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Geneza projektu – bezradność u progu dorosłości 

Naukowcy wskazują, że rozwój w okresie tzw. „dorosłości” (są to lata 17 do 25-30) to 

„osiągnięcie dojrzałości, które obejmuje zarówno sferę fizjologiczną, intelektualną, emocjonalną, 

osobowości, jak i społeczną. W okresie dorosłości zaznaczają się następujące trendy rozwojowe: 

(1) stabilizacja własnej tożsamości; 

(2) nawiązywanie głębszych związków interpersonalnych, co związane jest z uwolnieniem się od 

samego siebie, a wyczuleniem na potrzeby innych; 

(3) pogłębienie dziedzin aktywności: praca, nauka, zainteresowania; 

(4) wyraźniejsze dostrzeganie problemów moralnych i etycznych; 

(5) wzrost znaczenia troski nie tylko o najbliższych, ale również o wszystkich potrzebujących i 

cierpiących. 

Zdaniem Havighursta jest to okres najbardziej indywidualny i samotny w tym sensie, że 

jednostka lub – częściej – dwie jednostki muszą działać przy minimum społecznej uwagi i 

pomocy w rozwiązywaniu najważniejszych zadań życiowych” (Kielar-Turska, 2000). 

Nic zatem dziwnego, że wkraczanie w „dorosłość” to często najtrudniejszy okres naszego życia! 

Można go porównać do startu samolotu, który rozpędza się na pasie startowym i w pewnym 

momencie pilot musi pociągnąć drążek i oderwać się od ziemi. Często pojawia się wtedy 

niepewność, a nawet bezradność, nierzadko kryzysy rozwojowe i rozmaite tendencje 

ucieczkowe: w alkohol, narkotyki, przestrzeń wirtualną...  

Praktyka doradztwa zawodowego przynosi >ilustracje< tych prawidłowości rozwojowych. Oto 

historia Krzysztofa. Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej trafia chłopiec, który uczy cię w w 

technikum; poszedł tam, bo tak chcieli rodzice; w gimnazjum nie miał najlepszych wyników w 

nauce. Pojawiły się „trudne” zachowania. Trafia na 6 miesięcy do ośrodka wychowawczego. 

Dostaje leki psychotropowe. Badania skłonności zawodowych pokazują, że jest to bardzo 

wartościowa osobowość, która powinnna znaleźć się w klimacie humanistyki. Zatem liceum było 

by odpowiednim pasem "startowym" do kariery zawodowej. Wydaje się, że lepiej radziłby sobie 

w takim klimacie, bo miałoby to dla niego większy „sens”2. 

Takich młodzieńców mamy opisanych w naszej dokumentacji wielu. To nas skłania do 

pogłębionej refleksji. 

                                                             
1 Informacje o autorze:  
Dr Henryk Jarosiewicz pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie 

Psychologii Zarządzania. Zajmuje się m.in. zarządzaniem szkołą, psychologią różnic indywidualnych 
(charakterologia) oraz poradnictwem zawodowym. Kontakt: h.jarosiewicz@psychologia.uni.wroc.pl. 
Kieruje też poradnią psychologiczną „Nowe Życie”; kontakt: www.kapitalkariery.pl  

2 Zobacz artykuł „O sensie decyzji zawodowych”; jest to referat wygłoszony na zjeździe SDSiZ RP w 
Kielcach (26-28 września 2013 r). 

mailto:h.jarosiewicz@psychologia.uni.wroc.pl
http://www.kapitalkariery.pl/
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Cel projektu – pomoc w paradygmacie doradztwa kariery  

Myślenie rozwojowe 

Sytuacja Krzysztofa jest typowa. Typowa, jeśli myślimy rozwojowo. Spójrzmy na tabelę poniżej: 

