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Przekazujemy Państwu kolejny, sześćdziesiąty zeszyt z serii Zeszytów informacyjno-meto-
dycznych doradcy zawodowego, przygotowany w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Publikacja prezentuje rezultaty ubiegłorocznej edycji międzynarodowego Seminarium 
Cross Border, które odbyło się w dniach 4-5 października 2017 r., w Belgradzie (Serbia). 
Seminarium zorganizowane zostało w ramach realizacji projektu Krajowe Centra Eurodo-
radztwa (National Euroguidance Centres), finansowanego przez Komisję Europejską ze 
środków Programu Erasmus+.
 
Idea współpracy państw Europy Środkowej i Południowej w ramach Seminarium Cross 
Border rekomendowana jest przez Komisję Europejską jako przykład tzw. dobrej praktyki. 
Aktualnie we współpracę zaangażowanych jest następujących dwanaście państw: Austria, 
Chorwacja, Czechy, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia 
i Węgry.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Centra Eurodoradztwa organizują seminaria adresowa-
ne do osób reprezentujących szerokie spektrum aktywności z zakresu poradnictwa za-
wodowego: przedstawicieli instytucji centralnych z sektora edukacji i pracy, środowiska 
akademickiego, praktyków poradnictwa zawodowego i członków Sieci Eurodoradztwo. 
W 2007 r. seminarium Cross Border odbyło się na Słowacji, w 2008 r. w Austrii, w 2009 r. 
w Czechach, w 2010 r. ponownie na Słowacji, w 2011 r. na Węgrzech, w 2012 r. w Słowenii, 
w 2013 r. w Polsce, a następnie w Chorwacji, Austrii i w Niemczech.

Temat ubiegłorocznego seminarium brzmiał: „Poradnictwo zawodowe 4.0. Innowacyjne 
praktyki na rzecz nowych umiejętności” (Guidance 4.0. Innovative practices for new skills). 
W seminarium wzięło udział 77 uczestników z 12 krajów. Termin „poradnictwo zawodowe 
4.0” odnosi się do nowych, innowacyjnych praktyk w zakresie poradnictwa, w szczególno-
ści tych, które wykorzystują technologie komputerowe na potrzeby rozwijania umiejęt-
ności zarządzania karierą, kompetencji kluczowych i innych umiejętności potrzebnych na 
rynku pracy.
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Wydarzenie miało formułę warsztatów aktywnie angażujących uczestników. W czasie se-
minarium zaprezentowano najnowsze rozwiązania w obszarze technologii komputerowej 
– m.in. portale internetowe i bazy danych adresowane do doradców zawodowych. 

Przekazując Państwu kolejny zeszyt z serii Zeszytów informacyjno-metodycznych doradcy 
zawodowego jesteśmy przekonani, że publikacja poświęcona innowacyjnym narzędziom 
i metodom pracy doradcy zawodowego z wykorzystaniem technologii komputerowej 
okaże się przydatna zarówno dla doradców zawodowych, jak i innych pracowników 
publicznych służb zatrudnienia.

Departament Rynku Pracy





Warsztaty

1
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Seminarium otwierało wystąpienie Jaany Kettunen, pracownika naukowego Fińskiego Instytutu 
Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii. W swojej pracy zajmuje się projektowaniem 
i pedagogicznym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w środowisku 
nauki i pracy. Ma rozległe doświadczenie w szkoleniu, wsparciu i pracy z praktykami w całej Europie. 
Jej zainteresowania badawcze skupiają się na roli ICT i mediów społecznościowych w poradnictwie 
zawodowym. Są to zainteresowania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne: ich celem jest opracowa-
nie opartych na teorii i wzbogaconych dowodami praktyk pedagogicznych. Aktualnie prowadzone 
przez nią badania skupiają się na sposobach doświadczania i konceptualizacji mediów społeczno-
ściowych w usługach poradnictwa zawodowego, a także na aspektach postrzeganych jako kluczowe 
dla udanego wykorzystywania tych nowych technologii w usługach poradnictwa. Ostatnio zajmuje 
się też badaniami nad etyczną praktyką w networkingu społecznościowym i rolą ICT w odniesieniu 
do krajowych polityk poradnictwa przez całe życie. 

1.1 Wystąpienie otwierające: Rola ICT w poradnictwie i nowe 
innowacyjne podejście do poradnictwa w Europie
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Wystąpienie zamykające seminarium międzynarodowe wygłosił Pedro Moreno da Fonseca na temat 
korzystania z technologii cyfrowych w poradnictwie przez całe życie. 

Pedro Moreno da Fonseca jest ekspertem Cedefop ds. poradnictwa przez całe życie. Przed objęciem 
stanowiska w Cedefop pracował na szczeblu UE nad europejskimi sieciami polityki w dziedzinie za-
trudnienia i poradnictwa zawodowego. Zajmuje się rozwojem i zarządzaniem badaniami nad syste-
mami poradnictwa przez całe życie, przejściami na kolejne etapy edukacji, innowacjami technolo-
gicznymi i organizacyjnym uczeniem się. Pracuje nad rozwojem krajowych systemów zatrudnienia, 
kształcenia zawodowego/edukacji, poradnictwa i innowacji technologicznych dla portugalskich 
ministerstw edukacji, pracy i ekonomii. Jest doktorem socjologii edukacji.

1.2 Wystąpienie zamykające: Technologie cyfrowe w po-
radnictwie przez całe życie: wyciągnięte wnioski i drogi 
naprzód
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ZNACZENIE GGC DLA RYNKU PRACY I WYBO-
RU KARIERY 

Granie w gry jest jednym z najbardziej zna-
czących zajęć okresu nastoletniego. Ponad-
to gry cyfrowe są grami i mogą dać cenny 
wgląd w świat ludzkiej myśli. Kiedy dorasta-

my bawiąc się, testujemy swoje możliwości 
i w bezpiecznym środowisku zdobywamy 
doświadczenie potrzebne w dorosłości.

Zabawa jest wartościowa, jest czymś więcej 
niż jałową rozrywką. Dotyczy to też gier kom-
puterowych!

1.3 GGC: gaming guidance competence

Markus Nemeth
AUSTRIA

„Lokalizowanie pragnień, potrzeb, zainteresowań i kompetencji 
w interaktywnym świecie gamingu młodych ludzi”

Jak znaleźć kompetencje, zainteresowania i potrzeby w doświadczeniu grania w gry PC i w jaki 
sposób wykorzystywać je w procesie poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.
Gry komputerowe są nową wiodącą kulturą młodych ludzi. Duży odsetek młodzieży spędza wolny 
czas przed ekranem grając w gry komputerowe. Ta zmiana sposobu spędzania wolnego czasu 
niesie zupełnie nowe wyzwania dla poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.
Podczas swoich warsztatów prezenter skupił się na temacie gier komputerowych, chcąc zyskać 
lepsze rozumienie tego doświadczenia w celu jego lepszego wykorzystania w poradnictwie zawo-
dowym. W rzeczywistości wiele gier wymaga dużej liczby określonych kompetencji, a także poma-
ga je wyćwiczyć. Wgląd w świat pokolenia „digital natives” zazwyczaj przynosi niezwykłe rezultaty.

PROWADZĄCY WARSZTATY: MARKUS NEMETH

Markus Nemeth, doradca zawodowy, trener młodzieży, instruktor praktykantów, pracuje jako 
freelancer przy projektach edukacyjnych i społecznych dla dorosłych (np. bildungsberatung-wien, 
jobtalks.at, saferinternet.at, aufleb.at): 
• dla każdego: doradztwo prospektywne i peer coaching w Wiedniu dla osób cierpiących na wy-

palenie zawodowe; 
• dla naukowców i nauczycieli: bezpieczne i inteligentne wykorzystywanie mediów społecznościo-

wych i aplikacji, korzystanie z internetu do personalnego ukierunkowania i znajdywania pracy. 

Ponadto: 

• wspieranie poszukujących pracy w projektach indywidualnych „BFI Lower Austria” w charakterze 
trenera i kierownika staży;

• prowadzi warsztaty w ramach kwalifikacji trenera międzykulturowego;
• dla łańcucha handlowego – przygotowuje praktykantów do końcowego egzaminu i prowadzi 

seminaria poświęcone sprzedaży (http://b2bz.at/kurse/trainer-interkulturell) i prowadzi wła-
sny cykl warsztatów poświęconych – gaming guidance competence (http://www.forschung-
snetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_348.pdf ).

Ma 45 lat, mieszka w Wiedniu, ma córkę.

1
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Nie mając doświadczenia w grze w gry cyfro-
we, dorośli często mają trudności w radzeniu 
sobie z tym kompletnie nowym i nieoswo-
jonym światem gier i z wyrobieniem sobie 
opinii na temat korzyści płynących z tych 
gier. Jednak w przypadku roli doradcy bycie 
regularnym graczem nie jest obowiązkowe. 
Wiedza o świecie gier cyfrowych i sposobie 
wykorzystywania go jest cenniejsza niż każ-
de doświadczenie gry. Jestem przekonany, 
że poprzez przyjęcie zasadniczo neutralnej 
postawy wobec zagadnienia gier kompu-
terowych, w przypadku osób niebędących 
graczami możliwe jest rozwiązanie tej kwe-
stii bez wartościowania i nawet szybciej niż 
w przypadku regularnych graczy, którzy ba-
zują na własnych wyobrażeniach, opiniach 
i doświadczeniach.

Najpóźniej w momencie, kiedy młodzi ludzie 
w poradnictwie zawodowym i doradztwie edu-
kacyjnym odpowiadają na pytanie o swoje za-
interesowania wymieniając 5-10 gier kompu-
terowych, musimy być w stanie wykorzystać tę 
informację do nakreślenia pierwszego obrazu 
ich pragnień, potrzeb i zainteresowań, aby móc 
opracować możliwości przyszłej ścieżki kształ-
cenia dopasowanej do ich możliwości i kom-
petencji. 

Niemal we wszystkich przypadkach nasto-
latkowie nie są w stanie nazwać i przekazać 
doświadczeń nabytych w świecie gier lub 
nie potrafią przenieść ich do rzeczywistego 
świata. Zadanie to wymaga „dekodowania” 
i wizualizacji.
 
Warsztaty ggc i metody zawarte w podręcz-
niku do ggc powinny je ułatwić. 

Z jednej strony ggc wspiera doradców w reali-
zacji ich zadania polegającego na dostarczeniu 

młodym ludziom bardziej przejrzystego obra-
zu ich potencjalnego zatrudnienia w świecie 
zawodowym, z drugiej strony – pomaga mło-
dym w wyrażeniu zainteresowań i zdolności, 
a także w rozpoznaniu ich motywacji jako 
graczy.

WGLĄD W ŚWIAT GIER KOMPUTEROWYCH 
A ZNACZENIE EKONOMICZNE
 
„Gry komputerowe” są obok „gier wideo” naj-
popularniejszym terminem na określenie 
wszelkich interaktywnych mediów rozryw-
kowych (gry komputerowe online / offline, 
gry do konsoli, gry na urządzeniach podręcz-
nych, na telefonach). Pierwsze gry były do-
stępne tylko na komputerach PC, dlatego na-
zwa ta przyjęła się w codziennym języku i jest 
obecnie istotna dla szerokiej gamy platform 
i mediów gamingowych (konsole, urządzenia 
podręczne, gry PC do pobrania, gry online, 
aplikacje do gry na telefon).

Każdy, kto chce zrozumieć w co się gra, musi 
dowiedzieć się nieco o gatunkach gier kom-
puterowych. Gatunki te bazują często na inte-
raktywnym wyzwaniu i na rozwoju technolo-
gicznym, i można je podzielić na podgatunki. 
Przykłady gatunków to: akcji, przygodowe 
akcji, przygodowe, fabularne, strategiczne, 
symulacyjne, platformowe, zręcznościowe, 
sportowe lub strzelanki.

Na przykład gatunek gier fabularnych można 
podzielić na podkategorie: fabularna gra akcji 
(Action RPG), MMORPG (Massive-Multi-Play-
er-Online-Role-Playing-Game), Roguelike, 
taktyczna gra fabularna (Tactical RPG), Sand-
box RPG i wiele innych.
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Od wydania pierwszej komercyjnie wypro-
dukowanej gry „Pong” w 1972 r., rynek gier 
komputerowych stał się przemysłowym 
„światowym graczem” ze sprzedażą przekra-
czającą 100 miliardów dolarów amerykań-
skich w 2017 r.

Jednym z czynników najbardziej podno-
szących sprzedaż są tzw. „mikrotransakcje”, 
dochody wewnętrzne z gier (tzw. „in-game 
revenues”) za wirtualne towary i treści dodat-
kowe.

Oprócz wielkiej branży gier obejmującej stu-
dia twórców gier, firmy dystrybutorskie czy 
programistów, rozwinęły się niezależne sek-
tory gospodarki. Obok stacji telewizyjnych, 
czasopism, targów i festiwali, które przekra-
czają liczbę setek tysięcy konsumentów i od-
wiedzających, istnieją trzy wyjątkowe zjawi-
ska. 

Idoli i bohaterów młodego pokolenia można 
znaleźć w transmisjach gamingowych i na li-
vestreamach, dzięki czemu rozwija się nowa 
dziedzina, czyli zawód YouTubera. 

E-sporty są obecnie profesjonalnie zorgani-
zowane w ramach lig krajowych i międzyna-
rodowych. Wiele stowarzyszeń jest gospo-
darzami turniejów i mistrzostw świata. „The 
International Dota2 Championship 2014” 
w Seattle był pierwszym w historii między-
narodowym turniejem e-sportów z nagrodą 
pieniężną w wysokości ponad 10 milionów 
dolarów amerykańskich. W całej Europie 
22 miliony ludzi – amatorów i zawodowców, 
uprawia sport elektroniczny. 

Gryfikacja (gamifikacja) przenosi popularne 
wzory i elementy gier komputerowych, które 

w pierwotnym zamierzeniu mają podtrzy-
mywać zadowolenie graczy i skłonić ich do 
wydawania pieniędzy, na inne branże oraz 
aplikacje i procesy poza grami. Z pewnością 
w reklamie i marketingu gryfikacja znajduje 
najbardziej zyskowne wykorzystanie, jed-
nak może ona oznaczać również „oparte na 
grach uczenie się poprzez projekt bazujący 
na grach” i może rozwijać się w narzędzie na-
uczania, szkolenia i edukacji.
 
W niektórych krajach uprzemysłowionych 
odsetek regularnych graczy to ponad 50% 
wszystkich użytkowników internetu!

Jeśli uwzględnimy płeć użytkowników gier 
cyfrowych, okaże się, że nie obserwuje się tu 
wielkich różnic. Dziewczynki i kobiety grają 
niemal tak często, jak chłopcy i mężczyźni, 
i z takim samym entuzjazmem.

Dalsze demograficzne statystyki ggc pokażą 
następujące niezwykłe fakty:

 O proporcje liczby kobiet do mężczyzn są 
wśród graczy zrównoważone;

 O poziom wykształcenia nie ma wpływu na 
odsetek graczy;

 O średnia wieku gracza jest wysoka i wynosi 
34,5 roku;

 O stosunek graczy regularnych do okazjo-
nalnych jest bardzo wysoki;

 O bezwzględnie największą grupą regular-
nych graczy jest grupa powyżej 50 roku 
życia.

Niemniej reprezentatywne sondaże wśród 
dzieci i nastolatków również pokazują, że sto-
imy w obliczu dorastania pokolenia „graczy 
100%”. Niebawem wejdą oni na rynek pracy.
Pokolenie to nabywa wiele swoich doświad-
czeń ze sposobu gry i interaktywnego kon-

1

Poradnictw
o zaw

odow
e 4.0: Innow

acyjne praktyki na rzecz now
ych um

iejętności | W
arsztaty 



16

taktu z powiązanymi mediami. W doradztwie 
i ukierunkowaniu młodzieży fakt ten nie jest 
w wystarczającym stopniu uwzględniany. 
W doradztwie analiza kompetencji lub za-
interesowań młodzieży bez wcześniejszej 
kariery zawodowej na podstawie gamy gier 
cyfrowych nadal nie jest uwzględniana w du-
żym stopniu.

MOTYWACJE GRACZY

Istnieje ogromna liczba gier. Nie można ich 
wszystkich znać, trudno jest także nadążyć za 
najnowszymi trendami. Ale można w sposób 
podstawowy dokonać rozróżnienia typów 
graczy i ich motywacji:

Sukces: kierujący się motywacją w postaci 
kompetencji gracze skupiający się na kontro-
lowaniu i doskonaleniu gry. Chcą możliwie 
jak najszybciej udoskonalić swoje umiejętno-
ści, być w stanie zmierzyć się z innymi i uwi-
docznić swój sukces.

Immersyjność: gracze o ukierunkowaniu au-
tonomicznym lubiący gry, w które można 
grać niezależnie. Lubią odkrywać i eksploro-
wać, schodząc z utartych ścieżek akcji i stara-
ją się osiągnąć jak najwięcej bez wytycznych 
i pomocy.

Wymiar społeczny: typ ukierunkowanych na 
relacje graczy, którzy lubią grać razem z inny-
mi w klanach i w drużynach. Praca zespoło-
wa, komunikacja i wspólny cel są w centrum 
zainteresowań tego typu gracza.

Należy pamiętać, że nie we wszystkich grach 
motywacją jest osobiste zainteresowanie – 
często nastolatkowie grają w jakąś grę po-
nieważ inni też w nią grają. Zatem ich sposób 
gry wiele mówi o ich przyszłym stylu pracy. 

ĆWICZENIE KOMPETENCJI W GAMINGU
 
Jeżeli rozważymy poszczególne gatunki gry, 
towarzyszy im szeroka gama umiejętności, 
które młodzi ludzie doskonalą grając w gry 
komputerowe: cierpliwość, wytrwałość, szyb-
kie reagowanie, myślenie strategiczne, umie-
jętności biznesowe, wyobraźnia, pamięć, 
umiejętność współpracy (umiejętne interak-
cje z innymi), zręczność i kreatywność (ko-
nieczność nieustannego wymyślania), by wy-
mienić tylko niektóre z nich. 

Jednak nie można przyjąć, że te „umiejętności 
gamingowe” będą mieć bezpośrednie prze-
łożenie na rzeczywistość nastolatków. 

„Przenoszenie myśli, uczuć, schematów ko-
gnitywnych i zdolności z rzeczywistego 
świata do wirtualnego świata odbywa się au-
tomatycznie i poza udziałem świadomości. 
Niemniej odwrotne przeniesienie – z wirtu-
alnej tożsamości do realnej osoby i dogłęb-
nego doświadczenia – umiejętności, nauczo-
nych treści i spostrzeżeń uzyskanych dzięki 
grze NIE odbywa się automatycznie”. (Fritz/
Fehr, „Handbuch Medien. Computerspiele. 
Theorie, Forschung, Praxis“, 1997) 

Konieczne jest nabycie świadomości posia-
danych umiejętności, a to wymaga poradnic-
twa i wskazówek. 
 
„My MiniMe” jest szybkim i łatwym spo-
sobem uruchamiania bodźca myślowego 
prowadzącego osobę do wstępnej autore-
fleksji. Należy przedstawić różne sytuacje lub 
relacje (np. „w domu”, „w szkole”, „z rodziną”, 
„z przyjaciółmi”) jako wyizolowane wyspy 
i zapytać swojego klienta o odpowiednie za-
chowanie i najbardziej pożądane umiejętności. 
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Następnie należy zaprezentować ostatnią 
wyspę, „MiniMe”, która oznacza ulubioną grę, 
awatara czy wirtualny świat klienta i ponow-
nie zadać pytanie. 

Możliwe przykładowe pytania wprowadzające to: 

 O Czy możesz mi opowiedzieć coś o swoich 
ulubionych grach? 

 O Co musisz zrobić? Jakie jest główne zadanie? 
 O Jeśli utkniesz w grze, jak sobie z tym radzisz? 
 O Jak i gdzie zdobywasz informacje o swojej 

grze? 
 O Jeśli jesteś sfrustrowany, ponieważ nie od-

nosisz sukcesów, jak sobie z tym radzisz? 
 O Co według ciebie jest najlepszą częścią 

twojej gry? 
 O Co dokładnie cię interesuje, fascynuje? 

Zadając pytania o kompetencje i umiejętności: 

 O Ktoś, kto jest bardzo dobry w tej grze, po-
trafiłby również ......? 

 O Czego musisz się nauczyć, aby bardzo do-
brze opanować grę? 

 O Jakie mocne strony są potrzebne ogółem, 
aby być dobrym w tej grze? 

Zadając pytania o budowanie powiązania ze 
światem zawodowym: 

 O Gdzie według ciebie nadal można wy-
korzystywać te umiejętności poza grami 
komputerowymi? Gdybyś mógł używać 
tych umiejętności w realnym życiu, jaką 
pracę wybrałbyś? 

 O Gdybyś przeniósł swoją postać do realne-
go życia, jaką pracę wykonywałaby? 

 O Z czego był(a)by znany(-a)? 
 O Gdyby był(a) aktorem/aktorką grającym(-ą) 

główną rolę w filmie, jaki tytuł miałby ten 
film? 

 O Co cię łączy z tym wszystkim? 

WIĘCEJ POMOCNICZYCH NARZĘDZI I METOD 
Z PODRĘCZNIKA GGC 

Metoda: kwestionariusz i 5 stylów pracy 

W oparciu o analizę transakcyjną Berne’a kwe-
stionariusz dostarcza sugestii pozwalających 
wnioskować o preferowanym stylu pracy na 
podstawie zachowania w grze. 

Metoda: „Playografy“ – My Gaming-Life-Line 
(moje gamingowe „koło ratunkowe”) 

Gry, a szczególnie gry komputerowe zazwy-
czaj nie są doceniane w wymiarze społecz-
nym, „Playografy” skupia się na życiu spę-
dzanym na grze na komputerze i rozpatruje 
historię gry w kategoriach historii uczenia się.
 
Narzędzie: lista kompetencji 5 stylów pracy 

Wraz z kwestionariuszem oraz „Playografy” 
i „Competence List” ma na celu pomoc klien-
tom i doradcom w szukaniu słownictwa dla 
kompetencji i ich znaczenia w różnych sty-
lach pracy. 

Metoda/narzędzie: jak mogę się uczyć grając 
w gry cyfrowe? 

Kwestionariusz o bardzo niskim progu, czę-
ściowo z procedurą wielokrotnego wyboru 
dla młodszej grupy docelowej od 8 roku ży-
cia i klientów o bardzo niskim poziomie wy-
kształcenia. 

Narzędzie: glosariusz gamingowy 

Niewielki słowniczek z najbardziej popularny-
mi terminami i skrótami z żargonu graczy.
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KIM JESTEM NA RYNKU PRACY 4.0? 

W szybko zmieniającym się świecie, gdzie 
wszystko musi być coraz szybsze i bardziej 
efektywne, a zasługi człowieka mierzy się 
miarą jego najnowszych osiągnięć, wszędzie 
czają się niewiadome. Nieważne, jak wie-
lu najnowszych gadżetów człowiek potrafi 
używać, nieważne, jak wiele profili posiada 
w sieciach społecznościowych, jak bardzo 

efektywnie potrafi się uczyć ani jak satysfak-
cjonującą wykonuje pracę – rzeczy (i ludzie) 
mogą się zmienić. I w rzeczy samej – zmie-
niają się.

Dla niektórych zmiany mogą być szansą sta-
nowiącą wyzwanie, inni mogą się im opierać, 
niemniej co jakiś czas każdy musi zatrzymać 
się i zastanowić nad wszystkimi działaniami 
podejmowanymi w pracy i poza nią i zadać 

1.4 Kim jestem na rynku pracy 4.0?

Lukáš Vlček i Michal Parlásek
CZECHY

Celem warsztatów jest zademonstrowanie sposobu, w jaki każdy może zidentyfikować u siebie 
pewne umiejętności zarządzania karierą i pracować nad nimi.  Warsztaty bazują na samopoznaniu 
w kontekście socjodynamicznym, więc wszystkich uczestników warsztatów zachęca się do popa-
trzenia na swoje życie i na role, jakie odgrywają na co dzień w celu określenia swoich mocnych 
stron i walorów i nadania im ram. 
Techniki narracyjne są stosowane w procesie gromadzenia i analizowania umiejętności z ulubio-
nych i pożądanych działań, wykorzystuje się również feedback od innych. W oparciu o niewielkie 
doświadczenie, sukces lub osiągnięcie, uczestnicy warsztatów pomagają sobie nawzajem w okre-
ślaniu swoich umiejętności i dokonywaniu syntezy kompetencji. Następnie uczestnikom pozosta-
wia się czas na zastanowienie nad osobistymi celami, zdolnościami, nad którymi chcieliby popra-
cować (i w jaki sposób), oraz nad tym, co chcieliby poprawić i nad planowaniem sposobu, w jaki 
pomogłoby to im w życiu i karierze. 
Wreszcie uczestnicy mogą sporządzić własny plan działania albo przynajmniej zaplanować kolejny 
krok, jaki powinni wykonać, aby przybliżyć się nieco do swojego celu, aby ich umiejętności podej-
mowania decyzji i planowania również zostały wykorzystane w procesie. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: LUKÁŠ VLČEK I MICHAL PARLÁSEK

Lukáš Vlček, główny doradca w Info Kariéra ma 12-letnie doświadczenie w dalszym kształceniu 
nauczycieli jako wykładowca, szkoleniowiec i kierownik projektu. Uczestniczył w wielu projektach 
edukacyjnych, przede wszystkim skupiających się na regionalnym systemie kształcenia przez całe 
życie, podstawowych umiejętnościach i portfolio. W ostatnich latach zajmował się poradnictwem 
zawodowym, coachingiem i mentoringiem w regionalnym ośrodku edukacji w Pilznie. Współpra-
cował również z czeskim Inspektoratem Szkolnym jako mentor i doradca ds. zarządzania szkołą 
i nauczycieli. 

Michal Parlásek, doradca zawodowy, wykładowca i nauczyciel w Info Kariéra, uczestniczy w kil-
ku projektach edukacyjnych poszerzających umiejętności zawodowe nauczycieli i wdrażających 
nowe metody i narzędzia (portfolio, CLIL) do szkół. Od 2015 r. skupia się na poradnictwie zawodo-
wym dla uczniów i osób prywatnych.
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sobie pytanie: „Czy życie w taki sposób na-
dal ma dla mnie sens?” Celem warsztatów 
„Kim jestem na rynku pracy 4.0” jest pokaza-
nie, w jaki sposób znaleźć osobistą pewność 
w niepewnym świecie i zrozumieć, co chce 
się ulepszyć.

Z niewielką pomocą innych, wszystkich 
uczestników warsztatów poproszono o zna-
lezienie dowodów swoich mocnych stron 
lub posiadanych zdolności. Pierwszym miej-
scem poszukiwań były zdjęcia wykonane 
telefonami, zamieszczone na ich stronach na 
Facebooku lub Instagramie. Następnie mogli 
spróbować znaleźć swoje umiejętności na 
różnych kartach z narracją, które zostały roz-
mieszczone w całej sali. Ludzi poproszono 
o podzielenie się dowodami i opowiedzenie 
w parach historii o swoich mocnych stronach 
i umiejętnościach, a ci, którzy słuchali, mogli 
sugerować dodatkowe umiejętności, jakie zi-
dentyfikowali słuchając monologu partnera. 

Po podzieleniu się opowieścią, uczestnicy za-
czynali skupiać się na swojej osobistej mapie 
mocnych stron i umiejętności – mieli naryso-
wać obrazki (sytuacje, symbole) ilustrujące 
ich umiejętności i rzeczy, w których są dobrzy. 
Ostatnia cecha do uzupełnienia na mapie 
była inna – uczestnicy otrzymali samoprzy-
lepną kartkę i zostali poproszeni o wysłanie 
komuś bardzo bliskiemu (rodzicom, mężowi, 
żonie, itd.) wiadomości SMS zawierającej tyl-
ko jedno pytanie: „Co według ciebie jest moją 
największą zaletą / mocną stroną?” W związku 
z tym, że nie było to introspekcyjne pytanie, 
odpowiedź powinna zostać przepisana na 
samoprzylepną kartkę, którą następnie nale-
żało umieścić na mapie. 

Kolejnym krokiem było podzielenie uczestni-
ków na pary lub niewielkie grupy, aby każdy 
mógł pomyśleć o umiejętnościach w kontek-
ście bardziej uniwersalnych kompetencji jako 
fundamentach jedynej pewności, jaką może 
mieć osoba na rynku pracy 4.0.
 
W oparciu o to drobne doświadczenie, sukces 
lub osiągnięcie, uczestnicy warsztatów po-
mogli sobie nawzajem w określeniu swoich 
umiejętności i dokonaniu syntezy kompeten-
cji. Z taką samoświadomością o wiele łatwiej 
jest myśleć o osobistych celach i o tym, jakie 
zdolności powinno się udoskonalić. 
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NOWY PARADYGMAT I NIESZABLONOWA 
ŚCIEŻKA KARIERY 

Wiodącą ideą warsztatów Nowy paradygmat 
i nieszablonowa ścieżka kariery jest skupienie 
się na szybko zmieniającej się rzeczywisto-

ści, z jaką mierzą się obecnie młodzi ludzie. 
Nieuniknione przemiany napędzane przez 
technologię, w połączeniu z przemianami 
finansowymi i gospodarczymi oraz kryzysa-
mi niosą nowe paradygmaty formowania się 
aspiracji edukacyjnych i zawodowych oraz 

1.5 Nowy paradygmat doradztwa edukacyjnego i porad-
nictwa zawodowego
Dunja Potočnik
CHORWACJA

Nieuniknione przemiany napędzane przez technologię, w połączeniu z przemianami finansowymi 
i gospodarczymi oraz kryzysami niosą nowe paradygmaty formowania się aspiracji edukacyjnych 
i zawodowych oraz kanały poszukiwania zatrudnienia. Wszystkie grupy wiekowe ponoszą konse-
kwencje tych zmian, począwszy od pokolenia „baby boomers”, przez pokolenie X, po pokolenia 
Y i Z. Niemniej w przypadku tych dwóch ostatnich pokoleń na wybory życiowe, w tym ścieżki 
kształcenia i kariery, zmiany te wpłyną w największym stopniu. Nowe pokolenia stoją w obliczu 
presji wzrostu kosztów edukacji, większej liczby wyborów i spadku pewności wyników w związ-
ku z ich pozycją na rynku pracy. Większość danych socjologicznych wskazuje, że potrzebny jest 
nowy paradygmat poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, który byłby szerszy pod względem 
celów i lepiej dostosowany, zarówno do potrzeb młodych jednostek, jak i do społeczeństw, w któ-
re chciałyby one wnieść wkład. Myślenie nieszablonowe jest wymagane nie tylko w przypadku 
jednostek, ale też podmiotów zainteresowanych systemem edukacji, rynkiem pracy i systemem 
finansowym. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: DUNJA POTOČNIK 

Doktor nauk Dunja Potočnik jest socjolożką, od 2003 r. jest pracownikiem naukowym w Instytucie 
Badań Społecznych w Zagrzebiu, a przedtem była zatrudniona jako doradca do spraw bezrobot-
nych w Chorwackich Służbach Zatrudnienia. Ma 14-letnie doświadczenie w badaniach nad ryn-
kiem pracy, prognozowaniu potrzeb w zakresie umiejętności, strukturą społeczną i młodzieżą oraz 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dunja Potočnik jest członkiem zespołu European 
Youth Researchers koordynowanego w ramach partnerstwa na rzecz młodzieży pomiędzy Komi-
sją Europejską a Radą Europy od 2011 r. (obecnie odbywa trzecią kadencję). 

Współpracuje z Komisją Europejską, grupą PPMI, Radą Europy, Centrum Euroguidance w Chorwa-
cji, Europejską Fundacją Kształcenia, UNDP, UNICEF, UNESCO i licznymi organami rządowymi i or-
ganizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczyła w ponad 30 projektach badawczych 
i eksperckich (z których 14 jest bezpośrednio powiązanych z rynkiem pracy i strukturą społeczną). 
Pani Potočnik jest współautorem trzech i redaktorem czterech książek, a także opublikowała 19 
prac naukowych. Jej najnowsze projekty obejmują projekt Youth Wiki finansowany i koordynowa-
ny przez Komisję Europejską (z rozdziałem poświęconym zatrudnieniu i przedsiębiorczości mło-
dych), projekt EU Kids Online, a także Impact Hub Zagreb w dziedzinie zatrudnienia i przedsiębior-
czości młodych.
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kanały poszukiwania zatrudnienia. Wszyst-
kie grupy wiekowe ponoszą konsekwencje 
tych zmian, począwszy od pokolenia „baby 
boomers”, przez pokolenie X, po pokolenia 
Y i Z. Niemniej w przypadku tych dwóch 
ostatnich pokoleń na wybory życiowe, w tym 
ścieżki kształcenia i kariery, zmiany te wpłyną 
w największym stopniu. Nowe pokolenia sto-
ją w obliczu presji wzrostu kosztów edukacji, 
większej liczby wyborów (w odniesieniu do 
liczby i rodzajów placówek edukacyjnych, 
platform kształcenia, źródeł informacji i po-
mocy w wyborze kariery) i spadku pewności 
wyników związanych z ich pozycją na ryn-
ku pracy. Zarazem większość społeczeństw 
zmaga się z niskim poziomem podejmo-
wania kształcenia zawodowego względem 
wysokiego poziomu przystępowania do 
nauki w liceach ogólnokształcących, wraz 
ze wzrostem liczby studentów na kierun-
kach nauk społecznych i humanistycznych 
i spadkiem zainteresowania matematyką, in-
żynierią i naukami ścisłymi. Większość danych 
socjologicznych wskazuje, że potrzebny jest 
nowy paradygmat doradctwa edukacyjnego 
i poradnictwa zawodowego, który byłby szer-
szy pod względem celów i lepiej dostosowa-
ny, zarówno do potrzeb młodych jednostek, 
jak i do społeczeństw, w które chciałyby one 
wnieść wkład. Myślenie nieszablonowe jest 
wymagane nie tylko w przypadku jednostek, 
ale też podmiotów zainteresowanych sys-
temem edukacji, rynkiem pracy i systemem 
finansowym. 

W przypadku współcześnie zachodzących 
przemian społecznych, gospodarczych, poli-
tycznych i technologicznych i w odniesieniu 
tych przemian do poradnictwa zawodo-
wego, często uważa się, że nieszablonowe 
myślenie w sposób nieunikniony akcentuje 
wykorzystywanie nowych technologii w po-

radnictwie zawodowym. Faktycznie tak jest, 
ale tylko w pewnym stopniu. Kiedy mówi-
my o poradnictwie zawodowym w krajach 
objętych seminariami międzynarodowymi 
Euroguidance, musimy wziąć pod uwagę 
rzeczywistość społeczną, która czasem jest 
bardzo różna od tej w krajach Europy Pół-
nocnej lub Zachodniej. Myślą, która często 
powracała w trakcie warsztatów i całego se-
minarium było ot, że do nowych technologii 
należy wprowadzić poradnictwo zawodowe, 
aby stało się bardziej atrakcyjne dla młodych 
ludzi. Wykorzystanie nowych technologii 
w dużej mierze ułatwia również proces do-
radztwa i zapewnia mu wyższą efektywność. 
Niemniej konieczne jest spełnienie pewnych 
warunków wstępnych, aby nowe techno-
logie stały się przydatnymi środkami po-
radnictwa zawodowego. Przede wszystkim 
należy uwzględnić różnice w poradnictwie 
zawodowym na szczeblu krajowym (a na-
wet na szczeblu regionalnym w niektórych 
krajach). W trakcie seminarium niektórzy 
z uczestników zaznaczyli, że za oczywistość 
uznaje się fakt, że poradnictwo zawodowe 
składa się z ugruntowanej triady: 1) porad-
nictwo zawodowe wbudowane w system 
edukacji; 2) poradnictwo zawodowe dostęp-
ne dzięki publicznym służbom zatrudnienia 
oraz 3) poradnictwo zawodowe dostępne za 
pośrednictwem prywatnych agencji. Musi-
my zauważyć, że nie jest tak we wszystkich 
uczestniczących krajach; poradnictwo zawo-
dowe dostępne za pośrednictwem publicz-
nych służb zatrudnienia nadal jest dominu-
jącą formą poradnictwa. Najczęściej system 
edukacji dysponuje doradztwem jedynie jako 
nieobligatoryjnym komponentem, począw-
szy od stosunkowo późnego wieku 14 lat 
życia lub więcej. Sondaże pokazują, że młodzi 
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ludzie do 10 roku życia już formułują decyzje 
w sprawie pewnych zawodów, jakie stanow-
czo chcą odrzucić i przeciwnie, pozostawiają 
otwartą przestrzeń dla zawodów, które chcie-
liby wykonywać1. W związku z powyższym 
można wnioskować, że systemy poradnictwa 
zawodowego w większości uczestniczących 
krajów są przestarzałe i rozpoczynają doradz-
two i interwencje zbyt późno.
 
Warsztaty Nowy paradygmat i nieszablono-
wa ścieżka kariery zgromadziły 15 uczest-
ników z sześciu krajów i różnych środowisk: 
nauczyciele, doradcy zawodowi, przedsta-
wiciele Sieci Euroguidance, przedstawiciele 
innych krajowych organów rządowych lub 
politycznych, członkowie organizacji społe-
czeństwa obywatelskiego i naukowcy. Bez 
pomijania realiów poradnictwa zawodowe-
go w uczestniczących krajach, warsztaty roz-
poczęły się od wprowadzenia do pewnych 
tendencji w edukacji młodzieży i w dziedzi-
nie zawodowej w Europie. W pierwszej czę-
ści warsztatów przedstawiono dane Euroba-
rometru2. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, 
że od 87% (w Szwecji), przez 86% lub 85% 
(w Danii i Niemczech) do mniej niż 60% (we 
Włoszech, Hiszpanii i Grecji) młodzi ludzie zga-
dzają się, że edukacja lub szkolenia dostar-
czyły im umiejętności niezbędnych do zna-
lezienia pracy zgodnej z ich wykształceniem. 
Zarazem jedynie 55% w Danii, 47% w Szwecji, 
40% w Niemczech, a zaledwie 6% we Wło-
szech i na Słowacji oraz 3% w Bułgarii i na 

1 MOULTON, V.; FLOURI, E.; JOSHI, H.; SULLIVAN, A. (2015). 
Fantasy, unrealistic and uncertain aspirations and child-
ren’s emotional and behavioural adjustment in primary 
school. Longitudinal and life course studies 6(1): 107-119.
2 Komisja Europejska (2014). Special Eurobarometer 417: 
European Area of Skills and Qualification.

Węgrzech kiedykolwiek korzystało z usługi po-
radnictwa zawodowego. Wśród tych, którzy 
korzystali z usług poradnictwa zawodowego 
około 80% (na Malcie i w Chorwacji) i 50% 
(we Francji, Hiszpanii, Finlandii i w Wielkiej 
Brytanii) uważa usługi poradnictwa zawodo-
wego za pomocne w znalezieniu pracy. Mło-
dzi ludzie, którzy zgłosili korzystanie z usług 
poradnictwa zawodowego odpowiedzieli, że 
nie szukali żadnych informacji (szukali zabez-
pieczenia finansowego lub jakiegoś rodzaju 
świadczeń socjalnych) w 53% przypadków, 
31% młodych starało się znaleźć informacje 
o edukacji lub szkoleniach, 20% szukało po-
rad dotyczących nauki lub kariery, 16% po-
szukiwało staży, a 5% uznania umiejętności.

