci. Zwróciła uwagę na znaczenie owocnej współpracy między szkołą
a rodziną dzieci i młodzieży z dysleksją.
Drugą część obrad tego dnia stanowił warsztat biograficzny poprowadzony
przez dr Joannę Wawrzyniak i mgr Katarzynę Wypiorczyk-Przygodę (Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi): Najważniejsze zdarzenie w życiu w kontekście wydarzeń globalnych. Jego celem było ukazanie roli historii pisanej przez
wielkie H w życiu pojedynczych osób i całych społeczeństw. Istotne było również
poszukiwanie korzeni oraz znaczenia swojego imienia dla uczestników warsztatu.
Podsumowując dwudniowe obrady, prof. Elżbieta Dubas zwróciła uwagę na
różnorodność wystąpień i ich wysoki poziom. Dziękując gościom za przybycie,
zachęciła zebranych do nadsyłania tekstów do wspólnej publikacji. Zaproponowała również temat kolejnej – V Konferencji Biograficznej: Biografie edukacyjne,
planowanej na 2011 rok.
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RECENZJE
Anetta Pereświet-Sołtan
O DORADCY W KSIĄŻCE
PORADOZNAWSTWO – KONTYNUACJA DYSKURSU
(2009), A. KARGULOWA (red.),
Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Pierwszy polski podręcznik akademicki dedykowany osobom, które w swej
pracy zawodowej zajmują się pomaganiem, nosił tytuł: „O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu” (Kargulowa 2004). Obecnie
na rynku wydawniczym ukazał się drugi podręcznik akademicki, pod redakcją tej
samej autorki: „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu”. Jak zapowiada tytuł,
odnajdujemy tu kontynuację i rozwinięcie dyskursu zainicjowanego w pierwszym
podręczniku, dotyczącym podstaw metodologicznych, filozoficznych, psychologicznych nowej dyscypliny. Pojawia się także refleksja i krytyczny namysł nad
sytuacją poradniczą, możliwościami, rolą i zadaniami (również moralnymi), jakie
stoją przed współczesnym doradcą, a także próba określenia miejsca poradnictwa
we współczesnej codzienności.
Wszystkie teksty, niezależnie od tego, czy wyszły spod pióra uznanych badaczy, można wręcz powiedzieć: wirtuozów obszarów, w których się poruszają (takich jak Alicja Kargulowa, Dorota Gołębniak, Maria Straś-Romanowska, Bożena
Wojtasik), czy też stawiających pierwsze kroki (za to z wielką gracją i głębokim
namysłem), jak na przykład Michał Mielczarek, są wysokiej próby. Autorzy poruszają problemy aktualne nie tylko w polskim poradoznawstwie, ale także obecne w nowoczesnych podejściach badaczy europejskich, których myśli często są
przywoływane na łamach tej pracy.
Uwagę zwraca także niezwykła dbałość wszystkich autorów o poprawność
formalną tekstów. Ich nienaganny sposób opisu źródeł, z których korzystają, to
rys szczególny tej pracy. Warto to podkreślić zwłaszcza w kontekście współczesnego rynku wydawniczego i jego produktów, które często nie spełniają podsta-
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wowych wymogów stawianych pracom naukowym. Ten aspekt nabiera dodatkowej wartości ze względu na głównych adresatów książki – studentów, którzy
zyskują znakomite odniesienie mogące służyć rozwijaniu techniki pisania prac
licencjackich, magisterskich, artykułów naukowych. Z drugiej strony, myśląc
właśnie o odbiorcach tej pozycji, można mieć obawę, że zawarte tu teksty wysoko stawiają poprzeczkę wymagań wobec czytelnika. Erudycja autorów, głębia
i subtelny wymiar poruszanych problemów, rozmaitość i wewnętrzna złożoność
wątków, zanurzenie w wielkich filozofiach (M. Buber, M. Heidegger, G. Hegel
etc.), zmusza do czujności i wytężonej uwagi, jak sądzę, nawet wprawionych
w zmaganie się z naukowym dyskursem odbiorców. Wydaje się, że poziom prezentowanych artykułów, w połączeniu z samoświadomością czytelnika może
mieć działanie wręcz onieśmielające i obniżać motywację do pisania własnych
tekstów (tak było w przypadku piszącej te słowa). Przypuszczać zatem można, że
studenci, będący przecież na początku drogi poznania naukowego, mogą odczytywać tę pozycję jako zbyt trudną, zbyt wymagającą, a przez to zniechęcającą do
poznania obszaru poradoznawstwa.
Zestawienie rozmaitych perspektyw, jakie prezentują autorzy tekstów (filozofia, pedagogika, psychologia egzystencjalna, seksuologia, zarządzanie, etnometodologia, medioznawstwo, feminizm) jest, jak sądzę, świadomym zamysłem redaktorki, mającym na celu scharakteryzowanie poradoznawstwa jako dyscypliny
nowoczesnej, podejmującej próby zacierania sztucznie (choć bardzo skutecznie
przecież) stworzonych granic między dziedzinami wiedzy. Jako dyscyplina rozwijająca się, poprzez manifestację swojej otwartości i gotowości do podejmowania
dyskursu w różnych przestrzeniach poznania naukowego, daje obietnicę budowania niezwykle złożonego, lecz właśnie dzięki temu, pełnego obrazu opisywanej
rzeczywistości, pozbawionego granicznych zasieków i dyskryminacyjnych praktyk, jakie można czasem obserwować w obszarach innych działań naukowych.
Owa prezentowana tu różnorodność wskazuje także na miejsce samego poradnictwa w życiu społecznym. Zjawisko to jest „wszędobylskie”, często pojawia
się mimochodem, w sposób naturalny i z naturalnością jest przyjmowane, czasem
oczekiwane lub nawet pożądane. Taka natura poradnictwa implikuje pewne konsekwencje: tak badacze tego obszaru, jak i praktycy muszą zmierzyć się faktem,
iż nie mają szans okiełznać w pełni tego żywiołu (zinstytucjonalizować, kontrolować), ma on charakter ponadczasowy, nieunikniony. Z drugiej strony, gdy mamy
już do czynienia z pomaganiem profesjonalnym, czyli właśnie ujętym w ramy
instytucji, pomaganiem, które osoba radząca się wybiera świadomie, wymagania
wobec doradcy oraz samego procesu radzenia niezwykle rosną.
