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W literaturze anglosaskiej upow szechniany jest term in „edukacja karierow a”, który 
w stylistyce polskiej słusznie jest kwestionowany. M imo to rozpoczniem y rozw ażania 
niniejsze od  w ykładni zachodniej.

„Edukacja karierow a” to  kategoria, k tórą stosunkow o rzadko m ożna spotkać w li
teraturze przedm iotu. Nie m ożna jej utożsam iać z term inem  „edukacja zaw odow a”, bo
wiem edukacja karierow a jest p rzeznaczona dla wszystkich (dzieci, m łodzieży i osób 
dorosłych) w ram ach instytucji edukacyjnych lub innych miejsc realizacji program ów  
tego typu i nie ogranicza się ona jedynie do rozw oju określonych um iejętności zawo
dowych. Nie m ożna jej też sprow adzać do „orientacji karierow ej” czy też „poradnictw a 
karierow ego”, choć pozostaje  z nimi w ścisłym zw iązku, jednocześnie stym ulując ich 
rozwój (H err, Cram er, 2001 , s. 67; Korcz, Pietrulewicz, 2003 , s. 85). Z anim  jednak  zo
stanie zdefiniow any interesujący nas rodzaj edukacji, w yjaśnienia wymaga pojęcie wyj
ściowe, czyli „ka rie ra” .

Zagadnieniam i związanymi z karierą zawodową zajm uje się obecnie wiele dyscyplin 
wiedzy, k tóre  m ożna ująć w  ramy nauk o zachow aniu człowieka w  pracy. O becnie ter
miny: kariera, kariera życiowa lub zawodowa wypierają terminy: w ybór zaw odu, rozwój 
zawodowy, czy też p raca zawodowa. W  Polsce p rzed  1989 r. w ybór zaw odu był trakto
wany jako jednorazow a decyzja, a nie jako proces długo trw ający w czasie. W  krajach 
Europy Zachodniej i w USA, w latach siedem dziesiątych, odchodzono  już od tej na
zwy, zastępując ją pojęciem  w ybór kariery  (career choice), k tóry jest bliższy polskiem u 
określeniu w ybór drogi zawodowej lub w ybór drogi życiowej. Takiego też rozum ienia 
kariery zaczęto używać w  Polsce w  połow ie lat dziew ięćdziesiątych (W ojtasik, 2003 , 
nr specjalny, s. 3 4 3 -3 4 4 ) .

Term in kariera jest pojęciem  wieloznacznym . W  języku potocznym  używany jest 
z odcieniem  pejoratyw nym , czego wyrazem  jest znaczenie słowa karierow icz, albo
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wyraźnie pozytywnym — przykładem  jest zwrot: „robić błyskotliwą k a rie rę” . Słowo 
kariera pochodzi z języka francuskiego od wyrazu: carrière, k tóre oznacza to r wyści
gowy; bieg; kariera , zaw ód, z późnego łacińskiego: (via) carraria — droga dla wozów, 
z łacińskiego: carrus — wóz (Kopaliński, 2000 , s. 254). W  Polsce słowo kariera  najczę
ściej jest rozum iane zgodnie z jego francuskim  znaczeniem . K ariera jest zatem  pojm o
w ana w tradycyjny sposób jako w spinanie się po  szczeblach zawodowych, pow odzenie 
w życiu. Term in ten jest kojarzony najczęściej z sukcesem  zawodowym . W  pow szech
nym rozum ieniu  oznacza kolejne przesuw anie się jednostki z pozycji niższych ku po
zycjom coraz wyższym w hierarchii społecznej. Definicje encyklopedyczne kariery  uj
mują ją jako drogę rozw oju zawodowego łub aw ansu społecznego; kolejne zdobywanie 
coraz wyższych stanowisk (kariera pionowa) i/lub specjalizacji (kariera poziom a) (Penc, 
1997, s. 186).

