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DORADCA ZAWODOWY  

W PROCESIE WYBORÓW EDUKACYJNYCH 

 

BARBARA ZIELIŃSKA 
 

 

Streszczenie: Właściwe przygotowanie młodzieży do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek pracy jest 

dziś procesem długofalowym. Jakość tego przygotowania decyduje o sukcesie odniesionym w życiu młodego 

człowieka. W tym właśnie ważnym dla niego okresie dorastania do ról zawodowych powinien towarzyszyć mu 

doradca zawodowy. Staje się on przewodnikiem młodego człowieka w dokonywaniu wyborów życiowych. 

Główne działania doradcy zawodowego młodzieży uczącej się skupiają się na pomocy w zdobywaniu 

umiejętności podejmowania decyzji wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. A zatem powinien pełnić 

on kluczową rolę w życiu młodych ludzi.  

 

Kluczowe słowa: doradca zawodowy, doradztwo zawodowe, kariera zawodowa, poradnictwo zawodowe, 

ścieżka zawodowa. 

 

Abstract: Proper preparation of young people for entry into a rapidly growing job market today is a long term 

process A character of that preparation determinates the successful life of a young man. It is important that in the 

period of growing up to the professional roles a young man should be accompanied by the career advisor. The 

advisor becomes a guide, who helps in making important life choices. The main purpose of the career advisor for 

studying young people is focused on giving the assistance in acquiring career choosing skill and pointing the 

direction of further education. Taking this into consideration the career advisor should play a major role in young 

people's lives. 

 

Key words: career advisor, counseling, career counseling, professional path. 

 

Edukacja odgrywa bardzo dużą rolę w rozwoju poszczególnych jednostek, jak i całych społeczeństw. 

Powinna stwarzać warunki, w których każdy mógłby ujawniać i rozwijać swoje talenty i możliwości twórcze. 

Duża odpowiedzialność ciąży szczególnie na szkole. Szkoła wprowadza dziecko w świat wiedzy i wartości oraz 

w sztukę uczenia się. W jej murach zaczyna kształtować się przyszła droga życiowa każdego z uczniów            

(Pańtak A. 2000, s.24). 

Dorastająca młodzież coraz częściej stoi przed dylematem dobrego zaplanowania swojej kariery 

zawodowej, czyli wyboru odpowiedniego zawodu, zawodu, który w dzisiejszych trudnych czasach spełniałby 

oczekiwania pracodawców, jak również marzenia osoby dokonującej tego wyboru. Ta niepewność co do 

trafnych wyborów przybiera na sile, zwłaszcza wówczas, gdy sytuacja wymaga podjęcia samodzielnej decyzji.  

Wśród współczesnych środowisk młodzieżowych, zdaniem B. Fatygi, występuje duże zróżnicowanie. 

Zróżnicowanie to dotyczy usytuowania przestrzennego (np. wieś-miasto, regiony, poszczególne miejscowości), 

statusu socjoekonomicznego rodziny, pochodzenia, zróżnicowania ze względu na dostęp do oświaty, 

socjokulturowego zróżnicowania  wedle płci i wieku, wpływu kultury popularnej, uczestnictwa w kulturze 

ludycznej, przemian obyczajowych i mentalnych (Fatyga B. 2004, s. 302). 

Zróżnicowania te tworzą bariery w drodze  do edukacji, jak również różnego rodzaju zagrożenia w planowaniu 

kariery zawodowej. 

Realia świata współczesnego, niepewność jutra, nieprzejrzystość, nietrwałość, powszechna deregulacja 

powodują, że zwiększone ryzyko towarzyszy też podejmowaniu wielu decyzji. W nowych warunkach przyszłość 

każdej jednostki jest znacznie słabiej określana aniżeli w społeczeństwach tradycyjnych. A zatem wszelkiego 

rodzaju decyzje np. wybór rodzaju wykształcenia i kariery zawodowej są ryzykowne, bo w warunkach szybkich 

zmian w gospodarce trudno jest cokolwiek przewidzieć i zaplanować. Jednostka sama musi oceniać 

prawdopodobieństwo czy w obliczu niepewności wybór będzie adekwatny i bezpieczny. Kolejne źródło 

niepewności to nieprzewidywane i niepożądane efekty podejmowanych działań. (Giddens A. 1993, s. 91) 