Omawiana książka ma klarowną strukturę. Teksty uporządkowane są w pięć
grup tematycznych, stanowiących części książki. Podejmując próbę refleksji nad
treściami w niej zgromadzonymi, będę starała się o zachowanie porządku, jaki został w niej przyjęty, ale chciałabym przyjąć inny klucz analizy, niż sugerowałaby
to struktura tomu. Niezależnie od przyjętej perspektywy teoretycznej i podejmo-
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wanych problemów w obszarze poradnictwa i poradoznawstwa, badacze rysują
portret doradcy. Czasem jego tworzywem są wymagania formułowane wprost lub
wynikające ze stawianych przed nim zadań, czasem krytyczny namysł nad jego
rolą i możliwościami. Moją intencją jest przyjrzenie się temu obrazowi, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: kim jest doradca lub kim powinien być, zdaniem
poradoznawców, czołowych badaczy poradnictwa.
Część I pod tytułem: „Metodologiczne przesłanki profesjonalnego przygotowania doradców”, zawiera artykuł redaktorki tomu, Alicji Kargulowej oraz
Doroty Gołębniak. Można powiedzieć, że obydwa teksty realizują podobne cele
– pokazują sens i wyznaczają ramy kształcenia profesjonalnych doradców.
Alicja Kargulowa w swoim artykule („W kwestii akademickiego statusu poradoznawstwa”) uzasadnia potrzebę włączenia poradoznawstwa w kanon dyscyplin akademickich. Wskazuje na podobieństwa tej subdyscypliny do innych
dziedzin wiedzy i przekonuje, że u podstaw rzetelnego i odpowiedzialnego kształcenia i przygotowania do roli profesjonalnych doradców musi leżeć ogólna wiedza humanistyczna oraz wiedza zawodowa, dzięki którym może dokonywać się
refleksja doradcy nad własnym działaniem. Autorka dotyka także problemu, jakim jest konieczność całożyciowego rozwoju i kształcenia (się) doradców. Można
powiedzieć, że tym samym otwarta zostaje dyskusja, wątek, refleksja tocząca się
(czasem wprost, a często wynikająca z kontekstu) na łamach tej książki, związana
właśnie z przygotowaniem doradców do pełnienia swej roli, ich wiedzy, kompetencji, ale także samoświadomości, dojrzałości, poczucia odpowiedzialności oraz
etyczności własnych poczynań.
Niemal każdy autor wspomina o roli kompetentnego doradcy w skutecznym pomaganiu, czasem jest to tylko nieme, lecz czytelne założenie, leżące
u podstaw tekstu, mówiące, że jeśli mamy na myśli doradcę, to wyłącznie spełniającego wszelkie kryteria profesjonalizmu. Sądzić można, że jest to teza mocno
optymistyczna, a nawet nieuprawniona, z jednej strony dlatego, iż sam proces
zdobywania kompetencji jest, jak pisze A. Kargulowa za Robertem Kwaśnicą,
procesem otwartym, a kompetencje są zawsze niegotowe, wciąż niewystarczające
i bezustannie pozostające w ruchu, w rozwoju, stale wymagające zmiany (Kargulowa 2009, s. 28). Z drugiej zaś strony sposób kształcenia doradców ciągle
poddawany jest pod dyskusję, a jego skuteczność wciąż budzi wiele wątpliwości.
Na złożoność myślenia o przygotowywaniu profesjonalnych doradców,
a także trudnościach w implikowaniu teoretycznych założeń do praktyki edukacji przyszłych „pomagających” wskazuje w swoim artykule Bogusława Dorota
Gołębniak („Aplikacje konstruktywizmu do poradoznawstwa. Inspiracje pedeutologiczne”). Z perspektywy konstruktywizmu autorka rysuje różne modele współczesnego profesjonalizmu, poczynając od modelu tradycyjnego, na modelu mądrej praktyki kończąc. Modelom tym przypisuje adekwatne modele kształcenia
specjalistów. Choć model ostatni jest niezwykle atrakcyjny i obiecujący i można
go traktować jako „model marzeń” zarówno dla doradców, jak i radzących się
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(któż nie chciałby oddać się w ręce tak przygotowanego doradcy?), to czytelnik
nie może mieć złudzeń, że osiągnięcie takiego poziomu rozwoju zawodowego
jest zadaniem łatwym. Trudności upatrywać można co najmniej w kilku obszarach. Konieczna jest bowiem zmiana kultury uczenia się – z podawania i biernego
przyjmowania wiedzy, czyli nauczania, na uczenie się. Jak pisze autorka, czy
taka dekulturacja będzie mogła zaistnieć, zależy to od dwóch podmiotów sytuacji
edukacji: nauczycieli akademickich (gotowych oddać możliwość konstruowania
wiedzy samemu studentowi, co w obecnej rzeczywistości akademickiej wcale
nie jest takie oczywiste) oraz studentów – uczących się przyszłych doradców, na
których spada ogromna część odpowiedzialności i trudu związanego z rozwojem
i zmianą.
Osiąganie poziomu mądrej praktyki wymaga ciągłej aktywności, uważności,
gotowości do zmian i przyjmowania nowego, doznawania, uczenia się, przeuczania, co, jak pisał przywołany przez A. Kargulową Carl Rogers, może być źródłem
bólu i cierpienia. Droga do osiągania poziomu „mądrości w praktyce”, to zatem
droga niekończącej się pracy nad rozwojem osobistym, to decyzja rzutująca na
wszystkie sfery funkcjonowania społecznego, na poziomie poznawczym, emocjonalnym, etycznym.
Poważne źródło trudności może leżeć zatem w samym uczącym się – doradcy.
Można też przypuszczać, że refleksja nad własną praktyką, a zwłaszcza
w trakcie praktyki, co zdaniem autorki jest właśnie ważnym źródłem mądrości doradcy, wymaga dobrego funkcjonowania na poziomie metapoznawczym,
a zwłaszcza w obszarze umiejętności metapoznawczej, jaką jest monitorowanie
własnych działań (por. Czerniawska 2007), służące z kolei zwrotnie regulowaniu
własnych zachowań i działania.
Ze względu na wymagania, jakim sprostać musi uczący się doradca, można
przypuszczać, że ten poziom profesjonalizmu nie będzie możliwy do osiągnięcia
dla wszystkich doradców – podobnie jak np. wg R. Kwaśnicy (Kwaśnica 1994) –
postkonwencjonalny poziom rozwoju zawodowego, nie jest dostępny wszystkim
nauczycielom.
Pisałam wcześniej o mojej obawie, czy aby treści prezentowane w tym podręczniku nie są zbyt trudne dla studenta. Po lekturze dwóch pierwszych tekstów
można podejrzewać, iż stawianie tak wysoko poprzeczki czytelnikowi jest zabiegiem służącym selekcji pozytywnej – być może redaktorce tomu zależy na
utrzymaniu uwagi tylko tych czytelników, którzy, mimo wizji trudnej drogi, nie
zamierzają z niej rezygnować. Gdyby ten mechanizm zadziałał, niewątpliwie byłby to krok w kierunku podnoszenia jakości kształcenia przyszłych doradców.