jeśli przyjąć sposób myślenia, że kariera to osiągnięcie sukcesu, aw ansu, popu larno
ści, uznania czy też pełnienie prestiżowych funkcji zawodowych, to znaczyłoby, że wiele 
osób nie m oże mówić o niej w  odniesieniu do siebie, a p rzecież o tak  rozum ianej ka
rierze wielu marzy, nie w ierząc rów nocześnie, że jest ona w zasięgu ich możliwości — 
kariera  to sukces, a ten  jest zarezerw ow any dla wybranych. Jednak także  oni realizują 
swoje kariery, bow iem  zgodnie z angielskim rozum ieniem  słowa career, oznacza ona 
przebieg życia, w  tym  życia zawodowego i bywa określana jako droga zaw odow a, ży
ciowa. K ariera jest w ięc sekwencją zajęć zawodowych i pozazaw odow ych, jakie czło
wiek wykonuje w ciągu całego życia. M arek Suchar tw ierdzi, że: „w arto  chyba rozsze
rzyć znaczenie tego słowa tak , aby m ożna nim było objąć całe życie zaw odow e danej 
osoby” . K ariera w tym przypadku obejm uje całość życia zaw odow ego jednostki i ozna
cza historię zatrudnienia, uwzględnia poziom  zajmowanych stanowisk, treść pełnionych 
funkcji, zdobyte kom petencje oraz osiągnięcia i sukcesy zw iązane z pełnieniem  tych 
funkcji. K ariera będzie wówczas drogą, jaką przechodzi jednostka w  trakcie rozwoju 
zawodowego i zdobyw ania dośw iadczeń zawodowych (2003 , s. 5 1 -5 2 ) .

Dziś — jak słusznie zauw aża Bożena W ojtasik — kariera m oże być postrzegana, ja
ko m ozaika epizodów  życia (por. ryc.), gdyż życie przestaje być ciągiem  powiązanych 
ze sobą zdarzeń , a droga życiowa jest rozbita na epizody i nie da się przew idzieć do 
końca jej przebiegu. Te niepow iązane epizody tw orzą mozaikową karierę (wielobarwną, 
w ielokształtną, w ielopoziom ow ą). K ariera jako droga życiowa jest jedną z narracji bio
graficznych (jest osobistą narracją) („Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr specjal
ny 2003 , s. 345).
W spółcześnie kariera  jest poszarpana, mozaikowa i niepew na. M oże zarów no następo
wać przeskok  p rzez kolejne fazy rozwoju zawodowego, życiowego, jak i cofnięcie do 
poprzednich  faz. Trafne jest spostrzeżenie autorki, iż nie dziwi już fakt, że coraz czę
ściej kobiety rodzą pierw sze dziecko po  40. roku życia, że zainteresow ania rozwijane 
są dopiero  po 60. roku  życia i że nabywa się wówczas nowe kw alifikacje, a także, że 
n iektóre dzieci w w ieku 12 lat pracują, a do szkoły idą osoby po  50. roku  życia (tam że,
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R y c i n a
Ewolucja te rm inu  w ybór zaw odu

Źródło: B. W o j t a s i k, Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Te- 
raźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 2003, numer specjalny, s. 344.

s. 347). W  obecnych czasach pew ne jest to, że osobom  dokonującym  w yboru kariery 
po trzebna będzie odpow iednia pom oc, k tórą  zapew nić m oże m iędzy innymi właściwa 
edukacja. Szczególne znaczenie ma to  dla młodych ludzi, którzy po trzebu ją  w sparcia 
w podejm ow aniu  decyzji życiowych i zawodowych, w tym w projektow aniu  kariery.

Jedną z grup m łodych ludzi są studenci. S tudent to  człowiek stojący na progu doro
słości, często po raz pierw szy zdany na własną sam odzielność zarów no w życiu codzien
nym, jak i w nauce. M łodzież w okresie studiów ma wielkie szanse na rozwój własnej 
osobowości. Możliwości rozwojowe studenta zależą nie tylko od jego potencjału rozwo
jowego, ale rów nież od w arunków , w których potencjał ten m oże się realizować. W ska
zuje się, że „szkoły wyższe są środow iskiem  zdolnym wpływać na k ierunek  i dynam ikę 
przekształceń osobowościowych studiującej m łodzieży” (Jaskot, 1994, s. 11).