Całożyciowy rozwój zawodowy

Dzieciństwo

Dzieciństwo

Wczesne 
dzieciństwo

0-5

Temperament

Cele 
zmysłowe

Pierwszy zastój
5-7

Dystans 
osobowy

Kontemplacja

Późne 
dzieciństwo

Okres 
obiektywny

7-11

Charakter

Kultura 
bycia

Młodość

Dorastanie

Wiek 
przekory
11-15

Identyfikacja

Cele 
„relacyjne”

Dojrzewanie 
umysłowe

15-17

Kryzys 
wartości

Cele 
życiowe

Dorosłość
(wczesna dorosłość)

Okres 
harmonizacji

17-21

Osobowość

Cele
zawodowe

Wiek 
młodzieńczy

21-25

Osobowość
zawodowa

Powołanie

29

 

Rysunek 1: Całożyciowy rozwój zawodowy (za: (Kreutz, 2005); poszerzone przez autora (HJ) 

Ten młody mężczyzna znajduje się w trudnym okresie p r z e j ś c i a  od okresu Dorastania do 

tzw. wczesnej Dorosłości. Dorastanie to okres pięciu-siedmiu lat, który zaczyna się w 5-6 klasie 

szkoły podstawowej. Wówczas dobrze wychowany uczeń wchodzi w tzw. „wiek przekory”. 

Przestaje być dzieckiem, a zaczyna być młodym mężczyzną. Pojawiają się tzw. cele >relacyjne<, 

tj. wchodzenie w relacje kobieco-męskie. Akcja hormonalna (mocne wydzielenie testosteronu) 

powoduje, że zaczyna się rewolucja na każdym poziomie rozwoju: biologicznym, emocjonalnym 

i osobowościowym. Chłopcy wchodzą do męskiej grupy koleżeńskiej i obserwują świat w 

zupełnie n o w e j  o p t y c e : optyce relacji „damsko-męskich”. Zaczyna zawiązywać się 

dojrzałe „ja”: „ja” młodego mężczyzny, który szuka wzorca identyfikacji. Jeszcze nie podejmuje 

tej roli, ale staje się wrażliwym obserwatorem. Oczekuje od swojego ojca, aby był przykładem 

idealnej relacji mężczyzny do kobiety – jego matki. Pojawiająca się „przekora” to wymaganie 

ideału; tak, jak kibic sportowy wymaga dobrej gry od swojej drużyny, tak młodzy mężczyzna 

wymaga od ojca: „bądź wspaniały i… zaproś mnie do swojej grupy”.  

Tymczasem ojciec często postrzega to inaczej: chłopak opuszcza się w nauce, szkoła wysyła 

alarmujace sygnały; „dzieje się” coś złego. Traktuje swego syna dalej jak dziecko, a nie jak 

młodego mężczyznę. Ten czuje się zlekceważony i zagniewany. Aby udowodnić swoją 

męskość, ucieka się do zachowań agresywnych; testosteron – to skłonność do agresji. Jak te 

impulsy ukierunkować? Jeśli jest wrażliwy, to często staje bliżej matki, która go rozumie. 
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W takim „stanie” wkracza w kolejny okres: „kryzys wartości”. Jest to piękny czas, który określam 

jako okres filaretów i filomatów (za Mickiewiczem). Pojawiają się „cele życiowe”, czyli takie 

wartości, które stają się osią dojrzewającej osobowości. Okres częstych nerwic i załamań, 

zwłaszcza u chłopców wrażliwych. 

Krzyś do nich należy; ma charakter, który określamy jako Uczuciowiec. Jego dyspozycje 

charakterologiczne to wysoka Emocjonalność i znacznie niższa Aktywność. Odczytujemy: osoba 

z bardzo dużym potencjałem rozwojowym, która nie radzi sobie z rozwijaniem własnej 

aktywności, która ma braki sprawnego działania. Typ bardzo Refleksyjny, posiada wielki ideały, 

których nie ma siły urzeczywistniać. A to oznacza grę wyobraźni i związane z tym lęki. 