Z drugiej strony ożywa refleksja dotycząca obecnego stanu profesjonalizmu
wśród praktykujących doradców, zwłaszcza w kontekście kolejnych tekstów zamieszczonych w omawianym tomie.
Drugą część książki otwiera niezwykle głęboki tekst Marii Straś-Romanowskiej, dotykający kwestii podstawowych dla zrozumienia człowieka, jego rozwo-
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ju, czynników warunkujących jakość życia. Autorka wyodrębnia trzy kategorie
rozwoju człowieka, uruchamiane przez różne rodzaje motywacji (wynikające
z konieczności, możliwości oraz powinności), w których ma on do zrealizowania
różne zadania, konieczne, by uzyskać odpowiednią dla danego poziomu rozwoju formę przystosowania, harmonii. Pierwsza z nich jest określana jako społeczna. Autorka proponuje opisać ją hasłem: „zachowuj się” – zgodnie z wymogami otoczenia (osiąganie harmonii z otoczeniem). Kolejnej, podmiotowej formie
przystosowania przynależy hasło: „zachowuj siebie” – bądź sobą, dbaj o siebie,
stawaj się sobą (osiąganie harmonii z samym sobą). Natomiast forma trzecia, egzystencjalna, opisana jest hasłem: „przekraczaj siebie” – gdy wymaga tego dobro
nadrzędne, dobro innego. Właśnie na osiąganie tej formy przystosowania autorka kładzie szczególny akcent w swoich rozważaniach, a zwłaszcza na znaczenie
doświadczeń granicznych w osiąganiu przystosowania na tym poziomie, którego
rezultatem jest osiąganie harmonii z nadrzędnymi, ostatecznymi wartościami.
W kontekście tych rozważań autorka dostrzega szczególną rolę dla poradnictwa egzystencjalnego, w formie wspierającego towarzyszenia osobie w poszukiwaniu nowych znaczeń i nowych interpretacji często bolesnych doświadczeń
życiowych. Mimo iż autorka mało uwagi poświęca osobie doradcy czy sytuacji
poradniczej, lektura tego artykułu wzbudza również refleksję na temat sposobu
pomagania w zależności od etapu rozwoju, na którym jest radzący się człowiek.
Każdy poziom rozwoju wymaga rozwiązywania innego rodzaju problemów, stawiania czoła innym wyzwaniom, radzenia sobie z innym rodzajem konfliktów.
Zatem, po pierwsze, doradca musi umieć rozpoznać potrzeby radzącego się, a po
drugie adekwatnie dostosować sposób pomocy. Pojawia się także pytanie, czy doradca jest w stanie pomóc osobie w osiąganiu harmonii na poziomie, którego sam
jeszcze nie osiągnął. To spojrzenie na rozwój człowieka wydaje się dookreślać
wymagania stawiane przed doradcami. Sposób pomocy musi być dostosowany
nie tylko do potrzeb rozwojowych osoby pomocy potrzebującej, ale także adekwatny do etapu rozwoju doradcy, tak w aspekcie ludzkim, jak profesjonalnym
(choć z drugiej strony wydaje się, że w przypadku osób pomagających te dwa poziomy wpływają na siebie wzajemnie, wynikają z siebie, zatem w praktyce chyba
nieuprawnionym byłoby rozłączne ich traktowanie). W tym kontekście niezwykle
istotna jest samoświadomość doradcy, pozwalająca na orientację we własnych
zasobach oraz ciągłe dookreślanie siebie i swojego miejsca na drodze indywidualno-zawodowego rozwoju.
Wysokie wymagania przed doradcą stawia także w swoim artykule Grażyna
Teusz („Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych”). Podejmuje ona, podobnie jak Maria Straś-Romanowska, problematykę
konfrontowania się i przezwyciężania trudności życiowych oraz wskazuje na rozwojowy charakter doświadczania wydarzeń krytycznych przez człowieka. Jednak wydaje się, że przestrzeń, jaką zajmuje poradnictwo w refleksji obu autorek
jest inna. Maria Straś-Romanowska całą odpowiedzialność za rozwój oddaje jed-
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nostce uwikłanej w bolesne doświadczenie, a jego efekty uzależnia od jej dojrzałości poznawczej, moralnej wrażliwości, podejmowanego trudu refleksji prowadzącego właśnie do przekraczania siebie i poszukiwania spójnego obrazu świata
i siebie w tym świecie. Doradca pełnić może rolę mądrego towarzysza wspomagającego poszukiwanie i wyzwalanie siły koniecznej do zmagania się człowieka
ze swoim losem. Tylko i aż towarzysza, gdyż, zdaniem tej autorki, radzenie sobie
z bólem istnienia, poszukiwanie w cierpieniu istoty własnego człowieczeństwa
nadaje temu doświadczeniu osobisty sens – na tyle osobisty, że nieprzekazywalny.
Grażyna Teusz natomiast, wskazując na sposoby radzenia sobie ze zdarzeniami
krytycznymi, akcentuje znaczenie poradnictwa biograficznego w konstruktywnym dokonywaniu zmian determinowanych sytuacją graniczną. Autorka zakłada
mądrość doradcy, jego profesjonalizm i zdolność głębokiego rozumienia.
Violetta Drabik-Podgórna przeprowadza wnikliwe studium sytuacji poradniczej w kontekście podstawowej metody pracy doradcy, jaką jest dialog. Rozważania autorki zanurzone są w refleksji filozoficznej, ze szczególnym akcentem
na personalizm dialogiczny. W perspektywie dialogicznej, jaka została przyjęta
w tym artykule, najważniejszą wartość stanowi osoba ludzka i jej dobro, stąd
wobec doradcy stawiane są szczególne wymagania. Jednym z nich jest wysokie
poczucie odpowiedzialności, traktowane jako zawodowa powinność doradcy. Autorka przytacza wiele sposobów rozumienia w literaturze przedmiotu pojęcia „odpowiedzialności”. Wymienia tu odpowiedzialność wobec klienta, społeczeństwa,
odpowiedzialność za własną pracę i za to, jakim się jest doradcą (odpowiedzialność formalna), ale także odpowiedzialność za klienta, jako odpowiedzialność
podejmowana i ponoszona za Innego (Drabik-Podgórna 2009, s. 123). Violetta
Drabik-Podgórna zakłada, za E. Levinasem, że osoba pomagająca ma „być dla
Innego”, co jest równoznaczne z „byciem dobrym”. Bycie dobrym według tego
autora polega na takim „ustawieniu się w bycie”, że inny człowiek liczy się bardziej niż ja sam (Drabik-Podgórna 2009, s. 122).