Jednym ze znaczących aspektów  rozwoju człowieka jest rozwój zawodowy. Celem 
edukacji akadem ickiej jest wspom aganie studentów  w  procesie ich rozwoju, w  tym roz
woju zawodowego. S tudent (w perspektyw ie teorii rozwoju zaw odow ego) znajduje się 
na „jakimś” etapie rozwoju zawodowego, dlatego że dokonał już pew nego w yboru prze
strzeni zawodowej, w której chciałby się usytuować. K azim ierz C zarnecki p rzez term in 
rozwój zawodowy rozum ie: „społecznie pożądany i ukierunkow any proces przem ian 
ilościowych i jakościowych człowieka, w arunkujących jego świadomy, celowy, aktywny, 
kontrolow any i odpow iedzialny udział w kształtow aniu sam ego siebie i p rzez  to swoje
go bliższego i dalszego o toczenia” (2005, n r 1, s. 20).

Obecnie coraz częściej podkreśla się, iż rozwój zawodowy oznacza dynamiczny zwią
zek między człow iekiem  i jego pracą. Takie aspekty w rozw oju osobistym , jak rozwój 
sam ośw iadom ości dzięki wykonywanej pracy, kreow anie w łasnego w izerunku w związ
ku z pracą — akcentują szczególny wpływ rozwoju zawodowego na całokształt życia czło
wieka (W aters, 1996, s. 240). W arto także mieć św iadom ość faktu, iż p raca zawodowa
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nigdy nie odbywa się w  próżni, a jej istnienie i w arunki w ystępow ania zawsze w iążą 
się z otoczeniem , kształtow anym  p rzez aktualną rzeczywistość. Dlatego też w rozw a
żaniach w spółczesnych podkreśla  się konieczność uw zględniania aktualnego kontek
stu społeczno-ekonom icznego w  myśleniu o rozw oju zawodowym. Jest to  zasadne tym 
bardziej, że, jak zauw aża Zygm unt W iatrow ski, rozwój zawodowy człow ieka obejm u
je nieodzow ną część składową ogólnie rozum ianego rozw oju człow ieka (2005, nr 1, 
s. 33). W  tej sytuacji edukacja na poziom ie wyższym staje się istotnym  czynnikiem  roz
woju zaw odow ego i p lanow ania kariery zawodowej p rzez m łodzież studencką. To wła
śnie od edukacji oczekuje się pom ocy i w sparcia, jakiego pow inna udzielać młodej jed
nostce w  budow aniu  w łasnego życia, w radzeniu  sobie z w yzw aniam i w spółczesności. 
To w spom aganie i w spieranie jest szczególnie pom ocne na tym etapie rozw oju młodej 
osoby, na którym  staje się ona głównym sprawcą zm ian sam ego siebie, a nie zawsze ma 
dość siły i kom petencji, by podejm ow ać trafne decyzje dotyczące własnej osoby (Ku- 
biak-Szymborska, 2005 , nr 2 5 -2 6 , s. 32). Celem edukacji akadem ickiej jest w spom aga
nie studentów  w  procesie ich rozwoju, w  tym rozwoju zawodowego. Interesującym  „roz
w iązaniem ” w tym względzie wydaje się więc w prow adzenie w toku studiów elem entów 
edukacji w zakresie p lanow ania kariery  zawodowej, czyli „edukacji karierow ej” .