Funkcje wspierające w podjęciu tak ważnych dla młodzieży decyzji, jaką jest wybór zawodu, powinna pełnić 

rodzina. Takie działania są podejmowane, może nie zawsze umiejętnie, w rodzinach funkcjonalnych, w których 

dziecko doświadcza mądrych, stymulujących rozwój zainteresowań i talentów relacji. Często jednak zdarza się 

tak, że rodzina nie spełnia takiej wspierającej działania dziecka funkcji. Dlaczego? Przyczyn jest z pewnością 

jest wiele. 

Rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom w wyborze zawodu czy szkoły B. Wojtasik dzieli na trzy grupy: 

 Rodzice dyrektywni – uważają, że wiedzą najlepiej, jaki zawód powinno wybrać ich dziecko, wybierają 

zawód za dziecko; 
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 Rodzice partnerzy -  nawiązują dialog. Dziecko jest przez nich uznawane za jednostkę twórczą, 

samodzielną, która potrafi kierować swoim losem, ale w pewnych sytuacjach może potrzebować pomocy; 

 Rodzice liberalni – nie wtrącają się, dając dziecku całkowitą swobodę wyboru. Nie kontrolują,           nie 

pouczają, nie oceniają, nie dają żadnych rad. W tej grupie znajdują się dwie kategorie rodziców. Pierwszą 

stanowią osoby uważające, że nie mają kompetencji i wiedzy w tym zakresie, wobec tego                               

nie mogą pomóc. Do drugiej należą osoby wspierające, które wiedzą, że ich dzieci same poradzą sobie 

najlepiej, oni jedynie motywują je do aktywności, słuchają, zapewniają poczucie bezpieczeństwa                                    

i zaufania do własnych sił dziecka (Wojtasik B. 1993, S.  45).    

Ważną i oczywistą sprawą jest więc włącznie rodziców w proces doradztwa i uświadomienie im ich roli, jak 

również dostarczenie im wiedzy z tego zakresu. Taką rolę uświadamiania i edukowania rodziców pełni właśnie 

doradca zawodowy. 

Dziecko pozbawione wsparcia i porady ze strony rodziców często jest podatne na sugestie swoich 

kolegów  w kwestii wyboru zawodu, czy planowania ścieżki edukacyjnej. Dlatego też im wcześniejszy okres, w 

którym człowiek rozpocznie planowanie i świadome kształtowanie swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego 

tym więcej może osiągnąć w życiu. Przesyt informacji lub brak wiedzy jak wykorzystać swoje możliwości czy 

uzdolnienia wytwarza u osób planujących karierę potrzebę wsparcia doradców, którzy posiadają wiedzę                       

i odpowiednie kompetencje w tym zakresie.  

Rola doradcy zawodowego w procesie edukacyjnym dziecka odgrywać powinna kluczowe, obiektywne 

znaczenie, choć usytuowanie go blisko ucznia w szkole jest obecnie w Polsce czymś wyjątkowym. 

Doradcą w węższym znaczeniu nazywamy osobę, która przez wspólną interakcję z osobą potrzebującą porady, 

udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów. Pomoc takiego doradcy może polegać na formułowaniu porad, 

wskazówek, instrukcji, sugestii, udzielaniu informacji, bądź na dawaniu oparcia psychicznego lub oświetlenia 

pola problemowego (Wojtasik B. 1994, s.22). 

W szerszym znaczeniu doradca niesie ze sobą pomoc nie tylko przez udzielanie porad (wskazówek, 

instrukcji, informacji itp.), ale także przez ich realizację, wpływanie na modyfikację sytuacji i zachowania 

radzącego się. Doradca taki pracuje w oparciu o działania wychowawcze, optymalizujące, naprawcze lub 

korekcyjne. Może on dostarczać również oparcia psychologicznego, może sugerować pewne rozwiązania 

problemów, a także udzielać wskazówek, instrukcji, informacji (Wojtasik B. 1994, s.2). 

