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SKUTECZNE DORADZTWO ZAWODOWE
– JAK TO ZROBIĆ?
Czy łatwo być dzisiaj skutecznym doradcą zawodowym? Dzisiaj tj. w czasach
wszechobecnej niepewności i labilności globalnej cywilizacji. Zmiany społeczne,
gospodarcze, technologiczne, edukacyjne i te dotyczące rynku pracy, tworzą sieć
zależności tak dynamicznych, że doradztwo zawodowe zdaje się przypominać wróżenie
z fusów.

O METODZIE PROJEKTU W DORADZTWIE ZAWODOWYM
Ta powszechna niepewność i zmienność świata pracy powoduje,
że „człowiek staje się przenośnym zestawem umiejętności,
DYNAMIKA DORADZTWA
ZAWODOWEGO ZMIENIA
podążającym od jednego projektu życiowego do drugiego”. O ileż
SIĘ WRAZ Z KONTEKSTAMI
bardziej aktualne jest to spostrzeżenie wobec
doświadczeń
ROZWOJU
ostatnich
tygodni
związanych z pandemią koronawirusa.
CYWILIZACYJNEGO!
Wszystko wokół nas zmienia się w mgnieniu oka, przyrost
wiedzy dokonuje się w tempie wykładniczym. Trudno szacować na
jakie zawody będzie zapotrzebowanie za 10 czy 20 lat i jaka
wiedza wówczas będzie miała charakter pragmatyczny i rynkowy.
Specjaliści wskazują, że można jedynie spróbować wyodrębnić
uniwersalną grupę kompetencji, które nie stracą swojej
aktualności.
Co w tej sytuacji? Jakie modele i metody doradztwa zawodowego
zastosować, które z nich zapewnią skuteczność? Potrzeba
wsparcia młodzieży, zwłaszcza tej, która znajduje się w okresie
przejścia, ze stanu dzieciństwa do dorosłości wymaga, by odwołać się do metod uwzględniających
szerszy ogląd sytuacji oraz sprawne zarządzanie informacją i narzędziami ich oceny.
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Pewne jest to, że współczesne doradztwo nie pozwala na wyznaczanie sztywnych ram.
Pewnikiem jest także to, że formy oddziaływań doradczych muszą dziś uwzględniać po pierwsze
fakt, że ścieżki karier nie przebiegają w sposób tradycyjny – linearny oraz fakt zachodzenia
procesów dzięki którym można urzeczywistnić swój potencjał na rynku pracy.
Dynamika doradztwa zawodowego zmienia się wraz z kontekstami rozwoju
cywilizacyjnego i przeobrażeniami rynku pracy i edukacyjnego. Zwłaszcza nasza edukacja
nie nadążą za tą dynamiką. Jaskrawym przykładem jest tutaj obszar kształcenia zawodowego,
w którym odczuwamy boleśnie likwidację wielu szkół zawodowych z lat 90-tych, i brak szybkich
zmian rynkowych. Doradcy nieustannie informują o zawodach deficytowych w naszym kraju
takich jak pielęgniarki, hydraulicy, programiści czy wykwalifikowani pracownicy budowlani.
Od dłuższego już czasu podkreślamy w naszych działaniach doradczych konieczność
orientacji na kształtowanie elastyczności i adaptacyjności ze względu na charakter rynku
pracy, który według najnowszych analiz określają 3 tendencje: destandaryzacji,
deinstutucjonalizacji i dechronologizacji. Nie wnikając tutaj w szczegóły w pewnym sensie rola
współczesnego doradcy przypomina rolę lekarza, który ma udzielić porady, dobrać lekarstwa,
w sytuacji gdy nie ma jeszcze zdiagnozowanych schorzeń. Jest jednak jasne, że podobnie jak
współcześni nauczyciele mają zmienić się z wykładowców w facylitatorów, którzy w oparciu
o współpracę mają nie tyle przekazywać wiedzę, co kształtować umiejętność krytycznego,
samodzielnego uczenia się, tak również doradcy zawodowi muszą weryfikować metody
i modele swoich oddziaływań.
Cennych inspiracji może tutaj dostarczyć metoda czy też strategia projektu. Swoją krótką refleksję
o tej metodzie opieram na opracowaniu Joanny Nawój-Połoczańskiej* zawierającym opis metody,
kontekst jej powstania oraz przykładowe projekty metodyczne zogniskowane wokół doradztwa
zawodowego, zawodoznawstwa i kompetencji miękkich dla różnych grup wiekowych.

