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KONTEKST RYNKU PRACY 

•  „Płynność” współczesnej rzeczywistości  

 

• „Społeczeństwo ryzyka” 

 

• Ciągła zmiana tożsamości, refleksyjny „projekt-ja” 

 

• Dynamika zmian społeczno- gospodarczo-politycznych, 

 które trudno przewidzieć 
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MŁODZI NA RYNKU PRACY 
 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA WG WYKSZTAŁCENIA 

 

Stopa zatrudnienia ludzi 
młodych w Polsce 
w latach 2005-2013 w 
podziale na poziomy 
wykształcenia (15-24 rok 
życia, w %) 

Źródło: Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu  

Począwszy od 2008 roku systematycznie spada liczba zatrudnianych osób z wyższym wykształceniem. 
„(…) wykształcenie wyższe w Polsce traci na znaczeniu w zatrudnieniu (nadal jednak zwiększa na nie szanse) 
– choć w innych państwach nie przestaje odgrywać istotnej roli.” (Lewiński, 2014) 



OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW 

• Z badań opublikowanych w raporcie Future work skills 2020 (Davies, Fidler, 
Gorbis 2011) wynika, że wśród dziesięciu najbardziej pożądanych 
kompetencji przyszłości znajdują się między innymi: umiejętność 
komunikacji, odczytywanie cudzych emocji, umiejętność adaptacji i 
odpowiadania na nowe, nietypowe sytuacje (elastyczność), umiejętności 
analitycznego myślenia, pracy w zespole, w tym wielokulturowym. 

  

• Amerykańskie badania pokazują, że ponad 70% młodych ludzi deklaruje, 
że będzie pracowało samodzielnie jako tzw. freelacerzy, do czego 
przygotowują się już dzisiaj. Nie chodzi tylko o osoby wysoko 
wykwalifikowane, ale także o ludzi pracujących fizycznie, których również 
współczesny rynek pracy będzie zmuszać do wielokrotnej zmiany zajęć, 
dostosowania się do różnorodnych warunków i środowisk pracy. 

 

W ŚWIETLE BADAŃ 



OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW 

• Kompetencje zawodowe 38,3 

• Kontakty z ludźmi, klientami 20,5 

• Odpowiedzialność, dyscyplina pracy, uczciwość, wiarygodność 20,2 
• Komunikatywność – klarowne przekazywanie myśli 14,4 

• Kultura osobista, uprzejmość, autoprezentacja, dbanie o wizerunek 11,0 

• Dyspozycyjność 10,6 

• Chęć do pracy, pracowitość 9,5 

• Staranność, skrupulatność, dokładność, dbałość o szczegóły 9,2 

• Kreatywność, bycie innowacyjnym, wymyślanie nowych rozwiązań 8,9 

• Współpraca w grupie 8,3 

• Uprawnienia, licencje, prawa jazdy 7,1 

• Rozwiązywanie problemów 6,5 

• Przedsiębiorczość 6,3 

• Zaawansowana umiejętność obsługi komputera 5,9 

• Odporność na stres 5,6 ; Posługiwanie się urządzeniami technicznymi 5,4 Punktualność 5,1 
Umiejętność uczenia się 5,1 Samodzielność 5,1 

Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012 

 

DOTYCZĄCE KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI MŁODYCH PRACOWNIKÓW 

 



OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW 

• Profil osobowościowy: 

 otwartość na naukę, umiejętność adaptacji 

 

• Rzeczywiste umiejętności zawodowe: 

 sprawdzane w ramach stażu/ okresu próbnego 

 

• Umiejętności społeczno-emocjonalne: 

 „dogadywanie się” z zespołem, komunikacja, 
odpowiedzialność 

 

• Podmiotowość, tożsamość: 

 kandydat musi posiadać cechę wyróżniającą 

BADANIE JAKOŚCIOWE UNIWERSYTETU SWPS 

„Pracownik, który nie miał żadnego 
doświadczenia - jest bardzo młody, ma 21 lat, ale 

przepłynął... przez rok pływał... po oceanach i 
grał na puzonie” (Właściciel klubu nocnego) 

„(…) zwracam uwagę na osobowość, bo mnie 
kandydat musi zaciekawić” (pracodawca, 
prywatny przedsiębiorca w branży 
dziennikarskiej) 

„(…) entuzjazm, bo... i też ja często czuję, czy ta 
osoba będzie pasowała do naszej kultury 
organizacyjnej, czy nie” 
(Pracodawca, ING Bank) 

„To nie chodzi o to, że on ma dyplomy - wie Pani 
- polskie czy zagraniczne, tylko chodzi o to, żeby 
on się na tym znał po prostu.” (Prywatny 
przedsiębiorca w branży automatyki maszyn) 
 



KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE  

 Dawna triada: zdolności, wykształcenie, pracowitość przestały być 

  wystarczające dla prognostyki rozwoju kariery zawodowej 

 

 „Płynna nowoczesność”, zmienność warunków, wymagań i zadań – 

 potrzeba elastyczności, dostosowania się, wyobraźni i kreatywności 

 

