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ORIENTACJA I PORADNICTWO ZAWODOWE 
JAKO POMOC W ROZWOJU ZAWODOWYM

Orientacja zawodowa i poradnictwo zawodowe rozumiane jest jako pomoc w roz
woju zawodowym jednostek lub grup, w której osoby pomocy tej udzielające (doradcy) 
odwołują się przede wszystkim do sfery poznawczej (orientacja zawodowa), emocjonalnej i 
motywacyjnej (poradnictwo zawodowe) osobowości. Pod pojęciami tymi rozumie się nie 
tylko udzielanie jednostkom i grupom pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych 
dotyczących wyboru kierunku kształcenia, zawodu czy pracy, ale i pomoc w szerzej rozu
mianych kwestiach związanych z rozwojem zawodowym. Należałoby tu wymienić np. 
pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji i poszerza
niu już  posiadanych, wspieranie w sytuacji bezrobocia. W szczególnych przypadkach może 
być pomocą udzielaną pracodawcom .

Nie rozstrzygając w tym miejscu kwestii terminologicznych, różnic i podo
bieństw, a także wzajemnej zależności pojęć: orientacja zawodowa i poradnictwo zawodo
we, stwierdzić można, że orientacja zawodowa obejmuje wszystkie działania, których 
celem jest rozpowszechnianie informacji o zawodach i pomoc w poznaniu samego siebie 
oraz skojarzenie tych dwóch zakresów; odnosi się głównie do poznawczej i intelektualnej 
sfery osobowości człowieka. Natomiast pojęcie poradnictwo zawodowe odnosi się przede 
wszystkim do wpływu na emocjonalną i motywacyjną sferę osobowości człowieka. Można 
jednak stwierdzić, że niekiedy trudno jest jednoznacznie oddzielić zakres działań należący 
do orientacji zawodowej od zakresu poradnictwa zawodowego.

W literaturze z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk ekonomicznych 
można spotkać wiele definicji i ujęć pojęcia: rozwój zawodowy, a także różne jego koncep
cje. T. Nowacki stwierdza, że rozwój zawodowy to droga rozwoju zawodowego jednostki 
od fazy zaznajamiania z obszarami ludzkiej działalności gospodarczej i kulturalnej, poprzez 
fazę przygotowania ogólnozawodowego, do okresu przygotowania zawodowego. Potem 
następują okresy rozwoju zawodowego, awansów i osiągnięć aż do zakończenia pracy 
zawodowej, która jednak nie kończy aktywności pracowniczej. Fazy rozwoju zawodowego 
zależą w wysokim stopniu od instytucji społecznych, określających aktywność jednostki i 
jej udziału w procesach kształcenia i procesach pracy1. Według D. Supera rozwój zawodo
wy jest procesem rośnięcia i uczenia się, któremu podporządkowane są wszelkie przejawy 
zachowania zawodowego. Jest to stopniowy wzrost i zmiany zdolności jednostki do okre
ślonych rodzajów zachowania zawodowego oraz powiększania jej repertuaru zachowania

1 T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, Warszawa 2004, s. 217.
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zawodowego. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie aspekty rozwojowe, które mogą być 
odniesione do pracy2.

Można stwierdzić, że różni autorzy określają rozwój zawodowy w zbliżony spo
sób, zwracając szczególną uwagę na zmiany zachodzące w osobowości jednostki w rezul
tacie relacji, w jakie wchodzi ona z pracą zawodową w trakcie przesuwania się po drodze 
zawodowej.