Edukacja w  zakresie planow ania kariery zawodowej jako istotny k ierunek  eduka
cji pojawiła się w  latach siedem dziesiątych. Jej początków  m ożna doszukać się w Sta
nach Z jednoczonych. Sam term in „edukacja karierow a” został „wymyślony” p rzez Ja
m esa Allena (ówczesnego K om isarza ds. Edukacji) i użyty po raz pierw szy w 1970 r. 
podczas zjazdu Krajowego Stow arzyszenia D yrektorów  Szkół Średnich. Rok później 
edukacja karierow a została uznana p rzez jego następcę — Sidneya M arlanda za spra
wę priorytetow ą o randze  państwowej. D ata ta  — 1971 r. — postrzegana jest p rzez nie
których za dzień narodzin  edukacji karierow ej (zaprzecza to ewolucyjnej natu rze  tej 
koncepcji, rozw ijanej w  form ie innowacji edukacyjnych już od początku  lat sześćdzie
siątych XX w.). W  1974 r. U rząd ds. Edukacji USA określił w arunki, uznając celowość 
przeprow adzenia  gruntow nej reform y edukacji, polegającej na w łączeniu w jej obszar 
istotnych elem entów  om aw ianej edukacji (Korcz, Pietrulew icz, 2 0 0 3 , s. 86).

Aktualnie „edukację karierow ą” (career education) definiuje się jako: „ogół doświad
czeń, dzięki którym  dana osoba zdobywa w iedzę i właściwy stosunek  do własnej oso
by i pracy oraz um iejętności pozw alające jej na zidentyfikow anie, wybór, planow anie 
i przygotow anie się do pracy oraz innych opcji życiowych, potencjalnie składających się 
na karie rę” (Hoyt, 1978; za: H err, Cram er, 2001 , s. 56). Przez to  pojęcie rozum ie się 
również „wysiłek ukierunkow any na zm ianę akcentu w  am erykańskim  systemie edukacji 
oraz działania społeczeństw a m ające na celu w sparcie jednostki w  zdobyciu i wykorzy
staniu p rzez  nią wiedzy, um iejętności i postaw  niezbędnych, aby p raca  zaw odow a 
stała się znaczącą, produktyw ną i satysfakcjonującą częścią jej życia” (tam że, s. 56). 
Niekiedy term in  ten stosow any bywał zam iennie z term inem  „orien tacja  karierow a” ; 
używano go rów nież do „opisania procesu  w łączania koncepcji rozw oju kariery do tre
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ści i m etod program ow ych, dzięki k tórem u przedm ioty  akadem ickie m ogą być przy
datne w praktycznych zagadnieniach związanych z p racą lub poznaw aniem  własnej 
osoby” (tam że, s. 58). N adając m u różne znaczenia, podkreślano  przy  tym  po trzebę 
system atycznego zajęcia się spraw am i wpływającymi na zm ianę właściwych relacji po 
m iędzy nauką a pracą, w  szczególności dotyczącymi przygotow ania uczniów  do zrozu
m ienia zależności pom iędzy określonym i opcjam i/m ożliw ościam i edukacyjnym i a im
plikacjam i wynikającymi z nich przy wyborze i przystosow aniu się do pracy zawodowej 
(tam że, s. 58).

O gólna koncepcja edukacji karierow ej obejm uje system atycznie prow adzone i do
brze skoordynow ane ze sobą działania w ram ach siedm iu podstaw ow ych celów, okre
ślających istotę tego rodzaju  edukacji. Celami tymi (wytyczonymi w 1987 r. p rzez am e
rykańską Krajow ą Sieć L iderów  Edukacji Karierowej) są:

— upow szechnianie i w spieranie partnerskiej w spółpracy pom iędzy sektorem  pry
watnym, a system em  edukacji,

— w yposażenie osób w ogólne um iejętności zw iązane z zatrudnialnością/adaptacyj- 
nością/prom ocyjnością,

— udzielenie pom ocy w zakresie rozbudzenia św iadom ości karierow ej, zdobycia 
um iejętności poszukiw ania i podejm ow ania decyzji (nabywanie um iejętności poszuki
wania możliwych rozw iązań problem ów  karierow ych i podejm ow ania trafnych decy
zji dotyczących kariery, niezależnie od wieku),

— przeprow adzenie reformy edukacji polegającej na w prow adzeniu ukierunkow ania 
na problem  kariery  w  program ach szkolnych,