Po zapoznaniu się z pewnymi danymi doty-
czącymi poradnictwa zawodowego w Euro-
pie, uczestnikom warsztatów przedstawiono 
krótki przegląd komponentów zatrudnienia, 
które zmieniły się w porównaniu z końcem 
dwudziestego wieku. Przede wszystkim 
młodzi ludzie obecnie nader często pracują 
w przestrzeni wirtualnej, która bardzo różni się 
od pracy w biurze w ustalonych godzinach. 
Poprzednie ugruntowane wynagrodzenia 
i świadczenia zostają zastąpione przez kontrakty 
i płatności, a młodzi ludzie częściej stają się 
sprzedawcami i przedsiębiorcami, nie zaś 
klasycznymi pracownikami. Ponadto obecnie 
młodzi ludzie cenią wierność sobie, wolność 
osobistą i kontrolę, a także tożsamość i sza-
cunek zyskany dzięki niezależności, co czę-
sto podkreślają podejmując ryzyko i nowe 
doświadczenia na rynku pracy. Niemniej te 
nowe doświadczenia na rynku pracy wiążą 
się z niewiadomymi i mają istotny wpływ na 
życie jednostki w sferze osobistej, szczegól-
nie w odniesieniu do czasu wolnego i zdro-
wia. Uczestników warsztatów poproszono 
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o uwzględnienie wszystkich tych kompo-
nentów i o próbę pomyślenia o innowacyj-
nych metodach poradnictwa zawodowego 
dostarczanych przez placówki edukacyjne 
i podmioty na rynku pracy. Ich zadanie po-
legało na zidentyfikowaniu innowacyjnych 
praktyk w poradnictwie zawodowym poprzez 
wymienienie ich nazw, grup docelowych, 
metod i organów wykonawczych. Ćwiczenie 
to miało na celu: 1) ulepszenie wzajemnego 
uczenia się; 2) wymianę przykładów dobrych 
praktyk w zakresie innowacyjnych technik 
poradnictwa zawodowego; 3) podniesienie 
świadomości w zakresie zapotrzebowania 
na otwarty system edukacyjny zapewniający 
pracodawcom i pracownikom opcje umoż-
liwiające przechodzenie pomiędzy różnymi 
zawodami; 4) podniesienie świadomości 
w zakresie znaczenia dostosowania para-
dygmatu, który odchodzi od koncepcji „pracy 
od 9 do 17” i „jednego zawodu na całe życie”, 
gotowego podjąć się uczenia się przez całe 
życie i nowych sposobów zarządzania cza-
sem i przestrzenią (praca z domu, praca mo-
bilna, co-working) i 5) postawienie nowych 
pytań o innowacyjne praktyki w poradnic-
twie zawodowym. 

Uczestnicy warsztatów wnieśli swój wkład 
podając przykłady dobrych praktyk prowa-
dzonych za pomocą metod innych niż online, 
jednak w innowacyjny sposób, z uwzględ-
nieniem odgrywania ról, job-shadowingu, 
budowania zespołu, targów pracy, biblio-
-doradztwa (technika „Zfactor) i „speed dia-
logues”, dopasowującego specjalistów do 
uczniów lub studentów. Metody te stosowa-
no głównie w organizacjach społeczeństwa 
obywatelskiego lub były one dostarczane 
w ramach fakultatywnego nauczania, zatem 
nie były częścią systemu publicznej edukacji 

lub świadczenia usług przez publiczne służ-
by zatrudnienia. Techniki online były głównie 
prezentowane jako część usługi poradnictwa 
zawodowego i obejmowały testy dotyczą-
ce umiejętności, szacunki aspiracji i porady 
dotyczące potencjalnych ścieżek edukacji 
i zatrudnienia. Techniki te są dostępne dla 
szerokiego odbiorcy, chociaż są również te-
sty skierowane do uczniów w wieku 14 lat. 
W trakcie warsztatów w przykładach dobrych 
praktyk znajdują się również odniesienia do 
trudnych grup docelowych (na przykład mniej-
szości, w szczególności mniejszości romskiej) 
i dzieci mających trudności z uczeniem. Tym 
grupom docelowym czasem oferuje się do-
radztwo i poradnictwo od wczesnego wieku, 
których celem jest ingerencja i zmiana prze-
biegu kształcenia i zatrudnienia w bardziej 
korzystne dla młodej osoby.

Podsumowująca część warsztatów polegała na 
dyskusji o wynikach pracy w małych grupach 
i umieszczeniu tych wyników w kontekście 
współczesnych zmian społecznych. Uczest-
nik warsztatów z Węgier zakończył: „Bardzo 
dobrze jest mieć narzędzia poradnictwa 
zawodowego online, jednak poradnictwo 
zawodowe powinno być częścią oficjalnych 
programów nauczania. Dopóki tak się nie 
stanie, nie będzie efektywnego poradnictwa 
zawodowego”. Te końcowe słowa silnie prze-
mówiły do uczestników i stanowiły mocny 
przekaz dotyczący bardziej normalizowane-
go systemu poradnictwa zawodowego w Eu-
ropie. Narzędzia online dają nam mnogość 
możliwości, jednak podejścia face-to-face 
nie należy lekceważyć, a poszerzyć je, oferu-
jąc nowe narzędzia na rzecz doradztwa. Po-
dobnie do podejścia face-to-face, narzędzia 
online muszą być skierowane nie tylko do 
młodych ludzi od 14 roku życia wzwyż, lecz 
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także do dzieci na samym początku ich ścież-
ki edukacyjnej. Młodzi ludzie są nie tylko bar-
dzo chłonni i zdolni do korzystania z narzędzi 
online, ale też są w najbardziej „plastycznym” 
wieku, kiedy odrzucają możliwości, które ich 
przerażają, a przystają na te, które często wy-
dają się „łatwym wyjściem”. Społeczeństwo 
ponosi odpowiedzialność za upodmiotowie-
nie młodych ludzi i umożliwienie im wyko-
rzystania pełnego potencjału, czego można 
dokonać jedynie pod warunkiem uzyskania 
informacji i wytycznych w młodym wieku. 
W wieku 14-15 lat, pomimo ich zdolności lub 
aspiracji, wielu młodych ludzi już utknęło na 
niskiej pozycji w systemie edukacji lub po-
dejmuje pracę wymagającą niskich kwalifi-
kacji, a system poradnictwa powinien zacząć 
uwzględniać ich upodmiotowienie i zapobie-
ganie tym zjawiskom, a nie tylko wychodze-
nie z trudnej sytuacji i przywracanie pozycji. 
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CEL I TREŚĆ WARSZTATÓW 

Celem warsztatów było objaśnienie i prze-
dyskutowanie nowej współpracy pomiędzy 
szkołami, Biurem Usług Socjalnych, Minister-
stwem Pracy, agencją pośrednictwa pracy 
i Jobcenter w kraju związkowym – Brema. 
Współpracę nawiązano w celu zagwaran-
towania punktu kompleksowej obsługi, tak 
zwanego „Youth Career Agency” dla mło-
dych dorosłych w momencie przejścia od 
nauki szkolnej do praktyk, studiów lub pra-
cy. Instytucje mogą ogółem oferować wiele 
środków na rzecz pomocy młodym dorosłym 
w udanym zarządzaniu tym przejściem i zna-
lezieniem odpowiedniego zawodu, przede 
wszystkim dzięki doradztwu, ale też nawet 
praktyki płatne przez państwo. Niemniej wie-
lu młodych dorosłych borykających się z pro-
blemem znalezienia stażu, nie korzysta z tych 
ofert. Dlatego partnerzy przedyskutowali 
nowe sposoby docierania do osób potrzebu-
jących wsparcia. 

WARSZTATY SKŁADAŁY SIĘ Z DWÓCH GŁÓW-
NYCH CZĘŚCI:

W pierwszej części poruszano samo zagad-
nienie współpracy, partnerów i sposobu pro-
wadzenia współpracy. Na pierwszym etapie 
uczestników poproszono o przedyskutowa-
nie, które instytucje chcieliby zgromadzić, 
aby połączyć ich siły w celu stworzenia punk-
tu spotkań dla wszystkich młodych doro-
słych. Drugim etapem było objaśnienie pro-
cesu w Bremie: kto się zgromadził, dlaczego 
i w jaki sposób. 

Jeszcze podczas nauki szkolnej młodych do-
rosłych naucza się, w jaki sposób ubiegać 
się o staż. Z pomocą nauczycieli muszą od-
być praktyki w wybranej przez siebie firmie. 
Oczywiście w szkole także omawia się wiele 
różnych zawodów i możliwości i szkoły orga-
nizują wizyty w miejscowej agencji pośred-
nictwa pracy. Ponadto osoby specjalizujące 
się w poradnictwie przychodzą do szkół 
i również oferują swoje usługi. Dlatego zasadne 

1.6 Do dzieła! Jak urzędy mogą być atrakcyjne dla młodych

Ina Mausolf
NIEMCY

Uczestnicy warsztatów prześledzili studium przypadku młodzieży z Bremy: wysoki wskaźnik 
bezrobocia wśród młodzieży bez formalnych kwalifikacji zawodowych (w porównaniu z inny-
mi niemieckimi krajami związkowymi). Mieli możliwość przetestować własne pomysły i usłyszeć 
o sposobach, dzięki którym młodzi ludzie mogą być kierowani ku formalnym stażom. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: INA MAUSOLF

Ina Mausolf (MBA i MA – rozwój personalny), od 2009 r. pracuje dla Ministerstwa Edukacji Bremy 
w Departamencie pozaszkolnego kształcenia i szkolenia zawodowego i rozwoju zawodowego, 
przede wszystkim nadzorując instytucje odpowiadające za dualne kształcenie zawodowe w róż-
nych zawodach, pozyskując dotacje na dodatkowe szkolenia w różnych branżach i koordynując 
procesy dotyczące organizacji i dalszego rozwoju Agencji Karier Młodych dla ministerstwa jako 
jednego z głównych partnerów od 2013 r. 
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jest, aby Ministerstwo Edukacji i agencja po-
średnictwa pracy uczestniczyły we współpra-
cy. Jobcenter, który również oferuje poradnic-
two, środki przygotowania do stażu, a nawet 
same staże, jest także partnerem Youth Care-
er Agency. Czwartym partnerem jest Biuro 
Usług Socjalnych Ministerstwa Spraw Spo-
łecznych. Instytucja skupia się na pomocy 
młodym dorosłym w prowadzeniu niezależ-
nego życia, w tym w znalezieniu odpowied-
niego sposobu utrzymania, stąd współpraca 
z Youth Career Agency. Co nie mniej istotne, 
Ministerstwo Pracy odgrywa istotną rolę we 
współpracy, oferując dodatkowe staże, spe-
cjalistyczną służbę poradnictwa, z wizytami 
młodych dorosłych w domach, w razie po-
trzeby, i organizacją rozwoju współpracy. 

Drugą część warsztatów poświęcono na ra-
dzenie sobie z problemem dotarcia do tych, 
którzy mogliby skorzystać na współpracy. 
Tu także zapytano uczestników najpierw 
o to, jak podeszliby do tego problemu.  Na-
stępnie przedstawiono sposób z Bremy, aby 
uczestnicy mogli go przedyskutować i po-
równać swoje pomysły i pomysły partnerów 
w Bremie. Brema zwróciła się do agencji re-
klamowej o to, by pozwoliła jej stażystom na 
opracowanie strategii dotarcia do młodych 
dorosłych. Slang nie do końca jest tym, do 
czego słyszenia lub oglądania jesteśmy przy-
zwyczajeni i wywołał silne reakcje wśród nie-
których młodych dorosłych – głównie tych, 
którzy chcą wybrać ścieżkę kariery akademic-
kiej – i wśród firm oferujących staże.
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Istnieją poważne obawy, że w najbliższych 
latach wiele zawodów zaniknie w wyniku 
automatyzacji: do 47% w USA, jak przewidują 
Osborne/Frey w swoim słynnym dokumencie 
oksfordzkim z 2013 r1.

1 Frey, C. B.; Osborne, M. A.: THE FUTURE OF EMPLOYMENT: 
HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? 

Natomiast w przeprowadzonych w Niem-
czech badaniach stwierdzono, że choć wiele 
zawodów zaniknie, powstanie wiele nowych 
miejsc pracy. Jednak indywidualny zestaw 
umiejętności, potrzebny do wykonywania 
nowych zawodów, będzie całkowicie od-
mienny. Przede wszystkim potrzebna jest le-
piej wyszkolona siła robocza, którą zapewnia 

1.7 Przyszłość pracy – i jak tam dotrzeć 

Anja C. Wagner
NIEMCY

Przyszłość pracy i przyszłość uczenia się zmieniają się szybko, a niektóre kraje europejskie czy-
nią zbyt wolne postępy, aby nadążać za tymi przemianami. Być może wszyscy musimy myśleć 
w zupełnie nowy sposób o swoich strukturach wsparcia, aby móc podjąć wszystkie te wyzwania. 
W tych interaktywnych warsztatach uczestnicy przyjrzeli się z bliska globalnym przemianom spo-
wodowanym przez transformację cyfrową. Po dokonaniu gruntownego wglądu w różne prze-
miany, które wpływają na siłę roboczą na świecie, dokonali wymiany dobrych praktyk i sposobów, 
w jakie podmioty polityczne mogłyby reagować na te wyzwania. Z tego powodu wprowadzono 
rodzaj nieformalnego podejścia do myślenia projektowego i zgromadzono trochę potencjalnych 
kreatywnych rozwiązań dla wspólnego europejskiego społeczeństwa sieciowego.

PROWADZĄCY WARSZTATY: ANJA C. WAGNER 

Dr Anja C. Wagner zajmuje się globalną transformacją w epoce cyfrowej. W ostatnich dwóch 
dziesięcioleciach zarządzała licznymi projektami w dziedzinie edukacji cyfrowej dla (dużych) firm, 
uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz niezależnymi inicjatywami. Ma za sobą również 
dekadę nauczania i badań na uniwersytetach. Jest uznawana za kreatywną trendsetterkę, a sama 
uważa się za kogoś dokonującego przekształceń edukacyjnych. Jej celem jest wzmocnienie pozycji 
osób, instytucji i regionów w zakresie łączenia się z nowoczesnymi, połączonymi sieciowo środo-
wiskami uczenia się. Jako ekspert na płaszczyźnie pomiędzy globalnie połączoną pracą a edukacją 
cyfrową, skupia się na zagadnieniach doświadczenia użytkownika, polityki edukacyjnej, zarządza-
nia przepływem pracy i naszą przyszłością w społeczeństwie operującym w sieci. W związku z tym 
lubi polegać na swojej rozrastającej się sieci (online) w celu opracowywania nowych formatów, 
kursów online, e-booków i sieci społecznościowych, a także praktykowania nauki obywatelskiej. 
Obecnie oferuje studia, wykłady, doradztwo i różne projekty online w ramach FrolleinFlow GbR. 
ununi.TV, gdzie jednym z tych projektów online jest FLOWCAMPUS. Wraz z wieloma innowacyj-
nymi podmiotami stworzyła szereg inicjatyw w celu utworzenia nowoczesnej sieci edukacyjnej. 
Latem 2013 r. Anja zdobyła pierwsze wyróżnienie w zakresie crowdfundingu za start-up eduka-
cyjny w niemieckojęzycznym świecie. W międzyczasie FLOWCAMPUS trafił do innowacyjnej sieci 
interdyscyplinarnych, kreatywnych ludzi, łącząc potrzeby małych i średnich firm z umiejętnościami 
klasy kreatywnej w zakresie budowania sieci. Więcej informacji: http://acwagner.info 

„The Times, They Are a-Changin’”
Bob Dylan
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zazwyczaj wyższe wykształcenie. Niemniej 
cały system edukacji również nie jest przygo-
towany na epokę cyfrową. Ponadto wszystkie 
firmy konkurują obecnie ze sobą w globalnej 
„wojnie talentów” z uwagi na przemiany cy-
frowe w globalnym, kreatywnym społeczeń-
stwie sieciowym. Miejsca pracy mogą być 
teraz organizowane w sposób zdecentralizo-
wany, zautomatyzowany i wzajemnie powią-
zany. Nie ma obowiązku pracy na miejscu. 
Niestety niewielu ludzi wydaje się przygo-
towanych na tę ogromną transformacyjną 
przemianę. 

Przyszłość pracy i przyszłość uczenia się 
zmieniają się więc szybko, a niektóre kraje 
europejskie czynią zbyt wolne postępy, aby 
nadążać za tymi przemianami. Być może 
wszyscy musimy myśleć w zupełnie nowy 
sposób o swoich strukturach wsparcia, aby 
móc podjąć wszystkie te wyzwania. 

Celem tych warsztatów było przyjrzenie 
się z bliska globalnym przemianom spo-
wodowanym przez transformację cyfrową. 
Po uzyskaniu dogłębnego wglądu w różne 
przemiany, które mają wpływ na globalną siłę 
roboczą, wyodrębniliśmy podział na główne 
czynniki napędzające przemiany, sposób, 
w jaki wpłyną na rynek pracy w Europie, a tak-
że sposób, w jaki ludzie już organizują swój 
cykl nauczania w epoce cyfrowej. W tym celu 
omówiliśmy pewne dobre praktyki, sposoby, 
w jakie my – jako społeczeństwo, możemy 
budować wspierającą infrastrukturę na rzecz 
ludzi żyjących w cyfrowym świecie. 

GŁÓWNE PRZEMIANY, JAKIE NALEŻY ZARY-
SOWAĆ: 

 O Globalny przełom nastąpi dzięki maso-
wej cyfryzacji we wszystkich branżach: 
platformy, oprogramowanie i „deep tech” 
rewolucjonizują cały światowy system go-
spodarczy w trzech globalnych falach. Po 
tym przełomie cały system społeczno-go-
spodarczy nie będzie już dla nas rozpo-
znawalny, ponieważ żyjemy w światowym 
społeczeństwie sieciowym.2

 O Atrakcyjność tych zmian dla ludzi zasadza 
się na różnorodnych przemianach (demo-
graficznych, technologicznych, kulturo-
wych), które łączą się, aby wytworzyć im-
puls pozwalający stwierdzić, które nowe 
rozwiązania cyfrowe są przyjmowane z za-
dowoleniem i akceptowane, a które nie 
sprostają pożądanym doświadczeniom 
użytkownika.

 O Od nastania społeczno-kulturalnego ru-
chu trwającego od lat 70., znajdującego 
wyraz w wartościach World Wide Web, 
obecnie ludzie przyjmują te przemiany, 
które kładą nacisk na radykalne włączenie 
społeczne, „gifting”, niekomercyjną, oby-
watelską odpowiedzialność, radykalne 
wyrażanie siebie, itd. Świat staje się coraz 
mniejszy, a kultura globalnej sieci rozwija 
się. 

 O O ile postęp technologiczny przyspiesza 
z biegiem czasu, wizje tego, w jaki sposób 
my, jako ludzkość, powinniśmy żyć razem 
w sposób zrównoważony, stają się faktycz-
nym celem firm, które znakomicie prospe-
rują obecnie dzięki zmianom. Obecnie 

2 Castells, M.: Network society (2011) – https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Network_society 
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różne przełomy następują po tych prze-
mianach: 

 O Po pierwsze, możemy zauważyć reorgani-
zację przemysłu. Nie będzie już zorganizo-
wany wokół branż, ponieważ w przyszłości 
będzie zorganizowany wokół potrzeb. Na 
przykład będziemy mieć ekosystemy wo-
kół mobilności, żywności, mieszkalnictwa, 
zdrowia itd. Inne firmy wniosą wartość do 
tych potrzeb w sposób oparty na sieci. 

 O Po drugie, sztuczna inteligencja będzie 
mieć znaczący wpływ na przemysł. Być 
może słyszeliście o DeepL3 , to nowa plat-
forma tłumaczeniowa stworzona w Niem-
czech, dostarczająca bardzo dobre rezulta-
ty dzięki sieciom neuronowym. Tłumacze, 
już znajdujący się pod presją z powodu 
wszystkich tych platform tłumaczenio-
wych, pracujących ze zbiorową inteligen-
cją, wkrótce w mniejszym lub większym 
stopniu będą zastępowani przez maszy-
nowe uczenie się. 

 O Po trzecie, obserwujemy rozwój społe-
czeństwa sieciowego na szczeblu global-
nym, regionalnym, instytucjonalnym i pry-
watnym. Oznacza to, że każda firma i każda 
osoba może pracować gdzie tylko zechce. 
Wszystkie relacje zawodowe odbywają się 
obecnie na platformach i w sieciach spo-
łecznościowych. 

 O Po czwarte, nowe przepływy pracy i nowe 
kultury pracy, na przykład biura domo-
we, open space itp., są coraz bardziej po-
pularne na całym świecie. W Niemczech 
przeprowadzono naukowe badanie4 do-

3 https://www.deepl.com/translate
4 Weitzel T. et. al.: RECRUITING TRENDS 2015, Univer-

sität Bamberg https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/
uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/isdl/Recruiting_
Trends_2015.pdf

tyczące oczekiwań pracowników wobec 
pracodawców. Połowa młodych ludzi za-
deklarowała, że co najmniej połowę czasu 
chcą poświęcać na pracę w biurze domo-
wym. Zważywszy na deficyt wykwalifiko-
wanych pracowników w pewnych sekto-
rach, z pewnością wkrótce nastąpi zmiana 
w tej sferze. 

 O Wreszcie uczenie się przez całe życie od-
bywa się w sieciach społecznościowych. 
Formalne procesy edukacyjne są zbyt 
powolne, aby nadążyć za szybkością prze-
mian społeczno-gospodarczych, dlatego 
ludzie sami aranżują uznanie swoich kwa-
lifikacji. 

O ILE LUDZIE JUŻ ZARZĄDZAJĄ MIKRO-
-UCZENIEM SIĘ POZA OFICJALNYM SYSTE-
MEM EDUKACJI, NASTĘPSTWA DLA RYNKU 
PRACY SĄ WIELORAKIE:

 O Formalne kwalifikacje odgrywają coraz 
mniejszą rolę na rynku pracy, przynajmniej 
w przypadku pracowników umysłowych. 

 O W przyszłości zadania będą przypisywane 
sieciom, więc mogą pracować nad nimi 
w trybie zbiorowym. 

 O Będziemy świadkami wzrostu mobilności 
we wszystkich aspektach: oznacza to, że 
niektóre zawody będą wykonywane przez 
zespoły za granicą, inne będą zadaniem 
zespołów międzykulturowych, itd. 

 O Każda firma będzie w przyszłości firmą 
medialną, nawet MŚP, dlatego konkuren-
cja o uwagę utalentowanych pracowni-
ków lub klientów będzie ostrzejsza, a to 
oznacza, że będziemy świadkami ogrom-
nego rozwoju treści. 
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 O W związku z tym potrzebna będzie o wiele 
większa osobista odpowiedzialność jednostek:  
muszą ustalić, co ich zdaniem pomoże im 
wesprzeć talent w zmieniającym się świecie. 

POTRZEBNE SĄ NOWE INFRASTRUKTURY 
POLITYKI 4.0 NA RZECZ WSPIERANIA MIKRO-
-UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE:
 

 O Na początku 2016 r. przedstawiliśmy ideę5  
przekazania ludziom przejrzystego budże-
tu, jaki mogliby wykorzystać do własnej 
nauki. Nazwaliśmy ją „Universal Learning 
Income”. Ludzie muszą sami wybrać, cze-
go chcą się uczyć, bez żadnych warunków 
biurokratycznych. 

 O Niemieckie Ministerstwo Pracy przejęło 
tę ideę i rekomendowało ją w białej księ-
dze „Praca 4.0”6 jako kwestię polityczną 
dla przyszłości pracy. Uznano, że musimy 
odejść od odgórnego planowania, aby 
pokierować ludzi tam, gdzie zdaniem pań-
stwa potrzebni są ludzie. Nie będzie to już 
funkcjonować w ten sposób. 

 O Z drugiej strony możemy uznać, że poja-
wiają się nowe rodzaje przestrzeni będą-
ce wynikiem różnych inicjatyw, w ramach 
których ludzie pracują wspólnie w zor-
ganizowanych samodzielnie zespołach, 
np. CoWorking lub MakerSpaces, Urban 
Gardening Projects, Repair Cafes a nawet 
biblioteki, które poszukują nowych sposo-
bów wspierania osób uczących się przez 
całe życie. Sądzę, że musimy wspierać tych 
ludzi i te projekty, aby ludzie gromadzili się 

5 Laurençon, A.; Wagner, A.C. et. al.: #Belgut – das be-
dingungslose Lernguthaben http://flowcampus.com/
input/belgutdas-bedingungslose-lernguthaben/
6 BMAS: White Paper Work 4.0: http://www.bmas.de/EN/
Services/Publications/a883-white-paper.html

w różnych środowiskach, pracowali i uczyli 
się i znajdywali nowe interdyscyplinarne 
pomysły na to, co mogą zrobić w znaczący 
sposób.

BĘDZIEMY ŚWIADKAMI WZROSTU MOBILNOŚCI 
WE WSZYSTKICH ASPEKTACH: OZNACZA TO, 
ŻE NIEKTÓRE ZAWODY BĘDĄ WYKONYWANE 
PRZEZ ZESPOŁY ZA GRANICĄ, INNE BĘDĄ ZA-
DANIEM ZESPOŁÓW MIĘDZYKULTUROWYCH, 
ITD.

 O W tym celu zadaniem politycznych instytu-
cji wspierających będzie pomoc w budo-
waniu platform, chmur, darmowych treści, 
dobrych analiz i wsparcia technicznego 
„jako usługi”. Sądzę, że będzie to całkowi-
cie nowa droga dla doradztwa. 

 O Jednym trafnym przykładem może być 
Bob7, osobisty trener zawodowy, wdrożo-
ny we Francji, aby pomóc poszukującym 
pracy, dostarczając im duże zbiory danych. 
Jest to nowy sposób współpracy publicz-
no-prywatnej mający sprostać nowym 
wyzwaniom w XXI w. 

Ostatecznie przeprowadzono dobrą dyskusję 
na temat sposobów, w jakie kraje europejskie 
mogą nadążyć za szybko przebiegającymi 
zmianami. Wszyscy uczestnicy wydawali się 
otwarci na całkowicie nowe, kreatywne roz-
wiązania dla naszego wspólnego europej-
skiego społeczeństwa sieciowego. I świetnie 
się bawili!

7 https://www.bob-emploi.fr/
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„BUDOWANIE KARIERY ROZPOCZYNA SIĘ OD 
ODKRYCIA, KIM SIĘ JEST”.
 
Podczas 90-minutowych warsztatów moim 
zamiarem było pokazanie uczestnikom, 
w jaki sposób możemy pomóc młodemu 
pokoleniu wejść na rynek pracy. W trakcie 
warsztatów poruszyliśmy pewne aspekty 
kwestii pokoleniowych i luki komunikacyjnej 
istniejącej pomiędzy pokoleniami. Rozma-
wialiśmy o „świecie VUCA”, cechach świata, 
w którym żyjemy, a wreszcie przedstawiłam 
metodę – tak zwaną biblioterapię, co do 
której jestem szczerze przekonana, że może 
być wykorzystywana w rozwoju osobistym 

młodzieży w naszym nieustannie zmieniają-
cym się otoczeniu. 

Warsztaty rozpoczęły się od skojarzeń słow-
nych odnoszących się do terminu, etykietki, 
frazy – „młode pokolenie”. Większość skoja-
rzeń – co nie dziwi – była raczej negatywna. 
Zazwyczaj słyszymy wiele negatywnych rze-
czy o tym pokoleniu. Niebawem coraz wię-
cej młodych ludzi z tego pokolenia będzie 
aktywnych na rynku pracy. Jednym z najczę-
ściej stawianych obecnie przez rządzących 
pytań, jest pytanie o sposób, w jaki można 
motywować młode pokolenie, np. w pracy 
i jak się z nim komunikować. 

1.8 Wymyślać czy odkrywać siebie?

Erika Juhász
WĘGRY

Biblioterapia rozwojowa – bibliodoradztwo, biblioporadnictwo, zazwyczaj odwołuje się do korzy-
stania z literatury jako pomocy ludziom w poznaniu i zrozumieniu siebie samych, radzeniu sobie 
z problemami i zmianami w życiu i promowanu rozwoju osobowości. Podstawowym założeniem 
biblioterapii jest identyfikowanie się klientów z podobnymi do nich postaciami literackimi, przy 
czym dokonują skojarzenia, które pomaga im uwolnić emocje i w odpowiednich momentach zy-
skać nowe kierunki w życiu. Dzięki modułowi biblioterapii wbudowanemu w program nauczania 
na studiach, studenci mogą zostać przeprowadzeni np. przez kolejne etapy zarządzania karierą. 
Może to wzmocnić ich pozycję umożliwiając im: osiągniecie ich największego potencjału poprzez 
poznanie i zrozumienie siebie samych, uzyskanie wiedzy na temat tego, czego mogą oczekiwać 
jako pracownicy i znalezienie przykładów sposobów, w jakie inni mierzyli się z tymi samymi pro-
blemami. Interaktywne warsztaty wprowadziły samą metodę i niektóre z technik stosowanych na 
sesji biblioterapii. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: ERIKA JUHÁSZ  

Erika Juhász ukończyła Uniwersytet Korwina w Budapeszcie w 1989 r. na kierunku ekonomia, ze 
specjalizacją w dziedzinie handlu zagranicznego, marketingu i modelowania zachowań klientów. 
Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rozwój organizacyjny i jest również wykwalifikowa-
nym biblioterapeutą. Po uzyskaniu dyplomu dołączyła do zespołu jednej z pierwszych międzyna-
rodowych agencji rekrutacyjnych w Budapeszcie,  gdzie uczestniczyła we wprowadzeniu usług 
„headhuntingu” na lokalny rynek. Wniosła wkład w rozmaite projekty badań i selekcji obejmujące 
bankowość, IT, usługi telekomunikacyjne, branże FMCG i sektor usług finansowych. Jest wykła-
dowcą gościnnym na prestiżowych uczelniach wyższych na Węgrzech, prowadzi kursy nauczania 
w dziedzinie zasobów ludzkich, zarządzania karierą i komunikacji. 
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Pokolenie Z (które urodziło się po 2000 r.) 
dorastało otoczone technologią. Pokolenie 
Z jest pierwszym „globalnym pokoleniem”. 
Żyją w „globalnej wiosce”: ubierają się tak 
samo, jedzą i piją to samo, słuchają tej samej 
muzyki, mają tych samych idoli. Nigdy nie 
rozstają się z telefonem. Długie rozmowy ich 
stresują. Kiedy są zaniepokojeni potrzebu-
ją swojego telefonu, aby nawiązać kontakt 
z innymi ludźmi. Komunikacja cyfrowa, czyli 
komunikacja w czasie rzeczywistym, przej-
rzysta, globalna i oparta na współpracy, staje 
się nową normą dla pokolenia Z. 

Z powodu technologii utraciliśmy naszą 
zdolność do komunikacji, nawet w wymiarze 
międzypokoleniowym. 

W naszym głęboko przesyconym techno-
logią otoczeniu trudno znaleźć adekwatne 
informacje, trudno jest nawiązać relacje mię-
dzyludzkie i zarządzać nimi, trudno jest uczyć 
się odpowiednich schematów i odpowiedzi 
i trudno jest cenić emocje i dzielić się nimi. 

W naszym świecie VUCA – niestabilnym, 
niepewnym, złożonym i niejednoznacznym 
(ang. volatile, uncertain, complex, ambi-
guous) mamy do czynienia ze środowiskiem, 
w którym zmiany są ogromne, gdzie przy-
szłość jest mniej przewidywalna i gdzie sty-
kamy się z wieloma różnymi opcjami. 

W takich okolicznościach kluczowe znacze-
nie ma doskonalenie społecznych i emocjo-
nalnych umiejętności studentów, umiejęt-
ności rozwiązywania problemów, empatii, 
tolerancji i niezależnego myślenia. Musimy 
pomóc im odnaleźć ich własną drogę w za-
rządzaniu ich karierą. 

Wysoko na liście priorytetów jest również 
poprawa wyrażania siebie przez studentów, 
umiejętności komunikacji ustnej i zarządza-
nia swoją osobą. Są to elementy kluczowe 
przed wejściem na rynek pracy. Musimy za-
tem znaleźć, co jest w sposób naturalny od-
powiednie dla nas i bazować na tym, a także 
zrozumieć słabe punkty, które (muszą) po-
winny być kontrolowane. 

Doskonałym narzędziem rozwoju opartego 
na mocnych stronach może być bibliotera-
pia. 

Termin biblioterapia pochodzi z greckiego od 
słów „książka” (biblion) i „leczenie”, „wspieranie” 
(therapeia). Jest to dziedzina arteterapii. 

Biblioterapia jest wykorzystaniem lektury 
książek, opowiadań i wierszy w sposób kre-
atywny, aby ludzie poczuli się lepiej, ze sobą 
samymi i z innymi. 

Ponadto jest to terapia osadzona w przeszło-
ści: „poezja i dramat odgrywają niebezpiecz-
ne emocje”, twierdził Arystoteles. „Literatura 
może pomóc przywrócić łagodność i spokój 
niespokojnego umysłu”, uważał Freud. 

Biblioterapia pomaga czytelnikom zyskać 
wgląd w nich samych poprzez powiązanie 
z postaciami i wartościami. Literaturę można 
wykorzystywać jako narzędzie w celu popra-
wy jakości życia ludzi. 

Podczas sesji biblioterapii po lekturze tekstu 
literackiego następuje dyskusja grupowa mo-
derowana przez biblioterapeutę oraz padają 
pytania i (auto-) refleksje członków grupy. 
Członkowie grupy mogą dzielić się swoimi 
pomysłami i uczuciami. Z tego punktu widzenia, 
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jedno z głównym pytań w biblioterapii brzmi: 
dlaczego dana osoba reaguje na tekst w spo-
sób, w jaki reaguje. 

Celem terapii grupowej / doradztwa jest 

 O wywołanie zmiany w postawie i zachowa-
niu czytelników, 

 O poprawa umiejętności rozwiązywania 
problemów, 

 O poprawa ich zaradności, 

 O pokazanie uczestnikom, że nie są sami, 
ponieważ inni mają te same troski lub pro-
blemy. 

Głównym celem jest pozytywna zmiana 
w życiu i rozwój osobisty. Interakcje w grupie 
mogą poprowadzić osobę ku nowym posta-
wom i nowym motywom działania.
 
Program trwający 3 miesiące przeznaczo-
ny dla studentów uczelni wyższych składał 
się z siedmiu sesji biblioterapii, które zostały 
wbudowane w kurs „Zarządzanie karierą”. Pra-
ca grupowa skupiała się na rozwoju uczest-
ników: samoświadomości, umiejętnościach 
rozwiązywania problemów, możliwościach 
adaptacji, empatii i redukcji stresu. 

Celem grupy było: 

 O przygotowanie studentów do pierwszego 
kroku w karierze, 

 O skonfrontowanie s ię z  wyz waniami 
i traumami w procesie poszukiwania pracy,

 O zredukowanie strachu i stresu związanego 
ze zbliżającą się „nieznaną” sytuacją. 

Moim celem, jako biblioterapeuty, było wy-
wołanie wspomnień i podzielenia się swoim 
doświadczeniem w kameralnych, ciepłych 

i niedyrektywnych ramach zawodowych, 
opartych na akceptacji i zaufaniu, a przy tym 
traktowałam uczestników jak równych part-
nerów. 

Zazwyczaj stosowałam działania „na roz-
grzewkę”, gry „podprowadzające”, takie jak 
karty ze skojarzeniami lub zdjęcia umożliwia-
jące mapowanie aktualnych emocji uczestni-
ków. Miało to pomóc uczestnikom otworzyć 
się i zaangażować „tu i teraz”. Pełna zaufania 
atmosfera była zachęcająca i dzięki niej człon-
kowie grupy zaczęli bardziej swobodnie roz-
mawiać. 

W skrócie sesja biblioterapii wygląda nastę-
pująco: niewielka grupa (zazwyczaj poniżej 
14 osób) słucha moderatora odczytującego 
tekst literacki. Następnie moderator grupy 
zadaje pytania, na które grupa odpowiada. 
Jedyna zasada – „nie osądzać się nawzajem, 
a jedynie przekazać informacje zwrotne”, 
ma kluczowe znaczenie. Zadając pytania, 
można zyskać wgląd na poziomie ogólnym 
i osobistym, np. dyskusja grupowa dotyczy 
opowieści, wspomnień, uczuć, emocji, które 
przywołuje tekst. Pomaga to zrozumieć róż-
ne perspektywy i uniwersalny charakter pro-
blemów i zapewnia alternatywne możliwości 
rozwiązywania problemów. Wreszcie, grupa 
stara się nakreślić zasadniczy przekaz „na wy-
nos” z sesji. 

Pracując wspólnie w grupie biblioterapeu-
tycznej studenci dowiadują się różnych rze-
czy o sobie i rozumieją, że nie są osamotnieni 
w swoich problemach i troskach. Korzyścią 
może być również poznanie nowych lub al-
ternatywnych strategii rozwiązywania pro-
blemów i technik radzenia sobie z problema-
mi. Radzenie sobie z problemami związanymi 
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z karierą wzmacnia ich pozycję w oparciu 
o rozumienie. Przemiany emocjonalne moż-
na również opisać jako rozwój empatii, bar-
dziej realistyczny obraz siebie, respektowanie 
i akceptowanie innych. 
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WYRÓŻNIAJĄCA UMIEJĘTNOŚĆ JAKO CZĘŚĆ 
PROJEKTU KARIERY 
 
Kompetencje i ich uznanie mają kluczowe 
znaczenie w procesie planowania kariery 
edukacyjnej i zawodowej. Odgrywają też 
istotną rolę w szukaniu zatrudnienia. Pra-
codawcy stosują procedury rekrutacyjne, 

których celem jest ustalenie, jak bardzo 
prawdopodobne jest, że zadeklarowane 
kompetencje kandydata ujawnią się w jego 
działalności zawodowej. Myślenie w kate-
goriach kompetencji powinno być również 
wykorzystywane w procesie poradnictwa  
zawodowego. Model piramidy kompetencji 
może być tu pomocny, gdzie kompetencja 

1.9 Wyróżniająca umiejętność jako część projektu kariery

Dr Małgorzata Rosalska
POLSKA

Celem warsztatów było zaznaczenie znaczenia wyróżniającej umiejętności w ogólnym profilu 
kompetencji, zwiększającej szanse na rynku pracy. Wyróżniająca umiejętność jest prezentowana 
jako uzupełniająca miękkie umiejętności i umiejętności zawodowe. W pierwszej części warsztatów 
przedstawiono 3 wybrane założenia teoretyczne dotyczące możliwości wykorzystania koncepcji 
wyróżniającej umiejętności w doradztwie edukacyjnym i poradnictwie zawodowym. Podejście to 
umożliwia podkreślenie znaczenia indywidualnego zaangażowania i osobistej odpowiedzialności 
za jakość i poziom indywidualnych projektów kariery. Praktycznym celem warsztatów było ziden-
tyfikowanie rozwiązań metodologicznych na rzecz budowania refleksji nad własnymi zasobami 
i odpowiedzialności za ich rozwój i wzmacnianie. Szkolenie będzie obejmować praktyczne, meto-
dologiczne sugestie poświęcone rozpoznaniu własnych wyróżniających umiejętności, opracowy-
wanie strategii na rzecz własnego rozwoju i prezentowanie ich na rynku pracy. W tym kontekście 
uwzględniono również role i zadania doradcy zawodowego. Prezentowane oferty metodologicz-
ne były powiązane z celami doradztwa zawodowego na rzecz uczniów szkół zawodowych i stu-
dentów uczelni wyższych.  