Rozwój zawodowy jest doskonaleniem siebie w wymiarze ogólnym jak i zawodo
wym, postrzeganym jako nabywanie coraz to nowych dyspozycji zawodowych, umożli
wiających rozwiązywanie coraz bardziej złożonych problemów w trakcie wykonywania 
pracy zawodowej3. W sytuacji istniejącego w Polsce bezrobocia rola i znaczenie orientacji i 
poradnictwa zawodowego nabierają szczególnego znaczenia, wzrasta rola doradców zawo
dowych jako osób zajmujących się działalnością z tego zakresu. Należy liczyć się z faktem, 
że coraz więcej osób, zarówno młodzieży jak i dorosłych będzie korzystało z ich usług 
poszukując pomocy w rozwiązaniu swoich problemów związanych z rozwojem zawodo
wym. Wiele z nich staje przed problemem wyboru drogi edukacyjnej czy zawodowej, kie
runku kształcenia, dokształcania czy doskonalenia zawodowego, znajduje się w sytuacji 
braku pracy, jej poszukiwania, zmiany lub utraty, i nie wszyscy umieją sobie z tym pora
dzić. W dzisiejszych realiach polskiego rynku pracy trudności w rozwoju zawodowym stają 
się dla wielu osób przeszkodami, których nie mogą samodzielnie pokonać, zadaniami, które 
zdają się przerastać ich możliwości. Wraz z powstaniem wolnego rynku pracy szczególne
go znaczenia nabrała problematyka orientacji i poradnictwa zawodowego. Instytucje pań
stwowe przestały być odpowiedzialne za losy zawodowe jednostek, ich rola zaczęła spro
wadzać się przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających jednostce korzy
stanie z różnych form pomocy w tym zakresie.

Bezrobocie w Polsce stało się wyzwaniem dla instytucjonalnych form administra
cji państwowej, samorządowej, organizacji gospodarczych, społecznych, edukacyjnych. 
Uwidoczniło słabe punkty dotychczasowego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego 
funkcjonującego głównie wśród dzieci i młodzieży. Szkołocentryczny system stał się mało 
efektywny w sytuacji bezrobocia. Zaistniała potrzeba jego zmian i dostosowania do nowej 
sytuacji rynku pracy.

Problem poradnictwa zawodowego obejmuje niemal wszystkie istotne kwestie 
ludzkiej egzystencji: ekonomię, politykę, psychologię, filozofię, a także postęp społeczny. 
Orientacja i poradnictwo zawodowe obejmuje wszelkie działania i usługi realizowane w 
instytucjach edukacyjnych, agencjach pośrednictwa pracy i innych organizacjach niosących 
pomoc realizujących programy szkoleniowe dotyczące rozwoju zawodowego człowieka4.

2 D.E. Super, Vocational Development: a framework for research, New York 1957. Cyt. za 
J. Budkiewicz, Dynamika życia zawodow ego w świetle psychologii, [w:] Szkoła, Zawód, Praca. 
Problemy szkolnego poradnictwa zawodowego. Charakterystyki zawodów, Warszawa 1969, s. 37.

3 Z. Wołk, Rozwój zawodowy na tle życia, Profesjologia, Nr 1/2005, s. 40.
4 A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne 

metody i strategie pom ocy bezrobotnym. Poznań 1995, s. 33.
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Najpełniej orientacja i poradnictwo zawodowe rozwinęły się w ramach systemów 
edukacyjnych, dlatego też w Polsce dominuje jeszcze tendencja do łączenia ich z systemem 
oświaty. Niemniej jednak, jak już wspomniano wcześniej, wyzwania wolnego rynku pracy 
powodują, że działalnością z tego zakresu zajmują się też instytucje działające poza syste
mem edukacji, przede wszystkim sieć urzędów pracy. Poradnictwo zawodowe jest trakto
wane tutaj jako jedna z aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu, obok innych, takich 
jak pośrednictwo pracy, przekwalifikowania osób bezrobotnych czy pomoc w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej na własny rachunek (pożyczki).

Działania z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego nie są ograniczone do 
jakiejś szczególnej grupy wiekowej lub zawodowej, mogą dotyczyć wszystkich osób w 
dowolnym momencie rozwoju zawodowego, a zatem: młodych ludzi, którzy nie wiedzą 
jaki zawód jest dla nich odpow iedni, dorosłych pracowników, którzy muszą zmienić pracę 
lub zawód lub dostosować się do nowych zajęć ze względu na zwolnienia grupowe, prze- 
branżowienia, postęp techniczny lub z przyczyn osobistych, kobiet, które wchodzą lub 
wracają na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu; osób pozostających na zasiłku 
i powracających po dłuższym okresie bezrobocia, które potrzebują pomocy w dostosowaniu 
i zmianie kwalifikacji zawodowych5.

W Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku (z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że poradnictwo zawodowe i informa
cja zawodowa należą do podstawowych usług rynku pracy. Poradnictwo zawodowe polega 
na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego za
wodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stano
wiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Wymienia się też następujące zasady poradnictwa:
■ Dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób po

szukujących pracy oraz pracodawców,
* dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
■ równości w korzystaniu z usług doradztwa zawodowego bez względu na 

narodowość, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orien
tację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związ
kową,

■ swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
■ bezpłatności usług poradnictwa zawodowego,
■ poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących 

pracy, korzystających z poradnictwa zawodowego6.
W Polsce obecnie poradnictwo zawodowe funkcjonuje w ramach dwóch re

sortów:

5 Doradztwo zawodowe w zarysie. Warszawa 1993, s. 7-8
6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Dz U. Nr 99, poz. 1001, r. 10, art. 38 wraz ze zmianami z dnia 28 lipca 2005 roku.
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a. resortu edukacji -  orientacja i poradnictwo zawodowe dla dzieci i mło
dzieży prowadzone przede wszystkim w takich instytucjach jak: szkoły ogólnokształ
cące i zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy,

b. resortu pracy i spraw socjalnych -  doradztwo dla osób dorosłych, prowa
dzone przede wszystkim w urzędach pracy, tworzonych przy nich Centrach Informacji 
Zawodowej oraz prywatnych agencjach rozwoju i doradztwa personalnego.

Należy jednak podkreślić, że młodzież szkolna również korzysta z usług urzędów 
pracy, które dysponują na ogół bogatszym wyposażeniem w materiały informacyjne niż 
placówki edukacyjne.

Jakie nowe zadania dla orientacji i poradnictwa zawodowego wynikają ze zmian 
zachodzących w ostatnich latach w naszym kraju?

Można stwierdzić, że związane są one przede wszystkim z powstaniem wolnego 
rynku pracy wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Wybór zawodu dokonywany przez młodzież w polskim systemie szkolnym przed 
ukończeniem szkoły ogólnokształcącej (gimnazjum lub ponadgimnazjalnej) nie musi być 
w dzisiejszych warunkach wyborem na całe życie. Każdy młody człowiek powinien sobie 
zdawać sprawę z tego, że być może w przyszłości stanie przed koniecznością zmiany 
swego wyuczonego zawodu czy specjalności, nawet jeżeli starannie przemyślał i starał się 
planować przebieg swojej kariery zawodowej. Powinien zostać na taką ewentualność przy
gotowany -  i stanowi to jedno z nowych zadań orientacji i poradnictwa zawodowego.

Innym, istotnym zadaniem jest zachęcanie młodzieży do rozszerzania swoich 
kwalifikacji zawodowych poza te, które zdobywa się w szkole.

Chodzi to o swoiste „inwestowanie w siebie” -  korzystanie z pozaszkolnych form 
kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań, nabywanie nowych kwalifikacji równolegle 
ze szkolnymi, jak  np. dodatkowe uczenie się języków obcych, kursy komputerowe i inne. 
Te dodatkowe wiadomości i umiejętności mogą być w przyszłości decydujące przy przyj
mowaniu do pracy, stwarzają większe szanse na rynku pracy, a w pewnych okolicznościach 
mogą stać się też zawodem.

Kolejne nowe zadanie orientacji i poradnictwa zawodowego -  to ukształtowanie 
zarówno u młodzieży, jak i u osób dorosłych, umiejętności radzenia sobie z bezrobociem. 
W gospodarce rynkowej zjawiska tego nie da się uniknąć, ale można nauczyć się jak z nim 
sobie radzić. Bezrobocie należałoby w tym przypadku traktować jako swoiste wyzwanie, 
sytuację trudną, ale nie beznadziejną, której być może trzeba będzie stawić czoła i znaleźć 
wyjście.

Wiąże się z tym następne ważne zadanie dla poradnictwa zawodowego w nowych 
warunkach -  przygotowanie młodzieży i dorosłych do radzenia sobie na wolnym rynku 
pracy, w warunkach konkurencji, a więc kształcenie umiejętności studiowania i wybierania 
ofert pracy, prezentowania swoich kwalifikacji i możliwości, stałej gotowości do dosko
nalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Nowe zadanie orientacji i poradnictwa zawodowego to także uświadamianie mło
dzieży i dorosłym, że drogą do znalezienia swego miejsca na rynku pracy może stać się
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obecnie stworzenie swojej własnej firmy i zapewnienie miejsca pracy nie tylko sobie, ale i 
innym ludziom.