— w ykształcenie św iadom ości, że p raca jest istotnym elem entem  stylu życia,
— pow iązanie nauki z p racą tak, aby możliwe było dokonyw anie lepszych wyborów 

w obu tych dziedzinach,
— ograniczanie wpływu uprzedzeń  i stereotypów  w  celu ochrony w olnego w yboru 

kariery (H err, C ram er, 2 0 0 1 , s. 65).
Edukacja karierow a była początkow o w Stanach Z jednoczonych w prow adzona do 

szkół podstaw ow ych i średnich. Podobne koncepcje realizow ano następnie w  szkołach 
wyższych, bowiem  tradycyjne usługi w  zakresie pośrednictw a (placem ent services) zosta
ły rozszerzone o działania w spierające rozwój kariery, w tym m.in. kursy podejm ow a
nia decyzji, sem inaria na tem at poszukiw ania pracy, w arsztaty  pośw ięcone znaczeniu 
specjalizacji naukowej w  przyszłej pracy zawodowej, w prow adzenie specjalnych kom
puterow ych system ów  orientacji zawodowej w  szkołach wyższych, opracow anych spe
cjalnie na różne potrzeby  studentów  (od nowo przyjętych po  studentów  ostatnich lat) 
w zakresie rozw oju kariery  (tam że, s. 58).

Edukacja karierow a jest zjawiskiem, którego zasięg nie jest jedynie ograniczony do 
Stanów Zjednoczonych. Początki tego zjawiska obserw ow ać m ożna było niem al równo
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cześnie w różnych k ra jach 1, k tóre  w kraczały w taką fazę rozw oju społecznego, w któ
rej zw iązek pom iędzy nauką a p racą przybierał nowe i n iezależne formy, a stw orzenie 
siły roboczej zdolnej do postępu  indywidualnego i w zrostu  narodow ej produktyw no
ści zajmowały uw agę rządzących w  tych krajach. Podobnie jak  w  S tanach Z jednoczo
nych, realizow ano tam  koncepcje w łączania zagadnień związanych z rozw ojem  karie
ry do przedm iotów  szkolnych i akadem ickich, organizow ano zajęcia i kursy poświęcone 
podejm ow aniu decyzji, tw orzono centra zasobów  kariery, rozszerzano  kontakty szkół 
ze społecznością lokalną, wspierano inne mechanizmy zw iązane z planow aniem  kariery 
w szkołach, m inisterstw ach pracy lub innych instytucjach lokalnych (tam że, s. 59).

K oncepcje edukacji karierow ej były i są różne, zależą one bow iem  od polityki kra
ju, w arunków  gospodarczych, tradycji kulturowych, czy też rozum ienia pojęcia w olne
go w yboru, opartego na rzetelnych informacjach. W  zw iązku z tym niem ożliwe jest bez
pośrednie przeniesienie któregoś z realizowanych modeli do w arunków  innego kraju, 
gdyż zachodzi konieczność dostosow ania treści program ów  orientacji i edukacji karie
rowej do poziom u uprzem ysłow ienia, specjalizacji i zróżnicow ania zaw odow ego kon
kretnego państw a (tam że, s. 59).

Zważywszy, że Stany Z jednoczone są w czołówce krajów  pod  w zględem  przełoże
nia koncepcji edukacji karierowej na praktyczne m odele działania, w arto  przybliżyć po
krótce w ypracow ane na tym terenie m odele tej edukacji, w tym: m odel szkolny (model 
w szechstronnej edukacji karierow ej), model bazujący na dośw iadczeniu lub zatrudnie
niu, model dom owy oraz m odel wiejski (Korcz, Pietrulew icz, 2003 , s. 88).