Izabela Pyszkowska uważa, iż dla młodzieży osamotnionej w podejmowaniu decyzji doradca zawodowy może 

być głównym źródłem rady i wsparcia psychicznego. Podkreśla, że pracując z młodzieżą warto pamiętać,                  

iż najbardziej profesjonalne przygotowanie nie zapewni sukcesu, jeśli doradca nie pracuje nad rozwojem własnej 

osobowości i nie dąży do rozwijania u siebie cech doradcy idealnego (Pyszkowska I. 2006 s. 333). 

A. Kargulowa wyróżniła pięć typów doradców: eksperta, informatora, leseferystę, spolegliwego opiekuna                    

i konsultanta. 

Doradca – Ekspert: dysponuje dużą wiedzą, wie, co dla danego człowieka jest najlepsze; skupia się na 

sytuacji zewnętrznej, która determinuje zachowanie się klienta; udziela instrukcji, wskazówek, poleceń, 

dokonuje wyboru i ponosi za niego odpowiedzialność. 

Doradca - Informator: zajmuje się głównie informacją o możliwościach zatrudnienia, zawodach                                       

i proponowaniem w złagodzonej formie zawodu najlepszego – jego zdaniem. 

Doradca – Leseferysta: chce wspólnie z radzącym przebywać drogę rozwoju zawodowego, ale 

niekoniecznie zamykać ją wyborem konkretnego zawodu; jest zorientowany na klienta, nie ma gotowych 

odpowiedzi, poświęca klientowi wiele czasu, pobudza do poznania siebie, stwarza możliwości samoanalizy, 

odmawia udzielania rad, ostateczną decyzję, co do wyboru dalszej drogi życiowej zostawia klientowi. 

Doradca – Spolegliwy Opiekun: ciepły, otwarty i akceptujący; stymuluje do aktywności; podsuwa nowe 

propozycje, nie narzuca zdania, ale poproszony nie rezygnuje z udzielania porady; klient sam podejmuje decyzję 

zawodową przy akceptacji spolegliwego opiekuna, zatem odpowiedzialność za decyzję jest tu rozłożona, 

większa jednak po stronie klienta. 

Doradca – Konsultant: zwraca uwagę na motywy, którymi kieruje się wybierający zawód, i na to jakie 

wartości klient chce uzyskać wybierając go; doradca zakłada, że informacje płynące  z wewnątrz, ze struktur 

poznawczych jednostki, a także ze środowiska zewnętrznego, ukierunkowują działalność klienta,                          

który konsultuje swoje wybory; odpowiedzialność podzielona jest między obie strony (wspólne rozwiązywanie 

problemów), które wspólnie dokonują wyboru (A. Kargulowa, 2003, s.39). 

Działalność doradcy może być realizowana na dwóch różnych płaszczyznach. Może to być płaszczyzna 

dwuosobowa – doradca i klient oraz płaszczyzna grupowa, gdzie spotyka się doradca z grupą osób 

zainteresowanych tą samą problematyką.  

W czasie procesu doradztwa indywidualnego prowadzone są konsultacje, podczas których doradca 

wspólnie z klientem wybiera najbardziej korzystne rozwiązanie dla niego w konkretnej sytuacji. W czasie 

spotkania z grupą problemową zadaniem doradcy jest przekazanie wiedzy na konkretny temat oraz omówienie i 

wybranie odpowiednich sposobów zwiększania szans klientów na rozwiązanie niekorzystnej sytuacji oraz 

zdobycie odpowiednich umiejętności budowania mocnej pozycji (Małecka A. 2007, s. 68). Doradztwo opiera się 
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więc  na kierowaniu jako sposobie na wywoływanie zmian u osób radzących się, przekonywaniu, perswazji, sile 

argumentacji, pouczaniu, dostarczaniu racjonalnych informacji oraz podawaniu ścisłych instrukcji.                   

Dlatego też w profesjonalnym doradztwie bardzo ważna jest kompetencja doradcy.  