PROWADZĄCY WARSZTATY: DR MAŁGORZATA ROSALSKA 

Dr Małgorzata Rosalska, pedagog, doradca zawodowy, naukowiec. Pracuje na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego. 
Specjalizuje się w doradztwie zawodowym, doradztwie w zakresie wykształcenia, uczenia się przez 
całe życie i polityki edukacyjnej. Uczestniczka wielu projektów badawczych i szkoleniowych dla 
placówek edukacyjnych, organizacji non profit i instytucji rynku pracy. W ramach zajęć na uni-
wersytecie prowadzi procedury diagnostyczne w doradztwie zawodowym, zajmuje się metodyką 
poradnictwa edukacyjnego i zawodowego oraz rozwojem kariery. Współpracuje ze szkołami na 
rzecz opracowywania i dostarczania programów poradnictwa. Autorka projektów w dziedzinie 
poradnictwa i doradztwa w zakresie wykształcenia dla studentów uczelni wyższych. Pracuje rów-
nież z doktorantami w celu wzmocnienia ich kapitału zawodowego. Autorka i współautorka licz-
nych publikacji poświęconych doradztwu, w tym: „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” 
(2012), „Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych” (2012), 
„Wykorzystanie metod kreatywnych w doradztwie zawodowym” (2014).
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jest analizowana na czterech poziomach. 
Pierwszy poziom odpowiada kompetencjom 
podstawowym (pierwotnym). Obejmują 
one takie umiejętności jak pisanie, czytanie, 
liczenie, ale też umiejętności związane z ICT. 
Drugi poziom to miękkie umiejętności. Grupa 
ta obejmuje wszelkie kompetencje społecz-
ne, interpersonalne, kulturę osobistą, a także 
kompetencje związane z wejściem na rynek 
pracy i planowaniem kariery. Kompetencje te 
są uwarunkowane stylem funkcjonowania na 
rynku pracy, jakością kontaktów z kolegami, 
wizerunkiem zawodowym. Warto zauważyć, 
że ta grupa kompetencji jest możliwa do 
przekazania. Są one potrzebne we wszystkich 
zawodach, branżach i nie zależą od poziomu 
wykształcenia. Trzecim poziomem są kompe-
tencje zawodowe, określone dla danej bran-
ży i środowiska pracy. Grupa ta obejmuje te 
kompetencje, które budują profesjonalizm. 
Jest to wiedza zawodowa, aktualna i spe-
cjalistyczna oraz wysoka biegłość w wyko-
nywaniu zadań związanych z pracą. Poziom 
tych kompetencji zależy często od zdolności, 
predyspozycji i talentu. Ważne jest tu rów-
nież dobrze wykorzystane doświadczenie 
zawodowe. Czwartym poziomem jest wyróż-
niająca cecha kompetencji jednostki. Jest to 
kompetencja, która wyróżnia jednostkę spo-
śród innych absolwentów w danej dziedzinie 
i spośród innych specjalistów. Może być to 
konkretna, rzadko dostępna i wysoce specja-
listyczna wiedza, unikatowa zdolność, unika-
towe doświadczenie lub praktyka niedostęp-
na dla większości osób w branży. Może być to 
znajomość mniej popularnego języka obce-
go lub specjalistycznego oprogramowania. 
Wyróżniająca kompetencja daje przewagę 
na rynku pracy, sprawia, że ludzie wyróżniają 
się w tłumie, zostają zauważeni i pozytywnie 

zapamiętani i stanowi cechę wyróżniającą 
osobę, jej specjalizację, coś, co odróżnia ją od 
innych kandydatów.
 
Wyróżniająca kompetencja stanowi ważną 
część projektów rozwoju kariery, ponieważ 
klient odpowiada za jej budowanie i rozwój. 
Często doradztwo konstruowane jest w taki 
sposób, aby ludzie korzystający z porad mo-
gli uzyskać szerokie spektrum wsparcia i in-
formacji, zarówno o charakterze merytorycz-
nym, informacyjnym, jak i emocjonalnym. 
Jest to szczególnie oczywiste w ofertach, któ-
rych celem jest rozwój kompetencji podsta-
wowych, miękkich i zawodowych. Klientom 
oferuje się szkolenie, warsztaty, webinaria, 
konsultacje i inne formy doradztwa indywi-
dualnego i grupowego, których celem jest 
realizacja założeń programów opracowanych 
przez specjalistów. Działanie klienta opiera 
się na decyzji, która propozycja najbardziej 
mu odpowiada, którą jest najbardziej zain-
teresowany i na mniejszym lub większym 
zaangażowaniu w udział w spotkaniach lub 
konsultacjach. W przypadku wyróżniającej 
kompetencji działanie doradcy zostaje zmini-
malizowane. Klient odpowiada za koncepcję 
własnej kompetencji, jej budowanie i roz-
wój. Jeżeli celem poprawy tej kompetencji 
jest budowanie własnego kapitału kariery, 
który sprawi, że będzie wyróżniać się na 
rynku pracy, pomysł i sposób jej wdrażania 
nie może być wskazany ani zasugerowany 
przez doradcę. W tym względzie rolą dorad-
cy jest wzmocnienie czynnej postawy klienta 
względem jego własnej kariery edukacyjnej 
i zawodowej. Doradca może również pomóc 
w analizowaniu kontekstu rynku pracy lub 
cech branży, w której osoba chce rozwijać 
się zawodowo. Pomoc może być również 
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oferowana jako krytyczna ocena projektu 
wyróżniającej kompetencji w kontekście in-
dywidualnych i społecznych zasobów klienta.
 
Takie spojrzenie na wyróżniającą kompe-
tencję dobrze koresponduje z dzisiejszymi 
ideami rozwoju zasobów kariery. Należy tu 
wspomnieć o koncepcji kapitału zawodo-
wego. Koncepcję tę zaproponowali Andy 
Hargeaves i Michael Fullan w swoim opraco-
waniu: Professional Capital. Transforming Te-
aching in Every School. W koncepcji tej kapi-
tał zawodowy jest funkcją kapitału ludzkiego, 
kapitału społecznego i kapitału decyzyjnego. 
Niemniej autorzy wskazują na potrzebę pod-
kreślenia różnicy w interpretacji koncepcji ka-
pitału ludzkiego w naukach ekonomicznych 
i w kontekście edukacyjnym. W dziedzinie 
edukacji i doradztwa kapitał ludzki jest głów-
nie wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi 
na uczestnictwo, współtworzenie i naukę. Ka-
pitał społeczny obejmuje, w opinii autorów, 
przede wszystkim zasoby społeczne. Trzeci 
komponent kapitału zawodowego – kapitał 
decyzyjny – jest definiowany jako zdolność 
do dokonywania niezależnej oceny1. Kapi-
tał rozumiany w ten sposób jest powiązany 
z takimi kategoriami jak wewnętrzne źródło 
kontroli, aktywności, refleksyjności, niezależ-
nego myślenia. Kapitał decyzyjny odwołuje się 
zarówno do myślenia, jak i działania. Umoż-
liwia uniezależnienie się od myślenia grupo-
wego, sposobu, w jaki należy interpretować 
świat narzucony przez media, grupy społecz-
nościowe, ale też inne placówki edukacyjne 
i rynek pracy. Umożliwia ludziom podejmo-
wanie decyzji skupionych na osiąganiu in-
dywidualnych celów i realizowaniu wartości, 

1  Ibidem, s. 93. 

pozwala na realistyczną ocenę własnych 
zasobów i zdolności w kontekście własnych 
zamiarów. Umożliwia zyskanie niezależności 
od rankingów szkolnych i uniwersyteckich, 
prognoz rynku pracy i analiz ścieżek kariery 
absolwentów. Dane te są nadal uwzględnia-
ne, ale tylko jako jeden z wielu aspektów, któ-
re wpływają na planowanie indywidualnych 
ścieżek kariery. 

W doradztwie ważne jest, aby być w stanie 
przełożyć teoretyczne założenia na prak-
tyczne rozwiązania, które pomogą osiągnąć 
pożądane cele. Testy, kwestionariusze i inne 
techniki diagnostyczne nie sprawdzają się 
przy identyfikowaniu lub wyznaczaniu wy-
różniających kompetencji. Podejście meto-
dologiczne jest niezbędne, aby wzmocnić 
myślenie krytyczne o własnych przekona-
niach, zarówno o rynku pracy, jak i własnych 
zasobach zawodowych. W trakcie warszta-
tów można wykorzystać dwa rozwiązania 
metodologiczne. Pierwszym jest używanie 
techniki Q-sort, drugi zakłada pracę nad prze-
konaniami. 

Q-sort przynależy do grupy technik psy-
chometrycznych. Obejmuje sortowanie 
stwierdzeń pod względem pasowania do 
wcześniej zaakceptowanego kryterium na 
określonej skali. Jej twórca, W. Stephenson, 
nazwał ją Techniką Q. Obecnie zazwyczaj 
określamy ją jako Q-sort. Zbiór elementów 
podlegających sortowaniu określa się jako 
zbiór Q. Może być wykorzystywany w spo-
sób powtarzalny po zmianie kryterium sorto-
wania. Jest to popularna procedura nie tylko 
w edukacji, ale też w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi i w innych dziedzinach, w których 
ważne jest uznanie i ocena indywidualnych 
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przekonań i wartości2. Diagnostyka Q-sort 
może być stosowana na wiele sposobów, na 
przykład przy identyfikowaniu wartości, aspi-
racji, potrzeb3. Technika ta obejmuje opra-
cowywanie przekonań w zbiorach danych, 
dla kryteriów sortowania i proponowania 
oraz schematy sortowania. Ten sposób pra-
cy jest stosowany zarówno w doradztwie 
indywidualnym, jak i grupowym. Sortowanie 
i przypisywanie znaczenia może odbywać się 
indywidualnie lub w niewielkich grupach. 
Rozwiązań metodologicznych jest tu wiele. 
Jedynym ograniczeniem w tej metodzie jest 
głównie kreatywność i zaangażowanie do-
radcy lub nauczyciela. 

Obok podstawowych wartości diagnostycz-
nych, Q-sort są ciekawą propozycją metodo-
logiczną. Sprawdzają się dobrze w doradz-
twie indywidualnym i grupowym. W dalszej 
kolejności znajduje się opis sposobów wyko-
rzystywania tej techniki w pracy z grupą.

ETAP 1 – PRACA INDYWIDUALNA 
  
Doradca opracowuje zbiór Q, który jest ade-
kwatny dla zagadnienia, które chcą omówić 
z klientami na spotkaniu. Sugeruję, aby taki 
zestaw zawierał co najmniej 15-20 elemen-
tów. Zob. poniżej zestaw wykorzystany pod-
czas warsztatów. Przedmiotem ćwiczenia były 
czynniki determinujące sukces na rynku pracy. 

2 Zob.: Block J., The Q-Sort Method in Personality Assess-

ment and Psychiatric Research, http://www.psychology.

sunysb.edu/attachment/measures/content/Jack_Bloc-

k_Q-sort_method_book.pdf (10 czerwca 2017 r.) 
3 S. Tate, Q-Sort as a Need Assessment Technique, http://

scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?artic-

le=1020&context=cie_techrpts (10 czerwca 2017 r.) 

Co determinuje sukces na rynku pracy? 

 O szczęście   
 O dobrze przygotowane CV 
 O kontakty  
 O wyższe wykształcenie 
 O wykształcenie zawodowe  
 O doświadczenie 
 O wiek  
 O doświadczenie w pracy w handlu 
 O doświadczenie w pracy za granicą   
 O cechy osobowości 
 O dogodne miejsce zamieszkania  
 O wsparcie ze strony rodziny 
 O bezpieczeństwo finansowe  
 O kreatywne podejście do życia
 O mobilność 
 O sytuacja rodzinna 
 O chęć do nauki 
 O dobrze przygotowany list motywacyjny 
 O liczba kursów i szkoleń 
 O dobrze przygotowane portfolio 
 O zdolność do bycia we właściwym miejscu 

i w odpowiednim czasie 
 O podejmowanie ryzyka 
 O zdolność do proszenia o pomoc 
 O prestiż uczelni 
 O miejsce zamieszkania 

Każdy student otrzymuje kartę z tym zesta-
wem i indywidualnie, zgodnie z własnymi 
przekonaniami, zaznacza 10 najważniejszych 
elementów. Celem jest tu wykorzystanie re-
fleksji nad indywidualnymi przekonaniami 
dotyczącymi czynników, które wpływają na 
naszą sytuację na rynku pracy. Jeżeli doradca 
nie ma przygotowanego zestawu, alternaty-
wą jest burza mózgów i zapisanie wszystkich 
sugestii na tablicy. Następnie czynniki wska-
zane przez uczestników mogą zostać uznane 
za zbiór Q. 
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 ETAP 2 – PRACA W MAŁEJ GRUPIE
 
Dzielimy uczestników losowo na niewielkie 
grupy (5-6 osób). Ich zadaniem jest prze-
dyskutowanie i uzasadnienie indywidualnie 
wybranych kryteriów. Następnie prosimy ich 
o wspólne wybranie sześciu, które uważają 
za najważniejsze, uwzględniając indywidual-
nie wybrane czynniki. Należy zaznaczyć, że 
uczestnicy muszą ustalić ten zestaw wspól-
nie, czyli nie może on być wybrany losowo. 
Każda grupa otrzymuje 6 kartek (w formacie 
A5). Każdy z wybranych elementów zostaje 
zapisany na osobnej kartce (poziomo, wielki-
mi, czytelnymi literami). Następnie uczestnicy 
proszeni są o określenie wagi wybranych kry-
teriów zgodnie z poniższym wzorem. Pierw-
sze kryterium jest najważniejsze, ale drugie 
miejsce zajmują dwa równie ważne czynniki, 
trzecie miejsce należy do trzech mniej waż-
nych elementów niż te znajdujące się na dru-
gim miejscu, jednak będących na równym 
poziomie. Uczestnicy muszą zdecydować, 
które czynniki mają większą wagę, a które 
mniejszą. Ten etap pracy mocno skłania do 
refleksji nad własnymi motywacjami i prefe-
rencjami. Uczestnicy biorący udział w dysku-
sji usiłują uzasadnić swoje stanowiska. Kiedy 
praca jest gotowa, prezentują rezultat przy-
klejając kartki na ścianie lub tablicy.

ETAP 3 – OTWARTA DYSKUSJA
 
Dopiero na tym etapie doradca przystępuje 
do działania. Jego zadaniem jest ułatwienie 
analizy poprzez zadawanie pytań. Otwarta 
dyskusja odbywa się z udziałem moderatora 
proszącego jedną z grup o zaprezentowanie 
i uzasadnienie rezultatów pracy grupy. Do-
radca zadaje pytania następcze, aby dowiedzieć 

się, w jaki sposób różne kategorie są rozumia-
ne. Sprawdza, czy sposób myślenia propono-
wany przez daną grupę jest jedynym sposo-
bem interpretowania danej kategorii. Robi to 
poprzez pytanie, czy inne grupy, które wska-
zały ten sam czynnik, myślą podobnie, czy 
może mają odmienne interpretacje i argu-
menty. Doradca zachęca innych uczestników 
do zadawania pytań. Kolejne grupy omawiają 
swoje „piramidy”, a doradca zwraca uwagę na 
te kategorie, które pojawiają się po raz pierw-
szy. Podsumowując, doradca podkreśla, że 
nie ma prawidłowej odpowiedzi w tym ćwi-
czeniu i że nie ma potrzeby jej szukania ani 
formułowania. Podkreśla jednak, że nasz spo-
sób myślenia i interpretowania mocno de-
terminuje podejmowane przez nas działania 
i decyzje. Doradca zwraca uwagę, że natural-
ną sytuacją jest różnica poglądów, stanowisk 
i argumentów w grupie oraz że zamiast pod-
ważać je i kwestionować warto jest przyjąć 
postawę słuchacza, postawę uważną i pełną 
namysłu nad następstwami, jakie mogą wy-
niknąć z poszczególnych stanowisk.

Drugie rozwiązanie proponowane w trak-
cie warsztatów to praca nad przekonaniami. 
Są to zasady, według których definiujemy 
siebie samych, innych ludzi i rzeczywistość. 
Przekonania stanowią podstawę oceny, in-
terpretacji i osądów. Na ich podstawie przy-
pisujemy znaczenie i wartość. Czasem mają 
postać bezwzględnych i rozstrzygających 
stwierdzeń. Na podstawie przekonań budu-
je się system wartości i światopogląd. Sta-
nowią perspektywę rzeczy, zjawisk i proce-
sów. Ważne, aby przyjrzeć się im dokładnie, 
szczególnie przekonaniom o wadze i roli 
edukacji, uczenia się, pracy, zawodu, karie-
ry i sukcesu. Przekonania pozostają często 
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niewyartykułowane. Kształtują się od naj-
młodszych lat i zapewniają perspektywę dla 
interpretacji wydarzeń. Zadaniem doradcy 
jest pomoc w zidentyfikowaniu przekonań 
i ich następstw dla sposobu, w jaki myślimy 
o karierze edukacyjnej i zawodowej. Nie jest 
to proste zadanie. Przekonania najczęściej 
ujawniają się w sytuacjach kryzysu i nie-
powodzenia. Następnie zadaje się pytania 
o przyczynach, schematach działania, war-
tościach i przypisanych znaczeniach. Praca 
nad przekonaniami jest także odpowiednia 
w sytuacji konfliktu (również wewnętrzne-
go) i w poszukiwaniu alternatywnych roz-
wiązań. Konkretny moment, w którym warto 
zwrócić uwagę na przekonania, to sytuacje 
podejmowania decyzji o kolejnych etapach 
edukacji lub wyborze zawodu. Dzięki dobrze 
dobranemu ćwiczeniu lub podczas rozmo-
wy doradczej, doradca ma szansę ustalić, 
w jaki sposób student dokonuje wyboru. Ta-
kie rozpoznanie daje możliwość wskazania 
konsekwencji przyjętego sposobu myślenia 
i potencjalnej korekty założeń. Szczególnie 
niebezpieczne są przekonania bazujące na 
stereotypach o zawodach lub dziedzinach 
kształcenia. W takich sytuacjach praca dorad-
cy może mieć na celu analizę czynników de-
terminujących prestiż społeczny i hierarchię 
poszczególnych zawodów. 

W warsztatach wykorzystano poniższy zbiór 
przekonań o relacjach pomiędzy edukacją 
a pracą. Analiza nie uwzględniała, które z nich 
są odpowiednie, prawdziwe, a które nie. 
Przedmiotem analizy była refleksja nad kon-
sekwencjami określonych założeń leżących 
u podstaw działania lub powstrzymywania 
się od działania w procesie realizacji projek-
tów kariery. 

1. Im więcej certyfikatów posiadamy, tym 
łatwiej jest znaleźć zatrudnienie. 

2. Najczęściej znajdujemy pracę dzięki kon-
taktom. 

3. Im dłuższe czyjeś doświadczenie zawo-
dowe, tym lepiej powinien być opłacany. 

4. Praca dla kogoś jest lepsza niż praca dla 
siebie. 

5. Im wyższy poziom wykształcenia, tym ła-
twiej znaleźć pracę. 

6. Bycie kierownikiem jest odpowiednie tyl-
ko dla osób z wyższym wykształceniem. 

7. Kariera polega głównie na otrzymywa-
niu awansów. 

8. Młodsi pracownicy powinni zawsze słuchać 
kogoś, kto ma większe doświadczenie. 

9. Im częściej zmienia się pracę, tym atrak-
cyjniejszym się jest w oczach potencjal-
nych pracodawców. 

10. Nie warto zaczynać własnego biznesu 
od razu po ukończeniu nauki. 

11. Lepiej jest pracować za granicą niż w Polsce. 

12. Jedynie praca w wyuczonym zawodzie 
może dawać zadowolenie. 

13. W pracy najważniejsze są pieniądze. 

14. Znajdywanie pracy dzięki koneksjom jest 
nieuczciwe. 

15. Lepiej mieć przełożonego mężczyznę niż 
kobietę. 

16. W procesie ubiegania się o pracę najważ-
niejszą rzeczą jest autoprezentacja. 

17. Nie wolno często zmieniać pracy. 

18. Trzeba mieć doświadczenie, żeby zna-
leźć pracę. 

19. Na początku kariery zawsze zarabia się 
niewiele. 

20. Na początku pracy nie należy stawiać 
warunków szefowi. 
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21. Praca fizyczna powinna przynosić mniej-
sze zyski niż praca umysłowa. 

22. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej liczy się 
głównie wygląd. 

23. Kandydaci nie powinni pytać o pieniądze 
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

24. Duże korporacje nie szanują ludzi. 

25. Jeśli ktoś chce, potrafi znaleźć pracę.

W trakcie pracy nad identyfikowaniem prze-
konań warto wykorzystywać własne zbiory, 
odpowiednie dla tematu zajęć i rzeczywistych 
potrzeb uczestników zajęć. Zarówno ten spo-
sób pracy, jak i technika Q-sort są znakomi-
te pod względem rozpoznawania wartości, 
aspiracji, potrzeb i przekonań. Zbiory powin-
ny być tworzone w kontekście rzeczywistych 
zadań związanych z doradztwem i w odnie-
sieniu do bieżących i istotnych kwestii dla 
poszukujących porad. Trudnością, a zarazem 
zaletą, tych rozwiązań metodologicznych 
jest to, że są one narzędziami pozbawionymi 
klucza odpowiedzi. Namysł i kompetencje 
doradcy determinują zdolność wykorzysta-
nia przez niego informacji z tych ćwiczeń 
w procesie doradztwa. Dla niektórych dorad-
ców może być to trudne i ograniczające, dla 
innych brak wsparcia przy interpretacji może 
być ciekawym wyzwaniem. Tym samym są to 
diagnostyczne i metodologiczne sugestie dla 
tych doradców, którzy cenią rolę krytycznego 
interpretatora, analityka i moderatora, nie zaś 
rolę eksperta. 
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PROMOWANIE WSPARCIA RODZICIELSKIE-
GO I ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIÓW 
ÓSMEJ KLASY 
 
Znaczenie rodziny w rozwoju kariery (Har-
tung, Porfeli, & Vondracek, 2005; Whiston, 
& Keller, 2004) wydaje się zgodnie uzna-
wane (Schulenberg, Vondracek, & Crouter, 
1984; Young i in., 2006). Większe wsparcie/
zaangażowanie rodzicielskie jest powiązane 
z wyższymi poziomami zachowań poszuki-
wawczych (Dietrich & Kracke, 2009; Kracke, 
2002; Turan, Çelik, & Turan, 2014) i niższymi 
poziomami niezdecydowania co do kariery 
(Germeijs, & Verschueren, 2009; Guay, Sené-
cal, Gauthier, & Fernet, 2003). Ponadto Young 
i in. (1997) kładzie nacisk na fakt, że wspól-
ne działania rodziców i dzieci są powiązane 
z pozytywnymi skutkami dla rozwoju karie-
ry uczniów. Działania rodziców i uczniów 
wydają się lepiej uwydatniać objaśniające 
zachowania powiązane z poszukiwaniem 

1.10 Promowanie wsparcia rodzicielskiego i rozwoju za-
wodowego uczniów ósmej klasy 
Suzi Rodrigues
PORTUGALIA

W warsztatach tych uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy o programie poradnictwa, który 
czynnie angażuje rodziców w proces poradnictwa dla dzieci. Ten uporządkowany program składa 
się z zestawu dylematów dotyczących kariery i każdy z nich jest sytuacją wymagającą rozwiązania 
problemu. Podczas sześciu kolejnych tygodni uczniowie ósmej klasy zabierają dylemat do domu 
i pracują nad nim z rodzicami. W klasie, pod kierunkiem psychologa szkolnego uczniowie przed-
stawiają wypracowane w domu rozwiązania. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: SUZI RODRIGUES 

Suzi Rodrigues uzyskała dyplom magistra psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie w Algarve. 
Jest stażystką na Uniwersytecie w Algarve na Wydziale Psychologii i Poradnictwa Zawodowego. 
Jej główne zainteresowania badawcze obejmują kontekstowe czynniki determinujące (np. wspar-
cie rodzicielskie i  koleżeńskie) rozwoju kariery. Najnowsza publikacja – Rodrigues, Gamboa, & Pa-
ixão (2017). Parental Support and Autonomy in Career Exploration and Career Indecision, OMNIA 
(Interdisciplinary Journal of Sciences and Arts). 

zatrudnienia przez nastolatków. W tym celu 
opracowano program angażujący rodziców. 
Głównym założeniem tego programu jest 
promowanie interakcji pomiędzy rodzicem 
a dzieckiem w celu dalszego propagowania 
badania możliwości kariery i procesów decy-
zyjnych, a także percepcji wsparcia rodziciel-
skiego dla uczniów. 

Program ten składa się z dylematów doty-
czących kariery. Dylematy polegają na co-
dziennych sytuacjach, jakich doświadczają 
nastolatkowie. Ich rozwiązanie oznacza za-
angażowanie rodziców. Zgodnie z naszymi 
wstępnymi oczekiwaniami (Dietrich, Kracke, 
& Nurmi, 2011; Young i in., 1997), interwencja 
zastosowana w przypadku eksperymentalnej 
grupy wykazała pozytywne rezultaty, w pro-
cesie poszukiwania, głównie w odniesieniu 
do badania środowiska. Rezultaty sugerują 
również, że postrzeganie rodziców lub opie-
kunów przez nastolatków, zainteresowanie 
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możliwościami kariery, to zjawiska wyraźnie 
powiązane z zachowaniem rodziców w za-
kresie eksplorowania (Hirschi, Niles, & Akos, 
2011; Kracke, 1997; Noack, Kracke, Gniewosz, 
& Dietrich, 2010; Paloş & Drobot, 2010). Ogó-
łem rezultaty wniosły istotny wkład w grupę 
uczniów ósmej klasy i wskazały na potencjał 
działań wspólnie podejmowanych przez ro-
dziców z uczniami a na innych poziomach 
edukacji pod względem promowania wspar-
cia i inwestycji w działaniach związanych 
z karierą oraz wykazały pozytywny wpływ na 
rozwój zawodowy dziecka.
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PROFIL SPOŁECZNO-EMOCJONALNY WSPÓŁ-
CZESNEJ POPULACJI UCZNIÓW  
 
Emocje opisują te złożone psychiczne do-
świadczenia, które pozostawiają wielowy-

1.11 Program Self Kit: kluczowy instrument społeczno-
-emocjonalnego rozwoju i osiągnięć akademickich
Adrian Opre
RUMUNIA

W oparciu o 15 lat doświadczenia z programami doradztwa poznawczo-behawioralnego (para-
dygmat CBT), opracowaliśmy program edukacji racjonalno-emotywnej (REE): program Self Kit 
(www.selfkit.ro). Self Kit (Social-Emotional Learning Facilitator) jest programem osadzonym w REBT 
(terapia racjonalno-emotywna behawioralna) skupiającym się na poprawie rozwoju społeczno-
-emocjonalnego i osiągnięć akademickich. W tym celu po krótkim wprowadzeniu poświęconym 
teoretycznemu kontekstowi programu, prowadzący przeprowadził sesję szkoleniową skupiając się 
na sposobie wykorzystania programu: a. komponenty/materiały Self Kit; b. instrumenty oceny; 
c. kluczowe praktyczne strategie efektywnego wdrażania. Przekazano porady dotyczące rzeczy-
wistego wpływu programu na rozwój społeczno-emocjonalny i osiągnięcia akademickie. Próbki 
z angielskiej wersji Self Kit zostały przedstawione i wykorzystane w sesji szkoleniowej w wersji 
demo.

PROWADZĄCY WARSZTATY: ADRIAN OPRE
Dr Adrian Opre jest stałym pracownikiem naukowym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Ba-
beş-Bolyai w Kluż-Napoce w Rumunii. Jego obszary wiedzy to: psychologia kognitywna, psycholo-
gia osobowości i zastosowania teorii poznawczo-behawioralnej/doradztwa w edukacji i organiza-
cjach. W ciągu ostatnich 15 lat profesor Opre zajmował się przede wszystkim programami rozwoju 
społeczno-emocjonalnego dla dzieci, nastolatków i młodych dorosłych.

Najnowszym wynikiem tej pracy jest program Self Kit (www.selfkit.ro). Adrian Opre uczestniczył, 
jako dyrektor, koordynator lub członek, w ponad 15 krajowych i międzynarodowych projektach 
badawczych i badawczo-rozwojowych. Jest autorem 4 książek, współautorem 6 książek, redak-
torem i koordynatorem 6 pozycji naukowych/specjalistycznych, 15 rozdziałów w opracowaniach 
zbiorowych, 8 podręczników dla nauczycieli, ponad 70 opracowań naukowych w czasopismach 
naukowych. Od 2002 r. Adrian Opre nieustannie angażuje się w programy szkoleń zawodowych 
w kontekście edukacyjnym. Jako specjalista przeszkolony w zakresie terapii racjonalno-emotyw-
nej behawioralnej (REBT) w Instytucie Alberta Ellisa w Nowym Jorku (2000/2004) obecnie jest 
międzynarodowym trenerem i kontrolerem zawodowym w zakresie REBT/CBT. W związku z tym 
prowadzi zajęcia, warsztaty lub seminaria z edukacji racjonalno-emotywnej w Rumunii (ponad 
30 000 przeszkolonych nauczycieli i doradców szkolnych), a także seminaria i warsztaty z Self Kit 
w Europie (Hiszpania, Czechy, Węgry, Chorwacja, itd.) i w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/ro/ 

miarowe piętno na sposobie, w jaki funk-
cjonujemy. Znajdują wyraz na płaszczyźnie 
biologicznej, poznawczej i behawioralnej 
i zawsze noszą ślad subiektywności (Opre 
i David, 2006). Specjalistyczna literatura 
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przedmiotu pokazuje, że w ciągu ostatnich 
lat dezadaptacyjne emocje i zachowania, 
ujawniające się przedwcześnie u dzieci, wy-
kazują niepokojący wzrost. Należy wspo-
mnieć w tym względzie o rezultatach son-
daży stosowanych w przypadku dużej liczby 
rodziców, kadry dydaktycznej i doradców 
w różnych krajach i kulturach. Badania po-
kazały światową tendencję wśród obecne-
go pokolenia dzieci objawiającą się większą 
liczbą problemów emocjonalnych i braku 
zdolności społecznych niż miało to miejsce 
w przeszłości. Dzieci są bardziej samotne 
i depresyjne, bardziej rozgniewane i trudniej-
sze do kontrolowania, bardziej impulsywne 
i agresywne, mają widoczną tendencję do 
niepokoju w niemal wszystkich warunkach 
konkurencji. Oczywiście dzieci, które mają 
takie przejawy, są prawdziwym wyzwaniem 
zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli. Dłu-
gofalowe konsekwencje widoczne w wyni-
kach akademickich i integracji społecznej 
są z kolei coraz poważniejsze. Rozwiązanie 
tych wszystkich problemów zależy od stop-
nia, w jakim szkolenie przez całe życie jest 
uznawane za odpowiednie przez rodziców 
i nauczycieli (Goleman, 1995). Ściślej, zależy 
od sposobu, w jaki wczesna edukacja i pierw-
sze lata szkoły mogą zapobiec pojawieniu się 
dysfunkcji. Niestety widzimy, że coraz częściej 
programy edukacyjne pozostawiają rozwój 
emocjonalny i społeczny dzieci przypadkowi, 
a kładą nadmierny nacisk na ich osiągnięcia 
akademickie. Często są pozbawione nawet 
najbardziej podstawowego szkolenia emo-
cjonalnego, a system edukacyjny pozosta-
wia je bezbronne w obliczu rzeczywistości. 
Dlatego potrzebujemy nowej perspektywy 
w odniesieniu do tego, co przedszkole, a póź-
niej szkoła, może zrobić, aby zagwarantować 

kompletne szkolenie akademickie i społecz-
no-emocjonalne dzieci, co pozwoliłoby im 
lepiej dostosować się do złożonej współcze-
snej egzystencji.

PREWENCYJNO-NAPRAWCZE PROGRAMY IN-
TERWENCYJNE: KONIECZNOŚĆ

W wyżej wspomnianych warunkach uznaje-
my za w pełni uzasadnione główne zajęcie 
psychologów i doradców szkolnych, jakim 
jest znalezienie najbardziej wykonalnych roz-
wiązań zapobiegania i przeciwdziałania dys-
funkcjom emocjonalnym i behawioralnym. 
Szczegółowa analiza badań przeprowadzo-
nych w tej dziedzinie pokazuje, że w ciągu 
ostatnich dziesięcioleci interwencje psycho-
edukacyjne typu poznawczo-behawioralne-
go okazały się najbardziej skutecznym środ-
kiem zapobiegania i/lub rozwiązywania 
takich problemów. Szereg programów roz-
woju społeczno-emocjonalnego opracowa-
nych i stosowanych na początku w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, zostało 
wykorzystanych i dostosowanych przez róż-
ne rumuńskie instytucje: uczelnie wyższe 
(Uniwersytet Babeș-Bolyai, Uniwersytet Ora-
dea), później włączonych w szereg szkoleń 
zawodowych w ramach programów rozwoju 
osobistego skierowanych do psychologów 
szkolnych i terapeutów klinicznych, dorad-
ców szkolnych, kadry nauczania na pozio-
mie przeduniwersyteckim lub do rodziców. 
W celu zweryfikowania wiarygodności prze-
tłumaczonych i dostosowanych wersji, prze-
prowadzono szereg badań empirycznych 
w przedszkolach i szkołach (Vaida, Kallay & 
Opre, 2008; Cristea, Benga & Opre, 2006, 2008; 
Opre, Buzgar & Dumulescu, 2013).) Programy 
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te spotkały się z dobrym przyjęciem benefi-
cjentów i oferowały rozstrzygające dowody 
dotyczące ich efektywności i, co za tym idzie, 
przydatności. Niemniej ustaliliśmy, lub wielo-
krotnie otrzymywaliśmy feedback dotyczący 
pewnych trudności napotykanych przy ich 
wdrażaniu w szkołach i przedszkolach. Nie-
które z deficytów z powodzeniem zażegna-
no dzięki staraniom podejmowanym przez 
dostawców programów szkoleniowych, po-
legającym na nieustannym dostosowaniu 
i optymalizacji, inne jednak trudno jest wyeli-
minować. 

W takich okolicznościach postanowiliśmy 
opracować własny alternatywny program, 
„Self Kit” (www.selfkit.ro). Jest on wyrazem 
wiedzy i doświadczenia, jakie autorzy zy-
skali w trakcie dostosowywania i wdraża-
nia klasycznych programów opracowanych 
w innych kontekstach społeczno-kulturo-
wych. Self Kit (Social Emotional Learning Fa-
cilitator) jest programem doradztwa psycho-
logicznego i emocjonalnego, który za główny 
cel stawia sobie rozwój kompetencji społecz-
no-emocjonalnych dzieci w wieku przed-
szkolnym i małych dzieci w wieku szkolnym 
w rumuńskich placówkach oświatowych. 
Został opracowany przez zespół psycholo-
gów i nauczycieli z Kluż-Napoki mających 
doświadczenie w dziedzinie poznawczo-be-
hawioralnej (naukowców i praktyków) i jak 
dotąd są dwie ukończone i empirycznie po-
twierdzone wersje (Self Kit dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym i, odpowiednio, Self Kit 
dla małych dzieci w wieku szkolnym). Wersje 
dla szkoły ponadpodstawowej i średniej są 
w opracowaniu.

TEORETYCZNE PODSTAWY SELF KIT 

Program Self Kit opiera się na zasadach teo-
rii racjonalno-emotywnej behawioralnej 
(REBT). Jako owoc starań i pracy Alberta Elli-
sa, teoria ta stała się klasycznym odwołaniem 
w większości opracowań, które rozpatrują 
interwencję psychologiczną z perspektywy 
poznawczo-behawioralnej. Opiera się na 
przesłance, zgodnie z którą problemy emo-
cjonalne i behawioralne jednostek są wyni-
kiem wadliwego myślenia i rozumienia wy-
darzeń, nie zaś samych wydarzeń. Ten rodzaj 
myślenia można zidentyfikować i zmienić, 
a jego zastąpienie prowadzi do jakościowych 
zmian na poziomie emocji i zachowań osoby. 
Opracowana wokół koncepcji „oceny”, teoria 
może być traktowana zarówno jako metoda 
doradztwa psychologicznego, jak i światopo-
gląd. Jej centralne założenia leżą u podstaw 
jednej z najbardziej jak dotąd efektywnych 
metod doradztwa psychoterapeutycznego, 
terapii racjonalno-emotywnej behawioralnej 
(Ellis & Dryden, 1997). 

Od samego początku REBT ma charakter 
psychoedukacyjny i jest efektywna zarów-
no w terapii, jak i w profilaktyce problemów 
emocjonalnych. Z początkiem lat 80. zasady 
„racjonalnego myślenia” stały się przedmio-
tem pewnych programów edukacyjnych 
opracowywanych z myślą o pokonywaniu 
problemów związanych z rozwojem psy-
chobiologicznym dzieci, a także poprawą 
osiągnięć akademickich. Z uwagi na zasady 
i struktury, które je regulują, programy te są 
objęte syntagmą edukacji emocjonalno-
-racjonalnej i behawioralnej (ERBE). Eduka-
cja emocjonalno-racjonalna i behawioral-
na jest psychoedukacyjnym programem 
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profilaktycznej i terapeutycznej interwencji 
skierowanym do dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Centralne założenie REBT 
i, w sposób dorozumiany, każdego programu 
ERBE, najlepiej zilustrowane jest w modelu 
emocjonalnych zaburzeń ABC, który przed-
stawiamy poniżej. 

 
 

 
A jest wydarzeniem aktywującym (wydarze-
niem z życia), B odpowiada  przekonaniom/in-
terpretacjom/ocenie wydarzenia przez osobę, 
natomiast C jest emocjonalną i/lub behawio-
ralną konsekwencją tej oceny. Większość ludzi 
uważa, że wydarzenia aktywujące są tymi, 
które mają konsekwencje. Niemniej teoria 
leżąca u podstaw REBT zakłada, że przeko-
nania dotyczące wydarzenia są tymi, które 
stanowią ingerencję i stają się kluczowe dla 
ustalenia konsekwencji. Jeżeli przekonania 
są racjonalne (czyli zgodne z rzeczywistością 
i przydatne), wywołują zdrowe i umiarkowa-
ne emocje, które pomagają ludziom postępo-
wać konstruktywnie na drodze do osiągania 
celów. Natomiast nieracjonalne przekonania 
prowadzą do ujawnienia negatywnych, nie-
zdrowych emocji, takich jak złość, niepokój 
lub depresja, które uniemożliwiają ludziom 
osiąganie celów. Ellis twierdzi, że niezdro-
we emocje, które nazywa dysfunkcyjnymi, 
są wynikiem trzech wielkich irracjonalnych 
przekonań: (1) muszę osiągać sukcesy i zy-
skać aprobatę innych dla moich osiągnięć, 
w przeciwnym razie jestem nieudacznikiem, 
(2) inni muszą traktować mnie z szacunkiem, 
dokładnie w taki sposób, w jaki chciałbym 

wydarzenie 
aktywujące

przekonania 
dotyczące 

wydarzenia

konsekwencje 
emocjonalne i/lub 

behawioralne

być traktowany; jeżeli tego nie uczynią, spo-
łeczeństwo i cały świat powinny ich potępić, 
obwinić i ukarać za brak szacunku dla mojej 
osoby, (3) warunki, w których żyję, muszą być 
zorganizowane w taki sposób,  aby zagwa-
rantować, że otrzymam dosłownie wszystko, 
o czym mógłbym marzyć, wygodnie, szyb-
ko i łatwo, i abym nie otrzymał tego, czego 
sobie nie życzę. Te irracjonalne przekonania 
prowadzą do całkowicie bezproduktywnych 
postaw, takich jak: a) brak poczucia własnej 
wartości („Jestem bezwartościowym czło-
wiekiem, jeśli nie będę najlepszy i nie zyskam 
aprobaty innych, tak jak tego chcę”), b) prze-
sada („Jeśli nie poradzę sobie tak, jak powi-
nienem, będzie to straszne i przerażające”), c) 
nietolerancja („Nie znoszę, kiedy przydarzają 
mi się rzeczy, które nie powinny się przyda-
rzyć”). Właśnie te kognitywne osobliwości 
odpowiadają za większość emocji i zachowań 
dezadaptacyjnych, które rodzice i nauczycie-
le zauważają u dzieci, za których edukację są 
odpowiedzialni. Mając świadomość pilnego 
zapotrzebowania na instrumenty i strategie 
interwencyjne, poprzez nasz program zamie-
rzamy nieść pomoc tym, którzy borykają się 
z takimi problemami (nauczycielom, rodzi-
com, doradcom szkolnym i w szkolnictwie 
zawodowym, pracownikom społecznym itd.) 

