
 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 

Narzędzie dla doradców zawodowych powstałe w ramach projektu  

„Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym” 

 

dr Daria Zielińska - Pękał, Uniwersytet Zielonogórski 

szkolenie KOWEZiU, Poznań 24-25.11.2016 
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Grupa ekspertek ds. narzędzia  
 

mgr Monika Siurdyban – Koordynator Grupy Ekspertów 

 

 dr Joanna Minta – Ekspert ds. informacji zawodowej 

 

dr Daria Zielińska-Pękał – Ekspert ds. metodyki grupowej 

 

dr Agnieszka Zembrzuska – Ekspert ds. wywiadu 

 

 mgr Anna Szczepińska – Ekspert ds. adaptacji narzędzia  
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

 



ETAPY PROJEKTU (01.08.2014-30.06.2015) 

• Badanie potrzeb doradców/nauczycieli                       
i uczniów 4 rodzajów szkół w zakresie 
doradztwa zawodowego 

I. ROZPOZNANIE 

• Pilotaż narzędzia diagnostycznego                  
w 4 rodzajach szkół 

II. PILOTAŻ 

• Standaryzacja z udziałem członków rady 
konsultacyjno - programowej 

III. STANDARYZACJA 

• Produkcja całości narzędzia (druk poradników, 
karty dyskusyjne, gra multimedialna, 194 filmy) 

IV. PRODUKCJA 
NARZĘDZIA 

• Upowszechnianie narzędzia diagnostycznego 
w 16 województwach (cały kraj)  

V. 
UPOWSZECHNIANIE 



Zwrot jakościowy w poradnictwie 
edukacyjno-zawodowym 

W procesie kierowania karierą nie wybieranie, 
podejmowanie decyzji związanej z karierą, ma 
kluczowe znaczenie, ale jej całościowe konstruowanie 
(Savickas, 2011).   

przejście od wybierania do konstruowania 

 Kariera to proces przybierający kształt spirali 

(„koniec to początek”) (Szumigraj 2011).  
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Podstawa teoretyczna narzędzia diagnostycznego 

KALEJDOSKOP KARIERY 



Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 

Podstawę teoretyczną narzędzia  
Kalejdoskop Kariery stanowią: 

•  Teorie Johna Krumboltza: 
• teoria społecznego uczenia się dotycząca podejmowania decyzji 

• koncepcja uczenia się (ze) szczęśliwych zbiegów okoliczności 

• Koncepcja „antykariery” Ricka Jarowa 

• Metoda biograficzna – koncepcja wywiadów narracyjnych 
opracowana przez Fritza Schützego, Petera Alheita, zgodna z 
ideą poradnictwa skoncentrowanego na kliencie Carla 
Rogersa. 
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Teoria społecznego uczenia się dotycząca 
podejmowania decyzji J. Krumboltza  

 Koncepcja ta koncentruje się na: 
• roli doświadczeń w procesie rozwoju zawodowego  
• interakcji jednostki z jej środowiskiem w sytuacji 

podejmowania decyzji zawodowych.   

Planowanie (konstruowanie) ścieżki kariery jest procesem 
całożyciowego uczenia się, który wymaga od nas podejmowania 
niezliczonej ilości decyzji w odpowiedzi na niespodziewane 
wydarzenia  

(czynniki genetyczne, uczenie się i zdobywanie doświadczeń, 
czynniki środowiskowe, umiejętności zadaniowe) 
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Teoria szczęśliwych zbiegów okoliczności  

J. Krumboltza  
 

szczęście nie jest wypadkiem (przypadkiem) 

 będąc otwartym na nieplanowane zdarzenia, tworząc je i 
przekształcając, zwiększamy możliwości rozwoju naszej 
kariery. 

Jeśli ludzie chcą być szczęśliwi, konstruując własne kariery, 
ważne jest, aby nie czuli się niewolnikami swoich planów i 
byli otwarci na zmiany (Krumboltz, Levin 2004).  
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Koncepcja „antykariery” Ricka Jarowa 
 Celem człowieka jest stworzenie sobie życia, które się kocha. 

Praca, która jest ważna i którą się kocha, będzie jego częścią. 

 Praca jest sposobem na wyrażanie siebie, realizowaniem siebie 
w wymiarze duchowym, intelektualnym, emocjonalnym i 
społecznym. 