Wydaje się, że rezygnacja z naturalnie przypisanej człowiekowi skłonności
do egocentryzmu, na rzecz przekraczania siebie, niewybierania siebie jest możliwa wówczas, gdy jednostka (doradca) wkracza na trzeci, egzystencjalny poziom
przystosowania, o którym pisze w tym tomie Maria Straś-Romanowska. Znaczy
to, że niezwykle ważnym zasobem, którym z natury rzeczy nie mogą dysponować
wszyscy doradcy, jest doświadczenie życiowe i płynąca z niego dojrzałość. Niewątpliwie, jak słusznie zauważa V. Drabik-Podgórna (za Levinasem) czynnikiem
pozytywnie wpływającym na kształtowanie dojrzałości, konstruowania tożsamości doradcy oraz postawy życiowej i zawodowej, jest właśnie podejmowanie owej
odpowiedzialności w relacji z potrzebującym pomocy.
Podobną wagę bycia w sytuacji poradniczej dla rozwoju doradcy upatruje autorka kolejnego artykułu – Alicja Czerkawska („Sytuacja poradnicza jako sytuacja
graniczna – perspektywa egzystencjalna”). Uważa ona bowiem, że zwracanie się
ku innym, konfrontowanie z ich problemami jest impulsem do (re)konstruowania
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samego siebie (na poziomie sądów, wartości, sposobów działania). Co więcej, towarzyszenie w cierpieniu, wspieranie w sytuacjach trudnych, granicznych, naraża
doradcę na osobiste doświadczanie przeżyć granicznych. Można by powiedzieć
zatem, że doradca będący w relacji z radzącym się (w relacji w rozumieniu buberowskim) jest „skazany” na rozwój. Badaczka w swoim tekście porusza wiele ważnych wątków, wskazując m.in. na znaczenie filozofii egzystencjalnej dla
poradnictwa, a tym samym dla korzystających z poradnictwa egzystencjalnego
klientów, jednak pozwolę sobie ominąć ich analizę ze względu na szczupłe ramy
tej pracy i przyjęte przeze mnie założenie.
Drugą część książki zamyka tekst Ewy Trębińskiej-Szumigraj, poruszający interesujące zagadnienie emancypacji w poradnictwie. Autorka przygląda się
temu zjawisku z różnych poziomów emancypacyjnego działania, tworząc uprzednio solidny grunt, pozwalający osadzić je w perspektywie historycznej. Wskazuje
pozytywne konsekwencje emancypacji, nie zapominając także o analizie zagrożeń, jakie ze sobą może nieść ten proces.
Tekst jest bogaty w treści i zachęca do szczegółowej analizy. Z oczywistych
powodów skoncentruję się tylko na roli doradcy, jaką upatruje dla niego Ewa
Trębińska-Szumigraj w kontekście emancypacji w poradnictwie. Zdaniem tej badaczki doradca nie zawsze musi być orędownikiem wolności i zmiany, z jaką
często utożsamiana jest emancypacja. Przypomina ona także, że poradnictwu
przypisuje się w krytycznych podejściach stosowanie kilku form przemocy (źródło społecznych nacisków, kontrolowanie jednostek, uczestniczenie w procesach
społecznej selekcji etc.). Dlatego też proponowana perspektywa jest okazją, jak
sugeruje autorka, do zrewidowania zadań doradców i instytucji, które sami reprezentują. To może przyczynić się do obnażenia mechanizmów władzy obecnych
w codziennej rzeczywistości. W paradygmacie emancypacyjnym doradca, jak
się zdaje, nie ma jednoznacznej pozycji. Jak wszystko oglądane z tej perspektywy, może stanowić źródło zagrożenia, presji, ucisku, czyli może być traktowany
jak obiekt, od którego należy się wyzwolić. Zadania przypisywane poradnictwu
(a zatem i doradcom) to wspieranie w dążeniu do zmiany i wolności, bycie lustrem, w którym radzący się może się przejrzeć w celu poszukiwania nowej tożsamości. Owe „bycie lustrem” jest nie lada wyzwaniem dla doradcy, bo przecież spełnienie takiej roli wymaga niezwykle wysokich kompetencji, dojrzałości,
samoświadomości, autokontroli, by nie skazić obrazu osoby „przeglądającej się
w doradcy” własnymi, również nieuświadomionymi treściami.
Część trzecia omawianego tomu poświęcona jest refleksyjnemu wglądowi
w sytuację poradniczą. Pierwszy artykuł w tym bloku jest autorstwa Marcina
Szumigraja, który zajął się zjawiskiem, jakim jest problem w poradnictwie. Jest
to rzetelne studium, w którym wywód prowadzony jest niezwykle metodycznie
i klarownie, jak na zawiłość materii, co jest świadectwem dobrego warsztatu tak
naukowego, jak i pisarskiego autora. Od ogólnego rozumienia problemu w poradoznawstwie Marcin Szumigraj przechodzi do omówienia rozumienia problemu
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osoby radzącej się, a tu podejmuje się ciekawej analizy procesu konstruowania
problemu w poradnictwie. Pojawia się tutaj także interesujący mnie wątek doradcy, któremu przypisywana jest znacząca (a wg niektórych badaczy, wręcz decydująca) rola w formułowaniu problemu. Mimo że na ogół, jak wynika z rozważań autora, przyjmuje się, iż definiowanie problemu polega na negocjowaniu,
uwspólnianiu rozumienia jego przez doradcę i radzącego się, to nie brakuje głosów wskazujących na wyraźną asymetrię w tej relacji na korzyść doradcy, który
dysponuje wiedzą merytoryczną, pozwalającą orzekać co jest problemem, a co
na takie miano nie zasługuje. Badacze, których opinie przytacza M. Szumigraj,
uważają także, że to doradca narzuca wartości (M. Jędrzejczak) lub nawet manipuluje radzącym się, by osiągnąć wykoncypowany przez siebie rezultat (własne
spostrzeganie problemu klienta).
O zupełnie innych wymaganiach wobec doradców mówi autorka kolejnego artykułu, Bożena Wojtasik. Analizuje ona sytuację poradniczą jako sytuację
uwikłaną w rytuał. Co więcej udowadnia, że zachowania należące do rytuału interakcyjnego służą nawiązaniu relacji, a nawet ją warunkują. Powołując się na
naukowców zajmujących się badaniem zachowań symbolicznych (m.in. takich,
jak E. Goffman, E.W. Rothenbuhler), wskazuje na ich powszechność w życiu
społecznym i wagę. Autorka zwraca uwagę, iż to właśnie rytuały nadają kształt
i strukturę wszystkiemu, co robimy”. Sądzić też można, że popularność ogólnie
przyjętych i akceptowanych zachowań daje uczestnikom interakcji, w której się
one pojawiają poczucie „swojskości” i przewidywalności, a także poczucie kontroli, zapewniając tym samym poczucie bezpieczeństwa. Jest to grunt, na którym
doradca budować może konstruktywną relację z radzącym się. Stanowić może
ona również podstawę dla „prawdziwego spotkania” w rozumieniu buberowskim.