Dodajmy jeszcze jedną, ważną uwagę na temat współczesnego młodego mężczyzny. Żyje on w 

świecie, w którym pochłania dużo estrogenów. Po pierwsze, w naturalnym cyklu biologicznym, 

estrogen wytwarzany jest z… testosteronu (jest to zadanie enzymu, który nosi nazwę 

aromatazy). Również środowisko jest „bogate” w tą substancję chemiczną: tuczone kurczaki, 

wiekszość pokarmów, a nawet butelki plastikowe, w których przechowujemy napoje. Pojawia 

się zatem huśtawka hormonalna: przejście od dużego testosteronu i agresywności – do 

wiekszego estrogenu i pasywności (wrażliwości). Stabilizuje się to dopiero około 25 roku życia! 

Do tego czasu żyje on w konflikie, między pragnieniami wielkich czynów, a nadwrażliwością i 

lękiem. Niestety, nie spotkaliśmy w naszej praktyce psychiatry, który przed zapisaniem leków 

(uspokających, a często psychotropowych) zalecił by zbadanie poziomu hormonów. A od tego 

należałoby zacząć. Co zatem robimy? 

Rozmawiamy na temat rozwoju. Przyjęliśmy następującą zasadę: nie analizujemy wyników 

badań (czy to charakteru, czy to skłonności zawodowych), lecz analizujemy – doradca i młody 

klient – proces rozwojowy i jego swoistej >logice<. A jest to logika pełna konfliktów i kryzysów. 

Wielką pomocą jest koncepcja „dezintegracji pozytywnej” Kazimierza Dąbrowskiego3. Wskazuje 

ona na wielkie i pozytywne znaczenie kryzysu wartości. To nie tylko „kryzys wartości”, ale i 

„wartość kryzysu”! Tą wartość trzeba dostrzec i nazwać. W tym czasie (lat 14-17) należy 

stworzyć sobie własne cele życiowe i własne sposoby ich realizacji. A to oznacza: zbudować 

własny charakter. 

Charakter, rozumiany jako indywidualny styl postępowania, zawiązuje się w dwóch okresach: 

lata 7-11 (szkoła podstawowa), a potem w latach dojrzewania umysłowego (14-17). W 

dojrzewaniu umyslowym pojawiają się trzy ważne, sokratejskie rzec można, pytania: Skąd 

wychodzę? – Kim jestem? – Ku czemu zmierzam? Jest to pytanie o własną tożsamość. 

Jest szkodliwym złudzeniem, iż doradca zawodowy dla młodzieży – młodych mężczyzn i 

młodych kobiet – ma do rozwiązania wyłącznie problem szkolne i zawodowy. Są to problemy 

ż y c i o w e . Dlatego lepszym założeniem jest paradygmat kapitału kariery. „Kapitał kariery” 

jest to potencjał woli i emocji, jaki należy zainwestować w życiu. Jak to przekazać młodym 

klientom? 

Opracowaliśmy „Atlas Doradcy”, który pełni taką samą funkcję jak mapa dla geografa: można na 

nim pokazać zasadnicze prawidła rozwojowe. W rozmowie staramy się pokazać, że okres 

rozwojowy, który określamy jako „dorosłość”, to wejście w życie. Życie to więcej, niż znane do 

tej pory sytuacje rodzinne, koleżeńskie i szkolne. Młodzi ludzie nie potrafią jasno myśleć o 

                                                             
3 Na temat wykorzystania koncepcji dezintegracji pozytywnej zobacz też: „O teorii dezintegracji 

pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-egzystencjalnego modelu rozwoju osoby” 
(Jarosiewicz, O teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w świetle dynamiczno-
egzystencjalnego modelu rozwoju osoby, 2014 (w druku)). 
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swoim życiu. Zwykle je przeżywają, uwikłani w nierozwiązane konflikty z wcześniejszych 

okresów rozwojowych. Dlatego nie potrafią >poderwać< swojego samolotu w górę i wziąć 

odpowiedzialności za swoje wybory i decyzje życiowe. 