 Rolą poradnictwa w koncepcji „antykariery” R. Jarowa jest 
pomoc człowiekowi w: zaakceptowaniu jego/jej własnego 
potencjału, odkryciu źródeł życiowej motywacji,  przyjęciu jej 
jako życiowej inspiracji,  dzieleniu się własnym bogactwem z 
innymi, jego twórczym przekształcaniu.  
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Podejście biograficzne – skoncentrowane na osobie 

 

 Analiza doświadczeń zawartych w opowieści o życiu            
i nadawanie im znaczeń (Fritz Schütze).  

 Biografia jako rezerwuar przeżyć i doświadczeń oraz  
przestrzeń uczenia się współczesnych ludzi (Peter Alheit). 

 Towarzyszenie osobie radzącej się w jej/jego 
indywidualnej pracy nad rozwojem potencjału osobistego  
i w procesie szukania odpowiedzi na nurtujące ją/jego 
pytania (Carl Rogers). 
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W narzędziu odnosimy się do: 
  

 Dziedziczenia jako elementu składowego potencjału jednostki, 
uczenia się z doświadczenia, wzmacniania samooceny, otwartości na 
niespodziewane możliwości oraz rozwijanie umiejętności włączania 
ich w swoje plany (koncepcja społecznego uczenia się  
J. Krumboltza). 

  Składowych potencjału jednostki, procesu dociekania i akceptacji 
wiedzy o sobie, poszukiwania „pracy marzeń”, pracy z emocjami, 
opracowywania celu oraz rozwijania twórczości (koncepcja 
„antykariery” R. Jarowa). 

 Korzystania z biografii jako źródła wiedzy o osobie, rozwijania 
umiejętności analizy doświadczeń oraz nadawania znaczeń                 
(F. Schütze, P. Alheit).  
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W opracowanym narzędziu skupiamy się na 
trzech obszarach: 

 



 

 

 

 

 

 

Zarys narzędzia diagnostycznego 

KALEJDOSKOP KARIERY  
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W ramach realizowanego projektu powstało narzędzie 
diagnostyczne: 
Dwuczęściowy poradnik zawierający dyspozycje do wywiadów 
indywidualnych (cz. I),  scenariusze zajęć grupowych wraz propozycjami 
wykorzystania w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi  materiałów 
multimedialnych (cz. II), uzupełniających główne narzędzie: 

26 kart dyskusyjnych JobBox  

 

Gra multimedialna Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych 

194 filmy o zawodach Zawodowi Zawodowcy – zawody wymienione   
w aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 
poz. 7, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.) 

 



PORADNIK METODYCZNY, cz. 1 i 2 

 Opisuje zastosowanie narzędzia diagnostycznego, służącego 
bilansowaniu kompetencji i aktywizowaniu uczniów 

 szkół gimnazjalnych,  

szkół ponadgimnazjalnych,  

słuchaczy szkół dla dorosłych,  

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.  

Stanowi źródło rozwiązań praktycznych oraz stwarza wiele 
możliwości zastosowań zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i poza 
nimi.  

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



 

  26 KART DYSKUSYJNYCH JobBox  

 Karty z rysunkami zawodów są uzupełnieniem pracy 
doradcy/nauczyciela przy prowadzeniu wywiadów, zajęć 
grupowych oraz filmów (do wyboru). 

 Posiadają instrukcję wyjaśniającą ich włączenie do pracy 
z uczniem/słuchaczem w ramach poszczególnych części 
narzędzia. 
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GRA MULTIMEDIALNA  
Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

 Gra ma na celu wspomaganie procesu samopoznawania  
i określania predyspozycji, zainteresowań zawodowych i 
uzdolnień przedsiębiorczych, syntezowania informacji o sobie 
oraz umożliwienie wirtualnego doświadczenia siebie w rolach 
zawodowych przez ucznia.  

Reguły gry będą wymagały wykorzystania kompetencji 
nabywanych nie tylko w toku edukacji formalnej i 
pozaformalnej, ale również nieformalnej (np. radzenia sobie w 
nieprzewidywalnymi sytuacjami życiowymi).  

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



CYKL  194 FILMÓW O ZAWODACH  

Zawodowi Zawodowcy 

 Prezentuje zawody z aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego. 

 Opracowany dla każdego zawodu film (8-10 min.). 

Przedstawia bohaterów wykonujących dany zawód oraz ich drogę 
wyboru zawodu. 