By radzący się mógł osiągnąć poczucie „oswojenia” sytuacji poradniczej, wiele
zależy od osoby doradcy. Dlatego też wymaganie, jakie stawia osobie pomagającej
Bożena Wojtasik, to znajomość przepisu własnej roli i umiejętność wypełniania
jej w sytuacji poradniczej. Zdaniem autorki, doradca musi wiedzieć, jak ma się
zachować, by jego reakcje były spójne z tymi, które mieszczą się w społecznych
oczekiwaniach wobec roli doradcy, w jakich warunkach przeprowadzać rozmowę
i jak ją prowadzić, powinien też mieć świadomość komunikatów niewerbalnych,
które przekazuje poprzez swój wygląd, ubiór, mowę ciała, aranżację miejsca,
w którym dochodzi do spotkania, a którego jest gospodarzem. Jak wynika z tekstu, skuteczny doradca poza kontrolą własnego zachowania i emocji, musi opanować również umiejętność jednoczesnego kontrolowania przebiegu interakcji.
Rytuały interakcyjne można uznać za jeden z mechanizmów społecznego
funkcjonowania człowieka. Jak w przypadku innych podobnych, powszechnie
występujących mechanizmów opisanych w psychologii społecznej, można przyjąć, że łączy je pewna reguła. Z jednej strony ich powszechność jest gwarancją
przydatności, z drugiej strony zawsze należy liczyć się z pewnymi zagrożeniami,
kosztami, które są niejako wpisane w korzystanie z nich (np. heurystyki myślenia,
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które opisuje Robert Cialdini (Cialdini 2007), ekonomizujące nasze poznawcze
funkcjonowanie, jednocześnie stanowią źródło uproszczeń, a więc obarczone są
błędami). Wartość rytuałów tkwi – o czym była już tu mowa – w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, dają możliwość zakotwiczenia się w sytuacji (również poradniczej), przeżywania poczucia wspólnoty, celebrowaniu (również codzienności). Zagrożeniem może być, jak sądzę, sztywność zachowań, ich automatyzacja,
zgubienie ich znaczenia. Inaczej mówiąc zamiana rytuału w rutynę. Jeśli ulegnie
temu doradca, straci możliwość uwolnienia się od „wszelkiego pozoru”, o czym
wspomina B. Wojtasik, a więc nie będzie możliwe, by w sposób otwarty i prawdziwy konstruował i uczestniczył wspólnie z radzącym się w sytuacji poradniczej.
Z tej perspektywy niezwykle ważna wydaje się refleksja nad codziennymi praktykami, do czego swoim tekstem zachęca autorka. Warto dodać, że rozważania,
które snuje oddane są językiem przystępnym, ale nasyconym treścią.
Następny artykuł, którego autorką jest Joanna Minta, również wydaje się
być napisany przystępnie, a poza tym jest to, jak sądzę, jeden z niewielu tekstów
w tym tomie, który ma charakter „podręcznikowy”. Autorka prezentuje poradnictwo jako przestrzeń uczenia się, za kontekst przyjmując wybrane koncepcje
andragogiczne. Bardzo zgrabnie zestawia ona, porządkuje i charakteryzuje liczne
koncepcje andragogiczne i poradoznawcze, również te, których obecność w polskim poradoznawstwie jest jeszcze słabo zaznaczona (jak na przykład koncepcja
nieplanowanych zdarzeń J. Krumboltza). Szczególnie pomocna adeptom poradoznawstwa w systematyzowaniu wiedzy może być opracowana przez autorkę
klarowna, przekrojowa tabela (zawierająca informacje na temat autora koncepcji,
rodzaju uczenia się, przedmiotu poznania oraz nurtu, w którym jest osadzona),
podsumowująca artykuł.
Przemyślenia autorki ogniskują się wokół osoby radzącej się i uczenia się,
jakiego w procesie pomocy doświadcza. Co w tej sytuacji jest zrozumiałe, osobie
doradcy poświęca mniej uwagi, wskazując jedynie w sposób uogólniony, jakie
jest jego miejsce i rola w danym nurcie (nurt edukacyjny – doradca jako dyrektywny edukator, nurt terapeutyczny – doradca jako towarzyszący i wspierający
samopoznanie jednostki, nurt edukacyjno-terapeutyczny – doradca liberalny).
Wymagania, jakie stawia się tak definiowanym doradcom są znane i zapewne
mieszczą się w tym, co zostało tu już powiedziane. Warte uwagi jest jednak miejsce i rola osoby pomagającej w nowym, społeczno-kulturowym nurcie, będącego
odmianą nurtu edukacyjno-terapeutycznego. Jego głównymi reprezentantami są
Mitchell, Krumboltz i Levin, autorzy przywoływanej wyżej koncepcji nieplanowanych zdarzeń. J. Minta wskazuje, iż według tych badaczy doradcy powinni rezygnować z eliminowania niezdecydowania, jakie przeżywają osoby radzące się
oraz utwierdzania ich wyborów, na rzecz takiego planowania kariery, by czynione
założenia były otwarte na zmiany, a zdarzenia nieplanowane były wykorzystywane konstruktywnie, jako naturalny element biografii, zwłaszcza we współczesnej,
zmiennej rzeczywistości. Wydaje się, że jest to podejście wymagające również
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(a może przede wszystkim) od doradcy zmiany myślenia o sposobie funkcjonowania człowieka w dzisiejszej codzienności. By pomagać radzącym się budować
wobec zmiany otwartą, pozytywną, postawę, sam musi on z ufnością i bez lęku
przyjmować to, co pojawia się w jego życiu w sposób nieoczekiwany.
W kolejnej części omawianej książki redaktorka zamieściła teksty czterech autorów penetrujących rozmaite przestrzenie życia społecznego. Jest to ta
część tomu, która najwyraźniej uwypukla uniwersalność poradnictwa, a stąd
jego wszechobecność. I tak Zbigniew Izdebski wskazuje na znaczenie poradnictwa seksualnego, Elżbieta Siarkiewicz udowadnia, że jest ono obecne w naszej
codzienności, z pominięciem ram nadawanych mu przez instytucje. Podobnie
zjawisko to postrzega Daria Zielińska-Pękał, z tym, że jej zdaniem poradnictwo
przenika do codzienności skanalizowane, zapośredniczone przez media, natomiast Zdzisław Wołk wskazuje na znaczenie obecności poradnictwa w nowoczesnych organizacjach rynkowych. Poza różnicami społecznych kontekstów,
w jakich badacze doszukują się obecności poradnictwa, widoczne są także różnice
w przyjętym paradygmacie metodologicznym. Dominuje podejście jakościowe
lub mieszane, natomiast autor pierwszego artykułu w tej części, Z. Izdebski opiera
się przede wszystkim o badania ilościowe.