STRUKTURA SELF KIT

Self Kit został opracowany i zorganizowany 
zgodnie z głównymi dysfunkcyjnymi emocja-
mi, co do których ustaliliśmy, że często wystę-
pują w środowisku edukacyjnym: niepokój 
(strach), depresja (intensywny smutek), złość, 
wstyd, poczucie winy, zazdrość, ból. Dla każ-
dej z tych niezdrowych emocji i powiązanych 
zachowań opracowaliśmy jeden lub więcej 

A B C
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modułów interwencji. Moduł składa się z na-
stępujących komponentów: bajka (centralny 
element modułu), jedno lub więcej działań 
tematycznych, wiersze, piosenki, zagadki, 
krzyżówki, gry i co najmniej jedna sekwen-
cja formatywna o charakterze akademickim 
uwzględniona w mini-encyklopedii. Ponad-
to w celu wsparcia nauczycieli we wstępnej 
i szybkiej diagnozie tych dysfunkcyjnych 
emocji opracowaliśmy siatkę identyfikowa-
nia i oceny zachowań z nimi powiązanych. 

Na poziomie struktury, treści i strategii sto-
sowania, Self Kit został opracowany w taki 
sposób, aby był doskonale dostosowany do 
społeczno-kulturowej i programowej specy-
fiki rumuńskiego systemu edukacji. Ponadto 
typologia i trudność działań zostały dosto-
sowane do specyfiki profilu poznawczego 
i społeczno-emocjonalnego dzieci w różnym 
wieku. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że 
nasz program skutecznie redukuje, a nawet 
eliminuje niedociągnięcia innych progra-
mów. Wstępne dane, jakie zgromadziliśmy 
w ramach badań pilotażowych, stanowią so-
lidne argumenty za środowiskową stabilno-
ścią i zasadnością pakietów interwencyjnych 
naszego programu.

Bajki w każdym module wymyślono w taki 
sposób, aby w treści zawierały wszystkie ele-
menty sekwencji doradztwa psychologicz-
nego REBT. Ściślej, główne postaci (zazwy-
czaj lubiane przez dzieci zwierzęta lub dzieci 
w tym samym wieku, co potencjalni czytelni-
cy bajki) wiernie odgrywają rolę „klienta” (jako 
dzieci, które mają trudności emocjonalne 
i behawioralne) i, odpowiednio, „doradcy”. Po 
pierwsze we wstępie do każdej bajki zapre-
zentowano ogólny kontekst, w którym na-
stępować będą centralne wydarzenia fabuły, 
a postacie zostają nam przedstawione. Na po-

czątek są opisane jedynie w ogólnym zarysie, 
głównie ich cechy fizyczne i status społeczny, 
bez odniesień do sposobu myślenia i dzia-
łania. Druga sekwencja omawia negatywne 
dysfunkcyjne emocjonalne doświadczenia 
„klienta” i powiązane z nimi zachowania dez-
adaptacyjne. Akcentuje się wówczas przede 
wszystkim irracjonalne myślenie, które spo-
wodowało te problemy. Od tego momen-
tu wkracza „doradca”, pomagając klientowi 
w utworzeniu powiązania pomiędzy, odpo-
wiednio, emocjonalnymi i behawioralnymi 
dysfunkcjami, których doświadcza a osobi-
stymi myślami, które za nimi stoją. Zadaniem 
doradcy jest również nauka i pomoc klien-
towi w podważeniu (złagodzeniu / umniej-
szeniu) irracjonalnych przekonań poprzez 
sugerowanie różnych strategii i technik ich 
kwestionowania. Motywowanie klienta do 
używania tych strategii odbywa się poprzez 
podkreślenie korzyści płynących z ich zakwe-
stionowania i, w sposób dorozumiany, kogni-
tywnej reorganizacji generowanej przez od-
powiednią strategię. Następuje tu sekwencja 
testów, w których terapeuta sprawdza, czy 
klient zrozumiał i poprawnie stosuje strategie 
kwestionowania. Na koniec każdej bajki kra-
snal Self, nasza kluczowa postać, symbolizu-
jąca racjonalne myślenie, zwraca się do dzieci 
bezpośrednio w przekazie, który zachęca je 
do racjonalnego myślenia. Zarazem zachęca 
klienta i rodziców do czytania różnych opo-
wieści z literatury ustnej, zebranych przez nas 
w odrębnym tomie. Historie te są z kolei prze-
sycone racjonalnymi przesłaniami i, jesteśmy 
przekonani, pomagają dzieciom w testowa-
niu środowiskowej stabilności strategii, z któ-
rymi się zapoznały czytając centralną historię 
modułu. 
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Dwa tomy bajek (Opre, pod red., 2010, 2012) 
mogą być również wykorzystywane odręb-
nie względem pozostałych komponentów 
zestawu, jako lektura do poduszki (przez 
rodziców) lub w przedszkolu/klasie (przez 
przedszkolankę lub nauczyciela). Po lekturze 
następuje dokonywana wraz z dziećmi anali-
za problemów, w obliczu których stanęły po-
staci z bajki. Nacisk w tych analizach należy 
przede wszystkim kłaść na wadliwy sposób 
myślenia głównego bohatera, na konse-
kwencje tego myślenia wyrażone emocjo-
nalnie i behawioralnie. Następnie konieczne 
jest dokonanie oceny i omówienie strategii 
w oparciu o które bohaterom udało się zastą-
pić nieracjonalne (niezdrowe) myśli racjonal-
nymi (zdrowymi), ze szczególnym akcentem 
na korzyści płynące z takiej zmiany. 

W przypadku tych, którzy chcą maksymalnie 
zwiększyć efekt takiej interwencji, zalecamy 
wykorzystywanie bajek wraz z wszystkimi in-
nymi komponentami pakietów Self Kit. Dzię-
ki temu można osiągnąć znaczący wzrost 
potencjału profilaktycznego i terapeutyczne-
go każdej z historii. W istocie wszystkie inne 
elementy, jakie towarzyszą bajkom w po-
szczególnych modułach (działania, wiersze, 
piosenki, gry, krzyżówki, encyklopedia) ba-
zują i kierują się tymi samymi zasadami (za-
sadami REBT), które nam przyświecały także 
przy opracowywaniu tych historii. W spójny 
sposób kontynuują zagadnienie i przesłanie 
centralnej historii i jednoznacznie mają na 
celu skonsolidowanie i upowszechnienie re-
alistycznego i zdrowego sposobu myślenia 
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. 

Teoretyczne podwaliny programu, uzupełnio-
ne praktyczną sekwencją, za pomocą której 
zilustrowaliśmy pewne konkretne strategie 

wdrażania wersji programu Self Kit stanowi-
ły temat warsztatów zorganizowanych przez 
nas w Belgradzie w październiku 2017 r. przy 
okazji seminarium międzynarodowego Euro-
guidance 2017. 
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CEL I TREŚĆ WARSZTATÓW 
 
Celem warsztatów było zaprezentowanie 
BOS Career – pierwszej serbskiej platformy 
wirtualnych informacji i poradnictwa zawo-
dowego jako przykładu dobrych praktyk, 
a także przedstawienie korzyści, jakie niesie 
młodym ludziom w Serbii stojącym w obliczu 
zakończenia nauki w szkole średniej. Ponadto 
dzięki tym warsztatom uczestnicy zapoznali 
się z podstawowymi zasadami poradnictwa 
zawodowego stosowanymi przez zespół BOS 
Career, głównymi rezultatami i niektórymi 
wyzwaniami. W ramach tych interaktywnych 
warsztatów uczestnicy mieli też możliwość 
poprawy swoich umiejętności w zakresie po-
radnictwa online dzięki praktycznym ćwicze-
niom. 
 

1.12 Platforma ICT na rzecz kompleksowych usług dorad-
czych: wirtualne doradztwo w Serbii
Jelena Manić Radoičić i Tamara Stanojević
SERBIA

Moderatorzy zaprezentowali pierwszą serbską platformę wirtualnych informacji dotyczących ka-
riery i doradztwa jako przykład dobrych praktyk i wielokrotnie wyróżniany serwis internetowy. 
Wskazano na korzyści, jakie niesie dla młodych ludzi w Serbii stojących w obliczu zakończenia 
nauki w szkole średniej. Ponadto moderatorzy omówili zasady, jakimi kierują się w swojej prak-
tyce w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego online, a także rezultaty i utrzymujące się 
wyzwania. Interaktywne warsztaty dały uczestnikom możliwość praktykowania umiejętności do-
radztwa online (e-mail).

PROWADZĄCY WARSZTATY: JELENA MANIĆ RADOIČIĆ I TAMARA STANOJEVIĆ
Jelena Manić Radoičić jest kierownikiem programu zatrudnialności BOS Karjera, autorką i redaktor 
naczelną w Belgrade Open School. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w poradnictwie zawo-
dowym i doradztwie, zarówno jako ekspert, koordynator ośrodka karier, jak i kierownik projektu. 

Tamara Stanojević jest psychologiem i głównym doradcą do spraw kariery w BOS Karjera w Belgrade 
Open School. Przez ostatnie 5 lat pracowała z młodymi ludźmi stojącymi w obliczu zmiany kariery, 
ale też jako trener w doradztwie zawodowym dla nauczycieli szkół średnich. Jest certyfikowanym 
doradcą REBT. 

TREŚĆ BOS CAREER 

Strona internetowa BOS Career (www.karije-
ra.bos.rs) została uruchomiona w 2010 r. jako 
pierwszy darmowy system online w Serbii 
dla uczniów szkół średnich i innych młodych 
ludzi, zapewniający narzędzia samopomocy 
online i wsparcia w podejmowaniu decyzji 
dotyczących kariery. Platforma zawiera na-
stępujące sekcje: kwestionariusze samooce-
ny, baza danych zawodów, książka adresowa 
uczelni wyższych, uczelnie i wyższe szkoły 
zawodowe, interaktywna forma zawodowego 
planu działania; kreator CV; pole poradnictwa 
zawodowego online; artykuły dotyczące roz-
woju kariery i przedsiębiorczości oraz liczne 
podręczniki dotyczące kariery.
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Platforma BOS Career otrzymała wiele wyróż-
nień. W 2012 r. otrzymała wyróżnienie jako 
odnosząca sukces krajowa domena .rs w serb-
skim krajowym rejestrze domen interneto-
wych, a w 2016 r. otrzymała specjalną nagrodę 
od Euroguidance Serbia jako przykład dobrych 
praktyk w poradnictwie zawodowym. 

Architektura portalu jest taka, że obejmuje 
interaktywne testy umiejętności, zaintereso-
wań i cech, napisane w języku sytuacji, jakie 
mogą być bliskie przeciętnemu uczniowi 
szkoły średniej. W oparciu o wyniki testów 
użytkownikowi sugeruje się kilka alternatyw-
nych zawodów wraz ze szczegółowymi opi-
sami. W ramach opisów zawodów użytkow-
nikowi oferuje się linki do odpowiadających 
ścieżek edukacji. W ten sposób użytkownik 
otrzymuje kilka opcji rozwoju kariery i może 
wirtualnie wybrać jedną lub dwie z nich i włą-
czyć je do swojego zawodowego planu dzia-
łania online. 

Drugą część warsztatów poświęcono na prze-
gląd teoretycznych ram lezących u podstaw 
architektury BOS Career i usługi poradnictwa 
online. Moderatorzy przedstawili czterostop-
niowy model planowania kariery o nazwie 
DOTS1, który został odpowiednio dostosowa-
ny i wykorzystany przez zespół BOS.

Uczestników wprowadzono pokrótce w głów-
ne zasady poradnictwa zawodowego online. 
Otwarcie dyskutowali o dziedzinach, w któ-
rych poradnictwo online zapewnia efektyw-
ną usługę, sposobie, w jaki pomaga klientom 

1 Decyzja, szansa, przejście, samoświadomość (ang.  De-
cision, Oppurtunity, Transition, Self Awareness) Model 
dostosowano w oparciu o model opracowany przez To-
ny'ego Wattsa i Billa Lawa w 1977 r.

uzyskać lepsze informacje i wgląd, czasem 
nawet podejmować decyzje dotyczące ka-
riery i opracowywać strategie zgodne z nie-
ustannym namysłem nad ich rozwojem za-
wodowym i ich cechami.

Ostatnia część warsztatów miała charakter 
interaktywny, gdzie uczestnicy mieli moż-
liwość praktykowania swoich umiejętności 
poradnictwa online (e-mail). Uczestników 
podzielono na niewielkie grupy, a każda 
z nich otrzymała rzeczywisty przykład opar-
ty na praktyce. Przykłady miały formę pytań 
w wiadomościach e-mail, jakie młodzi ludzie 
zadali doradcy zawodowemu za pośrednic-
twem platformy BOS Career. Po naradach 
w niewielkich grupach praktycy opracowali 
odpowiedzi i w ramach dyskusji z modera-
torem omówili różne rodzaje podejścia do 
udzielania odpowiedzi na te pytania, ograni-
czenia poradnictwa online i różne wyzwania, 
przed jakimi stoją młodzi ludzie.
 
Wielu praktyków opowiadało się za tradycyj-
nym poradnictwem w cztery oczy, jednak 
zgodzili się, że obecnie młodzi ludzie czują się 
bardziej komfortowo w komunikacji online, 
ponieważ czasem pozwala im to na większą 
otwartość w mówieniu o wyzwaniach, z jaki-
mi się borykają. Niesie to ze sobą wyzwanie 
dla nas, doradców zawodowych, ponieważ 
musimy opracować innowacyjne podejście, 
aby z powodzeniem rozwiązywać związane 
z karierą dylematy młodych ludzi, z wykorzy-
staniem ICT.
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JAK ROZWINĄĆ UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZA-
NIA KARIERĄ UŻYWAJĄC ICT? 
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
stają się jednym z kluczowych elementów 
usług poradnictwa zawodowego. Pomimo 
istnienia wśród praktyków konsensusu co do 

1.13 Jak rozwinąć umiejętności zarządzania karierą uży-
wając ICT? 
Ana Janković Barović i Marija Jovanović
SERBIA

W takcie tych warsztatów moderatorzy przedstawili przykład kursu Career w zakresie zarządzania 
umiejętnościami online, opracowanego dla studentów Uniwersytetu w Belgradzie, zamieszczone-
go na platformie Moodle. Uczestników wprowadzono w strukturę kursu, treść, metody i działania, 
które specjalnie zaprojektowano i opracowano, aby odpowiadały naturze procesu samodzielnego 
uczenia się przez dorosłych. Położono nacisk na pewne przykłady działań w ramach kursu, takie 
jak narzędzia do samooceny, ćwiczenia i zadania, które umożliwiają studentom uzyskanie wglądu 
w ich potencjał, opcje kariery i pozwalają opanować umiejętności autoprezentacji zasadnicze dla 
procesu szukania zatrudnienia lub przejścia na kolejny etap rozwoju kariery.

Ogólnym celem warsztatów było zapewnienie możliwości przedyskutowania wyzwań tworze-
nia kursów online, zalet i ograniczeń, dzielenia się pomysłami, promowania kreatywności, a także 
motywowania praktyków zainteresowanych projektowaniem i prowadzeniem kursów i semina-
riów online dotyczących rozwoju umiejętności zarządzania karierą, aby mogli wykorzystać nowe 
możliwości, jakie niesie ICT do efektywnego służenia osobom i grupom poprzez sposoby, których 
stosowanie nie było możliwe w przeszłości. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: ANA JANKOVIĆ BAROVIĆ I MARIJA JOVANOVIĆ
Ana Janković Barović jest koordynatorką programów edukacji zawodowej i doradcą zawodowym 
w ośrodku rozwoju karier na Uniwersytecie w Belgradzie, gdzie pracuje od sześciu lat. Ma do-
świadczenie w prowadzeniu warsztatów i kursów w zakresie umiejętności zarządzania karierą, 
a także indywidualnej pracy ze studentami. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie w Belgradzie na 
wydziale pedagogiki. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i doradcą, angażuje się w stosowanie 
konstruktywistycznych, postmodernistycznych koncepcji w poradnictwie zawodowym i doradz-
twie edukacyjnym.

Marija Jovanović jest koordynatorką programów w ośrodku rozwoju karier na Uniwersytecie w Bel-
gradzie. Ukończyła studia filozoficzne na Uniwersytecie w Belgradzie na wydziale filozofii. Ma dzie-
więcioletnie doświadczenie w dziedzinie poradnictwa zawodowego, zatrudnialności studentów 
i współpracy z różnymi podmiotami, takimi jak pracodawcy, decydenci i społeczność akademicka. 
Marija z zaangażowaniem promuje wykorzystanie ICT w doradztwie edukacyjnym i poradnictwie 
zawodowym i stworzyła wiele webinariów, kursów online i innych zasobów i narzędzi online w tej 
dziedzinie. 

potrzeby opracowania usług online na rzecz 
doradztwa edukacyjnego i poradnictwa za-
wodowego, duża liczba praktyków waha się 
przed wykorzystywaniem ICT w swojej pracy. 

Ośrodek rozwoju karier i doradztwa dla studen-
tów na Uniwersytecie w Belgradzie opracował 



57

kurs online „Umiejętności zarządzania karie-
rą” przeznaczony dla studentów ostatniego 
roku studiów, którzy wykonują pierwsze kro-
ki w kierunku wejścia na rynek pracy. Kurs 
jest zamieszczony na Moodle – platformie 
e-uczenia się typu open source. 

Celem kursu jest umożliwienie studentom 
zarządzania własną karierą, przygotowanie 
ich na wejście w świat zawodowy, a także za-
pewnienie wsparcia w ponoszeniu odpowie-
dzialności za przyszły rozwój kariery. 

PRZEGLĄD KURSU

 O Tydzień 1 Kariera i zatrudnialność 

 O Tydzień 2 Samopoznanie i pewność siebie 

 O Tydzień 3 Analiza rynku pracy 

 O Tydzień 4 Podejmowanie decyzji 

 O Tydzień 5 Planowanie kariery i wyznaczanie 
celów 

 O Tydzień 6 Czynne poszukiwanie pracy 

 O Tydzień 7 CV i list motywacyjny 

 O Tydzień 8 Rozmowa kwalifikacyjna + symu-
lacja rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu 
(opcjonalnie) 

PRZEGLĄD SESJI 

Tydzień 1 Kariera i zatrudnialność 

 O Klasyczne i współczesne teorie kariery 

 O Osobiste rozumienie kariery 

 O Wiedza i umiejętności w kontekście zatrud-
nialności i wejścia w świat zawodowy 

 O Mentalne podejście do kariery i zatrudnial-
ność

 Tydzień 2 Samopoznanie i pewność siebie 

 O Samoocena zainteresowań, motywacji, 
umiejętności, zdolności – „Profil plus” 

 O Tworzenie szczegółowego wizerunku siebie 
jako przyszłego kandydata 

 O Koncepcja pewności siebie
 
Tydzień 3 Analiza rynku pracy 

 O Rozumienie i wykorzystywanie różnych źródeł 
informacji 

 O Wyszukiwanie zawodów i sektorów zatrud-
nienia 

 O Przegląd stanowisk, na których absolwenci 
danego kierunku są zatrudniani

 
Tydzień 4 Podejmowanie decyzji 

 O Proces decyzyjny w karierze 

 O Wartości kierujące decyzjami 

 O Opracowywanie alternatyw kariery
 
Tydzień 5 Planowanie kariery i wyznaczanie 
celów 

 O Proces i elementy planowania kariery 

 O Wyznaczanie celów 

 O Cele długo – i krótkoterminowe
 
Tydzień 6 Czynne poszukiwanie pracy 

 O Metody aktywnego poszukiwania pracy 

 O Wykorzystywanie internetu przy szukaniu 
pracy 

 O Networking w poszukiwaniu pracy 

 O Aktywna autoprezentacja

 Tydzień 7 CV i list motywacyjny 

 O CV i list motywacyjny – udana autopromocja 

 O Treść i formy CV i listu motywacyjnego 
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Tydzień 8 Rozmowa kwalifikacyjna + symu-
lacja rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu 
(opcjonalnie) 

 O Udane przygotowanie do autoprezentacji 

 O Częste pytania w rozmowach o pracę 

 
METODY I TECHNIKI 

Metody i działania, które specjalnie zapro-
jektowano i opracowano, aby odpowiadały 
naturze procesu samodzielnego uczenia 
się przez dorosłych. Jednym z najważniej-
szych zadań dla praktyków i e-nauczycieli 
jest utrzymanie zaangażowania studentów 
poprzez połączenie lekcji interaktywnych, 
materiałów do czytania i słuchania, klipów 
wideo, prezentacji powerpoint, sondaży, 
narzędzi do samooceny, quizów, zadawania 
otwartych pytań, dawania pisemnych zadań, 
a także dostarczanie indywidualnego fe-
edbacku, cotygodniowe przesyłanie przypo-
mnień i alertów. Ocena pokazała, że studenci 
potrzebowali od dwóch do czterech godzin 
na wykonanie wszystkich zadań.
 
Główną zaletą kursów online dla instytucji 
w porównaniu z tradycyjnymi kursami na 
żywo jest to, że docierają do większej rzeszy 
studentów. Jest to szczególnie ważne dla 
instytucji współpracujących z dużą liczbą 
studentów lub pracujących z rozproszonymi 
studentami. Kursy online są dostępne dla po-
tencjalnie nieograniczonej liczby studentów. 
Jednak z drugiej strony może być to czaso-
chłonne dla e-nauczycieli, którzy dostarcza-
ją indywidualny feedback dotyczący zadań 
studentów, takich jak pisemny osobisty plan 
kariery lub CV.
 

Dla studentów jedną z korzyści jest to, że 
mogą uczyć się we własnym tempie. Mogą 
pobrać wszystkie zasoby i materiały i czytać/
słuchać lekcji tyle razy, ile chcą lub potrzebu-
ją. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
studentów, którzy czują się bardziej komfor-
towo w samodzielnej pracy, kiedy nie muszą 
występować przed grupą lub dzielić się nie-
którymi z zadań zawierającymi bardziej oso-
bisty komponent. 

Dla studentów jedną z korzyści jest to, że 
mogą uczyć się we własnym tempie. 

Ogólnym celem warsztatów było zapewnie-
nie możliwości przedyskutowania wyzwań 
tworzenia kursów online, zalet i ograniczeń, 
dzielenia się pomysłami, promowania kre-
atywności, a także motywowania praktyków 
zainteresowanych projektowaniem i prowa-
dzeniem kursów i seminariów online doty-
czących rozwoju umiejętności zarządzania 
karierą, aby mogli wykorzystać nowe moż-
liwości, jakie niesie ICT do efektywnego słu-
żenia osobom i grupom poprzez sposoby, 
których stosowanie nie było możliwe w prze-
szłości.
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WPROWADZENIE
 
We współczesnym świecie korzystanie 
z technologii ICT jest czymś, co uznajemy za 
zwyczajne. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, 
że posiadanie komputerów i bycie online 
jest powszechnym i wspólnym doświadcze-
niem. Mając to na względzie praktycy z każ-
dej dziedziny wiedzy specjalistycznej poszu-
kują sposobów włączenia jej do codziennej 

1.14 Webinaria i kursy online jako narzędzia poradnictwa 
zawodowego i poradnictwa na rzecz mobilności  
Ivana Vulić, Sofija Petrović, Ružica Madžarević
SERBIA

Na niniejszych warsztatach uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się o webinariach i kursach 
online jako narzędziach informowania i edukowania o planowaniu kariery i zarządzaniu karierą. 
Webinaria i kursy online jako narzędzia poradnictwa zawodowego i poradnictwa na rzecz mo-
bilności są dostępne i umożliwiają szybką i symultaniczną komunikację z wieloma, geograficznie 
rozproszonymi użytkownikami. Ponadto w przypadku niektórych grup docelowych, szczególnie 
młodych ludzi, wykorzystanie ICT ma oddziaływanie motywacyjne, ponieważ jest popularnym 
i ugruntowanym kanałem komunikacji w epoce cyfrowej.

W celu efektywnego wykorzystania webinariów i kursów online w poradnictwie zawodowym 
i poradnictwie na rzecz mobilności, należy prowadzić staranne opracowanie i planowanie tych 
działań. W związku z powyższym działania na warsztatach skupiały się na tych aspektach realizacji 
webinariów i kursów online poprzez interaktywną i grupową pracę, a także poprzez prezentację 
przykładów praktyk z Serbii. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: IVANA VULIĆ, SOFIJA PETROVIĆ, RUŽICA MADŽAREVIĆ
Ivana Vulić, Ružica Madžarević i Sofija Petrović pracują nad rozwojem programów poradnictwa 
zawodowego i poradnictwa na rzecz mobilności w Centrum Euroguidance w Serbii. Ivana Vulić 
i Ružica Madžarević specjalizują się w psychologii, konkretnie w psychologii edukacyjnej, którą wy-
korzystują jako źródło inspiracji przy opracowywaniu programów dla nauczycieli jako praktyków 
kariery, a także programów poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół średnich. Sofija Petrović 
od trzech lat realizuje webinaria, czaty na żywo i konsultacje dla początkujących i  kończących 
naukę uczniów w zakresie mobilności. Ponadto jest współautorką kursu w zakresie doradztwa 
edukacyjnego i poradnictwa zawodowego online, który jest wprowadzeniem do poradnictwa 
zawodowego dla nauczycieli szkół średnich. W ubiegłym roku Ivana, Ružica i Sofija opracowały 
i zrealizowały liczne webinaria poświęcone rozwojowi umiejętności zarządzania karierą niezbęd-
nych do podejmowania wyzwań w okresach przejściowych: przejście ze szkoły do pracy, ze szkoły 
podstawowej do szkoły średniej, ze szkoły średniej na studia wyższe, itd. 

praktyki. Obecnie możemy rozpoznać wiele 
sposobów wykorzystywania ICT w dziedzinie 
poradnictwa zawodowego: jako narzędzie, 
jako alternatywę i katalizator zmian (Watts, 
2001). Ponadto rozwój technologii umożliwił 
jej wdrażanie nie tylko w obszarze dostarcza-
nia informacji dotyczących kariery, ale także 
opartych na ICT usług poradnictwa i edukacji 
zawodowej, które są również dostępne. 
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Można uznać, że pożądanym wynikiem każ-
dej usługi poradnictwa zawodowego jest 
nauka, która przejawia się jako zdobywanie 
wiedzy, umiejętności i postaw adekwatnych 
do podejmowania decyzji i zarządzania przej-
ściami na kolejne etapy kariery oraz nieprze-
widywalnymi zmianami. Naukę tę można 
pobierać w różnych kontekstach, w tym z wy-
korzystaniem technologii web i internetowej 
w celu tworzenia doświadczenia uczenia się 
(Horton, 2006). Takie stanowisko umożliwia 
nam interpretowanie e-uczenia się jako sze-
rokiego spektrum działań od wspomagane-
go uczenia się, przez „blended learning” (po-
łączenie tradycyjnych praktyk z e-uczeniem 
się) po naukę odbywającą się całkowicie on-
line.

Na kolejnych stronach omówimy realizację 
webinariów i kursów online w usługach po-
radnictwa zilustrowanych przykładami z pra-
cy Centrum Euroguidance w Serbii.

Webinarium jest prezentacją edukacyjną online 
na żywo, w trakcie której uczestnicy mogą 
zgłaszać pytania i uwagi. 

CZYM SĄ WEBINARIA I KURSY ONLINE?
 
W literaturze przedmiotu można znaleźć 
różne definicje webinariów. Definicją, którą 
uznajemy za właściwą dla naszej praktyki jest 
definicja ze słownika Merriam-Webster: „We-
binarium jest prezentacją edukacyjną online 
na żywo, w trakcie której uczestnicy mogą 
zgłaszać pytania i uwagi”. Wyróżniające cechy 
webinarium to:

 O jest planowane w czasie rzeczywistym, jak 
każde inne seminarium;   

 O uczestnicy mają możliwość aktywności 
(zadawania pytań, zgłaszania uwag, itd.);

 O narzędzie ICT jest potrzebne do jego 
realizacji. Jest wiele różnych aplikacji we-
binarowych aktywujących je. Aparat i/lub 
mikrofon mogą być również wymagane. 

 O w zależności od wybranej aplikacji różne 
materiały do nauki mogą być wykorzysty-
wane (prezentacje, materiały do czytania, 
materiały wideo, itd.)

Webinaria zazwyczaj trwają 30-120 minut, 
podobnie do zajęć lub  prezentacji informa-
cyjnej. Na przykład opracowaliśmy webina-
rium „Szok kulturowy i czego spodziewać się 
podczas doświadczenia mobilności między-
narodowej”, przeznaczone dla studentów, 
którzy dopiero zaczęli lub niebawem zaczną 
swoje doświadczenie mobilności międzyna-
rodowej. Webinarium zostało zorganizowa-
ne jako 20-minutowa prezentacja, po której 
następuje 20-minutowa dyskusja, co jest 
optymalnym czasem, aby utrzymać wysoki 
poziom motywacji i uwagi uczestników.

Kursy online mogą być realizowane jako cykl 
webinariów, niemniej większość z nich jest 
organizowana jako seria uprzednio przygo-
towanych wykładów dostępnych dla stu-
dentów za pośrednictwem różnych aplikacji 
i platform, na przykład Moodle.

W zależności od wybranego narzędzia ICT, 
materiałem zajęć mogą być prezentacje, ma-
teriały wideo i/lub materiały do lektury. Istot-
ne jest, aby pamiętać, że wybór treści kursów 
online zależy od tego, jakiego oczekujemy 
wyniku i co jest możliwe w ramach wybrane-
go narzędzia. Drugą ważną kwestią jest spo-
sób, w jaki planujemy angażować studentów 
(przestrzeń współpracy, fora dyskusyjne, py-
tania do nauczycieli, itd.). 

Przykładem kursu online jest kurs „Wpro-
wadzenie do poradnictwa zawodowego 
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w szkołach średnich”, skierowany do nauczy-
cieli szkół średnich zainteresowanych tym 
tematem. Kurs jest dostępny na platformie 
Udemy (https://www.udemy.com/karijerno-
-vodjenje) która umożliwia użytkownikom 
dostęp do tego kursu w dowolnym momen-
cie i z dowolnej części Serbii. Obejmuje on 6 
godzin materiałów wideo uporządkowanych 
według tematów i scenariuszy praktycznych 
działań w klasie. Platforma Udemy pozwala 
na natychmiastowe zadawanie pytań na-
uczycielom. Przy planowaniu kursu skupili-
śmy się na: 

 O jasnym wyartykułowaniu celów i wyników 
lekcji; 

 O opracowaniu struktury kursu, która ułatwia 
uczenie się; 

 O sformułowaniu wskazówek dla studentów 
pomagających im w nawigacji na stronie 
i w poruszaniu się po materiałach do kursu. 

Zazwyczaj przy realizacji webinariów i kur-
sów online, obserwujemy korzyści płynące 
z korzystania z tych narzędzi: 

 O Są pomocnym sposobem dotarcia do 
większej liczby użytkowników i zapewnie-
nia większej dostępności usługi. 

 O Umożliwiają szybką i symultaniczną ko-
munikację. 

 O Dla niektórych użytkowników, na przykład 
młodych ludzi, uczestnictwo w zadaniach 
online jest bardziej motywujące i angażu-
jące. 

Opracowanie aktywności online może być 
wyzwaniem, ponieważ ważne jest utworze-
nie przejrzystego i prostego projektu wy-
kładu, który będzie pasował do elementów 
aplikacji i odpowiadał potrzebom użytkowni-

ków. Dlatego etap planowania ma kluczowe 
znaczenie, a poniższe akapity będą zawierać 
bardziej szczegółową analizę tego aspektu.

Nadmiar informacji może negatywnie wpły-
nąć na skupienie i motywację uczestników, 
szczególnie młodych ludzi, którzy są bardziej 
skłonni do przyjmowania krótkich, wizual-
nych i efektywnych treści.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA WEBINARIÓW 
I KURSÓW ONLINE 
 
W celu efektywnego wykorzystania webi-
nariów i kursów online w poradnictwie za-
wodowym oraz w poradnictwie na rzecz 
mobilności, należy starannie przeprowadzić 
projektowanie i planowanie tych działań. Jest 
kilka kroków, jakie organizator tych działań 
może wykonać w celu zorganizowania wy-
sokiej jakości, efektywnego webinarium lub 
kursu online.
 

1. UCZENIE SIĘ SPOSOBÓW WYKORZYSTY-
WANIA WEBINARIUM LUB PLATFORMY 
KURSÓW ONLINE 

Przy organizacji webinarium lub kursu online 
pierwszym krokiem jest zapoznanie się z wie-
loma różnymi platformami dostępnymi do 
celu organizacji tych działań. Przy podejmo-
waniu decyzji o wyborze platformy, poniższe 
informacje mogą być istotne: 

 O Jakie narzędzia są dostępne na platformie? 
 O Jak wiele osób może przyjąć platforma 

(szczególnie ważne w przypadku webina-
riów)? 

 O Czy istnieje możliwość zarejestrowania 
webinarium do późniejszego obejrzenia? 
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 O W jaki sposób włączyć uczestników w bardziej 
interaktywny sposób (webstreaming au-
dio i wideo, chat, forum, podnoszenie ręki, 
live feed)? 

Większość platform objętych jest licencją, 
więc analiza kosztów i korzyści może pomóc 
w procesie decyzyjnym. 

Po podjęciu decyzji, z której platformy nale-
ży skorzystać, bardzo istotne jest zapoznanie 
się z narzędziami na platformie. Funkcje plat-
formy webinarium, takie jak nagrywanie, po-
dział ekranu, włączanie kamery i mikrofonu 
są funkcjami podstawowymi, jednak jest wie-
le innych opcji, zależnie od platformy, takich 
jak czat, notatki z dyskusji, podniesienie ręki, 
itd. Platformy do kursów online różnią się pod 
względem wizualnym, ale też pod względem 
opcji promowania kursu na platformie. 

Ważną częścią procesu uczenia się jest rów-
nież uczenie się, w jaki sposób prezentować 
lub być gospodarzem webinarium lub kur-
su online. Jest to zadanie bardzo odmien-
ne od prowadzenia prezentacji lub wykła-
du na żywo. Natychmiastowy feedback od 
uczestników i ich niewerbalne reakcje nie 
są zazwyczaj dostępne na platformie online. 
Ponadto interakcja pomiędzy prezenterem/
wykładowcą a uczestnikami ogranicza się 
do korzystania z opcji czatu i komentarzy 
lub telekonferencji, co jest mniej natural-
ne niż rozmowa na żywo, a także może być 
trudne pod względem technicznym, jeśli 
wielu uczestników bierze udział w dyskusji 
przeciążając platformę. Te techniczne pro-
blemy mogą w sposób nieprzewidywalny 
występować w trakcie webinarium, dlatego 
zaleca się obecność asystenta technicznego, 

osoby, która jest zaznajomiona z platformą 
i jest w stanie poradzić sobie w problemami 
technicznymi, jakie występują w trakcie we-
binarium. 

Z uwagi na różnice pomiędzy prezentacja-
mi online i na żywo, bycie organizatorem 
lub prezentowanie ich na platformie online 
może być z początku trudne, dlatego zaleca 
się praktykę.

Przy planowaniu webinarium lub kursu on-
line ważne jest, aby pomyśleć o potrzebach 
odbiorców, które mogą być różne zależnie od 
ich wieku, poziomu edukacji i okresu przej-
ściowego, w jakim obecnie się znajdują.

2. PLANOWANIE TREŚCI WEBINARIUM LUB 
KURSU ONLINE 

 
Przy planowaniu webinarium lub kursu on-
line ważne jest, aby pomyśleć o potrzebach 
odbiorców, które mogą być różne zależnie od 
ich wieku, poziomu edukacji i okresu przej-
ściowego, w jakim obecnie się znajdują.

W związku z powyższym treść webinarium 
powinna zostać dostosowana do potrzeb 
grupy docelowej. Tematy, które są adekwatne 
dla uczniów szkoły podstawowej zaczynają-
cych naukę w szkole średniej są inne niż te-
maty, które byłyby interesujące dla dorosłych 
chcących zmienić pracę lub długotrwale 
bezrobotnych. Język webinarium i poziom 
objaśniania powinny również różnić się w za-
leżności od wieku grupy docelowej. Inaczej 
prowadzi się webinarium dla dzieci, inaczej 
dla nastolatków czy dorosłych, itd. 
Ilość informacji przekazanych w ramach webina-
rium lub kursu online powinna również zostać 
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starannie przemyślana. Tu także różnica zale-
ży od grupy docelowej, jednak ogólnie zaleca 
się stosowanie zasady „mniej znaczy więcej”. 
Nadmiar informacji może negatywnie wpły-
nąć na skupienie i motywację uczestników, 
szczególnie młodych ludzi, którzy są bardziej 
skłonni do przyjmowania krótkich, wizual-
nych i efektywnych treści. 

Krótkie, przejrzyste i trafiające w sedno komu-
nikaty są najlepszym sposobem komunikacji 
podczas webinariów i kursów online. Komu-
nikaty te powinny być również zaakcento-
wane z pomocą elementów wizualnych, co 
prowadzi nas do kolejnego punktu.

3. PLANOWANIE ELEMENTÓW WIZUALNYCH 
WEBINARIUM

Z uwagi na ograniczone kanały komunikacji 
w trakcie webinarium lub kursu online (audio-
wizualne) zaleca się korzystanie z komunikacji 
w celu przedstawienia struktury webinarium 
lub kursu poprzez przekazanie przeglądu 
programu na samym początku. Dzięki temu 
określa się oczekiwania odbiorców i pomaga 
im nadążyć za głównymi punktami w miarę 
rozwijania tematu. W świetle powyższego 
bardziej odpowiednie jest również stosowa-
nie w miarę możliwości mniejszej ilości tekstu 
i większej liczby ilustracji. Częstsze zmienianie 
slajdów również może być skutecznym spo-
sobem przyciągnięcia uwagi uczestników. 

 
4. PROMOWANIE WEBINARIUM W GRUPIE 

DOCELOWEJ 

Promocja webinarium jest bardzo ważną 
częścią organizacji i krok ten należy podjąć 

co najmniej na dwa tygodnie przed webi-
narium. W przypadku kursu online, który jest 
dostępny przez dłuższy czas na platformie, 
promocja powinna odbywać się okresowo.

W zależności od grupy docelowej, efektyw-
ne są różne metody promocji. W oparciu 
o nasze doświadczenia w organizacji we-
binariów dla uczniów szkół ponadpodsta-
wowych, sieci społecznościowe są bardzo 
przydatnym miejscem promocji, szczególnie 
w przypadku grupy młodych ludzi. Ponadto 
stowarzyszenia nauczycieli, uczniów i innych, 
którzy zazwyczaj mają własne grupy lub sieci 
społecznościowe, mogą być cennym zaso-
bem w dziedzinie promocji. Podobnie jak 
w przypadku promocji każdej innej usługi, 
ważne jest rozpowszechnianie informacji za 
pośrednictwem wszelkich istotnych partne-
rów i kanałów komunikacji. Ważne jest, aby 
pamiętać, że uczestnicy łatwo zapominają 
o wydarzeniu online lub decydują, że nie 
będą w nim uczestniczyć i często może się 
zdarzyć, że zdecydują się dołączyć do wy-
darzenia w ostatniej chwili. W związku z tym 
przypomnienie wszystkim zainteresowanym 
uczestnikom na kilka godzin przed wydarze-
niem może być bardzo skutecznym sposo-
bem przyciągnięcia odbiorców.  

Bibliografia:

A.G. Watts (2011): The role of information and com-
munication technologies in an integrated career 
information and guidance system, OECD : http://
www.oecd. org/edu/research/ 2698249.pdf 

Horton, W. (2006): E-learning Tools and Tech-
nologies, Wiley Publishing
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ICT W PORADNICTWIE – GDZIE OBECNIE JE-
STEŚMY?
 