W rolę doradcy grupowego wpisane jest ingerowanie w proces grupowy przy posługiwaniu się odpowiednią 

techniką, ale w odróżnieniu od przywódcy wycofuje się on i pozostawia grupę samą sobie, aby następnie                  

nad danym problemem samodzielnie pracowała. Doradca jako lider wytycza realne do spełnienia cele                         

i formułuje plany działania. Jego zadaniem jest wyjaśnianie i rozwiązywanie problemów związanych z procesem 

grupowym i interakcjami uczestników. Korzysta przy tym z informacji zwrotnych od uczestników                        

i jest świadomy dynamiki grupy. Do ważnych na tym etapie umiejętności należą: obiektywność, umiejętność 

wspierania z jednej strony, ale i czujność w stosunku do zachowań niewłaściwych (Dziurda P. 2006, s.180). 

To, czy doradca nawiąże dobry kontakt z grupą, w największym stopniu zależy od jego cech osobowości                

oraz od umiejętności zdobytych dzięki doświadczeniu. Pożądana w tej roli jest osoba energiczna i dynamiczna, 

która potrafi wprowadzić w dobry nastrój i tym samym bardziej motywuje uczestników do aktywnego udziału             

w dyskusji. W nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z uczestnikami ogromne znaczenie ma osobisty stosunek lidera 

do grupy. Powinien on odnosić się z szacunkiem do wszystkich uczestników zajęć bez względu na poziom 

wykształcenia, inteligencję, wiedzę czy obycie, powinien traktować ich jako osoby ważne i interesujące. 

(Dziurda P. 2006, s. 180). 

Wymagania w stosunku do doradcy – lidera nie ograniczają się jednak do umiejętności w zakresie 

komunikacji. Równie ważne są cechy związane z funkcjonowaniem procesów poznawczych. Bardzo istotna jest 

elastyczność w prowadzeniu wywiadu, dzięki której doradca w zależności od potrzeby, potrafi zmienić sposób 

zadawania pytań, ich kolejność, wymyślić i wprowadzić w trakcie zajęć nowe techniki, które pomagają w 

utrzymaniu koncentracji i aktywności uczestników. Poza wnikliwością i elastycznością w prowadzeniu rozmowy 

doradca powinien mieć również dobrą pamięć, szybko się uczyć i potrafić dobrze koncentrować się na zadaniu. 

Koncentracja pozwala unikać pytań luźno związanych z tematem zajęć i odpowiednio kierować dyskusją. 

Doradca, który pamięta wcześniejsze wypowiedzi uczestników, potrafi swobodnie do nich nawiązać i nie zadaje 

po kilka razy tych samych pytań lub nie powtarza tych, na które uczestnicy wcześniej udzielili odpowiedzi. 

Bardzo pomocna  w prowadzeniu zajęć jest umiejętność generalizacji. Dzięki temu prowadzący może                        

na bieżąco, sam dla siebie, podsumowywać i analizować uzyskane informacje, pod kątem tego, czy zagadnienie 

już zostało wyczerpane (Dziurda P. 2006, s.181). 

Sposób, w jaki doradca zawodowy wykorzysta swoje umiejętności, wpłynie na jakość porady zawodowej                    

i przyniesie oczekiwany efekt. Tym efektem jest z kolei wynik skuteczności działań doradcy                   

(Natanek. M, 1994, s. 95). 

Działalność doradcy zawodowego nabiera w obecnych czasach nowego wymiaru. Dziś trudno 

powiedzieć,  że doradca zawodu udziela tylko porad zawodowych, próbuje pomóc znaleźć pytania dotyczące 

wyboru zawodu, szkoły czy kierunku kształcenia. Praca doradcy zawodowego ma obecnie służyć przede 

wszystkim wspieraniu  i optymalizacji rozwoju człowieka. Co najważniejsze, doradca powinien obecnie 

towarzyszyć jednostce  na przestrzeni jej całożyciowej drogi zawodowej. W zmieniającą sytuację społeczną 

doradcy zawodowego idealnie wpisują się oczekiwania młodzieży obecnego pokolenia (Kaczmarczyk K. 2006, 

s.196). 

W dotychczasowym modelu poradnictwa obowiązywała doktryna wyboru zawodu raz na całe życie.                  