Tekst opracowany przez tego badacza ma charakter wykładu pozwalającego
na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu seksuologii. Czytelnik znajdzie tu
wiele odniesień do wyników badań, przykładów będących z pewnością efektem
bogatej praktyki autora oraz konkretne sposoby postępowania w niektórych przypadkach (na przykład opisane są kolejne kroki w postępowaniu okołotestowym,
dotyczącym testów na obecność wirusa HIV). Poza tym sporo uwagi poświęcono tu doradcy, jako osobie, od której wymagane są, poza specjalistyczną wiedzą
merytoryczną, szczególne umiejętności. Poza kompetencjami niespecyficznymi,
w które powinien być wyposażony każdy profesjonalny doradca (umiejętność słuchania, powstrzymywanie się od ocen etc.), w sytuacji pomagania w rozwiązywaniu problemów w sferze seksualnej, autor wskazuje na dodatkowe warunki, które
muszą być spełnione. Osoba pomagająca musi traktować seksualność człowieka
jako jeden z naturalnych obszarów jego funkcjonowania, tak by możliwe było
mówienie o tej sferze bez zażenowania. Jako niezwykle ważne cechy wyróżnia
on również takt, wrażliwość i wysoką kulturę języka. Doradca powinien też mieć
świadomość barier, jakie utrudniają przyjmowanie pomocy osobom radzącym się.
Należy do nich, zdaniem autora, między innymi niski poziom edukacji seksualnej
w Polsce, lęk przed oceną, wiek oraz różnice płci. Z. Izdebski zwraca również
uwagę na zbyt wąskie szeregi doradców, których przygotowanie pozwoliłoby na
udzielanie profesjonalnej pomocy w tym obszarze.
Tekst ten może mieć szczególne znaczenie dla wszystkich osób pomagających – wzmagać ich czujność, uwrażliwiać na sygnały płynące od radzącego się,
które wskazywać mogą na to, że źródłem problemów jest właśnie sfera często
ukrywana przed światem (a czasem również przed samym sobą), sfera seksualności człowieka.
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Następny tekst w tej części jest autorstwa E. Siarkiewicz. Zestawienie tych
dwóch artykułów jest interesującym zabiegiem. Z. Izdebski mówi, że „płeć jest
czynnikiem różnicującym”. Gdy kończy się lekturę artykułu tego autora, pisanego
językiem konkretu, odwołań do twardych badań, czasem jednoznacznych recept,
można wyraźnie poczuć, że było się zaproszonym do rzeczywistości oglądanej
z męskiej perspektywy. Tekst E. Siarkiewicz nie pozostawia natomiast wątpliwości, że jej narracja naznaczona jest kobiecą wrażliwością. Sądzę, że umiejętność
opisywania niezwykle przecież interesujących, ale i rzetelnych metodologicznie
badań w sposób pozwalający odcisnąć tak wyraźnie indywidualizm autorki, należy uznać za wartość. Język, jakim posługuje się badaczka jest wyjątkowej urody –
obrazowy, nasycony znaczeniem, w sposób prosty i trafny nazywający opisywaną
rzeczywistość.
Codzienność, której badaniem zajmuje się autorka, inspirowała badaczy
również innych dyscyplin. Jako przykład służyć może psychologia społeczna,
zanurzona w powszedniości, czerpiąca z obserwacji zwyczajnych społecznych
zachowań ludzi. Wydaje się, że różnica, jaka rysuje się między tymi dyscyplinami, dotyczy pytań, jakie stawiają sobie badacze. Etnometodolodzy pytają: jak zachowują się ludzie? co się między nimi zdarza? natomiast psycholodzy społeczni
obserwując te same sytuacje, interakcje, pytają: dlaczego ludzie tak się zachowują? Jakie mechanizmy poznawcze, społeczne znajdują się u ich podstaw? W tym
miejscu warto znów zwrócić uwagę na zaznaczenie, wzajemnego dopełniania się
wiedzy z różnych dyscyplin naukowych.
Po dygresji na temat wartości eklektycznego poznania chciałabym wrócić
do głównego nurtu mojej refleksji, to jest do obrazu doradcy, jaki rysują autorzy
poszczególnych tekstów.
E. Siarkiewicz pisze o takim rodzaju poradnictwa i takim doradcy, który wymyka się nieomal wszystkim dotychczasowym klasyfikacjom, zasadom, normom
przyjętym w poradnictwie instytucjonalnym. Niewiele jest też warunków, które
musi spełnić „doradca”, by mógł zaistnieć proces pomocy. Jak wynika z tekstu,
wystarczy współobecność i otwartość jednostki na komunikaty wołające o pomoc.
Doradca w codzienności jest według Elżbiety Siarkiewicz raczej partnerem
lub nawet częściej spolegliwym opiekunem (Siarkiewicz 2009, s. 276), a poradnictwo, jakie uprawia nie pretenduje do stawiania jednoznacznych, jasnych
drogowskazów wyznaczającymi właściwe drogi. I tu pojawia się mój niepokój,
bo wszak – o czym wspomina autorka – otwartość i gotowość do bycia doradcą
w codzienności często staje się zaczynem profesjonalnego pomagania, a zatem
obecność wyżej wymienionych cech może świadczyć o istnieniu innych, niezwykle ważnych, a nawet podstawowych dla bezpieczeństwa radzących się (wrażliwości, dyskrecji, uważności na innych, samoświadomości i wreszcie – mądrości
życiowej), to jednak nie można wykluczyć, że do „pomagania” skorzy są także ci,
którzy w żadnym wypadku, nikomu nie powinni niczego doradzać, między innymi z tego powodu, że właśnie w powyższe cechy wyposażeni nie są. Mogą być
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to ludzie zarówno nieetyczni, o machiawelistycznym rysie osobowości, którzy
pod pozorem pomagania chcą realizować własne interesy, ale także i ci, którzy
zachowują czyste intencje, lecz skoncentrowani na własnej wizji świata, próbują
wskazywać (i to nierzadko właśnie w sposób dyrektywny) jedynie słuszną drogę
(por. Zierkiewicz 2009).