Wprowadzenie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych (ICT) jako kluczowego 
elementu usług poradnictwa zawodowego 
wnosi istotne zmiany do sposobu, w jaki po-
radnictwo zawodowe jest realizowane i po-
strzegane przez jego beneficjentów. Zmiana 

1.15 ICT i gryfikacja: szanse i wyzwania dla poradnictwa 
zawodowego  
Tomas Sprlak
SŁOWACJA

Na warsztatach przedstawiono analizę dobrych praktyk, atrakcyjnych ICT i narzędzi opartych na 
grach, które stymulują czynne zatrudnienie i zapewniają skuteczne usługi poradnictwa zawodo-
wego i zatrudnienia, uzyskane w ramach opracowywania gry poradnictwa zawodowego online 
Job Labyrinth. Ta analiza porównawcza grupuje najlepsze praktyki, podejście metodologiczne 
i narzędzia z powodzeniem stosowane w Europie, w cztery różne kategorie: 

 O narzędzia autopromocji;   

 O narzędzia dopasowywania kariery; 

 O ośrodki zasobów online; 

 O narzędzia komunikacyjne. 

Na interaktywnych warsztatach zaprezentowano wersję beta gry poradnictwa zawodowego 
online „Job Labyrinth” skierowaną do młodzieży NEET, po czym przeprowadzono interaktywną 
i otwartą dyskusję. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: TOMAS SPRLAK
Tomas Sprlak ukończył psychologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, ma doświadczenie w kon-
sultingu w dziedzinie zasobów ludzkich i w poradnictwie zawodowym z wykorzystaniem metodo-
logii audytu umiejętności („bilan de compétences”) we Francji. Jest bezpośrednio zaangażowany 
w transfer metodologiczny i dostosowanie metodologii bilan de compétences do różnych kon-
tekstów krajowych, w tym szkolenia szkoleniowców.  Od 2013 r. pracuje w ramach usług rozwoju 
metodologicznego poradnictwa zawodowego i szkolenia doradców w Głównym Urzędzie Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny (słowackie publiczne służby zatrudnienia). Jest przewodniczącym 
i członkiem-założycielem Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Zawodowego i Rozwoju Kariery 
na Słowacji. Jest również w zarządzie i audycie jakości Fédération européenne des Centres de bilan 
et d'orientation professionnelle (FECBOP). 
Wraz z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Słowacji i Węgier od 2015 r. jest zaangażowany w rozwój gry 
poradnictwa zawodowego online, „Job Labyrinth”. 

ta znacząco wykracza poza korzystanie z no-
wych kanałów komunikacji na rzecz synchro-
nicznego dostarczania poradnictwa zawodo-
wego. Jeśli myślimy, że ICT w poradnictwie 
jest jedynie nowym sposobem komunikowa-
nia się z klientami (np. przez telefon, e-mail, 
Skype), całkowicie przegapiamy szanse no-
wych sposobów korzystania z poradnictwa 
zawodowego.
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Istnieje coraz bardziej widoczna tendencja 
skupiania się na rozwoju usług doradczych 
opartych na sieci. Dostępność narzędzi po-
radnictwa zawodowego ICT niesie wiele ko-
rzyści: 

 O Zwiększa dostęp do informacji, dzięki do-
stępności informacji o rynku pracy i sys-
temów badania rynku pracy dla klientów 
w sposób przystępny i łatwo dostępny. 

 O Wygoda i anonimowość – narzędzia sa-
moobsługowe służą jako dobry pierwszy 
krok, który pomaga klientowi rozpocząć 
proces autorefleksji. 

 O Łatwe do zlokalizowania usługi i zasoby 
– z narzędziami ICT zazwyczaj rozwijanymi 
i promowanymi na dużą skalę, usługa jest 
często łatwa do znalezienia na mainstre-
amowych platformach web, np. stronach 
publicznych służb zatrudnienia. 

 O Poprawa/zwiększenie opłacalności – sa-
mowystarczalne rozwiązania ICT w zakre-
sie poradnictwa wymagają stosunkowo 
mniejszych inwestycji finansowych do 
funkcjonowania i utrzymania w porów-
naniu z poradnictwem w cztery oczy lub 
na odległość prowadzonym z rzeczywistą 
osobą. 

Niemniej nawet najbardziej rozwinięte syste-
my poradnictwa w Europie nadal odnotowu-
ją niższą liczbę klientów w porównaniu z po-
radnictwem w cztery oczy. O ile społeczność 
praktyków szybko zaakceptowała istniejące 
i nowe możliwości, jakie oferuje poradnic-
two zawodowe, klienci wolniej podchwytu-
ją te rozwiązania. Poziom wykorzystania ICT 
w poradnictwie zawodowym wydaje się ko-
relować z wykorzystaniem ICT wśród ogółu 
populacji danego kraju lub regionu. Ponadto 

oczywiste są różnice wieku pomiędzy młod-
szą ludnością, w przypadku której uzyskanie 
dostępu do takich usług jest bardziej praw-
dopodobne, a starszym pokoleniem, które 
woli poradnictwo w kontakcie osobistym. 
Jest bardziej prawdopodobne, że pokole-
nia klientów, którzy dorastali otoczeni nową 
technologią (tzw. pokolenia „digital natives”) 
będą poszukiwać poradnictwa za pośrednic-
twem nowych mediów. 

Poziom wykorzystania ICT w poradnictwie 
zawodowym wydaje się korelować z wyko-
rzystaniem ICT wśród ogółu populacji dane-
go kraju lub regionu. 

Jednak istnieją pewne ograniczenia, które 
utrudniają wykorzystywanie ICT w poradnic-
twie zawodowym: 

 O podważalna jakość niektórych ocen karie-
ry i informacji dotyczących kariery; 

 O kiepskie wdrażanie aplikacji ICT, gdzie nie-
wiele uwagi poświęca się doświadczeniu 
użytkownika; 

 O poufność i bezpieczeństwo rejestrów 
klientów; 

 O brak interwencji doradcy – podejście za-
kładające samoobsługę e-poradnictwa 
polega wyłącznie na zdolności klienta do 
pracy z rezultatami interaktywnego syste-
mu e-poradnictwa; 

 O ograniczony dostęp w przypadku określo-
nych grup ludności – luka pod względem 
umiejętności cyfrowych jest realnym pro-
blemem w tym sensie, że narzędzia ICT 
odpowiadają wyzwaniu dostępności po-
radnictwa zawodowego w bardzo ograni-
czony sposób. 
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Ponadto zachowanie doradców i klientów 
zmienia się w środowisku online. Język ciała 
i przesłanki kontekstowe nie istnieją. Istnieje 
potencjał zwiększonej anonimowości i do-
radca nie może poczynić hipotez co do oto-
czenia klienta.

Ogółem mamy stosunkowo dobry przegląd 
istniejących narzędzi ICT i rodzajów podej-
ścia do poradnictwa zawodowego. Są też 
różne możliwe klasyfikacje tych narzędzi, np. 
narzędzia autopromocji; narzędzia dopaso-
wywania kariery; ośrodki zasobów online; na-
rzędzia komunikacyjne. Niedawne badanie 
przeprowadzone przez CEDEFOP pokazuje 
szeroką gamę narzędzi i rodzajów podej-
ścia stosowanych w rozumieniu informacji 
o rynku pracy (lokalnie istotne LMI, narzędzia 
gromadzenia danych nieformalnych, wy-
specjalizowane bazy danych LMI), narzędzia 
współpracy zewnętrznej, narzędzia multime-
dialne (np. bazy danych wideo), e-portfolia 
i platformy społecznościowe dla poradnic-
twa zawodowego. W istocie narzędzia ICT 
zazwyczaj mają następujące funkcje: 

1. dostarczanie informacji; 

2. dostarczanie dostępu do automatycznych 
interakcji; 

3. oferowanie komunikacji jeden-do-jeden, 
jeden-do-wielu/wielu-do-jeden lub wie-
lu-do-wielu. (Hooley, 2012) 

Z perspektywy potencjalnych beneficjentów 
i procesu zarządzania karierą ICT może po-
móc beneficjentowi w lepszym rozumieniu 
jego otoczenia (poprzez pozyskanie istotnych 
informacji dotyczących szans na rynku pra-
cy i możliwości szkolenia), ale też może po-
móc w działaniu (np. budowanie osobistego 
portfolio lub zawodowej obecności online) 

oraz w radzeniu sobie z przejściowymi mo-
mentami kariery (podejmowanie decyzji 
i uzyskiwanie wsparcia społeczności online). 
Ponadto rośnie rola mediów społecznościo-
wych w poradnictwie zawodowym. J. Kettu-
nen zaproponowała model sposobu, w jaki 
praktycy karier mogą wykorzystywać media 
społecznościowe w praktyce. Na pierwszym 
poziomie media społecznościowe są wy-
korzystywane do przekazywania informa-
cji. Kolejnym krokiem jest wykorzystywanie 
mediów społecznościowych jako medium 
komunikacji indywidualnej. Na drugim po-
ziomie media społecznościowe są wykorzy-
stywane do świadczenia usług w zakresie 
kariery, zazwyczaj w formie komunikacji in-
dywidualnej. Niemniej praktycy poradnictwa 
zawodowego powinni starać się bardziej, aby 
w pełni wykorzystywać potencjał mediów 
społecznościowych: wykorzystywać je do 
opartej na współpracy analizie kariery po-
przez tworzenie interaktywnych przestrzeni 
pracy o wymiarze dydaktycznym. Doradcy 
zawodowi są w coraz większym stopniu me-
nadżerami przestrzeni społecznościowych 
i muszą stworzyć wiarygodną obecność on-
line. 

Pomimo tych zaawansowanych ram kon-
ceptualnych i bogactwa informacji doty-
czących różnych narzędzi ICT stosowanych 
w poradnictwie zawodowym, brakuje badań  
sposobu, w jaki narzędzia ICT wpływają na 
poradnictwo zawodowe i perspektywę użyt-
kowników. 
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CZY E-PORADNICTWO ZASTĘPUJE DORAD-
CÓW CZY WYZWALA ICH Z WIĘZIENIA WŁA-
SNYCH NARZĘDZI I NAWYKÓW?
 
Kiedy szkolimy naszych doradców w dzie-
dzinie poradnictwa zawodowego w publicz-
nych służbach zatrudnienia w Słowacji sku-
piamy się głównie na sposobie, w jaki mogą, 
używając różnych technik i podejść, wspierać 
aktywną rolę klienta. Na przykład w trakcie 
rozmowy powinni stosować następujące re-
guły: 

 O wprowadzenie – aby stworzyć zaufanie, 
nawiązać do poprzednich spotkań i za-
pewnić o tym, że nie będziemy osądzać; 

 O każda wykorzystywana metoda jest obja-
śniana w dostosowanym języku (co robi-
my i dlaczego to robimy?); 

 O jeżeli wykorzystuje się testy, klient powi-
nien mieć możliwość samooceny; 

 O informacje uzyskane z kwestionariuszy, 
techniki samooceny, testy, LMI, muszą być 
powiązane z realnym życiem; 

 O klienta zachęca się do podsumowania 
rezultatów i dokonania własnej szczerej 
oceny. 

 
Są to techniki, które nie tylko wspierają czyn-
ną rolę beneficjenta, ale też przyczyniają 
się do tworzenia sojuszu w pracy, który jest 
jednym z najsilniejszych czynników progno-
zujących sukces procesu poradnictwa, szcze-
gólnie w procesie zmian. Oczywiste jest, że te 
kluczowe punkty nie mogą z łatwością zostać 
zastąpione narzędziami ICT. Nadmierne pole-
ganie na e-poradnictwie samoobsługowym 
nie przynosi oczekiwanych wyników. Najlep-
szym rozwiązaniem jest połączenie modeli 
poradnictwa  zawodowego. 

Istnieje kilka połączonych modeli poradnic-
twa zawodowego / uczenia się (zob. Hooley, 
T., Shepherd, C. i Dodd, V., 2015). Model ro-
tacyjny, gdzie doradca i klient naprzemien-
nie stosują zasady w procesie poradnictwa 
w sposób celowy oparty na przejrzystym 
projekcie procesu. Model „flex” (elastyczny) 
jest stosowany w kontekście usług zatrud-
nienia w przypadku najbardziej autonomicz-
nych klientów. Większość informacji i porad 
dostarczanych jest online, jednak klienci 
mogą mieć dostęp do doradców w sposób 
elastyczny, aby zaspokoić indywidualne po-
trzeby wsparcia. Model „self-blend” (miesza-
ny) wykorzystuje ograniczony czas kontaktu 
w cztery oczy i rozszerzone zadania online. 
Dobrym przykładem są przestrzenie osobi-
ste online dla klientów bilan de compéten-
ces we Francji, gdzie doradca może wybrać 
spersonalizowane działania dla beneficjenta 
do wykonania przez niego w domu. W nastę-
pującej po nich rozmowie mogą skupić się na 
poradnictwie i rezultatach tych działań. Taka 
realizacja pozwala na wydajniejsze wykorzy-
stanie czasu doradców w zakresie poradnic-
twa.
 

GRYFIKACJA W PORADNICTWIE ZAWODO-
WYM – EKSPERYMENT GRY JOBLAB 

Oparte na grze uczenie się i poradnictwo uła-
twiające uczenie się, planowanie i rozwiązy-
wanie problemów, to znakomity instrument 
dotarcia do młodzieży NEET i zmobilizowania 
jej do nauki i ponownego zaangażowania 
w różne istniejące usługi wsparcia. 

Poważne gry są dostosowane do ich sposo-
bu przetwarzania informacji („digital natives”) 
i mogą również stanowić dla nich szansę 

1

Poradnictw
o zaw

odow
e 4.0: Innow

acyjne praktyki na rzecz now
ych um

iejętności | W
arsztaty 



68

samodzielnie kierowanego uczenia się wraz 
z zaangażowaniem w realnym życiu (informa-
cje o urzędach pracy w pobliżu, informacje 
o dostępnych szkoleniach). Gra jest zorgani-
zowaną formą zabawy, zazwyczaj podejmo-
waną dla rozrywki, a czasem wykorzystywa-
ną jako narzędzie edukacyjne. Uczenie się 
w oparciu o gry jest rodzajem gry, która po-
siada zdefiniowane wyniki w zakresie nauki, 
opracowane w celu zrównoważenia tematu 
z rozgrywką i zdolnością gracza do zapamię-
tywania i stosowania tematu do realnego 
świata. Gryfikacja wykorzystuje elementy gry 
(takie jak punkty, odznaki, tabele liderów, za-
wody, osiągnięcia) i stosuje je w środowisku 
poza grą. Musi mieć potencjał przekształ-
cania rutyny, przyziemnych zadań w nowe, 
motywujące doświadczenia. Dlaczego gry 
są potencjalnie pomocne w poradnictwie 
zawodowym? Umożliwiają dostosowanie 
dostarczania informacji do „digital natives”. 
Uczenie się w oparciu o gry cyfrowe ma po-
tencjał angażowania i motywowania mło-
dych ludzi. Gry pomagają również młodzieży 
w organizacji i pracy nad planowaniem, roz-
wiązywaniem problemów, osiąganiem celów. 

Poważna gra może zachęcić użytkowników 
do podejmowania nowych tematów lub 
wiedzy i nakierowania młodych ludzi na od-
krywanie własnego wnętrza i potencjalnych 
środków wsparcia wokół nich. 

Gra Job Labyrinth została opracowana dzię-
ki Programowi Erasmus+ i zaprojektowania 
w celu przeanalizowania sytuacji młodzieży 
NEET do przetwarzania danych z urzędów 
pracy i informowania ich o urzędach pracy 
i innych środkach wsparcia (ALMP). Umożliwia 
przyciągnięcie młodzieży NEET do systemu 
i zmobilizowanie jej do odkrywania istnie-
jących wokół niej możliwości. Gra została 
opracowana z wykorzystaniem elementów 
RPG i obecnie dostępne są jej dwa poziomy. 
Jest testowana w słowackich urzędach pracy, 
aby pomóc młodzieży NEET w odkrywaniu 
różnych sposobów wsparcia, jakie są dla niej 
dostępne. Treść jest łatwa do dostosowania 
do specyfiki danego kraju. Można pomóc 
w testowaniu gry klikając na link: http://jo-
blab.cnos-fap.it/
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CEL I TREŚĆ WARSZTATÓW 
 
Jak znaleźć wewnętrzną motywację uczniów 
do nauki? Jak sprawić, aby wybrali własną 

1.16 Motywowanie uczniów: przedsmak prawdziwego 
życia – dla nastolatków 
Tomáš Macko i Ján Smolka
SŁOWACJA

W trakcie mojej pracy nauczyciela w szkole we wsi Spissky Stvrtok, ja i mój kolega, Tomáš Macko, 
próbowaliśmy organizować wykraczające poza program nauki projekty dla uczniów naszej szkoły, 
aby zachęcić ich do nauki. Eksperymentalny kurs dla uczniów dziewiątych klas, który przedsta-
wiam na niniejszych warsztatach, jest jednym z takich projektów. 

Zaplanowaliśmy ten 5-dniowy kurs jako odbywający się na początku roku szkolnego z udziałem 
naszych uczniów dziewiątej klasy w miejscowości Spissky Stvrtok, ponieważ był to ostatni rok ich 
nauki w szkole podstawowej i z końcem roku szkolnego musieli dokonać ważnego wyboru, który 
wpłynie na ich przyszłość. Cały projekt kursu składał się z 3 dni, kiedy nasi uczniowie musieli wyko-
nywać prawdziwą pracę i z 2 dni poświęconych na refleksję i działania związane z przetwarzaniem. 
Praca i działania były zróżnicowane, ponieważ chcieliśmy im pokazać różne aspekty możliwości 
życiowych. Głównymi celami kursu było zmobilizowanie uczniów do nauki, pokazanie im, w czym 
są dobrzy i zapewnienie przedsmaku prawdziwego życia i odpowiedzialności, jaka ich czeka. 

Niniejsze warsztaty obejmują podstawowe objaśnienie edukacji eksperymentalnej, opis kursu 
i jego rezultatów, a także praktyczne przykłady kilku zrealizowanych przez nas działań. 

PROWADZĄCY WARSZTATY: TOMÁŠ MACKO I JÁN SMOLKA
Ján Smolka: jestem nauczycielem wychowania fizycznego i języka angielskiego w szkole pod-
stawowej, instruktorem kursów eksperymentalnych i uczestnikiem programu Teach for Slovakia. 
Jestem magistrem wychowania fizycznego i rekreacji na kierunku edukacja fizyczna na Uniwersy-
tecie Palackiego. Oprócz pracy z młodzieżą i aktywnego udziału w ruchu harcerskim przez 7 lat, 
specjalizuję się w projektach, których celem jest osobisty rozwój nastolatków, terapia wśród dzikiej 
przyrody i zimowe „zielone szkoły”. Posiadam doświadczenie w pracy w ośrodku zajęć wspinacz-
kowych, komercyjnych firmach budowania zespołu, kursach non-profit dla szkoły letniej w Lipni-
cach w Czechach (członek Outward Bound). Przez dwa lata byłem pracownikiem naukowym na 
wydziale kultury fizycznej Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Następnie zapisa-
łem się do programu Teach for Slovakia, który jest częścią światowej sieci Teach for All. Dwa lata 
spędziłem jako nauczyciel w szkole podstawowej w miejscowości Spissky Stvrtok, gdzie zyskałem 
wyobrażenie o słowackim systemie edukacji podstawowej i jego problemach. W międzyczasie 
podjąłem pracę w charakterze mentora w organizacji pozarządowej Dive maky, której program ma 
na celu pomoc i wsparcie na rzecz dzieci romskich.

wymarzoną pracę i zaczęli świadomie przy-
gotowywać się do niej? Uważam, że jest to 
jedno z kluczowych pytań każdego peda-
goga, a ponadto, bardzo ważne pytanie dla 
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każdego praktyka w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego. 

W trakcie mojej pracy nauczyciela w szko-
le we wsi Spissky Stvrtok, ja i mój kolega, 
Tomáš Macko, próbowaliśmy organizować 
wykraczające poza program nauki projekty 
dla uczniów naszej szkoły, aby zachęcić ich 
do nauki. Eksperymentalny kurs dla uczniów 
dziewiątych klas, który przedstawiłem na ni-
niejszych warsztatach, jest jednym z takich 
projektów. Na Słowacji kształcenie podsta-
wowe trwa 9 lat. Rozpoczyna się w wieku 6 
lat i trwa do 15 roku życia, dzieci (i ich rodzice) 
muszą zdecydować, jaką szkołę średnią chcą 
wybrać i przede wszystkim, czy w ogóle chcą 
kontynuować naukę. Wybór ten jest bardzo 
ważny, ponieważ wybór szkoły średniej bę-
dzie mieć wpływ na przyszłą zatrudnialność.
 
Zaplanowaliśmy ten 5-dniowy kurs jako od-
bywający się na początku roku szkolnego 
z udziałem naszych uczniów dziewiątej klasy 
w miejscowości Spissky Stvrtok, ponieważ 
był to ostatni rok ich nauki w szkole podsta-
wowej i musieli dokonać ważnego wyboru, 
który ostatecznie wpłynie na ich przyszłość. 
Cały projekt kursu składał się z 3 dni, kiedy 
nasi uczniowie musieli wykonywać prawdzi-
wą pracę i z 2 dni poświęconych na refleksję 
i działania związane z przetwarzaniem. Pra-
ca i działania były zróżnicowane, ponieważ 
chcieliśmy im pokazać różne aspekty moż-
liwości życiowych. Głównymi celami kursu 
było zmobilizowanie uczniów do nauki, po-
kazanie im, w czym są dobrzy i zapewnienie 
przedsmaku prawdziwego życia i odpowie-
dzialności, jaka ich nieuchronnie czeka.

Warsztaty składają się z dwóch części: 

 O podstawowe objaśnienie teorii edukacji 
eksperymentalnej; 

 O opis kursu, jego rezultatów i praktyczne 
przykłady kilku działań1. 

OPIS KURSU 

Cele kursu: 

 O zapewnienie uczniom szansy na poznanie 
własnych mocnych stron i zdolności; 

 O zmiana na lepsze podejścia do życia – zy-
skanie zrozumienia, że wpływają na swoje 
życie poprzez naukę i aktywność; 

 O wzmocnienie pozycji uczniów i zachęce-
nie ich, aby zadbali o siebie i o innych – 
propagowanie niezależności. 

 

PRZYGOTOWANIE – DZIEŃ 0

Tydzień przed kursem daliśmy uczniom zgo-
dę do podpisania przez rodziców i listę rzeczy 
do przygotowania na kurs (szczególnie na 
pobyt w chatce). Na dzień przed kursem spo-
tkaliśmy się i wydaliśmy uczniom instrukcje. 
Nazajutrz miały być odpowiednio ubrane 
do pracy, miały przynieść ze sobą żywność 
i napoje. Musieliśmy je losowo przydzielić do 
różnych prac i poinformowaliśmy je, jak mają 
się zachowywać i jak przestrzegać instrukcji 
bezpieczeństwa. 

PRACA W FIRMACH – DZIEŃ 1
 
Cel: uczniowie dowiedzą się, jak wygląda praw-
dziwa praca, zdobędą wiedzę o rzeczywistej 
pracy (na temat pensji, wymaganych kwalifi-
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kacji, itd.) i dowiedzą się, czy są zainteresowa-
ni daną pracą. 

Pierwszego dnia uczniów poproszono o wy-
konywanie pracy manualnej, wymagającej 
jedynie podstawowej edukacji szkolnej lub 
niewymagającej żadnej edukacji. Rano odby-
liśmy spotkanie wprowadzające z uczniami 
w szkole. Ponownie omówiliśmy wspólnie 
politykę bezpieczeństwa i sposób zachowa-
nia w miejscu pracy. 

Następnie uczniowie udali się do firm w gru-
pach (stołówka szkolna, firma sprzątająca, go-
spodarstwo, itd.). Ważne było zadbanie o bez-
pieczeństwo w pracy, a także o nawodnienie 
organizmu. Przez cały dzień pracy zapewnio-
ny był nadzór pedagogiczny. Uczniów popro-
szono o uzupełnienie kwestionariuszy o ich 
doświadczeniu w pracy, a także otrzymali 
ewaluację ich wyników od każdego praco-
dawcy. Ocena pracodawcy wydawana była 
w wersji papierowej, a dokument umieszczo-
ny w zamkniętej kopercie. Kluczowe znacze-
nie miało motywowanie ich podczas całej 
pracy, aby nie uznali swojego działania za 
stratę czasu. 

OCENA PRACY – DZIEŃ 1 

Cel: uczniowie będą mogli zobaczyć, jaką pra-
cę można dostać mając jedynie podstawowe 
(elementarne) wykształcenie i dowiedzą się, 
jakiej pensji mogą oczekiwać w takiej pracy. 
Na początku uczniowie otrzymali pytania do-
tyczące uczuć i doświadczeń: jak się czujesz? 
Jak było? Stworzyliśmy przestrzeń, w któ-
rej mogli wyrażać swoje uczucia i dzielić się 
doświadczeniami z resztą grupy. Następnie 

uczniowie otrzymali ten sam kwestionariusz, 
co ich pracodawca, jednak tym razem oce-
niali samych siebie i swoje wyniki w pracy. Po-
tem nastąpiło otwarcie kopert od pracodaw-
ców i porównanie udzielonych odpowiedzi. 
Na koniec uczniowie mieli zapisać swoje po-
mysły w osobistych notatkach. Następnego 
dnia odbyła się loteria miejsc pracy. 

PRACA W FIRMACH – DZIEŃ 2 

Program drugiego dnia był podobny do dnia 
pierwszego. Najpierw spotkaliśmy się w szko-
le, gdzie uczniowie otrzymali wskazówki do-
tyczące bezpieczeństwa i kwestionariusz do 
wypełnienia. Następnie udali się do firm, do 
których byli przypisani. Praca, o wykonanie 
której tym razem ich poproszono, wymaga-
ła wykształcenia średniego lub wyższego, na 
przykład praca farmaceuty, urzędnika w gmi-
nie, sprzedawcy, asystenta nauczania. 

OCENA PRACY – DZIEŃ 2 

Działanie przebiegało w ten sam sposób, co 
ocena po pierwszym dniu. Ważne dla nas 
było, abyśmy mogli zobaczyć się z każdym 
uczniem co najmniej raz w ciągu dnia (po-
nieważ byli rozproszeni po całej miejscowo-
ści) oraz odbycie krótkiej rozmowy w celach 
motywacyjnych. Ponadto musieliśmy zagwa-
rantować, że pracodawcy rozumieją, co po-
winni wpisać w formularzach oceny uczniów. 
Po ukończeniu tego działania uczniów infor-
mowano o planie na następny dzień.

ROBOTY PUBLICZNE – DZIEŃ 3 
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Cel: uczniowie zrozumieją, że można łatwo stracić 
pracę i zrozumieją, co oznacza być bezrobotnym. 
Spotkaliśmy się z uczniami w dużym biurze, 
w którym przyjęła ich pracownica gminy od-
powiadający za kwestie osób bezrobotnych. 
Objaśniła uczniom, jakie są warunki uzyski-
wania zasiłku w trudnej sytuacji materialnej 
i jakie inne świadczenia publiczne mogą 
otrzymać. Wyjaśniła im też, jak wiele godzin 
musieli przepracować, aby otrzymać taki zasi-
łek. Następnie uczniowie otrzymywali swoje 
wyposażenie robocze i przystępowali do ro-
bót publicznych. Konieczne dla nas było po-
zostawanie w stałym kontakcie z nimi, ponie-
waż ich chęć pracy była bardzo niska, głównie 
z uwagi na brak znaczenia pracy. Ważne było 
ich motywowanie, a zarazem była to dla nich 
szansa zrozumienia, czy chcieliby znaleźć się 
w takiej sytuacji w przyszłości. 

WYCIECZKA DO CHATKI – DZIEŃ 3

Po zakończeniu robót publicznych pojechali-
śmy autobusem do miejscowości, która znaj-
dowała się w pobliżu chatki. W miejscowo-
ści tej podzieliliśmy grupę na dwie drużyny 
i daliśmy im fragmenty mapy. Musieli znaleźć 
samodzielnie drogę, aby spotkać się z nami 
w chatce. Po ich przybyciu ustaliliśmy zasady 
zachowania i dokonaliśmy oceny pierwszych 
trzech dni. 

NIEZWYKŁY DZIEŃ W SZKOLE – DZIEŃ 4 

Przez wszystkie moduły/zajęcia, uczniowie 
mogli zyskać lepsze zrozumienie poprzedniego 
dnia i poproszono ich o refleksje dotyczące 

ich doświadczeń. W celu zapewnienia moty-
wacji przyznawano im punkty za aktywność, 
poprawne odpowiedzi i/lub za pomoc in-
nym. Mogli wykorzystać je później w trakcie 
dużej gry strategicznej, jaka odbyła się popo-
łudniem. 

Pierwszy przedmiot – wychowanie fizyczne 

Cel: rozgrzewka i zyskanie energii oraz zaba-
wa w grach. 

Drugi przedmiot – angielski 

Cel: uczniowie nauczą się nowych słów po 
angielsku; zrozumieją przesłanie piosenki 
(The Time – Pink Floyd) i uzmysłowią sobie, 
że oni sami odpowiadają za jak najlepsze wy-
korzystanie czasu, jaki mają. 

Trzeci przedmiot – pierwsza pomoc 

Cel: nauczenie się nowych rzeczy o niesieniu 
pierwsze pomocy; nauka współpracy. 

Czwarty przedmiot – matematyka 

Cel: zrozumienie budżetu rodzinnego; ucznio-
wie nauczą się, co już mogą zrobić, aby od-
nieść w życiu sukces; zachęcanie ich do pole-
gania na sobie w większym stopniu.

Piąty przedmiot – gra strategiczna „Plankton” 

Cel: uczniowie dowiedzą się, że wszystko, co 
teraz zyskają (umiejętności) może zostać 
w przyszłości wykorzystane oraz że ich przy-
szłość w dużej mierze zależy od sposobu, 
w jaki podchodzą do pracy. 

Szósty przedmiot – komunikacja 

Cel: uczniowie uczą się konfrontować swoje 
opinie z innymi; mogą analizować własne 
opinie, postawy. 
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POWRÓT DO DOMU – DZIEŃ 5
 
Ostatniego (piątego) dnia kursu miała miej-
sce końcowa refleksja nad całym kursem, 
a po niej zorganizowano końcowy obiad 
w restauracji. 

WYNIKI

Stworzyliśmy oparty na doświadczeniu kurs 
rozwoju osobowości, tj. działania i harmono-
gram, w którym pokazaliśmy wykorzystanie 
pedagogiki doświadczenia w praktyce. Za-
razem zapewniliśmy plan działania/metodo-
logię dla tego kursu, aby każdy nauczyciel 
mógł włączyć te działania do swojej praktyki. 
Wykazaliśmy, że metoda doświadczenia 
może zmienić podejście uczniów i ich per-
cepcję przyszłej pracy. W celu wykorzystania 
tego kursu w praktyce zalecamy: 

 O dla lepszego efektu, pracę z rodzicami 
uczniów i zaangażowanie ich w niektó-
re działania albo przynajmniej rozmowę 
z nimi o poziomie dzieci; 

 O przedłużenie pobytu w chatce do co 
najmniej 5 dni, trzy dni robocze okazały 
się niewystarczające na przetworzenie 
wszystkich doświadczeń.
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SZUKANIE PRACY Z WYKORZYSTANIEM SIECI 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH (FACEBOOK, TWIT-
TER, LINKEDIN) 
 
Media społecznościowe to technologie 
wykorzystujące komputer ułatwiające ge-
nerowanie i dzielenie się informacjami, po-
mysłami, zainteresowaniami zawodowymi 
i innymi formami ekspresji za pośrednictwem 
wirtualnych społeczności i sieci. Sieć społecz-
nościowa jest platformą online, którą ludzie 
wykorzystują do budowania sieci społecz-
nościowych lub relacji społecznych z inny-
mi ludźmi, podzielającymi ich osobiste lub 
zawodowe zainteresowania, działania, do-
świadczenia (Wikipedia, 2017). 

Celem poradnictwa  zawodowego jest: 
 O powiązanie pomiędzy rynkiem pracy, 

1.17 Szukanie pracy z wykorzystaniem sieci społeczno-
ściowych (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
Katja Plazar
SŁOWENIA

Sieci społecznościowe stały się integralną częścią życia ludzi w społeczeństwie informacyjnym. 
Korzystanie z Facebooka, Twittera, LinkedIna i innych narzędzi komunikacji online jest obecnie po-
wszechnym zjawiskiem. Jest tak szczególnie w przypadku młodych, których uznaje się za najbar-
dziej zaawansowanych w dziedzinie informatyki. Sieci te służą zarówno do tworzenia, jak i wzbo-
gacania relacji interpersonalnych, a także jako miejsce reklamy i innego rodzaju przekazów. Jednak 
w związku ze wzrostem ich znaczenia, rodzi się wiele pytań i wątpliwości. W trakcie tego wykładu 
Katja Plazar wprowadziła 4 zasady, jakich należy przestrzegać, aby maksymalnie zwiększyć efekt 
sieci społecznościowych.

PROWADZĄCY WARSZTATY: KATJA PLAZAR
Katja Plazar od 2012 r. pracuje jako doradca zawodowy, głównie z bezrobotnymi młodymi ludźmi 
w służbach zatrudnienia w Słowenii. Prowadzi również warsztaty poświęcone sieciom społecz-
nościowym w poszukiwaniu pracy. Przed pracą w charakterze doradcy zawodowego pracowała 
w prywatnych firmach Hervis i Gorenje jako specjalista do spraw zaopatrzenia rynków słoweń-
skich i chorwackich oraz do spraw sprzedaży i marketingu na rynkach belgijskich i hiszpańskich. 
Ukończyła studia licencjackie na kierunku marketing i studia magisterskie z zarządzania biznesem 
i marketingu na kierunku ekonomii Uniwersytetu w Lublanie.

klientami a dziedziną edukacji (pracodaw-
cy, bezrobotni, szkoły i studenci); 

 O wybór najbardziej odpowiedniego zawodu; 
 O poszukiwanie najbardziej odpowiedniego 

zatrudnienia; 
 O nabycie umiejętności szukania pracy; 
 O motywacja, aktywizacja, usuwanie prze-

szkód na drodze do zatrudnienia. 

W naszym ośrodku karier w Lublanie, w Sło-
wenii, mamy krótkie modułowe warsztaty 
o nazwie Sieci społecznościowe, które obej-
mują zakresem sieci: Facebook (informacje 
o bieżących wydarzeniach, śledzenie aktu-
alności firm); Twitter (informacje o możliwo-
ściach zatrudnienia), networking, śledzenie 
aktualności biznesowych i istotnych organi-
zacji; LinkedIn (budowanie i utrzymywanie 
sieci biznesowej, pozyskiwanie rekomendacji, 
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informacje o możliwościach zatrudnienia); 
YouTube (przygotowanie prezentacji wideo, 
pozyskanie rozległej bazy przydatnych porad 
dotyczących znalezienia pracy).

Sieć społecznościowa musi być wyjątkowa. 
Jeśli taka nie jest, nawet najlepsze metody 
reklamy nie pomogą. Ludzie uzależniają się 
od sieci społecznościowej. Uzależniają się tak 
bardzo, że nie mogą sobie bez niej wyobrazić 
życia. Sieci społecznościowe muszą być zja-
wiskiem „wiralowym”. Każdy musi o nich mó-
wić, „tweetować” o nich, robić o nich filmiki. 
Większość pracodawców i agencji rekrutacyj-
nych wykorzystuje media społecznościowe 
do namierzenia odpowiednich kandydatów, 
co oznacza, że powinny stanowić dużą część 
strategii poszukiwania pracy. Strony sieci 
społecznościowych stały się podstawowym 
forum ogłaszania umiejętności i miejscem, 
w którym osoba szukająca pracy może bu-
dować swoją markę społeczną, sieć z ludźmi 
online, identyfikować możliwości zatrudnie-
nia i przekształcić te wątki w możliwości za-
wodowe w realnym życiu.

Pomimo że ma mniejszą liczbę użytkowni-
ków i udostępnień niż Facebook, Twitter jest 
„pewniakiem” w przypadku każdej branży. 
Szczególnie w przypadku pisarzy, dziennika-
rzy i marketerów. Funkcja „hashtag” na Twit-
terze posyła komunikat na duże odległości. 
Facebook oferuje lokalne grupy zawodowe 
idealnie dopasowane do indywidualnych 
celów. Szczególnie w przypadku, gdy oferta 
pracy dotyczy stanowiska na niskim lub śred-
nim szczeblu. Czy branża jest znana ze swojej 
grafiki i prezentacji wizualnej? Potrzebne są 
wtedy konta na Pinterest i Instagram w celu 
podjęcia pracy w branży graficznej. Czy od-

biorcy docelowi skłaniają się ku młodszym 
osobom poszukującym pracy? Czas zacząć 
używać Snapchat. Można też rozważyć Tum-
blr,  inną stronę skupiającą wokół siebie mło-
dych. LinkedIn jest nakierowany na osoby 
szukające pracy na poziomie profesjonalnym 
i zainteresowane awansem zawodowym. 
I jest to must-have w przypadku każdego ser-
wisu rekrutacyjnego (Telpizov, 2016).

LinkedIn może być cennym narzędziem 
w szukaniu pracy, ponieważ firmy, osoby 
rekrutujące i łowcy głów będą korzystać 
z LinkedIn w celu wyszukiwania kandyda-
tów na konkretne miejsca pracy, a następnie 
będą się z nimi kontaktować bezpośrednio 
(Heathfield, 2017). LinkedIn nie zastępuje 
standardowego CV, ale stał się bardzo przy-
datnym, a może nawet zasadniczym, jego 
uzupełnieniem. W przypadku posiadania już 
lub aspirowania do pozycji zawodowej, na-
leży założyć taki profil na LinkedIn, ponieważ 
osoby rekrutujące, które otrzymają twoje CV 
sprawdzą, czy nazwisko figuruje również na 
tym portalu. Jeżeli nie, mogą uznać, że mają 
do czynienia z osobą nieobeznaną z nową 
technologią albo ukrywającą być może coś. 

Twitter to publiczna platforma dla ludzi za-
mieszczających i wymieniających krótkie wia-
domości. Ludzie używają go, aby wchodzić 
w interakcje z innymi ludźmi lub organizacja-
mi, które uważają za ciekawe lub przydatne, 
a przy tym załączają linki lub zdjęcia, którymi 
chcą podzielić się ze swoją społecznością na 
Twitterze. Profil Twitter powinien zawierać 
profesjonalnie wyglądające zdjęcie, odpo-
wiedni biogram i link do CV, profilu LinkedIn 
lub strony internetowej. Twitter jest o wiele 
bardziej nieformalny niż LinkedIn lub trady-
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cyjne CV, jednak nie należy pomijać na nim 
swoich umiejętności i wiedzy specjalistycz-
nej.
 
Na Facebooku granice pomiędzy tym, co 
osobiste a tym, co zawodowe, mogą być 
bardzo zamazane, dlatego należy upewnić 
się, że zawsze jesteśmy świadomi, kto może 
mieć dostęp i do jakich informacji o nas (Mil-
ls, 2013). Z punktu widzenia kariery Facebook 
może być przydatny, ponieważ to łatwy spo-
sób, aby poprosić swoje osobiste kontakty 
o informacje i porady dotyczące kariery lub 
poszukiwania pracy, a także jest źródłem in-
formacji zarówno o osobach, jak i o firmach. 
Nieformalny charakter strony, jej interaktyw-
ność, oznacza, że można często uzyskiwać in-
formacje i komunikować się z pracodawcami 
w sposób, który może być niemożliwy gdzie 
indziej. 