M odel szkolny (school-based model) ma na celu ożywienie edukacji pop rzez  w pro
w adzenie do program u nauczania od przedszkola do szkoły średniej i dalszych zadań 
edukacji w  zakresie planow ania kariery służących osiągnięciu przez każdego z uczniów 
następujących rezultatów  nauki: ukształtow anie wizji własnej osoby w kontekście spo
łeczeństw a zorientow anego na pracę; pozytywne nastaw ienie do pracy, szkoły i społe
czeństwa oraz poczucie satysfakcji wynikające z pomyślnych dośw iadczeń w tym za
kresie; uform ow anie cech osobistych służących rozwojowi kariery, takich jak: szacunek 
do sam ego siebie, w iarygodność, wytrwałość, inicjatywa, zaradność; realistyczne zro
zum ienie zależności pom iędzy św iatem  pracy a nauką; uśw iadom ienie w ielu możliwo
ści rozw oju kariery  w  świecie pracy; możliwości podjęcia za trudn ien ia  we właściwej 
specjalności zawodowej na poziom ie gwarantującym  efektywność pracy lub kontynu
ację edukacji (lub jedno  i drugie) (H err, C ram er, 2001 , s. 6 2 -6 3 ; Korcz, Pietrulewicz, 
2003 , s. 88).

1 Australia, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Holandia, kraje skandynawskie, kraje byłego Związku 
Radzieckiego, Hiszpania oraz Niemcy (wtedy jeszcze NRD i RFN) znajdowały się wśród krajów, które wpro
wadziły pewne formy edukacji w zakresie planowania kariery już pod koniec lat sześćdziesiątych i na po
czątku lat siedemdziesiątych (Herr, Cramer, 2001, s. 59).
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Kolejny model, bazujący na doświadczeniu lub zatrudnieniu  (experience-based model 
lub employer-based m odel) opracow ano w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb 
w zakresie nauki szerokiej rzeszy młodych ludzi w w ieku od 13 do 18 lat, którzy potrze
bują znacząco innych opcji edukacji od aktualnie im oferowanych. M odel ten traktuje 
społeczność lokalną jako swoiste laboratorium  naukow e, k tóre  m oże zapew nić wiele 
różnych możliwości prow adzenia indywidualnych doświadczeń w świecie pracy zawodo
wej. W  szczególności, uczniowie objęci takim i program am i realizują indywidualne pro
jekty, łącząc naukę z p racą zaw odow ą, odbywają staże zaw odow e lub też korzystają 
z innych jeszcze możliwości oferowanych im w społeczności lokalnej, a zwłaszcza w ist
niejących zakładach pracy (tam że, s. 63, s. 8 8 -8 9 ).

N astępny to  m odel dom owy (hom e/com m unity-based model), k tóry  oparty  jest na 
społeczności lokalnej i opracow any w celu zaspokojenia indywidualnych po trzeb  w  za
kresie rozw oju kariery  osób dorosłych, w  tym rów nież i tych, którzy zainteresow ani 
byli pozostan iem  w  dom u, jak  też kobiet rozważających m ożliwość pow rotu  na rynek 
pracy po okresie związanym  z wychowaniem  dzieci. W  m odelu tym dom  pełni rolę 
tzw. centrum  edukacyjnego w połączeniu z takimi elem entam i, jak edukacyjny program  
telewizyjny (dotyczy on problem ów  związanych z rozwojem  kariery, m a na celu stworze
nie u jego odbiorcy m otywacji do nauki dla kariery, przedstaw ienie inform acji o istnie
jących m ożliw ościach takiego rozwoju oraz przeszkolenie w zakresie pew nych um ie
jętności zawodowych); system edukacji domowej lub środowiskowej (wykorzystywanie 
telewizji, radia, program ów  korespondencyjnych i pakietów  instruktażow ych); a także 
zajęcia pośw ięcone planow aniu  kariery w społeczności lokalnej, zapew niające pom oc 
w zakresie orientacji i poradnictw a karierow ego. M odel ten  jest p róbą  zwiększenia 
praw dopodobieństw a za trudnien ia  i możliwości rozwoju zaw odow ego osób dorosłych, 
które zakończyły naukę w szkole (tam że, s. 63, s. 89).