 Zespołowy charakter pracy/ indywidualizacja 

 Zwiększona konkurencyjność – potrzeba rywalizacji i znoszenia porażki 

W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKA PRACY 



CZYM SĄ KOMPETENCJE SPOŁECZNO-
EMOCJONALNE 

działam 

chcę 

wiem 

TRZY ASPEKTY KOMPETENCJI 
Kompetencje poznawcze: 

- przyjmowanie cudzej 
perspektywy, 
- refleksyjność 

- rozumienie kontekstu 
Motywacja  

- temperament 
- emocje (afekt) 

Zachowanie 
(podejmowanie działania i 

wykorzystywane 
umiejętności 

Argyle M. (1978). Social Interaction. London: Tavistock Publication Ltd. 



ROZWÓJ POZNAWCZY CZŁOWIEKA 

• Zarówno inteligencja społeczna jak i emocjonalna mogą rozwijać się przez całe 
życie w odróżnieniu od biologicznie wyjaśnianego tzw. „czynnika g” (Spearman 
1927), warunkującego iloraz inteligencji. 

PRZYKŁAD DYLEMTU (Lawrence Kohlberg) 

• Gdzieś w Europie żyła pewna kobieta, ciężko chora na raka. Lekarz twierdził, że 
istnieje lekarstwo. Lek, będący formą radu został niedawno wynaleziony przez 
miejscowego aptekarza. Produkcja specyfiku nie należała do tanich. Co więcej 
aptekarz sprzedawał specyfik po cenie dziesięciokrotnie wyższej niż koszty 
produkcji. Mąż owej umierającej kobiety, Heinz starał się jak mógł zebrać pieniądze 
na zakup leku- 2000 dolarów. Pożyczał od wszystkich znajomych, jednakże uzbierał 
jedynie 1000 dolarów, czyli połowę wymaganej sumy. Poszedł do aptekarza i 
wyjaśniwszy swoją rodzinną sytuację poprosił o sprzedanie leku po niższej cenie lub 
odroczenie terminy zapłaty. Wynalazca jednak nie zamierzał iść Heinzowi na rękę 
mówiąc: „Wynalazłem ten lek i zamierzam na tym zarobić”. Zdesperowany Heinz 
włamał się do apteki i ukradł lek dla umierającej żony. Czy postąpił słusznie? 

 

INTELIGENCJA SPOŁECZNA I EMOCJONALNA 



ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY  

• Człowiek rozwija się przez całe życie – od narodzin, po śmierć 

• Rozwój wynika z interakcji między wewnętrznymi 
instynktami/ popędami/ potrzebami a zewnętrznymi 
kulturowymi i społecznymi wymaganiami 

• 8 kryzysów w przeciągu całego życia człowieka 

• Kryzysy – każde ze stadiów wiąże się z występującym w nim 
kryzysem 

• Każdy z kryzysów daje możliwość osiągnięcia nowej jakości 
życia  

• Na każdym ze stadiów człowiek konfrontowany jest ze 
specyficznymi zadaniami życiowymi 

 

WEDŁUG KONCEPCJI ERIKA ERIKSONA 



ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY 

wiek stadium 

0-1 Zaufanie lub nieufność 

1-3 Autonomia lub poczucie wstydu, zwątpienie 

3-5 Inicjatywa lub poczucie winy 

6-11 Przedsiębiorczość lub poczucie niższości 

Dorastanie Tożsamość lub rozproszenie ról 

Wczesna dorosłość Intymność lub samotność 

Środkowa dorosłość Produktywność lub stagnacja 

Starość  Integracja lub rozpacz 

WG ERIKA ERIKSONA 

Nadzieja/ poczucie bezpieczeństwa 

Wola/ motywacja 

Cel/ zadniowość 

Poczucie sprawstwa 

Zaufanie/ samowiedza 

Zaangażowanie (miłość) 

Troska (przewodzenie innym) 
Działanie na rzecz innych 

Mądrość 



CO Z TEGO WYNIKA DLA DORADCY 
ZAWODOWEGO? 

• Obecny stan umiejętności klienta wynika z jego wcześniejszych 
etapów oraz doświadczeń życiowych – potrzeba poznania 
wcześniejszych etapów rozwojowych klienta. 

• Poznanie indywidualnych doświadczeń z różnych etapów 
rozwojowych umożliwia lepsze zrozumienie motywacji klienta. 

• Jeśli osoba pochodzi ze środowiska zaniedbanego jej umiejętności 
społeczno- emocjonalne będą mniejsze i będą wymagały rozwoju – 
poprzez stworzenie takich warunków, chociażby przez kontakt z 
doradcą zawodowym, który okaże osobie szacunek, zrozumienie. 

• Warto określić te obszary rozwoju, które uległy zahamowaniu i 
wymagają wsparcia. 



ZORIENTOWANIE NA KLIENTA 

• Otoczenie, z jakim „zderza się” dorastający człowiek może mieć na nie 
wpływ ograniczający wraz z całym arsenałem zasad i reguł, których rygor 
może nie pozwolić rozwinąć się naturalnym zalążkom osoby. 