W poradnictwie uwikłanym w codzienność może zatem zdarzyć się – w sposób przez nikogo niesterowany i niekontrolowany – wiele zarówno dobrego, jak
i złego. Bez wątpienia jednak to właśnie w codziennych spotkaniach z Innymi
(a może przede wszystkim tu) ludzie szukają wsparcia, odpowiedzi na nurtujące
ich pytania, oczekują czyjejś życzliwej obecności.
Autorka kolejnego tekstu – Daria Zielińska-Pękał – również poszukuje obecności poradnictwa w codzienności, lecz tylko w pewnym jej aspekcie – w codzienności medialnej. Tekst, poza rzetelnym wprowadzeniem dotyczącym charakterystyki mediów i ich społecznej roli, stanowi interesującą analizę produktów
medialnych pod względem zawartości „pierwiastka poradniczego”, a także formy,
jaką w nich on przyjmuje. Z tej analizy wyłania się także, bardziej niż doradcy,
którego poszukuję, portret współczesnego człowieka, dla którego media kreują
medialną rzeczywistość (która staje się bardziej rzeczywista od rzeczywistej), realizując jego potrzeby, które wcześniej sama wygenerowała i generuje „on line”,
a on przyjmuje je jak własne, tracąc coraz bardziej kontakt z samym sobą1.
Można zadać pytanie: Matrix czy obłęd? Nie podejmuję się szukać odpowiedzi.
W codzienności medialnej taka sama sytuacja poradnicza jest szczególna, co podkreśla autorka, jak i szczególny jest doradca. Nawet w sytuacjach, gdy występuje
on jako osoba z krwi i kości, i realizuje w jakimś stopniu „przepis roli doradcy”
(o którym mówiła B. Wojtasik), czyli przekazuje intencjonalnie wskazówki, porady, przydatne informacje wprost, to zwraca się do odbiorcy (radzącego się) grupowego, z którym na dodatek nie ma bezpośredniego kontaktu (poradnictwo zapośredniczone „w mediach”). Te warunki w oczywisty sposób określają wymagania
wobec doradcy – unifikacja przekazu, poziom ogólności, prosta, dyrektywna
forma przekazu etc. D. Zielińska-Pękał pisze także o innych „postaciach”, jakie
w mediach „przyjmuje” doradca i doradzanie. Rady płynąć mogą mianowicie od
doradcy zbiorowego, ale możemy mieć także do czynienia z doradzaniem bezdialogowym czy „przemycaniem” porad, sugestii (poradnictwo zapośredniczone
„obok”). Poradnictwo w mediach może mieć też charakter sytuacyjny, kontekstowy, formę zdarzenia dziejącego się „mimo woli”, przezroczystego, nie tylko bez określonego doradcy, ale i radzącego się (poradnictwo zapośredniczone
„w mediach”).

1

Skutkiem zatracenia kontaktu z samym sobą, jak sądzę, może być utrata podstawowych umiejętności (takich jak mówienie, nawiązywanie relacji, wyrażanie emocji, wychowywanie i karmienie
dzieci), których współczesny człowiek musi się uczyć, na co zwraca uwagę M. Straś-Romanowska (2009).
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Ze świata mediów, a więc pięknego, oferującego łatwo dostępne przyjemności i rozrywki wręcz, jak to ujął Neil Postman (Postman 2002), proponującego zabawienie się na śmierć, do świata realnego, sprowadza czytelnika Zdzisław Wołk,
zapraszając za pośrednictwem swego tekstu na wycieczkę po współczesnych organizacjach, w poszukiwaniu doradcy. Okazuje się, że po okresie transformacji,
pogłębiła się świadomość znaczenia zasobów ludzkich dla efektywności firmy.
Zmiany, jakie mają miejsce w nowoczesnych organizacjach rynkowych (dotyczące m.in. struktury i organizacji pracy, topniejącego poczucia bezpieczeństwa,
rosnących wymagań wobec pracowników, ale też i nowych oczekiwań pracowników wobec firm) powodują, że doradztwo coraz mocniej zakorzenia się w firmach,
przyjmując rozmaite formy. Doradcy reprezentują różne specjalności, bywają wewnętrzni lub zapraszani z zewnątrz. Najczęściej wspomagają menadżerów we własnym rozwoju (coaching, mentoring, planowanie sukcesji), ale także w procesach
rekrutacji, selekcji pracowników. Ważnym obszarem wymagającym wsparcia, na
który zwraca uwagę autor, jest zarządzanie firmą, zwłaszcza w tak turbulentnym
otoczeniu, w jakim muszą funkcjonować współczesne organizacje rynkowe.
Z. Wołk zauważa, że doradca zawodowy nie ma określonego miejsca we
współczesnym zakładzie pracy. Sądzić można, że „niedookreśloność” to również
cecha naszych czasów. Zatem może zwłaszcza doradca powinien posiadać umiejętność odnajdywania się w takich warunkach i poszukiwania dla siebie takiego
obszaru, w którym będzie mógł udowodnić wartość i przydatność swoich kompetencji. Konsekwencją współpracy z jednostkami rynkowymi jest urynkowienie
zawodu doradcy, zatem oznacza to ciągłe „staranie się o pracę”, nie tylko w sytuacji, gdy się jej poszukuje, ale z równie dużym zaangażowaniem także wtedy, gdy
się ją już posiada. Z pewnością ważne i oczywiste jest wymaganie, które autor
wyraźnie stawia doradcy, kończąc swoje rozważania – konieczność ciągłego rozwoju i edukacji.
Ostatnia część książki zawiera dwa teksty podejmujące próbę krytycznego
oglądu poradoznawstwa. Edyta Zierkiewicz korzysta z perspektywy feministycznej, natomiast Michał Mielczarek przyjmuje ogląd socjologiczny. Zamysłem wymienionej autorki, jak sama twierdzi, było wykorzystanie feministycznej krytyki do wskazania problematycznych aspektów profesjonalnej pomocy. Czytając
tekst, można mieć wrażenie, że owe „aspekty”, o których tu mowa, rozrosły się
i zespoliły ze sobą, nie pozostawiając miejsca na obszary wolne od problemów,
czy choćby tchnące nadzieją na ich rozwiązanie. Przyszło mi na myśl, że twórcy2
koncepcji feministycznych są tak owładnięci marzeniem o wolności, że stają się
jego zakładnikami. Posługując się skrótem myślowym, można by powiedzieć –
zniewoleni przez wolność.
Tekst jest napisany zgrabnie, a argumenty w nim używane dowodzą błyskotliwości autorki. Pewnie też dlatego jego lektura nasuwa porównanie do psycho2

Będę świadomie posługiwała się męską formą gramatyczną, mając na myśli ludzi, człowieka,
chociaż zdaję sobie sprawę, że w tym kontekście jest to wysoce niepolityczne zachowanie.