Warunkiem sprawnego i twórczego inwestowania swoich talentów jest dojrzała osobowość. 

Osobowość jest to struktura umysłowa. Składają się na nią ważne dla danej osoby relacje ze 

światem. Dlatego pierwszym zadaniem doradcy zawodowego (życiowego) jest pomóc młodemu 

czlowiekowi w zrozumieniu siebie i w jasnym myśleniu o życiu – jako życiu. Nie jest to łatwe 

nawet dla nas, doradców zawodowych, ludzi chciałoby się rzec – dojrzałych.  

Osobowość zawodowa jest tylko u s z c z e g ó ł o w i e n i e m  tej osobowości, jaką każdy z nas 

sobie wypracowuje. W karierze zawodowej trzeba być najpierw p e w n y m  swej męskości 

mężczyzną, a dopiero potem inżynierem czy ekonomistą. Spotykamy klientów, którzy >rzucają< 

swoją karierę zawodową po 30-ce, ponieważ nie rozwiązali tych zasadniczych problemów. 

Jeszcze raz wrócę do Havighursta: dorosłość „jest to okres najbardziej indywidualny i samotny 

w tym sensie, że jednostka lub – częściej – dwie jednostki muszą działać przy minimum 

społecznej uwagi i pomocy w rozwiązywaniu najważniejszych zadań życiowych”. To niestety 

częsta sytuacja. Nasze rozpoznanie sytuacji rozwojowej Krzysztofa było następujące: należy do 

osób, które wymagają >dłuższgo rozbiegu< na pasie startowym życia. Lepsze warunki dla 

dojrzewania znajdzie w Liceum, niż w technikum. Sam mówi o sobie, że jest filozofem. W 

ośrodku wychowawczym jako jedyny czytał książki. Interesuje się psychologią. 

Jakie jest rokowanie? Naturalna dezintegracja rozwojowa, jeśli stanie się „pozytywną”, pozwoli 

mu na pogłębiony rozwój. Wszystkie drogi w dziedzinie humanistyki będą stały przed nim 

otworem. Ale jest i rokowanie niekorzystne. Przy braku pomocy może pogrążyć się w stanie 

dezintegracji. Aktualnie jest to tzw. osobowość schizoidalna, czyli jest to typ osoby wycofanej w 

głąb siebie, z dużymi trudnościami komunikacji z otoczeniem, co jest związane z brakim 

zdolności do trafnego nazywania swoich stanów. Mówi: „coś się ze mną dzieje”. Przypomina to 

stany depresyjne, a w istocie jest to natura melancholiczna, głęboko przeżywająca świat 

wartości kulturowych, bezradna wobec wyzwań, jakie niesie ze sobą życie: szkoła, zawód, 

odpowiedzialność za siebie, a w perspektywie za innych (założenie rodziny). To rodzi „bojaźń i 

drżenie” (mówiąc językiem egzystencjalistów). 

Nazwaliśmy nasze przedsięwzięcie „Projekt 15+” w związku z obserwacją, że w tym okresie (15-

25(30) lat) >sieją się< psychozy. Dla nas, jako specjalistów, jest to wyzwanie, nasza misja: 

konieczna jest pomoc szczególnie utalentowanej młodzieży! Potrzebna jest też profilaktyka. 

Pamiętajmy, że świat oferuje im teraz >leki< szczególnie niebezpieczne: środki odurzające (tzw. 

dopalacze), przestrzeń wirtualną, itp., a to wszystko sprzyja >odlotom< w urojenia. 

Nazwaliśmy ten zespół objawów „syndromem Ikara”. Młodzieńczy idealizm sprzyja brawurze w 

życiowych zmaganiach. Mimo ostrzeżeń (ojciec Ikara – Dedal, jak pamiętamy, ostrzegał swego 

syna, aby nie szybował zbyt wysoko), zdarzają się mniejsze lub większe życiowe katastrofy.  