Przedstawiam tu pewne porady pozwalają-
ce znaleźć dzięki sieci drogę do nowej pracy. 
Należy poświęcić sporo czasu na aktualizację 
swoich umiejętności zawodowych, poprzed-
nich dokonań, wykształcenia. Potencjalni 
pracodawcy, osoby rekrutujące i zatrudnia-
jący menadżerzy będą sprawdzać nasz profil, 
dlatego należy upewnić się, że prezentujemy 
się w możliwie jak najlepszym świetle. Należy 
spróbować nawiązać kontakty z 5-10 specja-
listami w dziedzinie, którą się interesujemy 
lub już w niej pracujemy, z firmami, którymi 
jesteśmy zainteresowani. Trzeba poinformo-
wać ich, że jesteśmy zainteresowani ich or-
ganizacją lub dziedziną i podzielić się z nimi 
krótką informacją o tym, kim jesteśmy, i czym 
zajmujemy się zawodowo (Brockbank, 2015). 
Należy upewnić się, że profile w mediach 
społecznościowych zawierają informację 

o tym, że aktywnie szukamy pracy i o rodzaju 
stanowiska, jakim jesteśmy zainteresowani, 
należy przy tym używać słów kluczowych, 
aby osoby rekrutujące mogły nas odnaleźć.
 
Należy obserwować odpowiednie firmy i oso-
by w swojej branży lub sieci. Należy inicjować 
rozmowy z osobami i firmami na wszelkie in-
teresujące tematy związane z naszą branżą. 
Należy dokonywać osobistych aktualizacji 
i aktualizacji zawodowych na osobnych kon-
tach w mediach społecznościowych. 

Ukończenie szkoły, programu szkoleniowego, 
stażu oznacza niejako, że należy się formalnie 
(lub nieformalnie) do sieci absolwentów.  Na-
leży poświęcić czas na udział we wszelkich 
lokalnych wydarzeniach sponsorowanych 
przez swoją grupę absolwentów, angażując 
się w networking osobisty. Należy pokazać 
się na nich, prowadzić znaczące konwersa-
cje z osobami znanymi z przeszłości i dzielić 
się z nimi informacją o swoim poszukiwaniu 
nowych możliwości. Ogółem bowiem ludzie 
znają innych ludzi i dzięki ich kontaktom sta-
jemy się widoczni dla całego nowego świata 
pracowników i nowych możliwości zatrud-
nienia. 

Źródła: 

1. Brockbank Bary: Tips to Network Your Way 
into a New Job, 2015 

2. Martin Emmie: 25 colleges with alumni 
who will jump-start your career, 2016

 
3. Heathfield M. Susan: Use LinkedIn for Re-

cruiting Employees, 2017 
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4. Mills Corine: How social media can boost 
your professional profile, 2013 

5. Personal Career Management: How to 
use Twitter in your Job Search [URL: goo.
gl/38JhGC], 2017 

6. Telpizov Rodion: Increase Traffic to Your 
Job Board with Social Media Marketing, 
2016 

7. Wikipedia. The Free Encyclopedia. [URL: 
goo.gl/B23cX4], 2017  
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Euroguidance Cross-border Seminar 2017, 
Poradnictwo zawodowe 4.0: Innowacyjne 
praktyki na rzecz nowych umiejętności zostało 
zorganizowane w dniach 4-5 października 
w Belgradzie przez Fundację Tempus – cen-
trum Eurodoradztwa w Serbii we współpracy 
z ośrodkami Eurodoradztwa w Austrii, Cze-
chach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Niem-
czech, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce i Por-
tugalii.

W wydarzeniu wzięło udział około 80 uczest-
ników z 12 krajów, a w jego ramach eksperci 
z 11 krajów poprowadzili 15 warsztatów po-
święconych tematyce innowacyjnych praktyk 
w zakresie poradnictwa zawodowego przez 
całe życie. Przed wydarzeniem przeprowadzo-
no krajowe badania na temat innowacyjnych 
praktyk w systemach poradnictwa w krajach 
uczestniczących. Na kolejnych stronach znajdą 
Państwo odpowiedzi poszczególnych krajów 
zawierające informacje dotyczące rozwoju 
sytuacji w 11 krajach uczestniczących. Należy 
zauważyć, że badania krajowe odzwierciedla-
ją jedynie poglądy poszczególnych autorów 
(centrów Eurodoradztwa i/lub zaangażowa-
nych ekspertów) i nie należy uznawać ich za 
oficjalne stanowisko danego kraju. Aby do-
wiedzieć się więcej na temat struktury bada-
nia, prosimy o zapoznania się umieszczonymi 
z pytaniami przesłanymi do każdego z uczest-
niczących krajów.

Przyjmując za temat "Poradnictwo zawodo-
we 4.0: Innowacyjne praktyki na rzecz no-
wych umiejętności" w ramach tegorocznego 
Cross-Border Seminar skupiono się na no-
wych, innowacyjnych praktykach w porad-
nictwie zawodowym, w szczególności z wy-
korzystaniem technologii informatycznych, 

2.1 Euroguidance cross-border seminar

mających na celu rozwój umiejętności za-
rządzania karierą, kluczowych kompetencji 
i pozostałych umiejętności potrzebnych we 
współczesnym życiu i świecie zawodowym. 
Nazwa "Poradnictwo zawodowe 4.0" odnosi 
się do znaku 4.0, który często wykorzystuje się 
w przemyśle, edukacji i innych dziedzinach 
jako oznaczenie czwartej rewolucji przemy-
słowej. Ta rewolucja przemysłowa cechuje 
się wykorzystaniem technologii informatycz-
nych, które dążą do połączenia systemów 
cyfrowych, fizycznych i biologicznych, aby 
zmaksymalizować dobrobyt człowieka. Jej 
wpływ dostrzegany jest z powodu licznych, 
raptownych zmian, które odmieniają per-
spektywę i potrzebę adaptacji oraz przede-
finiowania tego, jak postrzegamy edukację, 
rynek pracy, obowiązki i otaczający nas świat.
W 2005 r. Austria, Czechy i Słowacja roz-
poczęły inicjatywę Cross-Border Seminar 
z zamiarem zacieśnienia współpracy europej-
skiej w dziedzinie poradnictwa i mobilności 
oraz ułatwienie tworzenia sieci doradców 
i decydentów w krajach współpracujących. 
W następnych latach ta udana inicjatywa 
zaowocowała włączeniem kolejnych cen-
trów Eurodoradztwa. Obecnie w dorocznych 
Cross-Border Seminars aktywnie uczestniczy 
11 centrów.

Więcej informacji na temat Cross-Border 
Seminar 2017 można znaleźć na stronie interne-
towej wydarzenia: http://cbs.euroguidance.rs, 
natomiast informacje o pozostałych semina-
riach międzynarodowych zamieszczono na 
stronie internetowej sieci Eurodoradztwo: 
http://www.euroguidance.eu
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PORADNICTWO ZAWODOWE 4.0 – INNOWA-
CYJNE PRAKTYKI

W tym kontekście, dla celów ankiet wysła-
nych poszczególnym krajom, termin Porad-
nictwo zawodowe 4.0 odnosi się do wszel-
kiego rodzaju innowacji w poradnictwie 
zawodowym, które prowadzą do rozwoju 
umiejętności zarządzania karierą (CMS, ang. 
career management skills), kluczowych kom-
petencji i innych umiejętności niezbędnych 
w pracy i życiu codziennym we współcze-
snym świecie. Innowacyjne praktyki mogą 
obejmować rozmaite programy ICT i nie 
tylko, jak choćby portale internetowe, usługi 
doradcze, szkolenia, warsztaty, kursy, serwisy 
informacyjne, itp. O innowacyjności usług 
świadczą nowatorskie podejście, metodolo-
gie i/lub cele oraz wyniki.

Prosimy o wskazanie maksymalnie pięciu 
praktyk (z zakresu ICT lub poza nim) stoso-
wanych w poradnictwie zawodowym w Pań-
stwa kraju.

Prosimy o opisanie tych praktyk (każdy opis 
na około 150 słów) i podanie następujących 
informacji:

 , podmioty świadczące usługi
 , grupy docelowe
 , cele i wyniki
 , rodzaj usług (np. portal internetowy, usługa 

doradcza, szkolenie, warsztat, kurs, serwis 
informacyjny...)

 , główne działania
 , dodatkowe informacje i linki

PORADNICTWO ZAWODOWE 4.0 – NOWE 
UMIEJĘTNOŚCI

Nowe umiejętności zdobyte dzięki poradnic-
twu zawodowemu pozwalają radzić sobie 

2.2 Pytania zawarte w ankiecie

z ciągłymi zmianami zachodzącymi na rynku 
pracy i wokół nas. Poniższe pytania dotyczą 
zmian na rynku pracy w Państwa kraju oraz 
reakcji na te zmiany.

Prosimy dokonać krótkiego przeglądu or-
ganów publicznych, organizacji, projektów, 
badań, inicjatyw w Państwa kraju, które anali-
zują i prognozują zmiany na rynku pracy oraz 
sposobu w jaki to robią.

Prosimy krótko opisać programy, usługi i po-
zostałe inicjatywy sektora edukacji formalnej 
i nieformalnej, których celem jest rozwijanie 
umiejętności potrzebnych na rynku pracy 
(ok. 300 słów).

Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące 
pytania:

 , W jaki sposób wspomniane sektory (edu-
kacji i pracy) komunikują się i wymieniają 
informacjami?

 , W jaki sposób informacje o potrzebach 
rynku pracy uwzględniane są przy plano-
waniu nowych programów, programów 
nauczania i przedmiotów?

Prosimy o opisanie najważniejszych zmian 
w kształceniu i szkoleniu doradców zawodo-
wych w Państwa kraju?

Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące 
pytania:

 , Jakich nowych kompetencji potrzebują 
doradcy zawodowi?

 , W jaki sposób kompetencje te odzwiercie-
dlane są w programach kształcenia i szko-
lenia?
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2 WHATCHADO

Whatchado (od ang. "what shall I do" – "co 
mogę zrobić") jest platformą internetową 
(www.whatchado.com) prowadzoną przez 
prywatny start-up. Platforma zawiera ustruk-
turyzowane wywiady wideo z osobami 
opowiadającymi o swoich zawodach i nie-
zbędnym kształceniu. Rozmówcy zawsze 
otrzymują zestaw tych samych siedmiu py-
tań, np. "Na czym polega twoja praca? Jakie 
masz wykształcenie? Czy twój zawód mo-
głaby wykonywać osoba z innym wykształ-
ceniem?"

Platforma została stworzona w 2012 r. i dziś 
zawiera ponad 6000 wywiadów w 10 róż-
nych językach; głównie po niemiecku, ale 
również około tysiąca w języku angielskim. 
Wywiady obejmują wszystkie obszary zawo-
dowe i poziomy kwalifikacji.

Whatchado skierowane jest do wszystkich 
osób, które potrzebują poradnictwa zawo-
dowego. Grupa docelowa nie jest wyraźnie 
ograniczona. Celem jest poszerzenie per-
spektyw dla ewentualnej działalności zawo-
dowej oraz zwrócenie uwagi na dużą liczbę 
możliwości poprzez pokazanie przykładów 
innych osób o bardzo zróżnicowanej karie-
rze zawodowej oraz ścieżkach kształcenia 
i szkolenia. Funkcja dopasowywania zain-
teresowań ułatwia poruszanie się wśród tak 
dużej liczby filmów.

Więcej informacji: 
www.whatchado.com
 

WHATCHASKOOL

WhatchaSKOOL to koncepcja warsztatów 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
(w wieku 14-18 lat) i inicjatywa projektu 
whatchado (zob. przykład 1). Członkowie 
zespołu whatchado odwiedzają szkoły. 
Podczas 90-minutowych wykładów prowa-
dzonych w dużych grupach motywują oni 
młodych ludzi do zgłębiania swoich zainte-
resowań, marzeń, oczekiwań i celów zawo-
dowych oraz inspirują ich do poszerzania 
swojej wiedzy na temat różnych możliwości 
zawodowych.

Podstawą warsztatów są osobiste historie 
wykładowców, zwłaszcza dwóch założycieli 
whatchado, którzy będąc dziećmi przyby-
li z Iranu do Austrii jako uchodźcy, pięć lat 
temu założyli whatchado i obecnie kierują 
firmą zatrudniającą około 60 pracowników. 
Na podstawie tego przykładu młodzi ludzie 
motywowaniu są interaktywnymi quizami 
i rundami pytań otwartych.

WhatchaSKOOL uruchomiono w 2014 r. i od 
tamtej pory projekt dotarł do ponad 80 000 
młodych ludzi w krajach niemieckojęzycz-
nych. Cechą charakterystyczną Whatcha-
SKOOL jest to, że wykłady są w dużej mierze 
prowadzone na poziomie młodych ludzi, 
a prelegenci bardzo przekonująco mówią 
językiem młodzieży.

Źródło i więcej informacji:
www.whatchado.com/de/whatchaskool

2.3 Austria
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TALENTCENTER GRAZ – TALENT-CHECK SAL-
ZBURG

W Grazu i Salzburgu powstały dwa duże 
centra badawcze, w których młodzi ludzie 
mogą poddać się analizie potencjału na 
różnych stacjach testowych (manualnych 
oraz opartych na technologii ICT). System 
testowy obejmuje zdolności i talenty, za-
interesowania i preferencje, a także cechy 
osobowości. Celem badań jest zapewnienie 
młodzieży w ósmych klasach (w wieku od 
13 do 14 lat) dodatkowych informacji w za-
kresie ich pierwszego wyboru zawodowego. 
Wyniki są dokładnie omawiane z uczestni-
kiem i rodzicami, aby poznać różne możli-
wości wyboru ścieżki zawodowej.

Centra te są zarządzane i finansowane przez 
regionalną Izbę Gospodarczą, w Salzbur-
gu współfinansowaną przez władze kraju 
związkowego. Dla młodzieży testy i porad-
nictwo zawodowe są bezpłatne.

Centra testowe są niezwykle atrakcyjne, wy-
soce innowacyjne i posiadają miejsca prze-
znaczone do relaksu, zabaw, w tym ścianki 
wspinaczkowe, itp. Ważnym aspektem tego 
podejścia jest fakt, że adresatami i uczestni-
kami projektu w tych krajach związkowych 
(Salzburg i Styria) są niemal wszyscy ucznio-
wie z danej klasy/grupy wiekowej.

Więcej informacji:
Talente-Check Salzburg: 
www.talentecheck-salzburg.at Talentcenter 
Graz: 
www.talentcenter.at

UNISPOTTER

Aplikację UNIspotter stworzył prywatny 
start-up. Celem aplikacji jest wsparcie mło-
dzieży kończącej edukację na poziomie po-
nadgimnazjalnym w wyborze właściwego 
programu studiów na uniwersytecie lub 
uczelni technicznej. Po przejściu utrzyma-
nego w zabawnej konwencji procesu do-
pasowania użytkownikom wyświetlane są 
te kierunki, które spośród 2000 możliwości 
najlepiej spełniają ich oczekiwania. Aplikacja 
dostarcza wyczerpujących informacji o wy-
branych studiach i uczelniach.

Za pomocą funkcji przypomnienia użytkow-
nik otrzymuje informacje o ważnych wyda-
rzeniach, np. terminach rejestracji i składa-
nia wniosków. Użytkownicy mogą pomagać 
sobie nawzajem poprzez opisywanie swo-
ich doświadczeń z etapu wyboru studiów. 
Oznacza to, że UNIspotter to nie tylko do-
datkowa platforma informacyjna w formie 
aplikacji, ale również platforma społeczno-
ściowa do łączenia użytkowników i wymia-
ny ich doświadczeń.

Aplikacja dostępna jest od 2015 r. i można 
ją pobrać za darmo z Google Play Store oraz 
App Store.

Więcej informacji: 
http://blog.unispotter.com/
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2 ONLINE-BILDUNGSBERATUNG ÓSTERREICH 
(DORADZTWO EDUKACYJNE ONLINE AU-
STRIA)

Doradztwo edukacyjne przez internet to 
część działań austriackiego Biura Doradztwa 
Edukacyjnego (ang. Educational Counsel-
ling Service), które otrzymuje finansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Federalnego Ministerstwa Edukacji. 
Oferta doradztwa edukacyjnego w Austrii 
skierowana jest do osób dorosłych, które 
mają pytania dotyczące wykształcenia, szko-
leń i zawodów. 

 Podobnie jak wszystkie pozostałe usługi do-
radcze świadczone przez austriackie Biuro 
Doradztwa Edukacyjnego, doradztwo onli-
ne jest bezpłatne.

Doradztwo edukacyjne online funkcjonuje 
od 2014 r. i od tego czasu jest stopniowo 
rozwijane. Obecnie konsultacje odbywają 
się poprzez pocztę lub czat. Osoba szukająca 
pomocy kontaktuje się z doradcą zawodo-
wym, który dobrze orientuje się w sytuacji 
w danym regionie (zna oferty i możliwości).
Grupą docelową internetowego doradztwa 
edukacyjnego są osoby dorosłe, które mogą 
mieć trudności z dotarciem do poradni za-
wodowych, chcą pozostać anonimowe lub 
chętniej opiszą swoje obawy na piśmie. Te-
maty doradztwa obejmują, na przykład, wy-
szukiwanie ofert szkoleń i dalszego kształce-
nia, dotacje, pytania o zmianę zawodu lub 
powrót do pracy.

Źródło i dalsze informacje: 
www.bildungsberatung-online.at

Szereg programów, projektów i inicjatyw 
badawczych w Austrii koncentruje się na 
analizie i przewidywaniu zmian na rynku 
pracy.

Najistotniejszym programem jest tzw. "AMS 
New Skills Project" prowadzony przez Pu-
bliczną Służbę Zatrudnienia (AMS, ang. Pu-
blic Employment Service). We współpracy 
z przedstawicielami dużych firm z różnych 
sektorów oraz z udziałem partnerów spo-
łecznych, instytucji edukacyjnych i pod-
miotów oferujących dalsze kształcenie oce-
niane są przyszłe potrzeby przedsiębiorstw 
w zakresie umiejętności. Projekt ma na celu 
określenie procesów zmian w przedsiębior-
stwach poprzez przeprowadzane warsztaty 
i rozmowy, a także wyciągnięcie wniosków 
na temat obecnych i przyszłych wymagań 
wobec pracowników i osób poszukujących 
pracy, które z kolei zostaną włączone do per-
spektywicznego rozwoju działań w zakresie 
kształcenia ustawicznego i szkolenia (CET, 
ang. continuing education and training).

Projekt prowadzony jest od 2009 r., a jego 
tematy i wykorzystywane metody ulegają 
ciągłym zmianom. Obecnie nacisk kładzie 
się na kwestię cyfryzacji i jej wpływu na za-
potrzebowanie na umiejętności oraz kształ-
cenie i szkolenie zawodowe. (Bliem et al. 
2012 i 2014)

Pozostałe ważne projekty i inicjatywy obej-
mują realizowany regionalnie Monitoring 
Wykwalifikowanych Pracowników (niem. 
Fachkraftemonitor), który obecnie wdrażany 
jest w trzech krajach związkowych (Dolna 
Austria, Górna Austria, Tyrol) oraz Platform 
Industry 4.0. Austria, który stanowi szerokie 
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porozumienie ministerstw, partnerów spo-
łecznych, instytutów badawczych, uniwer-
sytetów i przedsiębiorstw, skupiające się na 
zapotrzebowaniu na umiejętności.
 
Źródła i dalsze informacje:
AMS New Skills Project: 
www.ams.at/newskills

Fachkräftemonitor – Beispiel Oberösterre-
ich: 
www.fkm-ooe.at Plattform Industrie 4.0 
Österreich: http://plattformindustrie40.at

PROGRAMY, USŁUGI I INICJATYWY ROZWIJA-
JĄCE UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNE NA RYNKU 
PRACY

Dla pokrycia zapotrzebowania na umiejęt-
ności w Austrii zasadnie znaczenie ma wy-
soce rozwinięty system kształcenia zawo-
dowego, w którym istotną rolę odgrywają 
zarówno szkoły oferujące dualny system 
kształcenia, jak i szkoły zapewniające eduka-
cję zawodową w pełnym wymiarze. Ramo-
we programy nauczania dotyczące kształce-
nia w pełnym wymiarze godzin pozwalają 
stosunkowo elastycznie reagować na regio-
nalne wymagania i zmiany w zakresie kwa-
lifikacji skupiając się na indywidualnych 
szkołach (Tritscher 2014). W szczególności 
poprzez lokalną współpracę między szko-
łami i przedsiębiorstwami można uwzględ-
niać bieżące zmiany w wymaganiach doty-
czących umiejętności.

W zakresie praktyk zawodowych przepisy 
dotyczące szkoleń dla przedsiębiorstw ule-
gają stałemu dostosowaniu do aktualnych 

wymogów dotyczących umiejętności po-
przez aktualizowanie przepisów i tworzenie 
nowych. Modernizacji tej dokonują instytu-
ty badawcze we współpracy z firmami oraz 
przedstawicielami pracodawców i pracow-
ników. Jednocześnie dzięki szkoleniom pro-
wadzonym w miejscu pracy (które obejmują 
80% całego okresu szkolenia w austriackim 
systemie dualnym) firmy same zapewniają, 
że ich przyszli pracownicy będą szkoleni 
zgodnie z najnowszymi osiągnięciami tech-
nologicznymi i najnowszymi wymogami 
(BMWFW 2014).

Inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności 
wśród osób poszukujących pracy są często 
wdrażane w imieniu i przy wsparciu Pu-
blicznej Służby Zatrudnienia (AMS). Stwa-
rza to ścisły związek między rynkiem pracy 
a sektorem edukacji i szkoleń. Programy są 
częściowo opracowywane we współpracy 
z przedsiębiorstwami w celu uwzględnie-
nia wymogów rynku pracy (np. New Skills 
Project prowadzony przez AAAS, o którym 
mowa w pkt 1). Celem jest zaoferowanie oso-
bom o niskich kompetencjach lub przesta-
rzałych kwalifikacjach umiejętności i wiedzy 
niezbędnych do pracy w obszarach, w któ-
rych brakuje wykwalifikowanej siły roboczej. 
Nacisk kładzie się na zapewnienie osobom 
poszukującym pracy formalnych kwalifikacji 
w postaci dualnego kształcenia. Programy 
są również skierowane do konkretnych grup 
docelowych, takich jak uchodźcy, kobiety/
osoby powracające do pracy, osoby starsze 
i długotrwale bezrobotne.

Programy te z reguły opierają się na austriac-
kich przepisach o szkoleniu w formie praktyk 
zawodowych lub innych formalnych kwali-
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2 fikacjach, np. w zawodach pielęgniarskich. 
Szczególną uwagę zwraca się na uznawanie 
formalnych i nieformalnych kompetencji 
uczestników i uwzględnianie ich przy pro-
jektowaniu szkolenia.

Więcej informacji:
Praktyki zawodowe w Austrii:
www.en.bmwfw.gv.at/Vocationaltraining/
ApprenticedTradesInAustria/Seiten/default.
aspx 

Frauen in Handwerk und Technik (FiT) (Ko-
biety w rzemiośle i technologii):
www.ams.at/service-unternehmen/perso-
nalsuche/frauen-handwerk-technik-fit

Kompetenzen mit System (System kompe-
tencji):
www.ams.at/service-arbeitsuchende/ange-
bote-frauen/kompetenz-system

Lehrplane der Berufsbildenden Schulen 
(Programy nauczania szkół oferujących 
kształcenie i szkolenie zawodowe):
www.abc.berufsbildendeschulen.at/down-
loads

Rosnąca złożoność i szybkie tempo zmian 
w możliwościach kształcenia i szkolenia, co-
raz większa dynamika zmian na rynku pracy 
oraz wyzwania związane z nowymi grupami 
docelowymi, takimi jak uchodźcy, stawia-
ją przed doradcami zawodowymi coraz to 
nowe wymagania. Jednocześnie wraz z pro-
cesem cyfryzacji zwiększają się możliwości 
informacyjne, co oznacza potrzebę nowych 
kompetencji medialnych zarówno dla osób 
szukających porady, jak i dla doradców. 
Prowadzi to do rosnącego zapotrzebowa-

nia na instrukcje w zakresie samodzielnego 
doradztwa, interpretację wyników testów 
online lub obsługę mediów społecznościo-
wych, np. w procesie aplikacyjnym. Doradcy 
będą zatem musieli stać się pewnego rodza-
ju przewodnikami w internetowej dżungli.

Kompetencje międzykulturowe, nowe kom-
petencje doradcze w zakresie posługiwania 
się narzędziami internetowymi, wiedza na 
temat najnowszych wydarzeń w świecie 
pracy oraz uznawanie formalnego wykształ-
cenia i kompetencji nieformalnych to kolej-
ne obszary kompetencji, które stają się dla 
doradców coraz ważniejsze (Hammerer et 
al. 2017…). Ponieważ w Austrii nie istnieją 
jasno uregulowane szkolenia dla doradców 
zawodowych, trudno określić stopień, w ja-
kim tematy te są uwzględniane w progra-
mach szkoleniowych. Najważniejsze instytu-
cje, takie jak Publiczna Służba Zatrudnienia 
(AMS), prowadzą własne programy szkole-
niowe. Różne kursy dla doradców zawodo-
wych stopniowo rozwijają swoje programy 
nauczania, aby móc objąć również takie te-
maty, jak doradztwo online, różnorodność 
i kompetencje międzykulturowe. Jednak 
wiele aktualnych tematów, takich jak zmiany 
w świecie pracy i życiu zawodowym, nowe 
możliwości kształcenia i szkolenia, cyfryza-
cja, nowe kompetencje w zakresie mediów, 
nowe narzędzia doradztwa zawodowego są 
głównie przedmiotem rosnącej liczby semi-
nariów i konferencji poświęconych porad-
nictwu zawodowemu.

Poradnictwo zawodowe i ukierunkowanie 
w szkołach odgrywają w Austrii istotną rolę 
w edukacji i poradnictwie zawodowym. Wraz 
z ogólną reformą kształcenia pedagogiczne-
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go w całej Austrii na nowo opracowuje się 
i ustrukturyzowuje kształcenie i doskona-
lenie nauczycieli i konsultantów w zakresie 
orientacji zawodowej. Opisane tutaj zmiany 
i tematy są przynajmniej częściowo objęte 
nowymi przepisami dotyczącymi szkoleń 
i programami edukacyjnymi dla nauczycieli 
(BMBF 2014).

Zasadniczo jednak należy stwierdzić, że zaj-
mowanie się opisywanymi zmianami i dba-
nie o rozwój własnych umiejętności należy 
w dużej mierze do samego doradcy i orga-
nizacji poradnictwa zawodowego.

Więcej informacji:
Nowości w kształceniu nauczycieli: 
www.bmb.gv.at/schulen/pbneu/index.html

Osoby kontaktowe w szkołach w zakresie 
doradztwa zawodowego i edukacyjnego:
https://www.bmb.gv.at/schulen/bo/schul 
ansprech/index.htmI

LINKI I ODNIESIENIA

Bliem W. (2016): Bildungs – und Berufsbera-
terlnnen als Guides im Online-Dschungel.
Unterstiitzung im Umgang mit Online-Tools 
und neuen Medien. W: Bildungsberatung 
im Fokus Nr. 1/2016. Kanelutti-Chilas E., etal. 
(Flrsg.), Wien, S. 8f. 
Link do pobrania:
http://erwachsenenbildung.at/downloads/
service/BBimFokus01_2016.pdf

Bliem W., et al. (2014): AMS Standing Com-
mittee on New Skills 2013. Bericht iiber die 
Ergebnisse der Follow-up-Workshops 2013. 

AMS report Nr. 105, Flrsg. von AAAS Óster-
reich, Abteilung Arbeitsmarktforschung und 
Berufsinformation, Wien, Eigenverlag.
Link do pobrania:
http://www.forschungsnetzwerk.at/down-
loadpub/AMS_report_105.pdf

Wersja skrócona w języku angielskim: AAAS 
info nr 228:
http://www.forschungsnetzwerk.at/down-
loadpub/AMSinfo288.pdf

Bliem W., et al. (2012): AAAS Standing Com-
mittee on New Skills 2010/2011. Bericht ii-
ber die Ergebnisse der Spezialistengruppen 
– Arbeitsphase 2010/2011. AAAS report Nr. 
84, Flrsg. von AAAS Ósterreich, Abteilung 
Arbeitsmarktforschung und Berufsinforma-
tion, Wien, Eigenverlag 
Link do pobrania:
http://www.forschungsnetzwerk.at/down-
loadpub/AMS_report_84.pdf

Wersja skrócona w języku angielskim: AAAS 
info nr 211:
http://www.forschungsnetzwerk.at/down-
loadpub/AMSinfo211.pdf

BAABF (2014): Kompetenzprofil fur Bildungs 
– und Berufsorientierung. Ein Leitfaden fur 
die Padagoglnnenbildung NEU. Wien. 
Link do pobrania:
https://www.bmb.gv.at/kompetenzprofili-
bobbfassung_27022.pdf?5te5hc

BMWFW (2014): Apprenticeship. Dual Vo-
cational Education and Training in Austria. 
Modern Training with a Future. 13. wydanie, 
Wiedeń.
Link do pobrania:
http://www.bic.at/downloads/at/broschu-
eren/apprenticeship.pdf



89

2 Hammerer M., et al. (2017): ZUKUNFTSFELD 
BILDUNGS – UND BERUFSBERATUNG IV. 
SCHWIERIGE ZEITEN – POSITIONIERUNGEN 
UND PERSPEKTIVEN. Bielefeld, wbv

Petkov R. et al. (2016): Self-Guidance and 
modern media literacy. Quality of youth ca-
reer guidance and nowadays media literacy. 
Manual. Opublikowane przez SCAS w ramach 
projektu Erasmus+ QYCGuidance, Sofia.
Link do pobrania: 
http://www.qycguidance.org/images/pdfs/
manual_en.pdf

Tritscher S. (2014): VET in Europe. Country 
Report Austria. Report within the Frame-
work of ReferNet Austria. Wiedeń. 
Link do pobrania: http://www.ibw.at/ima-
ges/ibw/bbs/bb_europa_14_en.pdf

AMS New Skills Project: www.ams.at/newskills

Bildungsberatung Ósterreich – Online-Bera-
tung: www.bildungsberatung-online.at 

BMWFW: Apprenticeship in Austria: www.
en.bmwfw.gv.at/Vocationaltraining/Ap-
prenticedTradesInAustria/Seiten/default.
aspx

Fachkräftemonitor – Beispiel Oberösterre-
ich: www.fkm-ooe.at

Frauen in Handwerk und Technik (FiT): www.
ams.at/service-unternehmen/personalsu-
che/frauen-handwerk-technik-fit

Kompetenzen mit System: www.ams.at/
service-arbeitsuchende/angebote-frauen/
kompetenz – system

Lehrpläne der Berufsbildenden Schulen: 
www.abc.berufsbildendeschulen.at/down-
loads 

PädagogInnenbildung NEU: www.bmb.
gv.at/schulen/pbneu/index.html Plattform 
Industrie 4.0 

Österreich: 
http://plattformindustrie40.at/

Talente-Check Salzburg: 
www.talentecheck-salzburg.at 

Talentcenter Graz:
 www.talentcenter.at 

UNIspotter: 
http://blog.unispotter.com/ 

whatchado: 
www.whatchado.com

whatchaSKOOL: 
https://www.whatchado.com/de/whatcha-
skool
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GUIDE MY W@Y

Projekt Unii Europejskiej "GUIDE MY W@Y" 
ma na celu pomoc doradcom zawodowym 
(EURES, krajowym, regionalnym i lokalnym) 
w zakresie doradztwa na rzecz międzynaro-
dowej mobilności młodzieży i młodych spe-
cjalistów. Centralnym elementem projektu 
jest opracowanie europejskiej koncepcji do-
radztwa zawodowego na rzecz międzynaro-
dowej i cyrkulacyjnej mobilności młodzieży 
i młodych specjalistów, jak również zapew-
nienie materiałów i narzędzi internetowych. 
Grupy docelowe to: EURES, Eurodoradztwo 
i inni doradcy zawodowi, młodzi ludzie 
(mobilność zawodowa), młodzi specjaliści 
(mobilność w ramach kariery zawodowej). 
Partnerami w Republice Czeskiej są doradcy 
EURES oraz Uniwersytet Masaryka w Brnie.
Główne cele obejmują: opracowanie kon-
cepcji szkoleń dla doradców zawodowych 
oraz materiałów i narzędzi internetowych 
do korzystania ze szkoleń i doradztwa on-li-
ne, zwiększenie korzystania ze strony inter-
netowej zarówno przez młodych ludzi, jak 
i młodych specjalistów, a także doradców 
w Europie, oferowanie cyfrowych materia-
łów do e-kształcenia w celu zachęcenia do 
nabywania kompetencji w zakresie TIK.

Więcej informacji: 
www.guidemyway.eu

JOBHUB

Głównym zadaniem JobHub jest stworzenie 
platformy wspierającej poradnictwo zawo-
dowe. Platforma powinna zapewniać dostęp 
i gromadzić informacje, łączyć doradców 

zawodowych i różne narzędzia internetowe, 
a także stworzyć internetową przestrzeń ko-
munikacyjną dla doradców zawodowych 
w Republice Czeskiej. To e-narzędzie ma na 
celu poprawę jakości poradnictwa zawodo-
wego, zwiększenie skuteczności pomocy 
świadczonej przez doradców na rzecz osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji z wyko-
rzystaniem właściwych narzędzi oraz infor-
macji.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę 
stworzenia centralnej platformy łączącej 
wszystkie podmioty i narzędzia dostępne 
w Republice Czeskiej, które są obecnie słabo 
połączone i między którymi brakuje współ-
pracy.

Narzędzie to jest rozwijane przez Fundusz 
Dalszego Kształcenia (FDV, ang. Fund of Fur-
ther Education) ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Republiki Cze-
skiej.

Więcej informacji: 
www.fdv.cz/iobhub (tylko w języku czeskim)

INFOABSOLVENT

System ISA+ (zintegrowany system infor-
macyjny, ang. integrated information sys-
tem) zapewnia pomoc online przy poszu-
kiwaniu właściwego kierunku kształcenia 
lub kariery zawodowej. Jest to internetowy 
zbiór danych o wszystkich szkołach, uczel-
niach, kierunkach studiów, a także użytecz-
nych informacji o rynku pracy i sposobach 
wchodzenia na ten rynek. Przykładowo, na-
rzędzie zawiera test pomagający klientom 

2.4 Czechy
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2 w poszukiwaniu pracy oraz krótkie filmy wi-
deo prezentujące różne obszary techniczne 
i powiązane z nimi stanowiska pracy. Sys-
tem ten pomaga również dzieciom niepeł-
nosprawnym w poruszaniu się po systemie 
szkolnym i rynku pracy. Odwiedzają go nie 
tylko dzieci i ich rodzice, ale także doradcy 
zawodowi. Częścią systemu jest również kurs 
e-learningowy eCareer+, który służy jako 
narzędzie dla nauczycieli przedmiotu "Świat 
pracy" (przedmiot obowiązkowy w szkołach 
podstawowych).

System został opracowany przez Narodowy 
Instytut Edukacji (NUV, ang. National Institute 
for Education).

Więcej informacji: 
www.infoabsolvent.cz (tylko w języku cze-
skim)

PORTAL NESYLSIMPRACUJI.CZ

Portal jest przeznaczony dla osób niedosły-
szących i gromadzi przeznaczone dla nich 
oferty pracy. Stronę można wykorzystać do 
poszukiwania pracy lub, po stronie praco-
dawcy, do wystawienia oferty zatrudnienia. 
Ponadto dostępne są informacje, praktyczne 
porady, filmy wideo, itp. w języku migowym. 
Jest to bezpłatny portal internetowy, który za 
cel objął wspieranie niezależności życiowej 
osób niedosłyszących. Portal jest również 
laureatem Krajowej Nagrody Poradnictwa 
Zawodowego 2016 (ang. National Career 
Guidance Awards 2016). Usługę świadczy Ti-
chy svet, o.p.s. (organizacja pozarządowa).

Więcej informacji: 
www.deafworking.eu

PRACOVNI NAVYKY ("NAWYKI W PRACY")

Projekt został zrealizowany przez Fundusz Dal-
szego Kształcenia, a jego celem jest mapowanie 
i rozwój lokalnego potencjału dla tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarach o wyso-
kim bezrobociu. Opiera się on na mapowaniu 
partycypacyjnym i dogłębnej identyfikacji 
lokalnego potencjału rozwojowego. W tym 
procesie uczestniczyło wielu ekspertów z za-
kresu geografii społecznej, urbanistyki, histo-
rii oraz antropologii społecznej. Ich celem 
była analiza obszaru i identyfikacja zasobów 
we współpracy z lokalną społecznością, co 
pomogłoby stworzyć nowe miejsca pracy dla 
bezrobotnych w regionie. Ważnym elemen-
tem projektu było poradnictwo zawodowe, 
które pomogło określić strategię dalszego 
kształcenia bezrobotnych klientów i komuni-
kować się z nimi w trakcie przenoszenia na 
nowo utworzone stanowiska pracy.

Więcej informacji: 
www.Dracovninawkv.cz (tylko w języku cze-
skim)

JOBCHECKIN ("CENTRUM KARIER – UNIWER-
SYTET MASARYKA)

JobCheckIN jest oficjalną uniwersytecką sie-
cią biur karier, która umożliwia pracodawcom 
znalezienie odpowiednich pracowników, 
a świeżo upieczonym absolwentom pomyśl-
ne rozpoczęcie kariery zawodowej. Jest to 
w pełni automatyczny system bazodanowy 
do wyszukiwania osób poszukujących pracy. 
Automatycznie rekomenduje pracodawcom 
kandydatów na dane stanowisko w opar-
ciu o kompetencje i preferencje zawodowe. 
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Z drugiej strony poleca również właściwe 
miejsca pracy studentom. JobCheckIN au-
tomatycznie pobiera dane o wykształceniu 
studentów z systemu informatycznego Uni-
wersytetu Masaryka, a dokładność gwarantu-
je sama uczelnia.

 Główne instytucje publiczne to Ministerstwo 
Edukacji, Młodzieży i Sportu, Ministerstwo 
Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ministerstwo 
Przemysłu i Handlu. Ministerstwu Edukacji, 
Młodzieży i Sportu podlega Narodowy Insty-
tut Edukacji, który zajmuje się m.in. rozwojem 
zintegrowanego systemu informacyjnego 
i powiązanej z nim strony internetowej gro-
madzącej informacje o sytuacji i zatrudnieniu 
absolwentów szkół na rynku pracy, publiko-
waniem badań dotyczących kompetencji 
oczekiwanych od pracodawców, a tym sa-
mym stanowi użyteczne źródło informacji 
dla studentów, doradców i dorosłych przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze kariery 
zawodowej. Pod Ministerstwo podlega rów-
nież Centrum Współpracy Międzynarodowej 
w Edukacji (ang. Centre for the International 
Cooperation in Education), której koordynuje 
różne międzynarodowe programy i portale 
o szczególnym oddziaływaniu na rynek pracy 
(np. Erasmus+, Euroguidance, PIAAC, EPALE). 
Główny program Erasmus+ wzmacnia kom-
petencje beneficjentów poprzez mobilność 
i współpracę międzynarodową, a w ramach 
programu Erasmus+ realizowane są obecnie 
badania wpływu. Centrum Euroguidance 
stanowi platformę wymiany dobrych prak-
tyk na poziomie międzynarodowym, a wraz 
z programem Erasmus+ finansuje rozmaite 
projekty w zakresie mobilności, rynku pracy 
i zdolności do zatrudnienia. Sieć Eurydice 
dostarcza danych dotyczących środowiska 
edukacyjnego i jego wpływu na rynek pra-

cy. W latach 2009-2015 w Czechach zreali-
zowano Program Międzynarodowej Oceny 
Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC, ang. 
Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies). Badanie dostarczy-
ło decydentom (także politycznym) danych 
i wyników w dziedzinie edukacji i rynku pracy.
Ministerstwu Pracy i Spraw Socjalnych podle-
gają Urzędy Pracy, Fundusz Dalszego Kształ-
cenia, które zbierają dane o popycie i podaży 
na rynku pracy oraz o potrzebnych kompe-
tencjach i realizują projekty w oparciu o wy-
niki. Czeska Izba Handlowa, we współpracy 
z Urzędami Pracy, prowadzi działania wspie-
rające zmianę kwalifikacji i rewizję polityki za-
trudnienia. Wynikiem jednego z tych działań 
jest Krajowy Rejestr Kwalifikacji (ang. National 
Register of Qualifications), zawierający prze-
gląd kwalifikacji zawodowych uznawanych 
w całej Republice Czeskiej, które można uzy-
skać poprzez walidację uczenia się pozafor-
malnego i nieformalnego.