Zaakcentowano znaczenie doświadczenia życiowego, posiadanych 
zasobów i umiejętności, sposobów wykorzystania wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych kluczowych w danym 

zawodzie i określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji.  
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STRUKTURA NARZĘDZIA – część warsztatowa 
 

I. Materiały metodyczne 
1. Scenariusze zajęć przeprowadzone wg trzech obszarów tematycznych 

w 4 rodzajach szkół: 
1. szkoła gimnazjalna,  
2. szkoła ponadgimnazjalna,  
3. szkoła dla dorosłych 
4. szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością 

2. Karty pracy 

II. Materiały diagnostyczne 
1. Pytania do ucznia (tzw. funkcja diagnostyczna ćwiczenia) 
2. Karty do autodiagnozy 

 



Obszar Szkoła gimnazjalna Szkoła 

ponadgimnazjalna 

Szkoła dla 

dorosłych 

Szkoła specjalna 

Zasoby osobiste, 

rodzinne i 

środowiskowe 

 Umiejętności 

rodzinne 

 Moja reklama 

 Moja rodzina ma 

głos 

 Szkic 

upragnionego 

życia 

 Szkic upragnionego 

życia  

 Mandala działania  

 Oswajanie 

problemów 

 Moja rodzina ma 

głos 

 Umiejętności 

rodzinne (wer. 

rozsz.) 

 Moje umiejętności 

 Dzień u rodzica  

w pracy  

 Mapa przyszłości 

 Moja reklama  

 Moja rodzina ma 

głos 

 Szkic 

upragnionego 

życia 

 Kartka z 

życzeniami 

Ścieżki edukacyjne 

i zawodowe 

 Rodzinna giełda 

zawodów 

 Praca moich 

marzeń 

 Piramida sukcesu 

 Zawodowa sieć 

wsparcia 

 Rodzinna giełda 

zawodów  

 Drogi i bezdroża  

 Przymiarka 

zawodów  

 Czynniki kariery 

(sytuacja Grzegorza) 

 Rodzinna giełda 

zawodów (wer. 

rozsz.) 

 Drogi i bezdroża  

 Analiza 

zawodowych 

biografii  

 Praca moich 

marzeń (wer. 

rozsz.) 

 Rodzinna giełda 

zawodów  

 Praca moich 

marzeń 

 Piramida sukcesu 

 Zawodowa sieć 

wsparcia 

Strategie wobec  

zmian 

 Jabłka 

 Jedno zdarzenie 

 Gra Jak w 

kalejdoskopie 

 Ćwiczenia 

„przeciwpożarowe” 

 Jabłka 

 Gra Jak w 

kalejdoskopie 

 Oswajanie lęku 

przed zmianą 

 Różne wersje 

kariery 

 Domek z kart 

 Gra Jak w 

kalejdoskopie 

 Ćwiczenia 

„przeciwpożarowe” 

 

 Puzzle 

 Jedno zdarzenie 

 Gra Jak w 

kalejdoskopie 

 Ćwiczenia 

„przeciwpożarowe” 
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STRUKTURA NARZĘDZIA – część indywidualna: 
dyspozycje do wywiadów 

 

 Celem wywiadu było pogłębienie 
diagnozowania predyspozycji oraz 
zainteresowań zawodowych  
(wywiad jako zindywidualizowana 
kontynuacja części warsztatowej narzędzia). 
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Wywiad częściowo ustrukturyzowany 

 3 OBSZARY: 
Zasoby osobiste, rodzinne i środowiskowe 

Ścieżki edukacyjne i zawodowe (CV, portfolio, Europass) 

Strategie radzenia sobie ze zmianą 

Kontrakt indywidualny  
poradnik, cz.1, s.67 

Czas: 4 spotkania x 45 min. (1 godz. na każdy 
obszar tematyczny + 1 godz. na diagnozę) 

 



 

 

BILANS KOMPETENCJI jako efekt diagnozy  

zrealizowanej w ramach narzędzia diagnostycznego 

KALEJDOSKOP KARIERY  

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



NARZĘDZIE JAKOŚCIOWE 
 

Narzędzie diagnostyczne Kalejdoskop Kariery jest 
narzędziem jakościowym, które jako jedno  

z nielicznych pozwala na dokonanie pogłębionej 
diagnozy pedagogicznej przez nauczycieli  

i doradców zawodowych pracujących zarówno  
z uczniami 13+, jak i z osobami dorosłymi.  