Profilatyka 

Klinicyści jako „zachowanie zaburzone” określają takie, które posiada dwie cechy: brak realizacji 

zadań, jakie niesie życie i/lub brak zdolności do zaspokajania własnych potrzeb (Lewicki, 1978). 

W doradztwie kariery wprowadziliśmy określenie relacji autotelicznych, oraz relacji 

instrumentalnych. Relacje autoteliczne to relacje zależności, tj. takie, które są konieczne dla 

życia i rozwoju. W jezyku metafory mówimy, że dom musi być zbudowany przy źródle. Kiedy 
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potrzeby rozwojowe rosną, to konieczna jest zmiana źródła. Początkowo źródłem tym jest 

matka, potem ojciec (i matka), potem grupa koleżeńska (i ojciec z matką), potem niezbędne jest 

nawiązania relacji miedzyosobowej z partnerem/partnerką (a grupa i rodzice stają się dalszym 

tłem), w końcu trzeba wejść w relację z wartościami, które ukierunkują życie osobiste i 

zawodowe (okres dojrzewania umsyłowego, 14-17 lat). Ale życie to nie tylko relacje 

autoteliczne, ale też i działania instrumentalne. Porównujemy jest do tego, co powstaje obok 

źródła; jest to jakiś rewir, na którym trzeba pracować, polować itd. Czasem również i tu 

pojawiają się trudności. Zmienny rynek pracy oznacza, że te >łowiska< kurczą się, że trudno się 

zorientować w tym co „dzieje się” w terenie. Na łowiskach pojawiają się zadania 

s p r a w n o ś c i o w e .  

Najogólniej rzecz biorąc, relacje autoteliczne określają pożądany klimat, zaś relacje 

instrumentalne - wypracowaną kulturę. Czerpiąc ze źródeł, na bazie dojrzewających relacji 

autotelicznych, podmiot >buduje< swój temperament, charakter,a w końcu mentalny obraz 

siebie i świata zawodowego. Temperament – to naturalne >narzędzia pracy<; jeden jest szybki, 

drugi wolny, charakter – to >warsztat pracy<; jeden staje się poukładany, a drugi ma wszędzie 

artystyczny nieład na biurku, zaś osobowość – to ten >rynek pracy<, na którym człowiek może 

skutecznie inwestować swoje talenty.  

Postrzegamy młodego człowieka jako inwestora, jako kapitalistę, który pragnie racjonalnie 

inwestować swoje „zasoby” w środowisku zawodowym. Czasem potrzebuje przewodników. 

Taką wizję osoby i jej rozwoju zawodowego staramy się przekazać nie tylko nauczycielom i 

rodizcom, ale przede wszystkim młodym ludziom w okresie „dorosłości”. Przeszkodą jest uboga, 

lub mało sprawna, samowiedza. Samowiedza jest „papierkiem lakmusowym” dojrzałości do 

podejmowania wyborów i dedyzji zawodowych. Wbrew potocznemu mniemaniu, nadmiar 

informacji (Internet, telewizja, blogi itd.) nie zawsze jest tu pomocą. Niezbędna jest wiedza 

odpowiednio ustrukturalizowana. A ponadto – określony język jej przekazu. 

W „Projekcie 15+” wypracowaliśmy praktyczny język komunikacji z klientami. Nie jest to rzecz 

łatwa, bo treści, jakie trzeba przekazać młodemu klientowi nie są banalne. Dotyczą jego życia i 

rozwoju, są bardzo osobiste.  

Sądzimy, że rola rodziców i wychowawców w okresie „dorastania” i wczesnej „dorosłości” musi 

ulec zmianie. Przestają oni być rzecznikami swojej kultury i techniki, a stają się partnerami w 

budowaniu nowej kultury i nowej techniki. Ich rola przypomina tą, jaką prezentował Sokrates: 

są akuszerami kariery zawodowej. Młodzi ludzie wnoszą ze sobą w świat olbrzymi potencjał 

talentów. Są to jednak często talenty nierozpoznane, nienazwane, a w konsekwencji też nie 

wykorzystane. A tymczasem jest to nasze dobro wspólne. Jest to wielkie wyzwanie. Wymaga to 

pewnego przygotowania i dysponowania odpowiednimi pomocami. 