Obecne poradnictwo polega na niesieniu pomocy jednostce w konstruowaniu jej kariery zawodowej, rozumianej 

jako projektu życiowego. Według tego podejścia poradnictwo rozumiane jest jako: 

 Proces ciągły, który powinien rozpocząć się we wczesnych latach szkolnych, a następnie – powinien być 

kontynuowany przez cały czas życia dorosłego i pracy zawodowej; 

 Praca doradcy z klientem jest prowadzona zróżnicowanymi metodami – obok pracy indywidualnej 

prowadzona jest praca grupowa, wykorzystywane są komputery i inne środki techniczne; 

 Traktowanie klienta jako aktywnego podmiotu procesu doradczego; samodzielnie podejmuje decyzje, 

podczas gdy doradca stanowi dla niego źródło informacji i wsparcia.  

Rola doradcy zawodowego sprowadza się nie tylko do określenia potencjału klienta, ale pomocy                                

w sformułowaniu przez niego celów życiowych, w tym długofalowych, organizowania pomocy w ten sposób, 

aby klient wykształcił umiejętności własnego wyboru kariery i żeby potrafił dostrzegać swą pracę zawodową                 

w kontekście całego życia (Kaczmarczyk K. 2006, s.197). 

Obecnie w zarządzaniu własną karierą młody człowiek musi poświęcić sporo energii i nabyć sporo 

umiejętności, by osiągnąć sukces. Dlatego w swej walce  o miejsce na zawodowej scenie musi młodym ludziom 

towarzyszyć doradca zawodowy, który powinien wskazać kilkunastolatkowi, że często zderzenie z dorosłym 

życiem może, ale nie musi być bolesne (Glock M. 2006, s. 225). 

Ważnym i wartym nadmienienia jest fakt, iż dzisiejsza młodzież pomimo pozornej pewności siebie                      

i dużej aktywności w komunikowaniu się z doradcą, często nie wie tak naprawdę, czego chce.                          

Często poszukują wsparcia nie tylko w podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej, ale wsparcia emocjonalnego. 

Niejednokrotnie podczas rozmowy doradczej wyrażają swoje obawy co do przyszłości, do tego, czy sobie 
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poradzą, mówią o tym, że „nie wiedzą, co robić” i że „boją się jutra”. W tym właśnie momencie bardzo ważna 

jest umiejętność ich wysłuchania i realnego wsparcia nie rażącego nadmiernym optymizmem                   

(Kaczmarczyk K. 2006, s. 200). 

Poradnictwo zawodowe na poziomie szkoły gimnazjalnej kierunkowe jest przede wszystkim na 

określenie wstępnych predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych uczniów. Jest to o tyle ważne, że przy 

mniejszym     lub większym wysiłku człowiek jest w stanie zdobyć każde kwalifikacje i ukończyć każdą szkołę,                           

lecz niemożliwe jest nabycie predyspozycji do wykonywania zawodu. Dlatego wielkim problemem staje się 

sytuacja absolwentów, którzy kończą naukę z kwalifikacjami zawodu, który ich nie interesuje. Szukają wówczas 

możliwości podjęcia pracy zgodnej z ich predyspozycjami, jednak nie mając podbudowy teoretycznej często 

muszą niejako na nowo rozpoczynać ścieżkę kształcenia zawodowego. Inni podejmują pracę zgodną                           

ze zdobytymi kwalifikacjami, ale wbrew własnym zainteresowaniom, co sprawia, że pracują bez entuzjazmu                 

i osiągają bardzo przeciętne wyniki. Aby uniknąć tego typu problemów, należy odpowiednio ukierunkować 

swoją edukację, dlatego doradca skupia się na uzmysłowieniu młodzieży ważności zaplanowania ścieżki 

kształcenia z uwzględnieniem indywidualnych czynników charakteryzujących ucznia                                 

(Błażkow M., Budnarowska M., 2006, s. 236). 

Rozpoczęty w gimnazjum proces orientacji zawodowej i planowania kariery powinien rozwijać się w 

szkole ponadgimanzjalnej. Młodzież wyposażoną w wiedzę o własnych zdolnościach, zainteresowaniach, 

predyspozycjach zawodowych można wdrażać w nową tematykę, związaną już w sposób ścisły                                   

z podejmowaniem decyzji co do przyszłości  (Błażkow M., Budnarowska M. 2006, s.238). 