Funkcjonuje również Instytut Pracy i Spraw 
Społecznych (ang. Institute for Labor and So-
cial Affairs), a jednym z obszarów jego działal-
ności jest badanie rynku pracy, które w tym 
kontekście związane jest z doradztwem i po-
radnictwem. Koncentruje się on głównie na 
polityce zatrudnienia, jej celach i instrumen-
tach.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (ang. National 
Training Fund) analizuje zmiany i potrzeby 
rynku pracy, w szczególności prognozuje za-
potrzebowanie na umiejętności w Czechach 
poprzez studia sektorowe i ilościowy model 
prognozowania matematycznego ROA-CER-
GE. Ze środków Europejskich Funduszy Struk-
turalnych i Inwestycyjnych w poszczególnych 
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2 regionach sfinansowano poprzez programy 
operacyjne kolejne projekty, takie jak warszta-
ty z dyrektorami szkół na temat analizy potrzeb 
w regionie oraz wyzwań i obszarów współpra-
cy między przedsiębiorstwami a szkołami.

W jaki sposób wspomniane sektory (edukacji 
i pracy) komunikują się i wymieniają informa-
cjami?

Analizę rynku pracy i edukacji prowadzi głów-
nie Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. 
Strategia Polityki Zatrudnienia do 2020 r. (ang. 
Strategy of Employment Policy until 2020) 
stanowi analizę koncentrującą się na bez-
robociu oraz dalszych strategiach wspiera-
nia edukacji i mobilności w celu rozwijania 
umiejętności potrzebnych na rynku pracy. 
Podobnie Strategia Umiejętności Cyfrowych 
(ang. Strategy on the Digital Literacy) jest 
planem na okres do 2020 r., którego celem 
jest m. in. poprawa umiejętności informa-
tycznych w celu zwiększenia szans na zatrud-
nienie. Narodowy Instytut Edukacji to kolejny 
istotny podmiot, który analizuje rynek pracy 
i edukację. Badania i analizy koncentrują się 
na sytuacji absolwentów na rynku pracy, 
bezrobociu, związku między wykształceniem 
a rynkiem pracy, potrzebach pracodawców, 
itp. Doradcy zawodowi pracują z danymi 
pochodzącymi ze zintegrowanego portalu 
Urzędu Pracy.

W jaki sposób informacje o potrzebach ryn-
ku pracy uwzględniane są przy planowaniu 
nowych programów, programów nauczania 
i przedmiotów?

W programach nauczania znajduje się przed-
miot "Świat pracy", który ma na celu wyposażenie 
uczniów szkół podstawowych w niezbędne 

kompetencje i informacje. Uniwersytety naj-
częściej przetwarzają tego typu dane poprzez 
swoje biura karier. Centra te zbierają dane 
z klubów absolwentów, poszczególnych wy-
działów, czeskiego Urzędu Statystycznego 
oraz Urzędów Pracy, aby przedstawić poszcze-
gólnym wydziałom ich sytuację oraz liczbę 
opuszczających ich mury bezrobotnych.

W ramach Samorządowego Planu Działań 
(czes. Krajský akční plan, ang. Regional Au-
thority Action Plan) dla sektora edukacji moż-
liwe jest zdefiniowanie i zweryfikowanie ce-
lów poradnictwa zawodowego, współpracy 
między szkołami i pracodawcami oraz przed-
siębiorstwami.

W świecie 4.0 doradca zawodowy powi-
nien być świadomy dwóch podstawowych 
warstw procesu poradnictwa zawodowego 
– (1) wykorzystania kompetencji wspierają-
cych klienta oraz (2) umiejętności zawodo-
wych doradcy (coacha, mentora).

Doradca zawodowy powinien umieć zadać 
właściwe pytanie we właściwym momencie, 
wzmocnić pozycję swoich klientów na ścież-
ce kariery oraz pokierować i wspierać ich 
w doskonaleniu umiejętności zarządzania ka-
rierą. W procesie poradnictwa zawodowego 
doradca powinien pamiętać o etyce, starać 
się unikać swoich uprzedzeń i w pełni kon-
centrować na potrzebach danego klienta.

Ponadto w życiu zawodowym doradcy bar-
dzo istotne są: uczenie się przez całe życie, 
stosowanie technologii w celu utrzymywania 
kontaktu z klientami oraz kompetencje w za-
kresie coachingu i mentoringu. 
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Jakich nowych kompetencji potrzebują do-
radcy zawodowi?

Zgodnie z krajową bazą kwalifikacji kompe-
tencje niezbędne dla jednego typu doradcy 
zawodowego to:

 , znajomość i zrozumienie teorii oraz metod 
poradnictwa zawodowego;

 , wyszukiwanie, przygotowywanie i dostar-
czanie informacji o karierze zawodowej do 
celów osobistej i dalszej pracy zawodowej 
z klientami (osobami i grupami);

 , wdrażanie metod, technik i procedur pod-
stawowej diagnostyki zawodowej;

 , prowadzenie rozmów doradczych w celu 
uzyskania podstawowych informacji o ka-
rierze zawodowej;

 , praca z pojedynczymi osobami i grupami, 
indywidualne plany, metody pracy grupo-
wej;

 , prowadzenie rejestrów i systematyzowa-
nie informacji o karierach zawodowych na 
poziomie regionalnym oraz współpraca 
z potencjalnymi pracodawcami;

 , dostarczanie informacji o karierach zawo-
dowych w zakresie edukacji i w sferze pra-
cy oraz przetwarzanie tych informacji;

 , znajomość i rozumienie prawodawstwa 
w zakresie kształcenia wstępnego i usta-
wicznego, w tym regulacji związanych 
z poradnictwem zawodowym;

 , organizacja działań informacyjno-dorad-
czo-edukacyjnych ukierunkowanych na 
wspieranie i rozwój zarządzania karierą za-
wodową, w tym współpraca z innymi pod-
miotami doradczymi w interesie klientów 
(networking).

W jaki sposób kompetencje te odzwierciedla-
ne są w programach kształcenia i szkolenia?

Kursy doskonalenia zawodowego dla dorad-
ców edukacyjnych i szkolnych specjalistów 
ds. profilaktyki prowadzone są przez insty-
tucje szkolnictwa wyższego lub instytucje 
prowadzące doskonalenie zawodowe kadry 
dydaktycznej, np. głównie Krajowy Instytut 
Kształcenia Ustawicznego (NIDV, ang. National 
Institute for Further Education) i jego 13 re-
gionalnych oddziałów.

Nie istnieje specjalny program szkoleń wstęp-
nych dla doradców zawodowych pracują-
cych w instytucjach szkolnictwa wyższego 
i poza systemem edukacji. Doradcy zawodo-
wi mogą korzystać z kilku specjalistycznych 
kursów i seminariów oferowanych przez 
instytucje edukacyjne (organizacje poza-
rządowe, organizacje kształcenia dorosłych, 
stowarzyszenia, Centrum Euroguidance, itd.). 
Wśród nich znajdują się: Aspekt ze swoimi 
socjodynamicznymi kursami doradztwa, 
Centrum vzdělávání všem (CW), które oferu-
je nadzór nad doradcami zawodowymi, oraz 
posiada szeroki wachlarz kursów EKS .
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2 SYSTEM INFORMACJI O RYNKU PRACY ORAZ 
SYSTEM IDENTYFIKUJĄCY NEET

Zgodnie z Krajową Strategią na rzecz Cało-
życiowego Poradnictwa Kariery w Republice 
Chorwacji na lata 2016-2020 (ang. Strategy for 
Lifelong Career Guidance in the Republic of 
Croatia 2016-2020) Ministerstwo Pracy i Sys-
temu Emerytalnego planuje opracowanie 
Systemu Informacji o Rynku Pracy (LMIS, ang. 
Labour Market Information System) – porta-
lu służącego gromadzeniu, organizowaniu 
i dostarczaniu informacji na temat sytuacji na 
rynku pracy i/lub zawodów oraz miejsc pracy 
w celu dostosowania kształcenia do potrzeb 
rynku pracy. Portal LMIS dostarcza praktycz-
nych informacji, takich jak liczba osób zatrud-
nionych i bezrobotnych w różnych sektorach, 
liczba osób w poszczególnych sektorach 
w oparciu o ich profil edukacyjny i zawo-
dowy, liczba osób nadal kształcących się 
itp. a także analizy bieżących potrzeb rynku 
pracy i prognoz na przyszłość. Portal będzie 
zatem użytecznym narzędziem dla użytkow-
ników indywidualnych zainteresowanych 
podejmowaniem świadomych decyzji do-
tyczących ich przyszłych ścieżek kształcenia 
i kariery, a także dla decydentów z sektora 
edukacji i zatrudnienia. Ministerstwo jest 
również w końcowej fazie opracowywania 
Systemu Identyfikującego NEET (ang. NEET 
Tracking System) opartego na wymianie da-
nych z szeregu instytucji publicznych w celu 
identyfikacji osób o statusie NEET. System 
zostanie wykorzystany do opracowania stra-
tegii dotarcia do osób należących do grupy 
NEET i ukierunkowania polityk publicznych 
oraz środków mających na celu rozwiązanie 
problemów, z którymi się borykają.

Planuje się, że oba systemy zostaną urucho-
mione do końca 2017 r.

"KATALOG WARSZTATÓW"

W 2017 r., w następstwie Rekomendacji do-
tyczących integracji osób długotrwale bezro-
botnych z rynkiem pracy (ang. Recommen-
dations on the Integration of the Long-term 
Unemployed into the Labour Market), opra-
cowano nowy zestaw działań, tzw. "Katalog 
Warsztatów", opracowany z myślą o osobach 
długotrwale bezrobotnych. Działania w ra-
mach katalogu realizowane są na poziomie 
regionalnym przez Centra Całożyciowego 
Poradnictwa Kariery (Centra CISOK, ang. Life-
long Career Guidance Centres) Chorwackiej 
Służby Zatrudnienia (CES, ang. Croatian Em-
ployment Service), gdzie doradcy zawodowi 
i rehabilitacyjni zwracają się do osób długo-
trwale bezrobotnych, które nie posiadają 
umiejętności, kompetencji i samoświadomo-
ści, ale wykazują wystarczający potencjał, aby 
zostać włączonymi do sesji grupowych. Naj-
ważniejszym celem poradnictwa grupowe-
go jest zapewnienie bezrobotnym, poprzez 
wymianę doświadczeń, wsparcia psychospo-
łecznego w procesie aktywnego poszukiwa-
nia pracy. Oczekuje się, że beneficjenci takich 
warsztatów zdobędą umiejętności miękkie, 
które ułatwią im integrację społeczną i zwięk-
szą ich szanse na zatrudnienie. Z drugiej stro-
ny doradcy będą mieli możliwość zapoznania 
się z potencjałem beneficjentów w zakresie 
szansy na poprawę ich integracji poprzez wy-
bór odpowiednich środków dla każdej osoby.

2.5 Chorwacja
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E-DORADZTWO

Udostępniony w lipcu 2015 r. Portal Całoży-
ciowego Poradnictwa Kariery E-Doradztwo 
(ang. Web Portal for Lifelong Career Guidan-
ce – E-Guidance) przeznaczony jest dla jak 
najszerszego grona użytkowników. Został 
opracowany z myślą o zapewnieniu łatwe-
go dostępu do informacji niezbędnych do 
wyboru programów edukacyjnych i miejsc 
pracy, aktualizacji przyszłych biznes planów 
i osiągania celów zawodowych – a wszystko 
to w jednym miejscu. Portal oferuje pomocne 
informacje i porady na temat rozwoju kariery 
i podejmowania decyzji. Portal oferuje rów-
nież "Kompas Kariery" (chor. Kompas karijere), 
narzędzie informacyjne na temat edukacji 
i podejmowania decyzji o karierze, dostoso-
wane specjalnie do czterech różnych grup 
docelowych – uczniów, studentów, bezro-
botnych i osób poszukujących innej pracy.

Portal internetowy jest dostępny pod adre-
sem www.e-usmjeravanje.hr 

ROZWÓJ ZAWODOWY W OKRESIE DOJRZE-
WANIA: USTALENIE MODELU TRANSFORMA-
CJI ZAWODOWEJ NASTOLATKÓW

Portal internetowy zawierający szereg narzę-
dzi poradnictwa zawodowego on-line został 
opracowany przez zespół badaczy z dziedziny 
poradnictwa zawodowego, rozwoju kariery 
i podejmowania decyzji dotyczących kariery, 
który zebrał się wokół projektu o nazwie "Roz-
wój Zawodowy w Młodości: Ustalenie Mode-
lu Transformacji Zawodowej Nastolatków" 
(ang. Vocational Development in Adolescen-
ce: Setting the Adolescent Career Transition 

Model) utworzonego w Instytucie Nauk Spo-
łecznych im. Ivo Pilara. Ta grupa naukowców 
jest również aktywna w programach rozwoju 
kariery opracowanych w ramach organizacji 
pozarządowej Razbor. Chociaż podstawową 
grupą docelową poradnictwa internetowe-
go są uczniowie szkół podstawowych i śred-
nich, systemy te są również zaprojektowane 
tak, aby pozostawały użyteczne dla studen-
tów, bezrobotnych i osób w każdym rodzaju 
transformacji zawodowej. Celem narzędzia 
jest dostarczenie informacji zwrotnych na 
temat zainteresowań użytkowników, war-
tości zawodowych, dojrzałości zawodowej 
oraz rodzaju trudności w podejmowaniu 
decyzji dotyczących kariery, z którymi mogą 
się spotkać, a także pomoc użytkownikom 
w dokonywaniu świadomych, opartych na 
wiedzy wyborów dotyczących kariery zawo-
dowej. Na portalu internetowym znajdują się 
również dwie broszury pt. "Szkolny Program 
Rozwoju Kariery" (ang. Career Development 
School Program) dla szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych.

Poradnictwo zawodowe przez internet oraz 
same broszury są bezpłatne dla wszystkich 
użytkowników i dostępne na stronach www.
putkarijere.hr  oraz www.karijera.hr

Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego, 
wraz z Ministerstwem Nauki i Edukacji oraz 
Chorwacką Służbą Zatrudnienia (CES) są or-
ganami publicznymi odpowiedzialnymi za 
analizę i przewidywanie zmian na rynku pra-
cy w Chorwacji.

Chorwackie Ramy Kwalifikacji (CROQF, ang. Cro-
atian Qualifications Framework) to instrument 
reformujący stworzony w 2007 roku, którego 
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2 celem jest poprawa jakości, adekwatności i przej-
rzystości systemu edukacji. Celem reformy jest 
wprowadzenie standardów kwalifikacji opar-
tych na standardach zawodowych. Oba wyżej 
wymienione ministerstwa są kluczowymi za-
interesowanymi stronami w rozwoju CROQF, 
do czego przyczynia się CES, opracowując 
i prowadząc pomocnicze badania i narzędzia.

"Prognozy przyszłych potrzeb rynku pracy" 
(ang. Projections of the Future Needs of the 
Labour Market) to badanie zlecone przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Krajową 
Radę Rozwoju Potencjału Ludzkiego, reali-
zowane od października 2015 r. do stycznia 
2016 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych 
w Zagrzebiu.

Jest to pierwsze w historii tego typu badanie 
prowadzone w oparciu o podejście mode-
lowe i bogaty zestaw danych ilościowych. 
Prognozy dotyczące przyszłych potrzeb ryn-
ku pracy obejmują prognozy zatrudnienia 
w Chorwacji w ujęciu rocznym i w podziale 
na kategorie pracowników, a także progno-
zy dotyczące różnych zawodów i sektorów 
gospodarki na lata 2015-2020. Opracowanie 
stanowi punkt wyjścia dla przyszłych badań 
nad potrzebami rynku pracy, które powin-
ny również wykorzystywać dane ilościowe 
i jakościowe z różnych źródeł. Wyniki badania 
nie wskazują trendów, za jakimi należy podą-
żać, lecz raczej trendy, które wystąpią, jeśli de-
cydenci polityczni nie wykorzystają wyników 
i nie będą podejmować decyzji opartych na 
dowodach.

Ankieta "Badanie Standardów Zawodowych" 
(ang. Occupational Standards Survey), będąca 
głównym narzędziem analizy potrzeb rynku 

pracy, jest kwestionariuszem internetowym, 
który wymaga od pracodawców określenia 
kluczowych kompetencji, jakie potencjalni 
pracownicy muszą posiadać, aby pracować 
w danym zawodzie. Ponadto standardy za-
wodowe określane są również w oparciu 
o właściwe informacje strategiczne, prawne 
i analityczne dostępne w profilach branżo-
wych i/lub na portalu CROQF (www.kvalifika-
cije.hr). Standardy kwalifikacji, które stanowią 
podstawę CROQF, muszą definiować jednost-
ki efektów uczenia się, które dana osoba musi 
osiągnąć, aby uzyskać daną kwalifikację. Aby 
precyzyjnie odpowiedzieć na potrzeby rynku 
pracy, standardy kwalifikacji muszą opierać 
się na standardach zawodowych, co wyma-
ga, aby programy edukacyjne były zgodne 
z odpowiednimi standardami kwalifikacji.

Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalne-
go planuje również opracowanie Systemu 
Informacji o Rynku Pracy (LMIS) – systemu 
gromadzenia, organizowania i przekazywa-
nia informacji o sytuacji na rynku pracy i/lub 
zawodach i miejscach pracy w celu dostoso-
wania edukacji do potrzeb rynku pracy (zob. 
poprzednia strona).

W odpowiedzi na zidentyfikowanie branży 
turystycznej jako sektora, w którym brakuje 
wykwalifikowanych pracowników, w 2016 r. 
CES we współpracy z chorwacką Izbą Rze-
mieślniczą przeprowadziła pilotażowy pro-
gram "Szkolenie w miejscu pracy dla konkret-
nego pracodawcy" (ang. On-the-job Training 
for a Specific Employer). Beneficjenci progra-
mu uczestniczyli w kursach teoretycznych 
w instytucjach szkoleniowych, natomiast 
szkolenia praktyczne oferowali wybrani przez 
Izbę pracodawcy z sektora turystycznego. 
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Dzięki temu uczestnicy nabyli odpowied-
nie umiejętności w drodze kształcenia prak-
tycznego i uzyskali certyfikat, który mogliby 
wykorzystać w dalszych poszukiwaniach za-
trudnienia. Ponadto pod koniec programu 
beneficjenci, którzy zdali egzamin, otrzymali 
licencję Izby, co dało im dostęp do samoza-
trudnienia w sektorze turystycznym (licencja 
jest warunkiem niezależnej pracy). W opar-
ciu o wyniki tego programu zaktualizowano 
środek aktywnej polityki rynku pracy (ALMP, 
ang. active labour market policy) "Szkolenia 
w miejscu pracy" (ang. On-the-job Training), 
umożliwiając beneficjentom zdobycie okre-
ślonych umiejętności potrzebnych w danym 
miejscu pracy oraz uzyskanie certyfikatu pra-
codawcy lub państwowego dokumentu po-
świadczającego nabyte umiejętności. 

Ponadto w celu rozwijania u osób bezrobot-
nych umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy umiejętności CES organizuje działania 
w zakresie kształcenia i szkolenia w oparciu 
o stwierdzone braki w umiejętnościach tych 
osób oraz potrzeby na lokalnym rynku pracy.
Aby zachęcić do podejmowania zawodów 
potrzebnych na rynku pracy, we współpracy 
z regionalnymi izbami rzemieślniczymi, CES 
organizuje działania promujące różne zawo-
dy rzemieślnicze i zapewnia fundusze na ba-
dania lekarskie uczniów podejmujących takie 
zawody.

Ministerstwo Edukacji przyjęło rozporządze-
nie w sprawie elementów i kryteriów selek-
cji kandydatów do szkół średnich (ang. Ordi-
nance on Elements and Criteria for Candidate 
Selection for High-School Enrolment), które 
umożliwia uczniom z trudnościami rozwo-
jowymi i zdrowotnymi łatwiejszy dostęp do 

szkół średnich odpowiadających kompeten-
cjom i umiejętnościom danego ucznia. Aby 
w procesie rekrutacji uzyskać prawo do ła-
twiejszego dostępu uczniowie muszą przed-
stawić opinię na temat ich umiejętności i mo-
tywacji wydaną przez Służbę Poradnictwa 
Zawodowego CES (ang. CES Career Guidance 
Service) wraz z listą rekomendowanych pro-
gramów edukacyjnych. Poza indywidualnymi 
możliwościami i potrzebami każdego ucznia, 
takie opinie uwzględniają również potrzeby 
rynku pracy i dostępne możliwości kształcenia.

W ramach rozwoju partnerstw stanowiących 
część "gwarancji dla młodzieży" w 2015 r. 
podpisano porozumienie w sprawie wymia-
ny baz danych między CES, Ministerstwem 
Pracy i Systemu Emerytalnego, Minister-
stwem Nauki i Edukacji oraz chorwackim In-
stytutem Ubezpieczeń Emerytalnych i Rento-
wych w celu zebrania istotnych informacji na 
temat śledzenia osób należących do grupy 
NEET. Porozumienie posłuży jako podstawa 
do stworzenia ukierunkowanych środków 
identyfikacji i aktywizacji młodzieży NEET. 
W związku z tym lokalne Centra Całożycio-
wego Poradnictwa Kariery (Centra CISOK), 
uznano za punkty koordynacji w zakresie 
identyfikacji i aktywizacji grup NEET oraz 
tworzenia środków zapobiegawczych. Tym 
samym od początku 2016 r. Centra CISOK 
podpisują umowy o współpracy z partnera-
mi na poziomie lokalnym w zakresie procesu 
identyfikacji i aktywizacji młodzieży NEET.

Usługi poradnictwa zawodowego przez 
całe życie w sektorze edukacji i zatrudnie-
nia świadczone są obecnie przez ekspertów 
o różnych profilach edukacyjnych (psycholo-
gów, pedagogów oraz specjalistów ds. edu-



99

2 kacji i rehabilitacji), którzy posiadają różną 
wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy 
z klientami poradnictwa. Opracowanie stan-
dardów zawodowych i standardów kwalifi-
kacji dla doradców zawodowych umożliwi 
opracowanie programu kształcenia w celu 
zdobycia kwalifikacji "doradcy zawodowego".

Sektor zatrudnienia

W wyniku badań przeprowadzonych w ra-
mach unijnego projektu EmploylD, CES za-
projektowała i wprowadziła nową wewnętrz-
ną platformę informatyczną dla swoich 
pracowników – Społeczność Praktyki (ang. 
Community of Practice). Głównym celem 
platformy jest umożliwienie uczenia się 
współpracownikom zatrudnionym w róż-
nych biurach regionalnych i lokalnych – dzie-
lenie się pomysłami i informacjami, wyzwa-
niami i przykładami najlepszych praktyk. Aby 
przetestować ją w środowisku pracy plat-
forma została udostępniona ograniczonej 
grupie docelowej użytkowników – lokalnym 
biurom Centrów Całożyciowego Poradnic-
twa Kariery (Centrów CISOK), a następnie 
innym grupom docelowych użytkowników, 
takim jak beneficjenci internetowego szkole-
nia polegającego na uczeniu się od kolegów 
(ang. peer coaching). Obecnie platforma jest 
w fazie pilotażowej i korzysta z niej około 100 
pracowników.

W ramach projektu Employ ID CES opraco-
wała i wdrożyła metodę peer coaching dla 
swoich pracowników. Metoda została wdro-
żona jako internetowy kurs w formie peer 
coaching dla 90 pracowników. Poza kursem 
metoda ta obejmowała również szkolenia 
bezpośrednie, takie jak warsztaty praktyczne 

i szkolenia dla instruktorów. Celem warszta-
tów było podniesienie umiejętności trene-
rów w celu rozwinięcia wiedzy organizacyj-
nej i podtrzymania działań po zakończeniu 
projektu. Planowane jest wdrożenie metody 
peer coaching w większej liczbie działań i dla 
większej liczby pracowników CES. W tym celu 
kurs on-line zostanie wdrożony do systemu 
e-kształcenia w CES, a na wrzesień 2017 r. pla-
nowane są dodatkowe działania.

Sektor edukacji

Projekt "Nacisk na rozwój i podnoszenie kom-
petencji w zakresie nauczania akademickiego 
(Educa-T)" (ang. Emphasis on Developing and 
Upgrading of Competences for Academic 
Teaching (Educa-T)) realizowany przez Mini-
sterstwo Nauki i Edukacji w okresie od 2016 
do 2018 r., finansowany w ramach programu 
Erasmus+, ma na celu stworzenie warunków 
wstępnych do podnoszenia kompetencji na-
uczycieli szkolnictwa wyższego w zakresie 
wysokiej jakości nauczania i uczenia się. W ra-
mach projektu zostaną określone ramy kom-
petencyjne dla nauczycieli szkolnictwa wyż-
szego, które obejmą również kompetencje 
nauczycieli służące do zachęcania studentów 
do rozwijania własnych celów akademickich 
i zawodowych.

Wyniki badania dotyczącego wewnętrznych 
możliwości szkół w Chorwacji w zakresie za-
pewnienia usług poradnictwa zawodowego 
(ang. Internal Capacities of Schools in Croatia 
to Provide Guidance Service) przeprowadzo-
nego przez Euroguidance Croatia w 2014 r. 
wskazują na ograniczoną ofertę możliwości 
rozwoju zawodowego w dziedzinie porad-
nictwa ogółem. 
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 W tym zakresie Euroguidance Croatia podjęło 
znaczne wysiłki, aby zaoferować możliwości 
kształcenia doradcom szkół podstawowych 
i średnich, a także doradcom zawodowym 
szkół wyższych. Do tej pory Euroguidance 
opracowała i zorganizowała seminaria po-
radnictwa i doradztwa zawodowego, których 
celem jest zapewnienie szkolnym doradcom 
wiedzy i praktycznych metod potrzebnych 
do świadczenia usług poradnictwa i doradz-
twa uczniom szkół, jak również ich rodzicom 
i pracownikom dydaktycznym, za ostateczny 
cel mając rozwijanie etyki pracy uczniów, 
umiejętności planowania kariery i zapewnie-
nie im szans na zatrudnienie przez całe życie.
We współpracy i przy wsparciu Agencji ds. Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego (ang. Agency for 
Science and Higher Education), Euroguidan-
ce Croatia rozpoczęło również opracowy-
wanie wydarzeń edukacyjnych i tworzenie 
sieci kontaktów dla doradców z tego sektora. 
Do tej pory zorganizowano dwa seminaria, 
koncentrując się na stworzeniu solidnej sieci 
pomiędzy samymi praktykami oraz nawiązy-
waniu kontaktów i możliwości współpracy 
pomiędzy sektorem akademickim i bizneso-
wym, w szczególności działami HR odnoszą-
cych sukcesy działających w Chorwacji krajo-
wych i międzynarodowych firm. Agencja ds. 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest również 
aktywna w organizowaniu seminariów dla 
doradców zawodowych oraz kadry kierowni-
czej uniwersytetów, którzy często nie posia-
dają wystarczającej wiedzy ani świadomości 
znaczenia poradnictwa zawodowego na po-
ziomie szkolnictwa wyższego.
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2 PLANET BERUF.DE 

Portal ten jest przeznaczony dla uczniów klas 
9-12, jak również dla nauczycieli, doradców 
i rodziców. Łączy on w sobie różne możliwo-
ści. Od orientacji zawodowej poprzez inte-
raktywne testy do platform informacyjnych, 
które są przeznaczone dla młodych ludzi, 
pozwalając im znaleźć informacje o zawo-
dach i ścieżkach dostępnych po ukończeniu 
szkoły. Zawiera również filmy wideo w języku 
niemieckim i angielskim na temat rozmaitych 
zawodów, jak również szkolenie na temat 
tego, jak ubiegać się w firmach o odbycie 
szkolenia zawodowego. Dość innowacyj-
ne jest podejście do roli odgrywanej w tym 
procesie przez rodziców. Aby rodzice mogli 
właściwie wesprzeć swoje dzieci, sami mu-
szą być do tego odpowiednio przygotowani 
i portal taką pomoc dla rodziców oferuje.

W ramach portalu znajduje się narzędzie 
o nazwie Berufeentdecker służące do pozna-
wania zawodów i orientacji za pomocą zdjęć. 
Usługa dostępna jest również w formie aplikacji.

Więcej informacji:
Planet beruf: 
www.planet-beruf.de/schuelerinnen  
Berufeentdecker: 
http://entdecker.biz-medien.de/starte-check

ONLINE INFORMATION DAYS (DNI INFORMA-
CYJNE ONLINE)

Centrala Zagranicznego Pośrednictwa Pra-
cy (ZAV, ang. International and Specialized 
Services) Federalnego Urzędu Pracy (BA, ang. 
Federal Employment Agency) od 2014 r. organi-

zuje "Dni Informacyjne Online" dla młodych 
ludzi z całej Europy, którzy zainteresowani 
są odbyciem przygotowania zawodowego 
w Niemczech. Agencja online udziela infor-
macji i porad na temat dualnego systemu 
kształcenia zawodowego oraz rekrutuje do 
niemieckiego specjalnego programu Mo-
biPro-EU "Promowanie mobilności zawodo-
wej młodzieży europejskiej poszukującej wy-
kształcenia zawodowego" (ang. Promoting 
the occupational mobility of European youth 
in search of vocational training): https://
www.thejobofmylife.de/en

Tym samym narzędzie "Dni Informacyjne On-
line" wykorzystuje już istniejącą platformę in-
formatyczną "Europejskich Dni Pracy Online" 
opracowaną przez Komisję Europejską. 4 Dni 
Informacyjne Online w czterech różnych języ-
kach (angielski, hiszpański, portugalski i chor-
wacki) w listopadzie 2014: 

 , Temat: Przedstawienie kształcenia zawo-
dowego w systemie dualnym za pośred-
nictwem Wydarzenia Internetowego

 , Organizator: ZAV we współpracy z EURES  
 , Grupy docelowe: Młodzi Europejczycy 

potencjalnie zainteresowani kształceniem 
zawodowym w Niemczech, przy wsparciu 
niemieckiego programu MobiPro-EU.

 , Promowanie wydarzenia: kanały EURES-
-Facebook i kanały w portalu Twitter oraz 
strona internetowa EOJD.

 , Cel: rejestracja online/zgłaszanie zaintere-
sowanych kandydatów do programu The 
Job of my Life.

 , Cel: informowanie kandydatów o: du-
alnym systemie, orientacji zawodowej 
w ponad 300 zawodach oraz systemie 
finansowania "MobiProEU".

2.6 Niemcy
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 , Rodzaj usług: Chat na żywo, rejestracja 
po wydarzeniu oraz indywidualne rozmo-
wy kwalifikacyjne

Wirtualne prezentacje (transmisja na żywo/
filmy wideo), które zostały nagrane i zmonto-
wane do pokazania w formie klipów na stronie: 
www.thejobofmylife.de

Wynik:
 , 4 prezentacje zobaczyło około 6 700 osób.
 , 320 rozmów na chacie (80 w jęz. angiel-

skim, 165 w jęz. hiszpańskim, 37 w jęz. por-
tugalskim, 38 w jęz. chorwackim) 

 , W ciągu tygodnia prezentacji ponad 144 000 
osób kliknęło na zwiastuny wideo.

 , Wzrost odwiedzin na stronie głównej 
programu podczas sesji prezentacyjnych 
o 300%, blisko 4 000 odwiedzających każ-
dego dnia

 , Około 2 000 dodatkowych rejestracji in-
ternetowych w porównaniu z przeciętnie 
100 rejestracjami dziennie.

Dalsze informacje i linki: Informacje zawarte 
w sprawozdaniu wewnętrznym.
www.europeanjobdays.eu/en/events/job-
-my-life-germany-information-days

Program zakończył się w 2016 r., ale system 
i koncepcja zostały przejęte przez zaangażo-
wanych partnerów i mają przed sobą przy-
szłość z innym finansowaniem i pod warun-
kiem dalszego dopracowania.

LEBENSBEGLEITENDE BERATUNG – LBB (PO-
RADNICTWO PRZEZ CAŁE ŻYCIE JAKO MO-
DEL PROJEKTU)

W marcu 2017 r. Federalny Urząd Pracy (BA) 

uruchomił roczny projekt pilotażowy "Do-
radztwo przez całe życie" (niem. Lebens-
begleitende Berufsberotung), w ramach 
którego wybrano cztery urzędy pracy: w Dus-
seldorfie, Kaiserslautern, Pirmasens i Lipsku, 
które przetestowały nową koncepcję i zaofe-
rowały swoim klientom rozszerzone usługi 
doradcze. 

 , Podmioty świadczące usługi w ramach sie-
ci współpracy: Państwowa Służba Zatrud-
niania, izba handlowa/rzemiosła, związki 
zawodowe, miasto Dusseldorf oraz orga-
nizacje pracodawców.

 , Grupy docelowe: Osoby zainteresowa-
ne dalszym szkoleniem/kształceniem się 
przez całe życie. Skupienie się na osobach 
bezrobotnych oraz kandydatach obecnie 
zatrudnionych.

 , Cele i wyniki: w epoce zatrudnienia 4.0, 
dynamicznie zmieniających się warunków 
i potrzeb rynku pracy, przyczynienie się 
do utrzymania wysokiego poziomu za-
trudnienia oraz zdolności do zatrudnienia 
poprzez kształcenie się przez całe życie. 
Możliwy wynik: poradnictwo przez całe 
życie w całym kraju.

 , Rodzaj usług: Narzędzie testowe służące 
do samodzielnej oceny: 

https://set.arbeitsagentur.de/teaser

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/aus-
bildung/welche-berufe-passen 

Poradnictwo zawodowe w zakresie:
 , Rekrutacji
 , Możliwości uzyskania kwalifikacji
 , Rozpoczęcia działalności
 , Pozostałych tematów
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2 Główne działania:

 , orientacja zawodowa w szkołach;
 , usługi w zakresie orientacji w szkołach 

zawodowych i na uniwersytetach, aby 
wspierać pierwsze wejście na rynek pracy;

 , orientacja równoległa do kariery zawodowej.

Dodatkowe informacje i linki:
www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdnrw/duesseldorf/Agentur/
BuergerinnenundBuerger/index.htm 

www.tagesspiegel.de/politik/arbeitsagentur-
-chef-detlef-scheele-lebenslange – berufs-
beratung-ab-2019/19764554.html

www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
service/Ueberuns/Regionaldirektionen/Nor-
drheinWestfalen/Presse/Presseinformatio-
nen/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV 
– CONTENT519744 

LEARNING NUGGETS

Od 2014 r. pracownicy Publicznych Służb 
Zatrudnienia (PES, ang. Public Employment 
Service) mogą znaleźć w sekcji intranetu po-
święconej nauce tzw. kapsułki edukacyjne.
Kapsułki są częścią popularnych obecnie 
form e-kształcenia. Jest to krótka jednostka 
dydaktyczna podana w formie sekwencji fil-
mowej. Ich zadaniem jest dać impuls. Kapsuł-
ki łatwo wdrożyć w miejscu pracy, ponieważ 
trwają zaledwie kilka minut.
 
IAB

Instytut Badań nad Rynkiem Pracy (IAB, ang. 
Institute for Employment Research) prowadzi 

badania rynku pracy w celu kompetentne-
go doradzania podmiotom politycznym na 
wszystkich szczeblach.

Od 2004 r. Instytut funkcjonuje jako specjalne 
biuro Federalnego Urzędu Pracy (BA, niem. 
Bundesagentur für Arbeit).

Ekonomiści, socjologowie i badacze innych 
nauk społecznych i dyscyplin metodologicz-
nych tworzą podstawy dla polityki rynku pra-
cy wykorzystując wyniki badań krajowych 
i międzynarodowych.

Główne obszary badań:

 , analizowanie przyczyn i struktur ogólnego 
rozwoju sytuacji na rynku pracy z perspek-
tywy makroekonomicznej;

 , uwzględnienie międzynarodowego i regio-
nalnego wymiaru zmian na rynkach pracy;

 , zbadanie skuteczności polityki rynku pracy;
 , zainteresowanie się obserwacją, pomia-

rem i wyjaśnieniem popytu na pracę w za-
kładach pracy oraz zbadanie struktury ryn-
ku pracy według zawodów;

 , zbadanie powiązań między edukacją a za-
trudnieniem;

 , zbadanie warunków życia, szans uczest-
nictwa i perspektyw na rynku pracy wśród 
osób otrzymujących podstawowe wspar-
cie dochodowe.

BA – Federalny Urząd Pracy

Departament statystyki oraz Sprawozdania 
dotyczące rynku pracy oraz monitorowanie
Federalny Urząd Pracy (BA, niem. Bundesa-
gentur für Arbeit) jest największym dostawcą 
usług rynku pracy w Niemczech. Posiada sieć 
ponad 700 agencji i oddziałów na terenie całego 
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kraju. Do naszych najważniejszych zadań na-
leży pośrednictwo pracy i szkolenia, porad-
nictwo zawodowe oraz zapewnianie świad-
czeń zastępujących dochody z zatrudnienia, 
takich jak zasiłek dla bezrobotnych czy świad-
czenie z tytułu niewypłacalności. Ponadto Fe-
deralny Urząd Pracy prowadzi badania rynku 
pracy i poszczególnych zawodów, obserwa-
cję i sprawozdawczość rynku pracy oraz reje-
struje statystyki dotyczące rynku pracy.

Monitorowanie rynku pracy

Jest instrumentem analizy struktur regional-
nych i pomaga sprawdzać szanse oraz zagro-
żenia związane z obecną sytuacją na rynku 
pracy. Wykresy i dane można porównywać 
i pracować na nich w sposób interaktywny. 
Monitorowanie obejmuje zawody, branże, 
sytuację na rynku pracy i zmiany demogra-
ficzne w poszczególnych regionach kraju.
 
BIBB – Federalny Instytut Kształcenia Zawo-
dowego

Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego 
(BIBB, ang. Federal Institute for Vocational 
Education and Training) został utworzony 
w 1970 r. w celu wykorzystywania badań 
naukowych jako podstawy do prowadzania 
regularnych i systematycznych analiz w dzie-
dzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
w celu opracowania zaleceń dotyczących 
sposobu organizacji VET.

W swojej deklaracji celów BIBB zobowiązuje 
się do zapewnienia specjalistycznego oraz 
opartego na badaniach naukowych do-
radztwa w zakresie polityki. Przedmiotem 
tych konsultacji są zagadnienia i problemy 

związane z kształceniem i szkoleniem zawo-
dowym o bieżącym lub przyszłym znaczeniu. 
BIBB może zidentyfikować i rozwiązać te za-
gadnienia i problemy na podstawie własnej 
wiedzy specjalistycznej lub też mogą one zo-
stać podane do wiadomości instytutu przez 
decydentów politycznych lub osoby zaan-
gażowane w praktykę kształcenia i szkolenia 
zawodowego.

Rozwój projektów badawczo-rozwojowych 
odbywa się na podstawie przepisów ustawo-
wych. BIBB jest niezależny w realizacji projek-
tów, w szczególności w zakresie wyboru me-
tod, interpretacji i publikacji wyników.

BMBF – Federalne Ministerstwo Edukacji 
i Badań Naukowych

Ministerstwo promuje edukację i badania, 
ponieważ są one fundamentem, na którym 
budujemy naszą przyszłość w zmieniającym 
się świecie. Edukacja stanowi podstawę nie-
zależnego, odpowiedzialnego i partycypacyj-
nego życia w przemyśle i społeczeństwie. Ba-
dania pomagają odkryć nowe i udoskonalić 
to, co już znane.