Specjalistyczna pomoc: kwalifikacje i narzędzia 

Celem Projektu 15+ jest specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna młodzieży w 

radzeniu sobie z problemami kariery zawodowej na współczesnym rynku pracy. Pomoc tą 

świadczymy w nowym paradygmacie poradnictwa - jako doradztwo kariery. W paradygmacie 

tym kluczowe znaczenie na kapitał kariery. Kapitał kariery są to wszelkie dyspozycje osoby, jej 

talenty, które może ona aktywnie zainwestować na rynku pracy. Warunkiem skuteczne 

inwestowania swego kapitału na rynku jest samowiedza: skąd wychodzę? – kim jestem? – ku 

czemu zmierzam? 
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Metodą podniesienia samowiedzy jest nowoczesna diagnoza dyspozycji zawodowych. Badamy je 

na każdym z trzech „poziomów”: temperament, charakter i obraz siebie i świata (osobowość). 

Najistotniejsze są umysłowe skłonności zawodowe, jednak tych nie można zrozumieć i 

zinterpretować poza posiadanym typem emocjonalności i charakterem. Tak, jak fundament w 

domu określa jego stabilność i warunkuje usytuowanie kolejnych pięter, tak temperament 

mocno warunkuje dalszy rozwój zawodowy. Perspektywa całożyciowa w kształceniu doradców 

polega właśnie na myśleniu o procesie rozwojowym i o jego uwarunkowaniach. 

Na podstawie pogłębionej diagnozy wspieramy młodzież w podejmowaniu dojrzałych decyzji 

edukacyjnych i zawodowych. Rozwijamy też działania profilaktyczne w związku z licznymi 

kryzysami rozwojowymi, jakie pojawiają się w tym okresie. Celem Projektu 15+ jest dotarcie do 

każdego młodego człowieka z podstawową informacją o jego charakterze i skłonnościach 

zawodowych. 

Jesteśmy grupą doradców zawodowych związanych z psychologią losu. Los człowieka kształtują 

jego wybory, stąd nasza dewiza brzmi: wybory kreują los! Wybory zawodowe kształtują los 

zawodowy, to jest bieg kariery zawodowej. Doradzamy naszym klientom jak mądrze rozegrać 

ich karierę poprzez dojrzałe wybory i decyzje zawodowe.  

Warunkiem dojrzałych wyborów jest pogłębiona samowiedza (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). 

Dzięki nowoczesnym metodom diagnozy skłonności zawodowych (Obrazkowy Test Zawodów 

M. Achtnicha) pomagamy naszym klientom zdiagnozować ich predyspozycje. Stają się one ich 

„kapitałem kariery”. Kapitał kariery są to wszelkie dyspozycje osoby, jej talenty, które może ona 

aktywnie zainwestować na rynku pracy.  

Dopracowaliśmy nowe sposoby analizy wyników testu: analizę poziomów rozwojowych i 

analizę typologiczną (Jarosiewicz, 2012). Dysponujemy nowoczesnym systemem diagnozy 

skłonności przez Internet. Dlatego możemy dotrzeć do każdej szkoły, również powiatowej. Nie 

jest to jedniak diagnoza z automatu. Jądrem naszego systemu jest doradca - Ekspert, który 

analizuje wyniki i określa typ potencjału i kompetencje zawodowe.  

Oferta – rozwój w kierunku kompetencji 

Oferujemy młodzieży szkół średnich kompleksową diagnozę skłonności zawodowych 

połączoną z opinią przygotowaną przez ekspertów doradztwa kariery. Na czym polega 

wartość takiej ekspertyzy? 