O statn im  ogólnokrajow ym  m odelem  jest m odel wiejski (rural/residential-based  
model), k tóry  zaw iera program  pom ocow y dla całych rodzin  żyjących w  społeczności 
wiejskiej, szczególnie dotkniętych patologiami i bezradnością społeczną, ubóstw em  eko
nomicznym, chronicznym  bezrobociem , a także nieum iejętnością radzenia  sobie z pro
blem am i dotykającym i rodzinę. M odel ten  zakłada w szechstronne oddziaływ anie na 
życie rodzinne poprzez: zapew nienie nauki do poziom u szkoły średniej włącznie, ofertę 
edukacji zawodowej i w  zakresie rozw oju kariery, szkolenia dla rodziców , pom oc so
cjalną i zdrow otną, zajęcia kulturalne i rekreacyjne. Celem tego jest uczynienie wszyst
kich członków tych rodzin sam owystarczalnym i finansow o i praw idłow o funkcjonują
cymi w  społeczeństw ie (tam że, s. 6 3 -6 4 , s. 8 9 -9 0 ).

Przedstaw ione m odele niewątpliw ie charakteryzuje troska o rezu lta ty  kształcenia, 
zapew nienie wszystkim  uczn iom /studen tom  możliwości system atycznej sam ooceny 
i planow ania rozwoju kariery. Ż aden z powyższych modeli nie jest uniwersalny. Tym nie
mniej, na podstaw ie prow adzonej (od 1 0 -1 5  lat) ewaluacji edukacji karierow ej, moż
na określić najw ażniejsze w spólne elem enty tych m odeli, a w śród  nich to, iż:
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— cechuje je w yraźne i ciągłe w sparcie adm inistracji;
— ich cele są uznane za priorytetow e p rzez dany okręg szkolny, instytucję szkolnic

twa wyższego lub zakład pracy (postrzegane są jako istota misji danej instytucji ukie
runkow anej na osiągnięcie konkretnych zachow ań p rzez uczniów, studentów  lub pra
cowników);

— mają charakter planowy i integracyjny w danym środowisku; nie są przypadkowym 
dodatkiem  lub działaniem  pobocznym  przydzielonym  do zakresu  obow iązków  wybra
nej grupy specjalistów  (przedstaw iciele wszystkich grup kadry  pedagogicznej, perso 
nelu zakładu pracy oraz przedstawiciele społeczności lokalnej zaangażow ani w  działania 
w  zakresie tej dziedziny edukacji b iorą udział w ich planow aniu, ze skuteczną pom ocą 
wybranych grup  doradczych);

— przeznaczone są odpow iednie środki na systematyczne planow anie działań i przy
gotowanie kadry, a ponad to  opiera się te procesy na założeniach teoretycznych i p rak
tycznych badaniach  zachow ań w procesie rozw oju kariery tak , aby w łaściw ie uwzględ
niony został nie tylko problem  „jak”, ale i „dlaczego” realizow ać program y edukacji 
karierowej;

— dośw iadczenia praktyczne (praktyki, zaplanow ane wycieczki, obserw acja miej
sca pracy i inne) m ają na celu rozszerzenie zakresu w łączania elem entów  edukacji ka
rierowej do program ów  nauczania i w zm ocnienie ich oddziaływ ania. Społeczeństw o 
lokalne postrzegane jest jako wielkie laboratorium  naukowe, którego obow iązkiem  jest 
partnersk ie  w spółdziałanie ze szkołą w stw arzaniu najbardziej efektywnych, dostęp
nych możliwości edukacyjnych i zawodowych (H err, C ram er, 2001 , s. 6 6 -6 7 ).

