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Struktura prezentacji
 Konteksty rozmowy doradczej
 Cele rozmowy doradczej w trzech wymiarach

wsparcia w procesie konstruowania kariery
 Dwie strategie prowadzenia rozmów doradczych
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Rozmowa doradcza
 Spotkanie równoprawnych podmiotów, mających możliwość wejść

w prawdziwy dialog (Drabik – Podgórna 2007).
 Aktywność, dla której znaczenie mają:
 cechy, doświadczenie, motywacja, potrzeby i oczekiwania rozmówców,
 struktura (cel, czas, miejsce…),
 kontekst.

 Proces wspierania i towarzyszenia radzącemu się w zmaganiach

z codziennymi i niecodziennymi trudnościami, który może mieć
charakter edukacyjny, terapeutyczny lub edukacyjno – terapeutyczny.
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Konteksty rozmów doradczych
Kontekst
ekonomiczny
globalizacja
i permanentne
przeobrażenia
‒ postęp
technologiczny
‒ dążenie
zrównoważonego
rozwoju
‒

Kontekst
społeczno-kulturowy
zmiany preferencji
i wartości
‒ zmiany demograficzne
‒ rosnąca integracja
życia zawodowego
i prywatnego
‒ „przegrzany”
(overheating) świat
(T. H. Eriksen, 2016)
‒

Kontekst
pracy doradcy
‒

‒
‒
‒
‒

całożyciowe uczenie
się (lifelong learning
and lifewide learning)
towarzyszenie w
tranzycjach życiowych
zatrudnialność vs.
pasja i zainteresowania
adaptacyjność
miejsce doradcy w
przestrzeni społecznej
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Cele wsparcia w procesie konstruowania kariery
(V. R. Peavy , 2000)


Zwiększanie zdolności radzącego się do określania
ważnych dla niego celów – wolność wyboru.

 Zwiększanie zdolności radzącego się do
satysfakcjonującego go udziału w życiu społecznym
– wolność działania.
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Trzy wymiary
wsparcia w procesie konstruowania kariery


wymiar edukacyjny



wymiar edukacyjno – terapeutyczny



wymiar terapeutyczny
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Wymiar edukacyjny
Przedmiot
poznania







wiedza o świecie i rządzących nim regułach
role społeczne
umiejętności społeczne
relacja z drugim człowiekiem
problemy i sposoby ich rozwiązywania

Rodzaje
działania





informowanie, dawanie zaleceń i instruowanie
szkolenie i trenowanie
uczenie się poprzez doświadczenie i kontakt
z otoczeniem
modelowanie zachowań
odgrywanie ról
eksperymentowanie





Źródło: opracowanie własne
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Wymiar edukacyjno - terapeutyczny
kontekst
biograficzny
Przedmiot
poznania






kariera - biografia i sposoby
jej konstruowania
świat zewnętrzny
sytuacja społeczna







Rodzaje
działania

kontekst
społeczno-kulturowy
świat zewnętrzny i panujące w nim reguły
role społeczne
zasoby jednostki (genetyczne możliwości
i specjalne zdolności, predyspozycje)
warunki środowiskowe i przypadkowe
zdarzenia
doświadczenia związane z nabywaniem
i rozwijaniem i niezbędnych kompetencji





refleksyjne, samodzielne konstruowanie i ko - konstruowanie kariery
sprawdzanie „siebie w świecie”
samoobserwacja



narracja najważniejszym
„instrumentem” poznania
i zrozumienia
interpretacja życia i sytuacji
społecznej
analizowanie własnych
problemów




Źródło: opracowanie własne






rozwijanie umiejętności i społecznych
inicjowanie sytuacji „doświadczeniowych”
uczenie podejmowania decyzji
uczenie włączania nieplanowanych sytuacji
i wykorzystywanie ich w konstruowaniu
kariery
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Wymiar terapeutyczny
Przedmiot
poznania









Rodzaje
działania

tożsamość
stan psychiczny
sytuacja społeczna
wizerunek, obraz siebie
cechy, możliwości i ograniczenia
lęki, słabości, uprzedzenia
problemy z samym sobą



samopoznanie
samokontrola
wgląd w siebie
identyfikowanie własnego wizerunku
obserwowanie samego siebie



definiowanie swoich potrzeb i oczekiwań






Źródło: opracowanie własne
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Wymiar edukacyjny

Wymiar
edukacyjno terapeutyczny

Wymiar
terapeutyczny

rozmowa
skoncentrowana
na zdiagnozowaniu
i rozwiązaniu
problemu

rozmowa
skoncentrowana na
radzeniu sobie
jednostki
w rozwiązaniu
problemu

rozmowa
skoncentrowana
na rozpoznaniu
potencjału
do radzenia sobie
w rozwiązywaniu
problemów
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Modele wsparcia w obszarze kariery
Model doradztwa
zawodowego
model for vocational
guidance

Model
poradnictwa kariery
model for
career counseling

Model poradnictwa
w konstruowaniu życia
model for life-design
counselling

rozwijanie wiedzy
o radzącym się

ocenianie stanu rozwoju
jednostki

konstruowanie karier poprzez
małe opowieści

pogłębianie wiedzy
o zawodach i rynku
pracy (informacji
zawodowej)

ukierunkowywanie
rekonstruowanie małych
radzącego się na najbliższe opowieści i tworzenie
zadania rozwojowe
z nich „dużych historii”

„dopasowanie” osoby
do miejsca w świecie
pracy

rozwijanie postaw,
przekonań i kompetencji
niezbędnych jednostkom
w realizacji ich zadań

ko-konstruowanie
następnego (nowego)
epizodu własnej historii /
kariery
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Strategie wspierania w procesie konstruowania kariery
Etapy prowadzenia rozmowy
Koncentracja na rozwiązaniu problemu

Koncentracja na budowaniu rozwiązań

(D. Brown, L. Brooks, 1984)

(J. Milner, P. O’Byrne 2007)

• zdefiniowanie problemu
przez klienta
• określenie celów porady
z punktu widzenia klienta
i doradcy
• zawarcie umowy doradczej
• analiza deficytu informacji
• faza diagnozy
• wypracowanie alternatyw
postępowania
• ewaluacja porady i przygotowanie
na niepowodzenie

• opisanie problemu (Jak jest?)
• opracowanie dobrze
sformułowanych celów (Jak chcę
żeby było?)
• poszukiwanie wyjątków (Kiedy
zdarza się że nie dostrzegam tego
co mi przeszkadza?)
• poszukiwanie rozwiązań
• ocena postępów działania osoby
radzącej się w trakcie spotkań
i po ich zakończeniu.
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