Przedstawione tu zadania orientacji i poradnictwa zawodowego związane są ściśle 
z pomocą w rozwoju zawodowym i wydaje się, że tak też powinno się obecnie określać 
działalność z tego zakresu. Rozwój zawodowy jednostki zależy, jak wiadomo, od wielu 
czynników, jest procesem obserwowalnym, dającym się wyróżnić wśród wielu procesów 
życia człowieka, jest pożądanym, organizowanym, kontrolowanym i ocenianym społecznie 
procesem „wrastania” młodych ludzi w nurt życia i pracy zawodowej ludzi dorosłych. 
Rozpoczyna się w środowisku rodzinnym, a jego wyraźniejsze przejawy uwidaczniają się 
w środowisku przedszkolnym, szkolnym, pozaszkolnym i poszkolnym. Dzieci gromadzą 
wiedzę o prostych narzędziach pracy człowieka, o samej pracy, o zawodach, o czynno
ściach zawodowych, opanowują proste czynności robocze, wyrażają swoje nastawienie 
prozawodowe, a nawet „wybierają” dla siebie określone zawody i czynności. Młodzież 
uczy się zawodu wybranego, w wybranej szkole. Dorośli pracują w wyuczonym lub po
krewnym zawodzie i doskonalą swoją wiedzę o pracy i umiejętności działania. Emeryci 
służą często swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i pracowniczym ludziom mło
dym, wchodzącym w życie zawodowe dorosłych. Rozwój prozawodowy dzieci i młodzieży 
przejawia się głównie w ich wiedzy prozawodowej i zawodowej, wyobrażeniach, nastawie
niach i postawach zawodowych, motywacji wyboru zawodu, trafności i trwałości decyzji 
wyboru zawodu, jego pomyślnym uczeniu się i osiąganiu kwalifikacji zawodowych na 
poziomie zasadniczym, średnim lub wyższym. Rozwój zawodowy dorosłych pracujących 
przejawia się głównie w wytworach ich pracy, jej racjonalizacji, usprawnianiu, doskonale
niu, wynalazczości i patentach. Szczególnie ważnymi formami rozwoju zawodowego są: 
dokształcanie, doskonalenie się oraz samodoskonalenie społeczno -  zawodowe7.

Według K. Czarneckiego: rozwój zawodowy jest to taki ukierunkowany proces 
przemian świadomości i zachowania się jednostki, który powstaje w wyniku współzależne
go oddziaływania na siebie przedmiotu i podmiotu, przejawiającego się w określonych 
formach jej aktywności społeczno -  kulturowej, poszukiwaniu swego miejsca w podziale 
pracy, twórczym przekształcaniu siebie i swojego środowiska materialnego, społecznego i 
kulturowego8.

W aktualnej sytuacji na rynku pracy występuje jednak wiele zjawisk, które mogą 
być przeszkodą w rozwoju zawodowym jednostek. Wymienić tu należy, przede wszystkim, 
zmiany w strukturze zatrudnienia wymuszane przez szybki rozwój nauki i techniki, a także 
bezrobocie będące dziś zagrożeniem dla każdej jednostki w wieku produkcyjnym. Wielu z 
nich jednostka często nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie i wtedy potrzebna jest po
moc doradcy zawodowego. Doradca zawodowy jest potrzebny w każdym okresie rozwoju 
zawodowego, począwszy od okresu dzieciństwa i młodości aż do wieku emerytalnego. Jego 
zadaniem jest nie tylko niesienie pomocy osobom mającym problemy w sferze zawodowej, 
ale i tym, którzy chcą tych problemów w przyszłości uniknąć i nauczyć się sami je  rozwią

7 K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie, Radom 1996, s. 28-29.
8 Tamże, s. 32.
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zywać. Działalność z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego stwarza szansę prze
ciwdziałania i rozwiązania wielu z nich , pod warunkiem jednak, że działalność z tego 
zakresu podejmowana będzie odpowiednio wcześnie, już wśród ludzi młodych . Może to 
pozwolić na uniknięcie wielu pomyłek i trudności w rozwoju zawodowym, a tym samym 
stwarza szansę na uczenie odpowiedzialności za własny los i ukształtowanie potrzeby ko
rzystania z usług poradnictwa zawodowego. Istotna jest tu również świadomość, że do
radztwo zawodowe daje szansę przeciwdziałania bezrobociu.

Rec. B. Pietrulewicz
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