W edług Hoyta p race dotyczące oceny tej dziedziny edukacji wykazują, iż dzięki niej, 
o ile jej założenia są właściwie realizow ane, uczniow ie/studenci m ają możliwości naby
cia um iejętności wpływających na praw dopodobieństw o zatrudnien ia , adaptację zawo
dową oraz rozwój kariery  (awanse) oraz, co rów nież istotne, zw iększa się ich poziom  
osiągnięć szkolnych czy akadem ickich (tam że, s. 65). Z  obserw acji Iwony Korcz i Bo
gusława Pietrulewicza wynika, że badani przez nich studenci zgłaszali przede wszystkim 
zapotrzebow anie na zdobycie um iejętności dokonyw ania w yborów  karierow ych w  za
kresie p lanow ania rozw oju kariery i poszukiw ania zatrudn ien ia , a także inne potrzeby 
zw iązane z karierą , k tóre  dotyczyły: większej wiedzy o swoim potencjale i zain tereso
w aniach, zrozum ienia i identyfikacji celów własnej kariery, większej pew ności odno
śnie osobistych planów  karierow ych, poznaw ania możliwości rozw oju kariery  dosto
sowanej do posiadanych zdolności oraz nabycia um iejętności zw iązanych z procesam i 
globalizacji i czynnego udziału w  zajęciach przygotowujących do kariery  w  wym iarze 
europejskim  (2003, s. 10 1 -1 0 2 ). Stąd też m ożna założyć, że edukacja karierow a (osią
ganie jej celów) będzie skuteczna i efektywna przy w spom aganiu oddziaływ aniem  waż
nych dla jednostki czynników z p rzestrzen i społecznej jej rozw oju życiowego, a szcze
gólnie rozw oju zaw odow ego (tam że, s. 95).
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Przybliżając problem atykę edukacji na rzecz kariery zawodowej, m ożna stwierdzić, 
że głównym jej zadaniem  jest dostarczanie wiedzy mającej na celu:

— dostarczanie inform acji na tem at tzw. ścieżek kariery;
— kształtow anie pozytywnych nastaw ień wobec nauki, pracy i kariery;
— upow szechnianie różnorodnych w zorców  życia (pom aganie w  przekraczaniu  gra

nic stereotypow ych wyborów);
— uśw iadam ianie różnorodności form  spędzania wolnego czasu;
— uśw iadam ianie i pom oc w zaakceptow aniu różnic indywidualnych (talentów, moż

liwości);
— uczenie elastycznego radzenia  sobie ze zm ianam i (różnorodność  dróg realizacji 

celu, elastyczność celów, radzenie sobie z nagłymi zm ianam i);
— kształtow anie/rozw ijanie um iejętności badania i rozum ienia lokalnych i krajo

wych po trzeb , trendów  i możliwości edukacyjnych i zatrudnieniow ych;
— dostarczanie inform acji na tem at przekształceń i wym agań w spółczesnego rynku 

pracy (zmiany zw iązane z globalizacją, konkurencją, postępem  naukowo-technicznym);
— dostarczan ie  inform acji dotyczących przedsiębiorczości i m ałego biznesu (Gwis, 

Serwis Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w K onstantynow ie Łódzkim ).
R ozpatrując zagadnienia zw iązane z edukacją karierow ą w Polsce, należy zauważyć, 

że rozwój tego rodzaju  edukacji w naszym  kraju ciągle jest niewystarczający. Nadal 
jeszcze struk tu ra  polskiego systemu edukacji zaniedbuje podstaw ow e potrzeby  eduka
cyjne dużych grup naszego społeczeństwa. Akcentują to m.in. I. Korcz i B. Pietrulewicz, 
pisząc, iż n iedostatk i te dotyczą adaptacji społeczno-zawodowej, „a co dopiero  mówić 
o pożądanej kreacji karier, pojm ow anych jako now oczesne w zory życia i uśw iadom ie
niu sobie ich socjalizacji. Panuje głęboki rozziew  pom iędzy tym, czego uczy się w szko
łach, a tym co jest wym agane od młodych adeptów  życia po  ich ukończen iu” (2003, 
s. 9 0 -9 1 ).

Dziś nie kw estionuje się z oczywistych w zględów założenia, że rozwój człowieka 
trw a p rzez całe życie, a odzw ierciedleniem  tego faktu jest realizow ana p rzez  niego ka
riera życiowa, której istotny elem ent stanowi kariera  zawodowa. W  zw iązku z powyż
szym należy stw ierdzić, że edukacja z myślą o karierze zawodowej niewątpliw ie powin
na znaleźć właściwe miejsce w naszym  systemie edukacyjnym  i to  na każdym  szczeblu 
kształcenia. W tym kontekście zasadne wydaje się usytuowanie kariery zawodowej w ca- 
łożyciowym rozw oju zawodowym  człowieka (Z. W iatrow ski, 2006).
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