Korzyści z prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkołach można rozpatrywać w dwóch aspektach: 

jednostkowym i społecznym. Uczeń nabywa umiejętności aktywnego i elastycznego planowania rozwoju 

zawodowego oraz zdobywa wiedzę niezbędną do płynnego przejścia z edukacji na rynek pracy. Dzięki poznaniu 

swoich atutów i indywidualnych predyspozycji może w odpowiedni sposób dopasować swój potencjał                      

do potrzeb rynku pracy lub w razie potrzeby poszerzać go przez kształcenie ustawiczne. Wreszcie nabyta wiedza 

zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej                      

(Błażkow M., Budnarowska M. 2006, s.239). 

Doradca zawodowy kieruje swoje usługi do całej populacji młodzieży pozostającej w obrębie systemu edukacji, 

a szczególności: 

 Absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów wyższych uczelni, młodzieży wykształconej                       

i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi, zagrożonej bezrobociem bądź już bezrobotnej; 

 Młodzieży zaniedbanej, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzącej ze środowisk 

niedostosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcjonalnych; 

 Uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów. 

Uwzględniając potrzeby ucznia i poziom jego funkcjonowania w szkole czy w rodzinie doradca potwierdza 

słuszność działań uczniów, informuje, oferuje wsparcie emocjonalne, planuje strategie, wyjaśnia nastawienie                

do rzeczywistości  i oferuje swoje doświadczenie zawodowe.  

Poradnictwo dla młodzieży zagrożonej marginalizacją staje się poważnym wyzwaniem dla doradców 

zawodowych. Marginalizacja grupy młodzieży jest efektem wieloletnich zaniedbań w kształtowaniu                               

i wychowywaniu, ma swoje źródło w szkole, w rodzinie czy szerszym środowisku i choć nie jest procesem 

nieodwracalnym, mocno komplikuje realizację poszczególnych elementów poradnictwa,                                         

takich jak np. autoprezentacja (Gubernat B. 2006, s. 235). Młodzież ta wymaga szczególnych zabiegów                      

w zakresie doradztwa zawodowego. 

Doradztwo zawodowe to nowy, atrakcyjny zawód. Ma on do spełnienia w obecnym społeczeństwie 

ogromną rolę. Wybór właściwego zawodu to jedna z najważniejszych decyzji, jaką podejmuje w swoim życiu 

człowiek. Często zdarza się, że na podjęcie tego wyboru mają wpływ tradycje rodzinne, rówieśnicy, jak również 

korzyści materialne. Bardzo często jest to decyzja również całkowicie przypadkowa. Doradca zawodowy ma 

właśnie odpowiednio ukierunkować i doradzić człowiekowi, jaką wybrać szkołę czy też uczelnię. Współpraca z 

każdą szkołą powinna być dla doradcy rzeczą powszechną (Wojtasik B. S. 1997, s. 154). 

Zawód doradcy jest ściśle związany z zawodem pedagoga. Podobnie jak on pomaga klientowi w osiągnięciu 

lepszego zrozumienia samego siebie. Niesie pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, pomaga                    

w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego oraz przekazuje informacje zawodowe związane                              

z zatrudnieniem. Jest ekspertem w dziedzinie praw rządzących rynkiem pracy. Jako profesjonalista pomaga 

również ludziom zaradnym życiowo i przedsiębiorczym, planującym zmienić zawód lub podjąć własną 

działalność gospodarczą (Wojtasik B. 1997, s. 154). 

Warto zaznaczyć, iż wykonywanie tego zawodu powinno być pasją, bo tylko wówczas doradca może przyczynić 

się do pozytywnych zmian. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z powołaniem i zdolnością empatii,                        

jak również z odpowiedzialnością wobec klienta. Doradca musi zdawać sobie sprawę, że to, czy prawidłowo                   

i dobrze pokieruje człowieka, będzie często decydowało o jego przyszłości oraz o przyszłości jego najbliższych. 

Przemyślane postępowanie powoduje, że otwiera się klientowi okno na świat i pozwoli mu uwierzyć w samego 

siebie, w to, że jednak drzemią w nim jakieś możliwości. Pomaga w dokonywaniu samooceny, nabyciu 
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umiejętności wyznaczania kierunku działania, rozwijając w ten sposób u klienta umiejętność podejmowania 

decyzji dotyczących celów i planów zawodowych (Lamb R. 1998, s. 78). 

