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Futurystyczna APK-a. 

Alternatywne Plany Kariery a rozwój osób radzących się na rynku pracy przyszłości.



∞ Zmienna rzeczywistość

Re-organizacja pracy

Ryzyko

Nieprzewidywalność

Nielinearność

Znikają zawody -> obszary kompetencyjne i zadaniowe

Dekonstrukcja stałości i stabilności

Biografia typu „Zrób to sam”



Inspiracje poradnicze
Timo Spangar & Anita Keskinen Action Against Hunger

Poradnictwo grupowe Stop&Go Vives Emplea

Vance Peavy Norman E. Amundson

Poradnictwo socjodynamiczne Poradnictwo oparte na nadziei 



Konstruktywistyczny zwrot w poradnictwie
(Spangar&Keskinen 2017)

Logiczno-pozytywistyczny światopogląd Konstruktywistyczny światopogląd

Pasywny respondent <- Rola klienta -> Aktywny uczestnik

Ekspert <- Rola doradcy -> Zainteresowany badacz

Diagnoza, zdominowana przez doradcę <- Ocena kariery -> Współpraca, interakcja, tworzenie znaczeń

Liniowy punkt końcowy <- Charakter zmian -> Koncentracja na procesie

Dominacja doradcy <- Proces poradnictwa -> Dialog, zmiana wychodząca od osoby radzącej
się



Poradnictwo socjodynamiczne

To ask: What kind of career is best 
and possible for me is to ask: 
How should I live my life?" Vance Peavy, 2002

• nie ma jednej, obiektywnej rzeczywistości – istnieją wielorakie rzeczywistości, każdy z nas przypisuje swoje znaczenia 

momencie życia, w którym jest,

• ludzie konstruują swoje „ja” w konkretnych warunkach społeczno-ekonomicznych,

• „musimy najpierw zadać sobie trud znalezienia drugiej osoby tam, gdzie ona jest, i od tego rozpocząć. W tym tkwi sekret 

sztuki pomagania innym” (2014),

• „poradnictwo umożliwia jednostce przeanalizowanie warunków jej życia tu i teraz i tym samym, rozważenie alternatywnych 

ścieżek, którymi może kroczyć ona w przyszłości” (2014).



Poradnictwo oparte na nadziei i Aktywne Zaangażowanie

Poradnictwo jest procesem wychodzenia z „kryzysu wyobraźni”, kreatywnym generowaniem nowych perspektyw 

i rozwiązań. Głównym celem poradnictwa będzie (od)budowanie podstawowej nadziei i poczucia 

sprawstwa u osób radzących się. 

W jaki sposób ludzie doświadczają zmian?

MEZO

MAKRO

MIKRO



Zmienność kariery

„Kariera proteuszowa”: nielinearny charakter rozwoju kariery. 

Kształtowanie własnej kariery przez niezależne osoby radzące się. 

Koncentracja na indywidualnym systemie wartości.

Zarządzanie własną karierą (zdolności adaptacyjne, samodzielność w kształtowaniu własnej kariery).

Istota tożsamości i elastyczności przy dążeniu do wyznaczonych celów.

„Protean Careers of the 21st Century”, Douglas T. Hall, 1996



Alternatywne Plany Kariery ©

* APK-a jako rdzeń procesów poradnictwa.

*Doradca zapewnia strukturę komunikacji, lecz cel

komunikacji zależy od doświadczenia radzącego się. 

* Zadania refleksyjne pomiędzy sesjami.

* Znaczące osoby, przestrzenie, artefakty.

* Wskaźniki aktywności:

Społecznej 

Zatrudnieniowej

Edukacyjnej

Mobilności

Zmiany



Kompetencje doradcy kariery przyszłości ∞

Transfer rozwiązań

Sieciowanie

Projektowanie narzędzi

Proces walidacji kwalifikacji doradców w nurcie konstruktywistycznym:

1. Znajomość nurtów teoretycznych oraz metod i narzędzi w konstruktywistycznym poradnictwie kariery,

2. Prowadzenie indywidualnego procesu poradnictwa kariery,

3. Transferowanie sposobów pracy indywidualnego poradnictwa kariery do poradnictwa grupowego,

4. Postępowanie etyczne i rozwój zawodowy.

(Fundacja Imago, 2018)



METAFORA SPUŚCIZNY

Tym jak żyjemy, tworzymy własną spuściznę

Jaką historię Twojego życia/kariery chciał(a)byś, by opowiedziano?
Jaki masz udział w zmienianiu świata na lepsze?

N.A. Amundson

------------------------------------------------------------------------------------------------

barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Tel.: 513 362 807

www.fundacjaimago.pl

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
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