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Plan wystąpienia

◼ Poradnictwo kariery i poradnictwo w konstruowaniu życia 

(Life Design Counseling)

◼ Wyzwania dla doradców. Jak wspierać osoby radzące 

się w nowej niepewnej rzeczywistości

◼ Wymiar praktyczny Life Design Counseling – scenariusz 

prowadzenia wywiadu narracyjnego wg M. Savickasa

◼ Współcześni uczestnicy poradnictwa – radzący się 

(homo consultans) wg A. Kargulowej

◼ Refleksje końcowe



Poradnictwo kariery 

Poradnictwo w konstruowaniu życia  

(Life Design Counseling)

◼ Żyjemy w płynnej nowoczesności, w społeczeństwie 

ryzyka, w okresie pandemii COVID-19. Poczucie 

niepewności jednostki, zagrożenia, ambiwalencji, 

fragmentaryzacji życia (Beck 2004, Bauman 2006, 

Długosz 2021)

◼ Wybieranie drogi życiowej, konstruowanie kariery to 

bardzo skomplikowane, niepewne procesy

◼ Rynek pracy niestabilny, dewaluacja zawodów, 

„przejście od zawodu do kompetencji”  (Drabik-Podgórna 

2016)



Poradnictwo kariery, 

poradnictwo w  konstruowaniu życia 

(Life Design Counseling)

◼ Nowa epoka technologiczna – „Drugi wiek maszyny”

Cyfrowy świat poszerza swoje granice (Brynjolfsson, Mcafee 2015)

◼ Postęp, dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, komputerów, 

oprogramowania, sieci komunikacyjnych.

◼ Innowacje cyfrowe, bezobsługowe samochody, komputery 

diagnozujące choroby, komputery piszące prozę, wytwory 

wykonane na drukarce 3D. 

◼ Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał rynek pracy 

za 20 lat. Przyjmuje się, że rozwój technologii cyfrowych zmieni 

niemal każdy obszar zawodowy. Czy będzie tworzyć nowe miejsca 

pracy czy generować bezrobocie?



Wyzwania dla doradców. Jak wspierać osoby 

radzące się w nowej niepewnej rzeczywistości

◼ Nowa rzeczywistość społeczna, nowy świat pracy, zmienia relacje 

międzyludzkie, przenosi je do sieci, zmienia nasze życie, nawyki i 

„wypracowane” sposoby działania

◼ Ważna jest elastyczność, aktywność w rozwijaniu własnej 

tożsamości zawodowej

◼ Zmieniły się cele poradnictwa - od diagnozy predyspozycji i 

przeciwwskazań do wspierania w określaniu obszarów satysfakcji 

zawodowej i pomocy w określaniu talentów

◼ Doradcy wspierają osoby radzące się w refleksyjnym konstruowaniu 

kariery życiowej (biografii), konstruowaniu tożsamości, budzeniu  

samoświadomości, refleksji, samorozumienia 



Wyzwania dla doradców. Jak wspierać osoby radzące 

się w nowej niepewnej rzeczywistości

◼ Life Design Counseling

Jednostka zmienia swoją tożsamość poprzez interakcje, 

doświadczenia życiowe, nadawanie sensów i znaczeń

Nowe konteksty pracy zawodowej i współczesne teorie 

karier prowadzą do innego rodzaju poradnictwa –

opowiadanie historii, dialog, doświadczanie społecznych 

interakcji (Cohen-Scali 2019)



Wymiar praktyczny Life Design Counseling –

scenariusz prowadzenia wywiadu narracyjnego 

wg M. Savickasa

◼ Ważna metoda pracy doradcy – dialog. Cel wzmocnienie 

zasobów klienta, impuls do refleksji nad własnym życiem

◼ The Career Story Interview polega na opowiadaniu 

przez klienta krótkich historii z przeszłości na określony 

temat

◼ Mikroopowieści tworzą „ metaforyczny portret życia” 

(Cohen-Scali 2019)

◼ Osoba radząca się uzyskuje perspektywę pozwalającą 

zrozumieć własne potrzeby, pragnienia, dostrzec 

obszary własnej satysfakcji i skuteczności (Pereświet –

Sołtan, Wojtasik 2018)



Wymiar praktyczny Life Design Counseling –

scenariusz prowadzenia wywiadu narracyjnego 

wg M. Savickasa

◼ Analizując narracje doradca może odpowiedzieć na 

pytanie, jak w „świecie ryzyka” radzi sobie radzący się, 

jaki ma plan biograficzny, jak (re)konstruuje swoją 

karierę, jakie wyznacza sobie cele, jaki sens nadaje 

życiu Pierwszy etap daje narratorowi możliwość wglądu 

w siebie, dylematy, rozwiązania

◼ Narzędzie stworzone przez M. Savickasa pozornie łatwe 

do zastosowania. Trudne czynne słuchanie, rozumienie, 

akceptacja, notowanie,  interpretacja badań.”Autoportret” 

i kierunki działania. 



Współcześni uczestnicy poradnictwa – radzący 

się (homo consultans) wg A. Kargulowej

◼ Określenie człowieka, uwydatnienie aspektu ludzkich aktywności:

homo faber, homo viator, homo creator, homo cogitans

◼ Homo consultans - człowiek radzący się, konsultujący się

(Kargulowa 2017, 2019)

◼ Pacjent – „ten któremu trzeba poradzić”, klient –”ten, który się

radzi”, homo consultans- „ten dla, którego są tworzone rady i

porady” To zarówno tradycyjny, jak i popkulturowy radzący się,

atakowany poradami (Kargulowa 2017)

◼ Wiele wymiarów homo consultansa - aktywny/bierny, udział w

konstruowaniu porad uświadamiany/nieuświadamiany, widz-

obserwator, sam też może być swoim doradcą (Kargulowa 2017)



Refleksje końcowe

◼ Tradycyjne metody i narzędzia badawcze nie przystają do

współczesnych realiów życia społecznego, zmiennego rynku pracy,

nowego rodzaju karier zawodowych

◼ Ponowna konceptualizacja teoretycznych podstaw pomagania

(poradoznawstwo)

◼ Zbudowanie znaczących teorii umożliwiających wspieranie klientów

w rozwiązywaniu problemów przez całe życie (Life Design)

◼ Korzystanie z nowych teorii, które pozwalają zrozumieć

występowanie sprzecznych faktów dotyczących np. rozwoju

człowieka, pracy, znaczenia rodziny, przewidywania przebiegu

zjawisk, roli doradcy i homo consultans w procesie poradniczym

(Wojtasik 2003, 2011, Bańka 2007, Kargulowa 2019)
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