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analizy – jedynej koncepcji w psychologii, która opiera się każdej krytyce. Maestria Freuda w jej skonstruowaniu polegała na tym, że wszyscy, którzy występują
przeciwko niej, dają tym samym podstawy do zdiagnozowania u nich zaburzenia.
Próby ataku czy formułowanie zarzutów przeciwko metodom psychoanalitycznym mogą być interpretowane jako objawy wypartych problemów, lęków, do
których nie chcemy lub nawet nie możemy się przyznać, bo dotyczą poziomu nieświadomego, a z diagnozą których nie chcemy się konfrontować. Innymi słowy
– albo jesteś z nami, albo coś jest z tobą mocno nie w porządku. Osoba doradcy,
według autorki, jest co najmniej podejrzana. Mocno zaskoczyły mnie przywoływane tu metody stosowane w terapiach opisywanych jako niefeministyczne, np.
za W. Simonds, w których kobiety doświadczające przemocy w domu zachęcane
są do uległości wobec oprawcy i pokornego znoszenia cierpienia. Inna badaczka,
na którą powołuje się E. Zierkiewicz, twierdzi z kolei, że męskość jest traktowana przez psychoterapeutów jako lepszy wzór funkcjonowania niż kobiecość
i ich działanie polega na wzmacnianiu cech męskich u pacjenta niezależnie od
płci.
Jak pokazują badania przeprowadzone przez Gerta Hofstede (Hofstede 2000),
promowanie męskości lub kobiecości jest determinowane kulturowo. W krajach
uznawanych za „męskie” (Japonia, Stany Zjednoczone) taka obserwacja może
być zgodna z prawdą, natomiast rzecz będzie się miała zgoła inaczej w krajach
uznanych za wyznające kobiece wartości (np. Skandynawia).
Michał Mielczarek zajął się rzadkim problemem władzy doradcy w sytuacji
poradniczej. Jest to, jak sądzę, bardzo udany debiut tego młodego badacza. Autor
z dużą znajomością rzeczy przeprowadza czytelnika przez podstawy teoretyczne,
charakteryzując i definiując zjawisko władzy, by potem dokonać aplikacji omówionych koncepcji do sytuacji doradcy w kontakcie z radzącym się. Wyraźnie
wskazuje, jakim zagrożeniom może ulec osoba pomagająca i jakie mogą być tego
konsekwencje. Cenną umiejętnością M. Mielczarka jest prezentowanie omawianego zagadnienia w sposób wieloaspektowy. Badacz już w podsumowaniu zwraca uwagę, że owo niebezpieczne zjawisko, jakim jest władza, jest równocześnie
darem, którego nie można odwzajemnić, zapowiedzią wolności, a także jest nieuniknioną cechą ludzkich relacji. Ten krytyczny namysł, którego czytelnik-doradca może być świadkiem, zachęca do konstruktywnej refleksji nad własnym
uwikłaniem i sposobami uwalniania się od sprawowania władzy nad osobą poszukującą pomocy.
Artykuł M. Mielczarka zamyka ostatni rozdział tomu, ale na czytelnika czeka
jeszcze jeden tekst zamieszczony w aneksie. Lektura tego dodatku okazuje się nie
lada przyjemnością. Autor-doradca pozostaje anonimowy, lecz z tekstu wynika,
że jest to młody mężczyzna, pragnący podzielić się swoim doświadczeniem. Te
rozważania praktyka, to tekst niezwykle świeży, autentyczny, osobisty. Zadziwia
dojrzałość refleksji i samoświadomość, która dotyczy zarówno procesu „stawania
się” doradcą, jak i cech, dzięki którym zarówno ten proces, jak i pomaganie może
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mieć miejsce (wrażliwość, odpowiedzialność, refleksyjność, krytyczny namysł
nad własnym działaniem). Autor dokonuje ciekawych obserwacji dotyczących
osób, które stanowią jego rzeczywistych lub potencjalnych klientów – studentów.
Jest gotowy konstruować nową relację, wychodzącą poza „przepis roli”, na warunkach radzącego się, tak by uwzględnić jego potrzeby czy trudności, z jakimi
się boryka. Z–art. – jak się podpisuje – zamieszcza w tekście krótką, jednak
niezwykle trafną charakterystykę pokolenia Y, co może być inspirujące nawet dla
dojrzałego praktyka. A cały tekst napawa optymizmem i wskazuje na obecność
procesu, o którym wspominał Erich Fromm, mówiąc, że życie polega na zmianie
poszukiwania wsparcia na zewnątrz na poszukiwanie wsparcia w sobie (Fromm
1992). Towarzyszenie w takich poszukiwaniach osobie radzącej się, można uznać
za kolejne oczekiwanie wobec doradcy.
Analizując teksty badaczy poradoznawstwa zawarte w tym tomie, poszukiwałam informacji pozwalających stworzyć obraz współczesnego doradcy. Jednak rozmaitość perspektyw, z jakich autorzy dokonują oglądu poradnictwa oraz
ich wieloaspektowe podejście, zarówno do samego poradnictwa, jak i roli, zadań
i powinności doradcy, uniemożliwia zrealizowanie tego zadania. Bowiem miast
płaskiego obrazu wyłania się złożony, wielowymiarowy model. Model idealny,
w którym można dostrzec pewne newralgiczne „punkty konstrukcyjne”, określające główny zarys formy. Można by opisać je jako zawodowe powinności doradcy: odpowiedzialność za siebie, własny proces uczenia się i własny rozwój
(zarówno osobowy, jak i zawodowy), a także odpowiedzialność za radzącego się,
wspierane przez wrażliwość i refleksyjność.
Model idealny, dopełniany, modyfikowany przez cały zestaw specyficznych
i niespecyficznych cech, umiejętności, oczekiwań, wyposażony jest także w zewnętrzne urządzenie skanujące, którego zadaniem jest monitoring i kontrola potrzeby władzy, przejmowania kontroli oraz ośrodków realizowania wszelkiej polityki.
Jeśli współcześni doradcy chcieliby realizować taki model, wypełniając swoją zawodową rolę, muszą być zaopatrzeni nie tylko w gruntowną wiedzę uzyskiwaną w warunkach akademickich, ale także powinni dysponować możliwością
(a może wręcz koniecznością) korzystania ze struktur wspomagających ich zawodowy i osobowy rozwój przez cały czas aktywności zawodowej (seminaria, grupy
spotkaniowe, służące wymianie myśli, superwizje itp.). Być może zadbanie o to
leży również w gestii i interesie samych doradców.
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