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



DIAGNOZA KOMPETENCJI 
 

Celem narzędzia diagnostycznego Kalejdoskop Kariery jest 
uzyskanie kompleksowej diagnozy ucznia/słuchacza.  

Diagnoza ta powstaje na podstawie: 

 informacji z kart autodiagnozy uczniów, odnoszących się do 
trzech obszarów rozwojowych (część grupowa),  

 informacji z kart diagnozy, opracowanych przez 
nauczyciela/doradcę wraz z uczniem (część indywidualna – 
bilans kompetencji).  

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



BILANS KOMPETENCJI  
 

• opracowany przez nauczyciela/doradcę w postaci raportu na 
zakończenie wsparcia z wykorzystaniem narzędzia nie jest 
klasycznym zestawieniem wyników psychologicznych testów 
diagnostycznych lecz jakościowym podsumowaniem wiedzy 
o kluczowych kompetencjach osoby radzącej się w 
odniesieniu do trzech diagnozowanych obszarów. 

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 



Umiejętności uwzględniane w diagnozie w ramach narzędzia 
Kalejdoskop Kariery 

 

Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym 

Obszar 

 

Rodzaj umiejętności  

 

 

 

 

I. Obszar zasobów 

osobistych, 

rodzinnych  

i środowiskowych 

 

 

umiejętności samooceny  

autoanaliza zasobów osobistych 

i środowiskowych 

autoanaliza własnych zainteresowań 

i umiejętności 

umiejętności uczenia się z własnych doświadczeń 

umiejętności postrzegania 

i analizy rzeczywistości 

umiejętność identyfikacji sieci wsparcia 

tkwiących w środowisku ucznia  

umiejętność zaplanowania (skonstruowania) tzw. 

sieci wsparcia 

 

 

II. Obszar informacji 

edukacyjnej  

i zawodowej  

 

umiejętności planowania 

i osiągania założonych celów  

umiejętność projektowania swojej drogi 

edukacyjno-zawodowej, 

umiejętność określania i wyznaczania celów 

umiejętność zaplanowania drogi osiągnięcia 

wyznaczonych celów 

umiejętności analityczne umiejętność zdobywania informacji o ścieżkach 

edukacyjnych i zawodowych 

umiejętność analizy i syntezowania zdobytych 

informacji o sobie samym i otoczeniu 

 

 

 

 

III. Obszar strategii 

radzenia sobie  

ze zmianą 

 

 

 

umiejętności praktyczne 

i organizacyjne 

 

umiejętność określenia sposobu i warunków 

podejmowania decyzji w zmieniającej się 

rzeczywistości 

umiejętność re-konstruowania projektu własnej 

kariery 

umiejętność wykorzystania wiedzy szkolnej    

w radzeniu sobie ze zmianą 

umiejętności w zakresie IT 

 

umiejętności twórcze 

i przedsiębiorcze  

umiejętność tworzenia alternatywnych ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych 

umiejętność konstruktywnego rozwiązywania 

problemów  

umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacji 

zmiany 

rozpoznanie sposobów radzenia sobie ze zmianą 

umiejętność konsekwentnego dążenia do 

realizacji zamierzeń 
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Propozycja opracowania raportu z bilansu kompetencji  

  
 
 

RODZAJ 
DIAGNOZOWANEJ 

UMIEJĘTNOŚCI   

UMIEJĘTNOŚĆ - 
STOPIEŃ OPANOWANIA 

UMIEJĘTNOŚĆ  

PRZYKŁADY  PRZYKŁADY CO 
MOŻNA ZROBIĆ,  

ABY ROZWIJAĆ TĘ 
UMIEJĘTNOŚĆ?  

  
1

.U
M

IE
JĘ

TN
O
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A
M

O
O

C
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AUTOANALIZA ZASOBÓW 

OSOBISTYCH  

I ŚRODOWISKOWYCH 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

AUTOANALIZA WŁASNYCH 

ZAINTERESOWAŃ I UMIEJĘTNOŚCI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ  

Z WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  



dr Daria Zielińska -Pękał 

Katedra Pedagogiki Społecznej 

Uniwersytet Zielonogórski 

e-mail: daria.z.p@interia.pl 
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