Wykonując czynności zawodowe, doradca zawodowy zawsze dąży do tego, żeby kontakt z nim był pomocny    

dla drugiego człowieka, czy grupy osób, a z racji swojego zawodu poczuwa się do udzielania pomocy doradczej 

w każdych okolicznościach, gdy zachodzi taka potrzeba (Burzyńska M.B. 2006, s. 146). 

Doradca zawodowy jest świadomy szczególnej odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanego 

zawodu. Powinien znać granice swoich kompetencji i nie podejmuje się zadań przekraczających                               

jego możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić  jak najwyższy poziom wykonywanej pracy. 

Profesjonalne przygotowanie jest jedną z najważniejszych kwestii, ponieważ powierzchowne                                

i słabe zorientowanie w temacie powoduje, że bardziej możemy skrzywdzić klienta niż mu pomóc                       

(Homplewicz J. 1996, s. 22). 

Obowiązkiem doradcy zawodowego jest stały rozwój zawodowy i dążenie do stałego rozwoju osobistego. 

Kwalifikacje doradcy zawodowego powinny odzwierciedlać aktualny poziom wiedzy i technik doradczych, 

dzięki czemu korzysta z dorobku nauki światowej. Przyjmowaniu twierdzeń i metod wypracowanych w innych 

warunkach społecznych i kulturowych powinna poprzedzać krytyczna analiza możliwości ich wykorzystania  w 

naszych warunkach. Doradca zawodowy przyczynia się do rozwoju wiedzy, ulepszania metod badawczych, 

narzędzi i technik diagnostycznych (Homplewicz J. 1996, s. 22). 

Zagadnienie etyki zawodowej jest bardzo istotne i to nie tylko u osób, które rozpoczynają pracę z 

zawodzie doradcy. Przyszli doradcy powinni uświadomić sobie, jakim wymaganiom muszą sprostać, by 

wykonywać wybrany zawód. Zdobyte wykształcenie i wiedza teoretyczna nie gwarantują sukcesu w zawodzie. 

Przyszły doradca zawodowy musi posiadać określone cechy, które pozwolą mu rzetelnie i efektywnie 

wykonywać swoje obowiązki i w pełni wykorzystać posiadaną wiedzę merytoryczną. Świadomość własnych 

ograniczeń,  pozwoli podjąć prawidłową decyzję dotyczącą wyboru zawodu. Etyka zawodowa jest ważną 

kwestią również dla doradców zawodowych z doświadczeniem. W przypadku osób doświadczonych, ryzyko 

spowodowane jest rutyną, w jaką bardzo często nieświadomie popadamy. Dystans i krytyczne spojrzenie na 

własne działania  pozwoli wyciągnąć wnioski i ocenić prawidłowość podejmowanych decyzji. Zagadnienia etyki 

to nieodłączny składnik pracy doradcy zawodowego, ponieważ doradcy w swojej pracy nieraz dotykają 

prywatnych sfer życia swoich klientów (Burzyńska M.B. 2006, s.151). 

Sytuacja młodzieży jest trudna z powodu słabości systemów edukacyjnych i systemów zatrudnienia, brakiem 

doradztwa kariery i efektywnych modeli tranzycji ze świata edukacji do świata pracy (Noworol Cz. 2010, s. 99). 

Młodość jest kluczowym okresem życia, podczas którego ludzie rozpoczynają realizację swoich własnych 

aspiracji, poszukują niezależności ekonomicznej oraz odnajdują swoje miejsce w społeczeństwie. Wkroczenie  

w dorosłość, jak i w świat pracy, często odbywa się równocześnie, stając się wyjątkowo trudnym okresem dla 

wielu. Jednakże, jeżeli to przejście wsparte zostanie poprzez skuteczną pomoc, ułatwiającą wejście w świat 

pracy, wówczas zaowocuje zarówno zawodowym, jak i osobistym sukcesem w późniejszych etapach życia 

(Noworol Cz. 2010, s. 99). 
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