METODA PROJEKTÓW
JEST PROPOZYCJĄ
SZEROKIEGO MODELU
CZY RACZEJ STRATEGII
DORADZTWA MOGĄCEJ
STANOWIĆ WSPARCIE
DLA WSPÓŁCZESNYCH
DORADCÓW
ZAWODOWYCH.
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Metoda projektów jest propozycją szerokiego modelu czy
raczej strategii doradztwa mogącej stanowić wsparcie dla
współczesnych doradców zawodowych. Jest ona zgodna
z mikrotrendem edukacyjnym skupiającym się nie na nauczaniu,
lecz na procesie uczenia się, na odkrywaniu czegoś, a nie na
uczeniu się o czymś. I chodzi przy tym o wprowadzenie do
uczenia się przez całe życie (ang. Lifelong Learning), które
zostało obecnie uznane za wartość samą w sobie i warunek
niezbędny do właściwego funkcjonowania w otaczającym
świecie, szczególnie na rynku pracy.
Metoda projektu wywodzi się z amerykańskiego progresywnego ruchu edukacyjnego opisanego
szczegółowo po raz pierwszy przez Williama Kilpatricka, choć niektórzy autorzy wywodzą ją
z włoskiej akademii z XVI wieku, kształcącej architektów. Warto zaznaczyć, że pojęcie projektu
w tym kontekście oznacza pewien próbny plan działań zawierający określony odpowiednio cel.
W odróżnieniu od planu nie wymaga on elementu akceptacji. Projekt może zawierać różne
warianty działań i jest nastawiony na osiągniecie jakiegoś wyniku.
W PRACY NAD PROJEKTEM UCZNIOWIE GENERUJĄ KONKRETNE PRODUKTY ANGAŻUJĄC SIĘ W PRACĘ
ZESPOŁOWĄ I WYKORZYSTUJĄC WIADOMOŚCI ORAZ POMYSŁY ZACZERPNIĘTE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN.

Strategia ta polega na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego
realizacji tak, by rozwinąć w ten sposób umiejętności miękkie: samodzielnej pracy, zespołowości,
dostosowania się, pomysłowości i wielu innych. Przede wszystkim posiada ona walor wzmożonej
aktywności uczniów w procesie doradczym oraz zmienia go w miejsce wyzwalania twórczości,
sprawczości. Krótko mówiąc polega na zaangażowaniu uczniów w praktyczne rozwiązanie
problemów przez pewien czas. W pracy nad projektem uczniowie generują konkretne produkty
angażując się w pracę zespołową i wykorzystując wiadomości oraz pomysły zaczerpnięte
z różnych dyscyplin. Chodzi o stosowanie wiedzy w działaniu, którego celem jest podniesienie
wewnętrznej motywacji, niezależnego myślenia, poczucia własnej wartości i sprawczości. Nowe
badania z dziedziny neurologii potwierdzają, że efektywność uczenia się jest ściśle warunkowana
przez pracę w zespole oraz motywację wewnętrzną. Zatem ważnym akcentem tej strategii jest
zespołowość oraz zapewnienie sprzyjających warunków do budowania wspólnoty.
Zadania obecne w projektach, jak wskazuje J. Nawój-Połoczańska, mają spełniać następujące
warunki: być same w sobie motywujące, ambitne, interesujące; umożliwiać wykorzystanie różnych
sposobów rozwiązania problemu; pozwalać na zróżnicowany udział w ich wykorzystaniu, ułatwiać
wykorzystanie rozmaitych środków (polisensoryczność); wymagać udziału wiedzy i różnych
umiejętności.
W metodzie projektów ważna jest rola doradcy (nauczyciela) jako facylitatora, który nie jest
szefem kierującym procesem, tylko kimś organizującym warunki procesu doradczego. Nie
jest on w centrum wydarzenia jak dotychczasowy doradca czy nauczyciel, nie zarządza on, nie
kieruje a jedynie wspiera i jest do dyspozycji.
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Istotnym elementem tej metody jest wyjście poza miejsce gabinetu czy szkoły
i dostarczenie bliskich kontekstów. Nie ma tutaj ograniczeń – mogą to być różnego rodzaju
miejsca, instytucje, przedsiębiorstwa, placówki lokalne czy internet. Szczególnej uwagi domaga
się to ostatnie „miejsce”, które dla młodego pokolenia wydaje się być swoistym środowiskiem
naturalnym i zarazem nierzadko źródłem nowych uzależnień i innych kłopotów wieku
dojrzewania.