Specyfiką naszego doradztwa kariery jest myślenie rozwojowe. Widzimy przygotowanie do 

kariery zawodowej jako rozwój, którego wytworem są trzy dopełniające się struktury: 

temperament, charakter i osobowość. Są one zintegrowane tak, jak trzy piętra budowli – piętra 

niższ warunkują wyższe.  

Ponadto wyróżniliśmy trzy zasadnicze grupy problemów zawodowych: zabezpieczenie 

materialne, rozwój zawodowy i wartościowe relacje w pracy. Pierwsza grupa to planowanie 

kariery pod kątem zaptrzebowania rynkowego (i związanych z tym zarobków; to zadanie 

reliaują Centra Informacji Zawodowej). Ale kariera musi mieć fundament w harmonijmym 

rozwoju. Są to dwa dopełniające się aspekty: klimat i kultur docelowej organizacji (firmy, 

stowarzyszenie itd.). Klimat związany jest z relacjami w miejscu pracy. Osoba ma gotowość 

pracy w jednych warunkach, a traci ją, kiedy warunki są niekorzystne; są to pożądane 

(wartościowe) relacje autoteliczne. Diagnzujemy te relacje za pomocą badania skłonności 

zawodowych Testem Achtnicha (Achtnich, 2010). Jeśli klimat dopełni się w nabytej kulturze, to 
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mówimy,ze wykształca się charakter zawodowy. Diagnozujemy to badając temperament i 

charakter.  

Nierzadko spotykamy niespójność pożdanego klimatu i kultury placówki kształcenia 

zawodowego, a potem firmy, która staje się miejscem pracy. Wówczas pojawia się kryzys. 

Wspieramy młodzieży w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi w taki, aby był to rozwój 

ukierunkowany na możliwe do nabycia kompetencje.  

Natomiast dla nauczycieli i wychowawców (również dla rodziców), pedagogów i dyrektorów 

przygotowaliśmy informację o „zasobach”. Pozwala to z większym zrozumieniem obserwować 

losy ucznia w szkole. Ale nie tylko w szkole. Konieczne jest metodyczne obserwowanie losów 

absolwentów. W naszym wydaniu jest to monitorowanie losów talentów na rynku pracy. 

15 plus – dla Gimnazjalisty 

Diagnoza skłonności zawodowych w klasie trzeciej gimnazjum pozwala oszacować zarówno 

„poziom” rozwoju osobowości, jak i „typ” aktywności zawodowej. Jednak z uwagi na dużą 

dynamikę zmian rozwojowych badanie takie należy powtórzyć w okresie liceum bądź 

technikum, przed decyzją o dalszym przebiegu kariery zawodowej. 

15 plus – dla szkół ponadgimnazjalnych 

Okres zwany „dojrzewaniem” zamyka się około 17-18 roku życia; młodzież wkracza wówczas w 

okres tzw. harnonizacji, w którym ideał „ja”, zarysowany w okresie wcześniejszym(dojrzewania) 

przyobleka się w konkretne sposoby jego realizacji. Znaczenia nabiera wówczas decyzja o tym, 

jaka szkoła wyższa będzie najodpowiedniejsza dla danej osoby. Zaś w dalszej perspektywie 

pojawia się nie tylko optymalna praca, ale i jakaś grupa zawodów. 

15 plus – dla pedagoga i nauczyciela 

Zadania, jakie stają przed szkołą to nie tylko nauka i wychowanie, ale też przygotowanie do 

kariery zawodowej na bardzo zmiennym dziś rynku pracy. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

jaką świadczy szkoła młodzieży w tym zakresie, polega na „wspieraniu uczniów, metodami 

aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania 

kariery zawodowej oraz udzielania informacji w tym zakresie” (§. 2, p. 8)4 Ale jest to też 

„wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami” (j.w., p. 4) oraz „podejmownaie działań 

mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych” (j.w., p. 14). Pomoc ta jest 

organizowana m.in. w formie „zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu” (j.w., 

§ 7 p 4) i „porad dla uczniów” (p. 5) oraz „porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i 

nauczycieli” (p. 6). 