• Dla pełnego urzeczywistnienia tkwiącego w jednostce potencjału 
niezbędne jest akceptujące otoczenie. 

 

 

 

 

• Pożądane cechy doradcy, to („triada Rogersa): 

– pozytywne nastawienie i bezwarunkowa akceptacja, 

– empatia, 

– spójność. 

 

 

WG CARLA ROGERSA 

Doświadczenia 
jednostki 

Doświadczenia 
jednostki 

Struktura JA Struktura JA 



PRZYKŁAD GAUSSA, DISNEY’A I WIELU INNYCH 

• Przykładem AKCEPTUJĄCEGO OTOCZENIA może być otoczenie Carla 
Fredricha Gaussa, który urodził się w ubogiej rodzinie, jednak już od 
najmłodszych lat przejawiał niezwykłe uzdolnienia matematyczne (w 
wieku trzech lat pomagał ojcu w rachunkach domowych) i zauważony 
przez nauczyciela w szkole mógł uzyskać specjalne stypendium, dzięki 
któremu w pełni rozkwitł jego talent. Można sobie wyobrazić, że 
niedostrzeżony w szkole, zapewne podzieliłby los innych dzieci prostych 
rzemieślników, nie mając możliwości samoaktualizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAKIE POTRZEBY CO DO NARZĘDZI  
Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO? 

Przeprowadzono 18 badań fokusowych z udziałem: 

• szkolni doradcy zawodowi 

• nauczyciele 

• rodzice 

• psychologowie i pedagodzy szkolni 

• wychowawcy MOS i MOW 

• nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w W-wie oraz 
Lublinie zajmujący się doradztwem zawodowym 

• psychologowie szkolni 

• psychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych 

• uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wychowankowie 
MOS i MOW oraz słuchacze CKZ i CKU. 

 

BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ UNIWERSYTET SWPS (2014) 



BADANIE POTRZEB Z ZAKRESU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

• Diagnoza zainteresowań i kompetencji jest obecna w polskiej szkole, 
niemniej jednak: 

– młodzież w umiarkowanym stopniu jest zainteresowana udziałem w procesie 
doradztwa 

– istniejące narzędzia są często barierą dla osób badanych z uwagi na dużą 

objętość treściową, wiele pytań, „nudną” (np. papierową) formę 
– młodzież ma ogólnie bardzo ograniczoną samoświadomość dotycząca ich 

wyobrażenia przyszłości zawodowej. 

• Doradcy szkolni i nauczyciele wykonujący obowiązki z zakresu doradztwa 
mają pozytywne doświadczenia z akcjami, w których: 

 - młodzież „coś robi” a nie tylko odpowiada na pytania o sobie 
- uczniowie mają żywy kontakt z danym zawodem – np. podczas spotkania z 

przedstawicielami danej profesji 

• Młodzież NIE ZNA współczesnych zawodów – co więcej rodzice a nawet 
doradcy także taką wiedzę nie zawsze posiadają. 

 

BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ UNIWERSYTET SWPS (2014) 



BADANIE POTRZEB Z ZAKRESU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

• Brakuje godzin planie zajęć, które można przeznaczyć na doradztwo 
zawodowe w sposób systematyczny. 

• Brak usystematyzowanego, holistycznego procesu doradztwa, 
obejmującego różne aspekty: zainteresowania, kompetencje 
społeczno-emocjonalne, umiejętności. 

• Wszyscy badani zauważali trudności młodzieży w poszukiwaniu i 
określaniu własnych zainteresowań, toteż wskazywano na potrzebę 
kompleksowej i długofalowej diagnozy, która pozwoliłaby na 
wskazanie konkretnych możliwości rozwoju zawodowego w 
odniesieniu do aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

• Twierdzono, że proces doradztwa edukacyjno-zawodowego, wziąwszy 
pod uwagę kompetencje społeczno-emocjonalne, powinien 
rozpoczynać się we okresie wczesnoszkolnym.  

 

BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ UNIWERSYTET SWPS (2014) 



MODEL BIO-PSYCHO-SPOŁECZNY 

SYTUACJA 
SPOŁECZNO-
POLITYCZNA I 

GOSPODARCZA 

ŚRODOWISKO PRACY 

RODZINA I SZKOŁA 

INDYWIDUALNE 
MOŻLIWOŚCI I 
OGRANICZENIA  

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Diagnoza predyspozycji i 
możliwości (temperament, 

zdrowie psychiczne i fizyczne) 
 

Rozpoznanie i rozwój kompetencji 
społeczno-emocjonalnych 

(kształtowane w toku interakcji) 
 

LLL (life-long learning), staże 
zawodowe i coaching (kontakt z 

różnymi zwodami – rozwój 
przedsiębiorczości) 

Świadomość „płynności” rynku 
pracy (wielość możliwości) 

- prawo 

p
ro

ce
s 



Dziękuję za uwagę 
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