Uczestnicy doradztwa biorą udział w rozmaitych interakcjach, w konkursach, w burzach
mózgów, tworzą mapy myśli, realizują filmy, prowadzą dyskusje, odgrywają sceny i dzięki
temu mogą ujawniać i zastosować swoje umiejętności i predyspozycje. Do większości
zadań przy tym zgłaszają się sami, a zadania te oparte są na konieczności współpracy między
uczestnikami. Niektóre wymagają wykorzystania i rozwijania kompetencji poruszania się
w świecie internetu, a więc wyszukiwania, przetwarzania i weryfikowania informacji.
Mocną stroną takiego podejścia do zajęć doradczych jest otwarta formuła, gdzie
scenariusze zajęć zakładają możliwość modyfikacji przez prowadzącego na bieżąco
w zależności od potrzeb, dynamiki grupy i zainteresowań uczestników doradztwa grupowego.
Czy metoda/strategia projektu jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego doradztwa
zawodowego? W moim przekonaniu zdecydowanie i bezapelacyjnie być może – dlatego warto
sprawdzić.
*Joanna Nawój-Połoczańska, Metoda projektu w doradztwie zawodowym, Scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży, Difin 2018.
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Model procesu doradczego w kontekście dynamiki przemian globalnych

Źródło: J. Nawój-Połoczańska, Metoda projektu w doradztwie zawodowym, s.15.
Słowniczek:
Projekt - zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób, zmierzają do osiągnięcia celu,
celem jest wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu, posiadają zaplanowany z góry początek i koniec.
Facylitacja – wszechstronne wspieranie procesu organizacyjnego, polegające na rozwoju w różnych aspektach uczestników zespołów
zaangażowanych w wykonanie pewnego zadania ze zdefiniowanym celem do osiągnięcia. Por. Wikipedia.
Facylitator - osoba, która wspiera grupę lub całą organizację w intensywnej pracy nad złożonym problemem, podnosi efektywność pracy
grupowej, pomaga we współpracy i umiejętnie interweniuje, szczególnie w sytuacji potencjalnego konfliktu; nie jest zaangażowany
w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa, jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie wypowiada się,
nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach. Por. https://facylitacja.com
Lifelong Learning - Komisja Europejska sformułowała następującą definicję lifelong learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się
przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub
związanej z zatrudnieniem”. Idea lifelong learning dotyczy zarówno rozwoju indywidualnego, jak i rozwoju cech społecznych we wszystkich formach
i kontekstach, w systemie formalnym i nieformalnym oraz odnosi się do osób w każdym wieku, obejmuje etapy uczenia się od wczesnego
dzieciństwa i okresu edukacji szkolnej, poprzez czas aktywności zawodowej, do wieku senioralnego.
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