Do zadań pedagoga i psychologa w tym zakresie należy m.in. „diagnoza indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych” wykonywana w celu określenia niepowodzeń edukacyjnych”, a 

także wspierania talentów(§. 23). Jednym ze sposobów realizacji tych zadań jest "pomoc 

rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów" (§. 23 p. 7) oraz "wspieranie nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” (p. 8). 

                                                             
4 Zob. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach, par. 2 p. 8. 
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Cenną pomocą metodyczną w tym zakresie jest Internetowy system do diagnozy skłonności 

zawodowych o nazwie „Doradcazawodu.pl”. Co oferuje ten system doradcy zawodowemu w 

szkole? 

- dotarcie z bezpłatną informacją zawodową do każdego ucznia, 

- materiał do metodycznej pracy nad dojrzałą decyzją zawodową o dalszym kształceniu, 

- pomoc w sytuacji kryzysowej: wahanie co do trafności wyboru szkoły, 

- pomoc w tworzeniu „indywidualnyc planów działania” uczniów, 

- pomoc w przygotowaniu konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli, 

- orientację w strukture dyspozycji zawodowych konkretnych klas, na tle innych klas i na tle 

całej szkoły. 

15 plus – dla doradcy zawodu 

Do zadań doradcy zawodu należy m.in. (§ 25) 

1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3)prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

6)wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W Projekcie 15+ oferujemy doradcy zawodu: 

- Szkolenia specjalistyczne z diagnozy skłonności zawodowych i z diagnozy charakteru; 

- Szkolenia specjalistyczne na temat procesu doradczego przygotowwującego młodzież do 

podjecia dojrzałej decyzji zawodowej; informacje na stronie www.kapitalkariery.pl; 

- dostarczamy narzędzi, które ułatwiają "pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej" młodzieży; 

- pomoc w "prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej"; 

15 plus – dla dyrektora placówki 

Co oferujemy szkołom? Lakonicznie to ujmując oferta nasza pozwala nie tylko skutecznie 

"łowić", ale i "rozwijać" talenty w szkołach. Szkoła jest bardzo swoistą "firmą", w której ma 

miejsce ukierunkowany rozwój, czyli - w języku psychologii pracy - przetwarzanie zasobów, tj. 

talentów na wytwory jakimi są kompetencje życiowe i zawodowe. Dyrektor placówki 

oświatowej ma w swej misji, jak każdy menedżer, „sprawne i skuteczne przetwarzanie zasobów 

na wytwory” (Griffin, 1998). Staje przed nim zadanie twórczego „zagospodarowania” talentów 

uczniów. Wymaga to planowania, organizowania pracy i monitorowania jej wyników. 

Pierwszym krokiem ku temu jest diagnoza zasobów, pod kątem ich optymalnego 

wykorzystania w kształceniu zawodowym. Internetowy system „doradcazawodu.pl” pozwala nie 

tylko na kompleksową ekspertyzę zawodową dla konkretnych uczniów, ale też na uzyskanie 

całościowej wiedzy o populacji, na opisy poszczególnych klas bądź profili kształcenia oraz na 
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opracowanie pogłębionego profilu absolwenta. Wiedza taka pozwala na racjonalne 

gospodarowanie talentami. 

Diagnoza skłonności zawodowych młodzieży "na wejściu" pozwoli na trafniejsze wybory ścieżek 

edukacyjnych, oraz na podjęcie przez młodzież długofalowej pracy nad sobą. Jej finałem będzie 

dojrzała decyzja zawodowa o dalszym kształceniu lub pracy. 

Współpracujemy z doradcami zawodowymi w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz 

skupionymi w uczelnianych Biurach Karier. Zaś na terenie szkoły projekt realizujemy we 

współpracy z pedagogami, doradcami zawodowymi i nauczycielami. 
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