Więcej informacji:

www.iab.de/en/ueberblick.aspx

statistik.arbeitsagentur.de/

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de

www.bibb.de/en/index.php

www.bmbf.de/en/index.html
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2 Spółki transferowe

Celem istnienia spółek transferowych jest za-
pewnienie zatrudnienia czasowego, na okres 
maksymalnie jednego roku, pracownikom 
innego przedsiębiorstwa zagrożonym utratą 
pracy. Ich jedynym celem jest jak najszybsze 
ponowne zatrudnienie pracowników. Przej-
ście od pierwotnego pracodawcy na umowę 
ze spółką transferową jest dla wspomnianych 
pracowników dobrowolne. Spółki transfero-
we są zakładane w ścisłej współpracy z Urzę-
dem Pracy i w ramach określonej prawem 
procedury.

W ciągu rocznego okresu personel przejęty 
przez spółkę transferową zostanie przeszko-
lony i dostosowany do otoczenia nowego 
przedsiębiorstwa lub przynajmniej tak, aby 
jak najlepiej dopasować się do obecnych po-
trzeb rynku pracy.

Instytuty Mibeg w Kolonii

Instytuty Mibeg w Kolonii zostały założone 
około 30 lat temu, aby prowadzić szkolenia 
i zapewniać dalszą edukację po ukończeniu 
studiów. Ich celem jest gromadzenie wiedzy 
niezbędnej w środowisku zawodowym. Sze-
reg instytutów posiada oferty dla sektora me-
dyczno/szpitalnego, branży mediów, a także 
z dziedziny zarządzania i prawa.

Ponieważ Instytuty Mibeg współpracują 
z zewnętrznymi ekspertami, którzy występu-
ją w charakterze instruktorów przekazujących 
swoją wiedzę i doświadczenie z codziennej 
pracy, wymiana pomiędzy edukacją a ryn-
kiem pracy odbywa się w sposób naturalny. 
W ten sposób o potrzebach rynku pracy uczą 

sami praktycy. Np. w procesie uznawania 
kwalifikacji lekarzy i farmaceutów pocho-
dzących z zagranicy kursy przygotowawcze 
do bardzo wymagającego egzaminu języ-
kowego (poziom C1) prowadzone są nie 
tylko przez nauczycieli języków obcych, ale 
również przez profesjonalnych ekspertów. 
Lekarze przyjeżdżają ze szpitali, aby ćwiczyć 
symulacje z lekarzami zagranicznymi, wypisy-
wać karty informacyjne, itp.

W regionie Północnej Nadrenii-Westfalii tyl-
ko około 40% osób zdało w ostatnim czasie 
Fachsprachenprüfung (egzamin z termino-
logii medycznej) przy pierwszym podejściu. 
Wśród kandydatów, którzy ukończyli kurs 
przygotowawczy Instytutu Mibeg zdawal-
ność wyniosła około 75%.

Bildungsberatung Online – Niedersachsen:

Region Dolnej Saksonii opublikował raport 
na temat projektu pilotażowego w zakresie 
poradnictwa on-line. Projekt był realizowany 
w 2009 roku,  a w jego ramach ocenie sta-
tystycznej poddane zostały kwestionariusze 
zarówno dla klientów, jak i dla doradców 
zawodowych. Celem było poznanie różnic 
w ocenie usługi z perspektywy klientów, 
zmian w działaniu doradców, a także różnić 
ogólnych.

Spośród czterech podstawowych istnieją-
cych sposobów poradnictwa przez Internet, 
takich jak: poczta elektroniczna, czat, po-
radnictwo przez forum i wideo-rozmowy, 
w ramach projektu zostały zastosowane dwa 
pierwsze. 

Przyjęto założenie, że usługa spotka się z du-
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żym zainteresowaniem wśród bardzo mło-
dych kandydatów (poniżej 20/30. roku życia), 
jak również kandydatów z obszarów oddalo-
nych od ośrodków miejskich.

Istotne warunki ramowe: wybór oprogramo-
wania, jak również praca zgodnie z ochroną 
danych/zgodą kandydata. W roli ekspertów 
pracowali doradcy zawodowi. Na poszcze-
gólne tematy wysyłali maksymalnie trzy 
e-maile/rozmawiali przez maks. 60 minut. 
Pracowali z modułami tekstowymi dla 5 głów-
nych obszarów.

Doradcy zawodowi uczestniczący w projek-
cie mieli doświadczenie, potrafili dość szyb-
ko pisać na komputerze, nie potrzebowali 
również specjalnego zaplecza technicznego, 
ponieważ wsparcie w tym obszarze oferowali 
im eksperci techniczni.

Wyniki:
 , Grupę docelową stanowiły przede wszyst-

kim kobiety (54% vs. 41% mężczyzn), 
jednak w porównaniu do regularnego 
poradnictwa uczestniczą w nim znacznie 
częściej mężczyźni, podczas gdy w porad-
nictwie bezpośrednim udział mężczyzn 
wynosi tylko około 30%.

 , Wbrew temu, co zakładano, najaktywniej 
korzystała z poradnictwa internetowego 
grupa wiekowa 35-49 (30,3%), a następnie 
25-34 lata (22,1%).

 , Większość uczestników zakończyła edu-
kację wraz ze zdobyciem świadectwa ma-
turalnego – w przeciwieństwie do porad-
nictwa bezpośredniego, gdzie największą 
grupę stanowią osoby ze świadectwem 
ukończenia szkoły średniej. W zakresie 
kształcenia zawodowego największą licz-

bę klientów stanowili kandydaci prze-
szkoleni zawodowo. Ponad 40% stanowiły 
osoby zatrudnione, podczas gdy udział 
bezrobotnych wyniósł jedynie ok. 14%.

 , Około dwóch trzecich uczestniczących 
w konkursie kandydatów nie mieszkało 
w miastach, lecz w bardziej oddalonych 
miejscach.

 , Niemal 95% uczestników stwierdziło, że 
po skorzystaniu z poradnictwa interneto-
wego są dobrze poinformowani i zorien-
towani.

 , Poradnictwo świadczone z wykorzysta-
niem poczty elektronicznej okazało się 
bardziej efektywne czasowo zarówno dla 
doradców, jak i kandydatów. W porówna-
niu z poradnictwem bezpośrednim ko-
munikacja online jest bardziej skonsolido-
wana i ogranicza się do najważniejszych 
aspektów.

 , Zarówno rozmówcy, jak i doradcy uznali 
projekt pilotażowy za cenne doświadcze-
nie, które należy kontynuować.

Jobstarter

Od 2006 roku Federalne Ministerstwo Edu-
kacji i Badań Naukowych (BMBF) finansuje 
innowacje i rozwój strukturalny w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym w ramach programu 
"JOBSTARTER plus". Do tej pory uruchomiono 
ponad 430 projektów.

Projekt JOBSTARTER plus wspiera cele Soju-
szu na rzecz Edukacji i Szkolenia 2015-2018 
(ang. Alliance for Education and Training 
2015-2018) i z jednej strony stanowi część 
inicjatywy Rządu Federalnego na rzecz kwa-
lifikacji, mającej na celu wzmocnienie możli-
wości edukacyjnych i zwiększenie drożności 
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2 systemu edukacji. Z drugiej strony jest to 
część Inicjatywy Ministerstwa pt. Abschluss 
und Anschluss – Bildungsketten bis zum Au-
sbildungsabschluss. Do dziś BMBF i Europej-
ski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej (EFS) 
przeznaczyły na ten program ponad 125 mln 
euro.
 
Więcej informacji: 
www.mibeg.de/

www.bildungsberatung-nds.de/images/
downloads/Abschlussbericht_Bildungsbera-
tung_als_Onlineberatung.pdf

https://www.jobstarter.de/

Zmiany i osiągnięcia dedykowane dorad-
com zawodowym są w większości związane 
ze zmianami technologicznymi. Ma to bar-
dzo silny związek z komunikacją z klientami. 
W wielu przypadkach komunikacja odbywa 
się za pośrednictwem aplikacji, komunikato-
rów tekstowych, wideo (YouTube itd.) i obra-
zów/zdjęć (Snapchat your life...). Istnieje więc 
potrzeba zapoznania się z tymi technologia-
mi.
Innym kluczowym krokiem naprzód jest 
szybki rozwój szeregu metod testowania 
i wymagań w sektorze edukacyjnym. Wiele 
uniwersytetów stosuje obowiązkowe testy 
w celu selekcji studentów.

Początkowo był to pomysł mający na celu 
zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu 
nauki, ale może być również wynikiem rosną-
cej przepaści między zdobywanymi w szkole 
ocenami a rzeczywistością.

Publiczne Służby Zatrudnienia prowadzą 

specjalistyczne studia licencjackie, a od 2015 
roku studia magisterskie na University of Ap-
plied Labour Studies (www.hdba.de), pozwa-
lające zostać doradcą zawodowym. Program 
nauczania obejmuje moduł zatytułowany 
"Najnowsze tendencje na rynku pracy". Po-
nadto moduł "cyfrowy świat pracy" obejmuje 
zmiany i nowe okoliczności w zakresie pracy 
4.0, itd.

Koncepcja BeQu dla Rozwoju Jakości w Po-
radnictwie Zawodowym w Niemczech:

Aby pomóc praktykom i doradcom w proce-
sie podnoszenia jakości i fachowości świad-
czonych przez nich usług, Narodowe Forum 
Doradztwa w Edukacji, Karierze i Zatrudnie-
niu (NFB, ang. National Guidance Forum in 
Education, Career and Employment) opraco-
wało koncepcję jakości we współpracy z Gru-
pą Badawczą ds. Jakości Poradnictwa przy 
Instytucie Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu 
w Heidelbergu (IBW, ang. Research Group 
Quality in Guidance at the Institute of Educa-
tional Science of the Heidelberg University) 
oraz licznymi innymi ekspertami. Projekt zo-
stał sfinansowany przez niemieckie Federal-
ne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych 
(BMBF).

Trzy narzędzia – Jedna koncepcja

Koncepcja BeQu obejmuje trzy zasadnicze 
elementy rozwoju jakości: 

• Standardy poradnictwa zawodowego
• Profil kompetencyjny dla doradców
• Ramy rozwoju jakości (QDF, ang. Quality 

Development Framework) w zakresie po-
radnictwa zawodowego
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Powyższe trzy elementy tej kompleksowej 
koncepcji jakości stanowią część strategii 
profesjonalizacji, mającej na celu promowa-
nie wartości społecznej i politycznej związa-
nej z poradnictwem zawodowym.

Koncepcja BeQu została opracowana przy 
szerokim zaangażowaniu licznych podmio-
tów i interesariuszy z niemieckiej społecz-
ności poradnictwa i jest obecnie dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych. Im więcej 
doradców, usługodawców, administratorów 
i odpowiedzialnych decydentów politycz-
nych przyjmie i wykorzysta opisane narzę-
dzia/instrumenty jako punkt odniesienia dla 
fachowego poradnictwa zawodowego, tym 
prędzej Koncepcja BeQu zacznie pełnić funk-
cję wiodących ram odniesienia dla praktyki 
i polityki poradnictwa w Niemczech.

Więcej informacji: 
http://bequ-konzept.beratungsqualitaet.net
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2 W oparciu o dobre praktyki słowackie i czeskie 
w 2016 roku po raz pierwszy przyznano wę-
gierską Narodową Nagrodę Poradnictwa Za-
wodowego (ang. National Guidance Award). 
Celem nagrody było zebranie dobrych prak-
tyk z zakresu orientacji i poradnictwa za-
wodowego, a także umożliwienie służbom 
poradnictwa podkreślenia znaczenia dzia-
łań prowadzonych przez służby świadczące 
usługi poradnictwa. Kolejnym zamiarem było 
uwzględnienie jak największej liczby rodza-
jów usług poradnictwa zawodowego w dzie-
dzinie edukacji i pracy, a zatem zaproszenie 
dotyczyło usług i działań związanych z po-
radnictwem bez żadnych kategorii ani ogra-
niczeń. Przedstawione poniżej innowacyjne 
praktyki zostały wybrane spośród nagrodzo-
nych projektów.

ORIENTACJA ZAWODOWA W CELU ZWIĘK-
SZENIA ATRAKCYJNOŚCI ZAWODÓW W ZA-
KRESIE STEM ORAZ TIK/IT WŚRÓD MŁODYCH 
DZIEWCZĄT

Podmiot realizujący projekt: Stowarzyszenie 
Kobiety w Nauce

„Stowarzyszenie Węgierskich Kobiet Nauki 
(ang. Association of Hungarian Women in 
Science) jest krajową siecią naukowców płci 
żeńskiej i męskiej, którzy angażują się na rzecz 
równości płci w dziedzinach nauki i badań.

Stowarzyszenie koncentruje się na poradnic-
twie zawodowym dla dziewcząt uczęszcza-
jących do szkół średnich w celu zwiększenia 
atrakcyjności zawodów technologicznych 
wśród tej grupy docelowej. Najważniejszym 
programem jest kampania "Dzień Dziewcząt" 

(ang. Girls' Day), organizowana corocznie od 
2012 r. "Dzień Dziewcząt" jest dniem otwar-
tym, podczas którego dziewczęta uczące się 
w szkołach średnich mogą odwiedzać fir-
my technologiczne lub uniwersytety, gdzie 
mogą wziąć udział w programach interak-
tywnych. Od 2012 roku kampania "Dzień 
Dziewcząt" dotarła do niemal 7 000 dziew-
cząt za pośrednictwem rozmaitych progra-
mów organizowanych w 16 miastach i ponad 
150 obiektach.

Wydarzeniem towarzyszącym jest "Dzień 
Nauczyciela" (ang. Teachers' Day), podczas 
którego szczególny nacisk kładzie się na 
zwrócenie się do nauczycieli, którzy odgry-
wają istotną rolę w procesie poradnictwa 
zawodowego wśród uczniów. Nauczyciele 
mogą również uczestniczyć w dniach otwar-
tych oraz spotykać się z przedstawicielami 
firm z branży technologicznej. Sukces takich 
programów, jak również innych działań Sto-
warzyszenia, może przyczynić się do długo-
terminowego wzrostu liczby wysoko wykwa-
lifikowanej siły roboczej w tym sektorze.

Więcej informacji: 
http://nokatud.hu/

 
NOC ZAWODÓW – ORIENTACJA ZAWODO-
WA Z INNEJ PERSPEKTYWY

Podmiot realizujący projekt: Pan David Rozva-
nyi, Krajowe Biuro ds. Kształcenia Zawodowe-
go i Edukacji Dorosłych

Program "Noc Zawodów" (ang. Night of Profes-
sions) jest największym wydarzeniem w dziedzi-
nie doradztwa zawodowego organizowanym 
na Węgrzech w celu zwiększenia popularności 

2.7 Węgry
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kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pomysłodawcą wydarzenia był ośmioletni 
chłopiec, który po udziale w Nocy Naukow-
ców doszedł do wniosku, że należy zorgani-
zować podobny program, który pozwoli za-
poznać się z różnymi zawodami.

Pierwotnym celem "Nocy Zawodów" było 
zorganizowanie otwartego wieczoru szkol-
nego dla szkół zawodowych i instytucji 
szkoleniowych w mieście Szeged (powiat 
Csongrád) oraz zaoferowanie zwiedzającym 
wiedzy z pierwszej ręki na temat różnych za-
wodów i ofert szkoleniowych. Tak wiele insty-
tucji chciało przyłączyć się do programu, że 
w końcu organizatorzy postanowili uczynić 
"Noc Zawodów" wydarzeniem ogólnokrajo-
wym, a nie tylko lokalnym.

W 2016 r. w projekcie uczestniczyło 341 in-
stytucji zlokalizowanych w 121 miastach oraz 
wszystkie Centra Kształcenia Zawodowego 
(ang. Centre of Vocational Training), które 
oferowały różne interaktywne programy pro-
mujące kształcenie i szkolenia zawodowe. 
W sumie w wydarzeniach wzięło udział 43 
572 gości i 8 096 nauczycieli, a ponadto do 
inicjatywy przyłączyło się 8 szkół zawodo-
wych spoza Węgier. W 2017 r. liczba odwie-
dzających wzrosła do 46,5 tys., a także wzięło 
w niej udział więcej instytucji: 423 instytucje 
ze 151 miast. W tym roku do inicjatywy do-
łączyły nie tylko szkoły publiczne, ale także 
szkoły prowadzone przez fundacje, przedsię-
biorstwa, a także przygraniczne szkoły zawo-
dowe z Ukrainy, Serbii, Rumunii i Słowacji.

Więcej informacji: 
http://szakmakejszakaja.hu/, www.facebook.
com/szakmakejszakaja/

ARKUSZ JAKO NOWA METODOLOGIA W PO-
RADNICTWIE ZAWODOWYM

Podmiot realizujący projekt: Dr Miklós Ken-
derfi 

Miklós Kenderfi, profesor na Wydziale Ekonomii 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu Szent István, 
opracował arkusz o uniwersalnym zastosowa-
niu do dokumentowania wyników sesji po-
radnictwa zawodowego zgodnie z osobistymi 
potrzebami i umiejętnościami klienta.

Arkusz nie zawiera instrukcji werbalnych, ale 
oferuje miejsce na rysunki i słowa kluczowe, 
które pomogą podsumować wnioski wycią-
gnięte w trakcie lub po zakończeniu sesji po-
radnictwa. W ten sposób arkusz staje się inte-
lektualnym produktem każdego uczestnika, 
jego treść może być łatwo przywołana i po-
nownie wykorzystana podczas dokonywania 
syntezy informacji i doświadczeń zdobytych 
w trakcie sesji z doradcą.

Narzędzia tego można używać podczas sesji 
poradnictwa w szkołach lub podczas zajęć 
pozalekcyjnych, jednak we wszystkich przy-
padkach wymagana jest obecność doradcy 
zawodowego. Arkusz może być szczególnie 
przydatny w pracy ze znajdującymi się w nie-
korzystnej sytuacji młodymi ludźmi, którzy 
mają trudności z dostępem do wysokiej ja-
kości informacji i ich przetwarzaniem. Znale-
zienie właściwej ścieżki kariery ma zasadnicze 
znaczenie dla poprawy ich niekorzystnej sy-
tuacji.

W celu opracowania arkusza M. Kenderfi wy-
korzystał doświadczenia zdobyte podczas se-
tek sesji poradnictwa zawodowego.

Więcej informacji: 
kenderfim@gmail.com
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2 ZAWODOWY HAZARDZISTA

Podmiot realizujący projekt: Katalin Kozma 
Palastine

"Profesjonalny Hazardzista" (ang. Professio-
nal Gambler) to działanie, które ma na celu 
poszerzenie wiedzy uczniów o zawodach 
w sposób interaktywny i dostosowany do 
indywidualnych potrzeb. Miejscem pro-
wadzenia działania jest "kasyno", w którym 
uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej 
mogą przy poszczególnych stołach pozna-
wać różne zawody. Uczniowie mogą wybie-
rać gry w zależności od własnych zaintereso-
wań, umiejętności i osobowości, a grę, która 
daje największe poczucie spełnienia można 
powtarzać tyle razy, ile dany uczeń chce. 
Poszczególne stoły prezentują różne grupy 
zawodów, niedoborów umiejętności, daw-
nych i nowoczesnych profesji. W zależności 
od wyposażenia szkoły uczniom oferowane 
są różne rodzaje gier i zabaw. Są wśród nich 
gry karciane, planszowe, a także komputero-
we. Stworzono również różne arkusze zadań, 
a uczniów zachęca się do korzystania z odpo-
wiednich stron internetowych w celu wyko-
nywania interaktywnych ćwiczeń. Wygrana 
nagradzana jest żetonami, które uczniowie 
mogą przegrać lub podwoić obstawiając je 
w ruletce lub jej internetowej wersji poprzez 
platformę Kahoot. Po zakończeniu rozgrywek 
ogłaszany jest ich zwycięzca, któremu wrę-
czana jest nagroda.

Więcej informacji: 
palastinekozma@freemail.hu

BIBLIOTERAPIA ROZWOJOWA

Podmiot realizujący projekt: Erika Juhasz

Biblioterapia rozwojowa – biblioporadnic-
two, bibliodoradztwo – odnosi się ogółem 
do korzystania z literatury, aby pomóc lu-
dziom rozpoznać i zrozumieć siebie, radzić 
sobie z problemami lub zmianami w ich ży-
ciu oraz promować rozwój osobowości. Pod-
stawowym założeniem biblioterapii jest to, że 
klienci identyfikują się z podobnymi do siebie 
postaciami literackimi poprzez skojarzenie, 
które pomaga wyzwalać emocje i w odpo-
wiednim czasie obrać w życiu nowy kierunek. 
Dzięki modułowi biblioterapeutycznemu 
uwzględnionemu w programie nauczania 
uniwersyteckiego, studentów można prowa-
dzić przez poszczególne etapy, np. zarządza-
nia karierą zawodową. Może im to umożliwić 
osiągnięcie możliwie największego potencja-
łu poprzez rozpoznanie i zrozumienie siebie 
samych oraz zdobycie wiedzy o oczekiwa-
niach, które mogą mieć jako pracownicy, 
a także poznania przykładów, jak inni radzą 
sobie z tymi samymi problemami.

Uczestnicy Cross-Border Seminar 2017 mogą 
dowiedzieć się więcej na temat metodologii 
wykorzystanej w tym podejściu i jego zasto-
sowania w szkolnictwie wyższym od Pani 
Eriki Juhasz, organizatorki warsztatów na Wę-
grzech.

Więcej informacji: 
www.irodalomterapia.hu,

juhasz.erika@irodalomterapia.hu

Publiczne Służby Zatrudnienia (PES): Central-
na baza danych PES otrzymuje dane poprzez 
zintegrowany system dedykowany rynkowi 
pracy, który służy za krajową bazę danych 
urzędów pracy. Dane te są wykorzystywane 
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do opracowywania statystyk cotygodnio-
wych lub miesięcznych, pogrupowanych we-
dług głównych cech zarejestrowanych osób 
bezrobotnych (np. płeć, wiek, kwalifikacje, 
itp.). Statystyki dotyczące popytu na pracę 
oparte są na rzeczywistym popycie na pracę 
deklarowanym przez pracodawców. Dane te 
są ogólnodostępne i można je pobrać pod 
poniższym adresem: www.munka.hu.

Instytut Badań Gospodarczych i Przedsię-
biorczości prowadzony przez Węgierską 
Izbę Przemysłowo-Handlową (MKIK GVI, ang. 
Institute for Economic and Enterprise Rese-
arch operated by the Hungarian Chamber of 
Commerce and Industry): MKIK GVI jest insty-
tutem badań ekonomicznych typu non-pro-
fit, który dostarcza empirycznie i teoretycznie 
uzasadnioną wiedzę oraz analizy procesów 
gospodarczych i społecznych, które mają 
wpływ na węgierską gospodarkę.
 
MKIK GVI we współpracy z Ministerstwem 
Gospodarki Narodowej co roku przedstawia 
krótkoterminową prognozę dotyczącą przy-
szłych tendencji na rynku pracy. Dane zbiera-
ne są z reprezentatywnych badań, w których 
rejestrowane i analizowane są odpowiedzi 
szefów firm na temat danych o zatrudnieniu, 
sytuacji biznesowej firm oraz ich przyszłych 
oczekiwań. Dane dostępne są również w ję-
zyku angielskim.

Wykorzystując dane z krótkoterminowych 
prognoz rynku pracy MKIK GVI i Ministerstwo 
Gospodarki Narodowej opracowują baro-
metr rynku pracy, który analizuje plany pra-
codawców w zakresie rekrutacji i zwolnień. Ba-
rometr przedstawia zatem sytuację zawodów 
na szczeblu regionalnym, co do których spo-

dziewany jest wzrost zatrudnienia lub zwol-
nienia, oraz wymienia te zawody, w przypad-
ku których planowane jest zatrudnienie osób 
dopiero rozpoczynających karierę zawodową. 
www.mmpp.hu

Instytut Ekonomii, Centrum Studiów Ekono-
micznych i Regionalnych Węgierskiej Akade-
mii Nauk: Instytut Ekonomii Węgierskiej Aka-
demii Nauk publikuje "Rocznik Węgierskiego 
Rynku Pracy" (ang. The Hungarian Labour 
Market Yearbook), w którym prezentowane 
są aktualne parametry węgierskiego rynku 
pracy, jego polityka zatrudnienia, a także te-
mat będący "w centrum uwagi" (ang. In Focus) 
w każdym numerze. Dane pochodzą z infor-
macji statystycznych, badań koncepcyjnych 
i analiz empirycznych. Rocznik wydawany 
jest od 2000 r., można pobrać również w języ-
ku angielskim: www.econ.core.hu/kiadvany/
mt.html

Manpower: Prognoza rynku pracy spo-
rządzana jest przez Manpower kwartalnie 
w celu przedstawienia planów zatrudnienia 
i zwolnień na najbliższy kwartał. Dane są re-
prezentatywne i oparte na odpowiedziach 
udzielonych przez około 750 pracodawców. 
Zestawienie zawiera porównanie regionalne 
oraz podział na poszczególne gałęzie prze-
mysłu: http://munkaeropiacfelmeres.hu

Grupa Manpower prowadzi również badanie 
na temat niedoborów wykwalifikowanej siły 
roboczej, będące analizą niedoborów na wę-
gierskim rynku pracy: http://hianyszakmafel-
meres.hu

Każdego roku Powiatowe Komitety ds. Roz-
woju i Szkolenia (ang. County Development 
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2 and Training Committee) opracowują listę 
niedoborów umiejętności w celu określenia 
zawodów, w których obecnie brakuje wykwa-
lifikowanych pracowników. Następnie rząd 
na poziomie rozporządzenia określa wsparcie 
finansowe dla osób, które zdecydują się na 
szkolenie w jednym z zawodów wymienio-
nych na liście niedoborów wykwalifikowa-
nej siły roboczej. Opinia komitetu obejmuje 
zalecenia dotyczące wskaźników skolaryzacji 
w ramach formalnego i nieformalnego kształ-
cenia i szkolenia zawodowego.

W celu zapewnienia szkoleń dostosowanych do 
potrzeb regionalnego rynku pracy i pracodaw-
ców, w departamencie krajowego urzędu pra-
cy opracowywane są plany szkoleń uwzględ-
niające zalecenia powiatowych urzędów 
pracy, zarejestrowane zapotrzebowanie na siłę 
roboczą, zmiany strukturalne na rynku pracy, 
prognozy i szanse na znalezienie zatrudnienia. 
Każdego roku na szczeblu centralnym publiko-
wane są wezwania do składania wniosków dla 
instytucji kształcenia osób dorosłych, a te, które 
spełnią wymagania określone w zaproszeniu, 
będą mogły prowadzić wspierane szkolenia. 
Szkolenia wpisane do rejestru szkoleń są bez-
płatne dla zarejestrowanych bezrobotnych oraz 
dla osób należących do jednej ze specjalnie 
zdefiniowanych grup docelowych, takich jak 
zarejestrowani bezrobotni w wieku 50+, osoby 
długotrwale bezrobotne czy też osoby rozpo-
czynające karierę zawodową w wieku 25-30 lat. 
Większość wspieranych szkoleń odbywa się 
w jednej ze szkół zawodowych podlegających 
pod 44 Centra Kształcenia Zawodowego. Na 
wniosek osób indywidualnych lub pracodaw-
ców Centra Kształcenia Zawodowego orga-
nizują również płatne programy szkoleniowe. 

Strona internetowa "Szakmavilág" (Świat Zawo-
dów) prowadzona przez Instytut Badań Gospo-
darczych i Przedsiębiorczości Węgierskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej (MKIK GVI) zawiera 
informacje o wszystkich umiejętnościach, które 
można zdobyć w szkołach zawodowych. Dane 
są uszeregowane według treści szkolenia oraz 
szans na rynku pracy po ukończeniu studiów 
(np. najbardziej pożądane zawody i zawody 
o najwyższych wynagrodzeniach). http://www.
szakmavilag.hu/

Na Węgrzech szkolenie doradców w szkolnic-
twie wyższym rozpoczęło się w 1992 r. kiedy 
poprzednik Uniwersytetu Szent Istvan dzięki 
otrzymanemu wsparciu Banku Światowego 
rozpoczął realizację programu szkolenio-
wego dla doradców zawodowych. Program 
szkoleniowy stopniowo rozwijano, a następ-
nie przekształcono w studia licencjackie z an-
dragogiki ze specjalizacją  w poradnictwie 
zawodowym (2006-2013). Obecnie realizo-
wane są studia magisterskie z doradztwa 
w zakresie zasobów ludzkich (ang. Human 
Resource Counselling). Światowy kryzys fi-
nansowy i gospodarczy, rosnące wskaźniki 
bezrobocia oraz stale zmieniające się potrze-
by rynku pracy wytworzyły zapotrzebowanie 
na specjalistów o nowych umiejętnościach 
w dziedzinie zatrudnienia i zasobów ludzkich. 
Doradcy muszą rozumieć i rozpoznawać zło-
żone sytuacje na rynku pracy i w gospodarce, 
a także pomagać w rozwijaniu umiejętności 
i kompetencji niezbędnych do pomyślnej in-
tegracji na rynku pracy. 

Rozporządzenie Ministra Zasobów Ludzkich 
18/2016 (VIII.5.) ustanowiło nowe ramy regu-
lacyjne w zakresie wymogów dotyczących 
studiów licencjackich i magisterskich. Rozpo-
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rządzenie określa cele szkoleniowe studiów 
magisterskich z poradnictwa zawodowego 
w zakresie zasobów ludzkich oraz dokład-
nie wymienia kompetencje zawodowe do-
radców. Celem studiów magisterskich jest 
więc szkolenie specjalistów, którzy w trakcie 
edukacji w zakresie nauk humanistycznych 
i ekonomicznych zdobyli głęboką wiedzę, 
posiadają dobre umiejętności doradcze i są 
w stanie przeprowadzić szczegółową analizę 
trendów kształtujących rynek pracy, edukację 
i szkolenia.
 
Przyszli doradcy zawodowi powinni być 
w stanie pomagać klientom w udoskonala-
niu planów zawodowych i podejmowaniu 
decyzji dotyczących kariery, a także wspierać 
zainteresowane strony poprzez ocenę aktual-
nych trendów w edukacji i zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi.

Studia magisterskie z poradnictwa zawodo-
wego w zakresie zasobów ludzkich trwają 
cztery semestry, podczas których studenci 
powinni zdobyć 120 punktów. Program na-
uki jest równo podzielony na teorię i prakty-
kę: kursy wprowadzające mają na celu rozwój 
wiedzy związanej z psychologią, rynkiem 
pracy i planowaniem kariery zawodowej. 
Kursy praktyczne i praca w terenie rozwijają 
umiejętności związane z zawodem doradcy, 
takie jak dobra komunikacja, współpraca, roz-
wiązywanie problemów i konfliktów. Na ko-
niec studiów przyszli doradcy powinni umieć 
działać niezależnie zarówno w prowadzeniu 
poradnictwa indywidualnego, jak i grupowe-
go oraz umieć postrzegać pracę jako ważny 
czynnik w organizowaniu życia.

Studia prowadzi obecnie 5 uniwersytetów na 

Węgrzech (Uniwersytet Szent István, Uniwer-
sytet w Peczu, Uniwersytet w Debreczynie, 
Uniwersytet w Sopron i Uniwersytet im. Lorán-
da Eötvösa w Budapeszcie). Uczelnie te utwo-
rzyły konsorcjum i koncentrują się na zasobach 
ludzkich, ekonomii lub poradnictwie zawodo-
wym, w zależności od indywidualnego profilu 
danej instytucji.

LINKI I ODNIESIENIA

Dr. Kenderfi Miklós: A tanácsadóképzés me-
gújítása, különös tekintettel a tananyagfej-
lesztésre. W: 20 éves a tanácsadó képzés: 
Munka-pálya tanácsadók országos találko-
zója, Bp., 2016 r. str. 12-18.

EUROGUIDANCE PÁLYATANÁCSADÓI DÍJ 
(2016), Euroguidance Węgry, Krajowe Biuro 
ds. Kształcenia Zawodowego i Edukacji Doro-
słych, Online, lipiec 2017r.:

http://www.npk.hu/media/pdf/Euroguidan-
ce_Palyatanacsadoi_dij_fuzet.pdf

USTAWODAWSTWO: 18/2016 (VIII.5.) Rozpo-
rządzenie Ministra Zasobów Ludzkich
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2 PROJEKT: EFEKTYWNE DORADZTWO EDUKA-
CYJNO-ZAWODOWE DLA DZIECI, MŁODZIE-
ŻY I DOROSŁYCH

Projekt prowadzony jest przez Ośrodek Roz-
woju Edukacji w ramach osi priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój 
narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Pro-
gram Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie ram efek-
tywnego funkcjonowania doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego w systemie oświaty 
poprzez:

 , opracowanie programów realizacji do-
radztwa edukacyjno-zawodowego dla 
poszczególnych typów szkół,

 , przygotowanie wzorcowych rozwiązań or-
ganizacyjnych w zakresie funkcjonowania 
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa.

Sprecyzowane zostały powyższe ogólne za-
łożenia i w rezultacie określono następujące 
zadania projektowe:

 , wypracowanie rekomendacji na temat 
kierunków zmian w systemie doradztwa,

 , testowanie programów w 26 wybranych 
losowo szkołach,

 , wypracowanie ostatecznych wersji pro-
gramów z uwzględnieniem wyników te-
stowania oraz zmian w systemie edukacji,

 , opracowanie rekomendacji do rozporzą-
dzenia Ministerstwa Edukacji dotyczące-
go doradztwa zawodowego w systemie 
oświaty,

 , przygotowanie wzorcowych rozwiązań or-
ganizacyjnych w zakresie funkcjonowania 
wewnątrzszkolnych systemów doradztwa,

 , realizacja seminariów wdrożeniowych dla 
jednostek samorządu terytorialnego.

  

PORTAL INTERNETOWY: DORADZTWO EDU-
KACYJNO-ZAWODOWE. POSTAW NA PRZY-
SZŁOŚĆ

Od lipca 2016 r. centralną częścią portalu 
internetowego zarządza Ośrodek Rozwo-
ju Edukacji. Portal internetowy jest efektem 
prac prowadzonych od 2009 roku w ramach 
projektu "Opracowanie Modelu Poradnictwa 
Zawodowego oraz Internetowego Systemu 
Informacji Edukacyjno-Zawodowej". Projekt 
dotyczył ułatwiania dostępu do usług do-
radztwa edukacyjnego i zawodowego dla 
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych poprzez budowę spójnego, dostępne-
go i dostosowanego do aktualnych potrzeb 
systemu doradztwa zawodowego w syste-
mie oświaty, który realizowałby ideę całoży-
ciowego poradnictwa. Celem projektu było 
m.in. ułatwienie dostępu do informacji edu-
kacyjnej i zawodowej uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i doradcom zawodowym na 
poziomie krajowym, wojewódzkim i powia-
towym poprzez rozwój internetowego Syste-
mu Informacji Oświatowej i Zawodowej.

Obecnie informacje w głównej części por-
talu podzielone są na grupy: ścieżki eduka-
cyjne, wybór zawodu, gdzie znajdę pomoc, 
rynek pracy, podręcznik doradcy, multimedia 
i przydatne linki.

W głównej części portalu znajdują się rów-
nież linki do 16 wojewódzkich (regionalnych) 
stron internetowych, na których można zna-
leźć informacje dotyczące powyższych za-
gadnień w ujęciu regionalnym.

2.8 Polska
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NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE DLA DORAD-
CÓW ZAWODOWYCH

W ramach Priorytetu 3 Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki odbyły się dwie edycje 
konkursu na opracowanie narzędzi diagno-
stycznych dla doradców zawodowych. Ośro-
dek Rozwoju Edukacji w Warszawie był Insty-
tucją Pośredniczącą Poziomu 2. W ramach 
pierwszej edycji opracowano 9 narzędzi 
umożliwiających rozpoznawanie zaintere-
sowań i predyspozycji zawodowych. Propo-
zycje te odnosiły się głównie do teorii cech 
i czynników. W drugiej edycji konkursu za-
prezentowano 12 narzędzi diagnostycznych 
wraz z aspektami metodologicznymi. Oprócz 
narzędzi diagnostycznych przedstawiono 
równie podręczniki metodyczne, podręczniki 
dla uczniów i rodziców, prezentacje multime-
dialne, plany lekcji, filmy o różnych zawodach.
 W drugiej edycji konkursu autorzy odnieśli 
się do nowoczesnego pomysłu kształtowania 
kariery edukacyjnej i zawodowej. Jest to bar-
dzo obszerny materiał metodologiczny, który 
można wykorzystać w pracy z uczniami m.in. 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
oraz z dorosłymi. Zasoby te są dostępne za 
darmo pod poniższym adresem: http://do-
radztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostycz-
ne-dla-doradcow-zawodowych. Ponadto 
w ramach projektu doradcy zawodowi mieli 
możliwość udziału w warsztatach, a także 
szansę rozwinięcia kompetencji w zakresie 
korzystania z tych narzędzi w trakcie procesu 
doradztwa z uczniem.

OBSERWATORIUM GOSPODARKI I RYNKU 
PRACY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

Projekt ten realizowany jest na szczeblu sa-
morządu terytorialnego. Jest to innowacyjna 

oferta doradczo-edukacyjna, która integruje 
wiedzę o zawodach, znajomość lokalnego 
rynku pracy oraz interesujące rozwiązania 
edukacyjne, w tym TIK. Projekt realizowany 
jest przez Centrum Doradztwa Zawodowego 
dla Młodzieży w Poznaniu. Centrum jest miej-
ską jednostką działającą w obszarze polityki 
społecznej, która podejmuje się zadań z za-
kresu doradztwa zawodowego i rozwoju ka-
riery dla młodzieży. W listopadzie 2013 r., jako 
jednostkę stowarzyszoną z Centrum, utwo-
rzono Obserwatorium Gospodarki i Rynku 
Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Do jego za-
dań należy m.in. gromadzenie, przetwarza-
nie i rozpowszechnianie wśród młodzieży, 
pracodawców i inwestorów wiarygodnych 
informacji o aktualnych i przewidywanych 
tendencjach na rynku pracy, popycie przed-
siębiorców na zasoby ludzkie oraz ofert edu-
kacyjnych w zakresie uczenia się przez całe 
życie.

W ramach projektu opracowano materiały 
edukacyjne i udostępniono je nauczycie-
lom, edukatorom i doradcom zawodowym. 
Celem materiałów jest przybliżenie uczniom 
zagadnień związanych z lokalnym rynkiem 
pracy. W ramach projektu przygotowano 
quiz "Sprawdź, czy potrafisz poruszać się na 
lokalnym rynku pracy". Obejmuje on 5 mo-
deli tematycznych, do których przyporządko-
wane są dwa warianty ćwiczeń:

moduł 1: jak szukają pracy uczniowie szkół 
z aglomeracji poznańskiej, a jak pracodawcy?
moduł 2: jak w poszukiwaniu pracy i pracow-
nika wykorzystywany jest internet?
moduł 3: kompetencje deficytowe – kompe-
tencje przyszłości
moduł 4: wizerunek w mediach społeczno-
ściowych



117

2 moduł 5: etapy przygotowania do rozmowy 
kwalifikacyjnej

Adresatami narzędzia są uczniowie trzecich 
klas gimnazjum oraz uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych. Zestaw quizowy można 
wykorzystywać przy okazji godzin wycho-
wawczych, zajęć z zakresu doradztwa zawo-
dowego lub zajęć z zakresu podstaw przed-
siębiorczości.

PROJEKT: MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ, 
WZMOCNIENIE ORAZ DOSTOSOWANIE 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DO POTRZEB RYN-
KU PRACY NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ 
ORAZ GMINY KLESZCZEWO  
 
Jest to przykład projektu realizowanego przez 
władze lokalne, którego celem jest pomoc 
młodzieży ze szkół średnich zlokalizowanych 
na terenie Swarzędza w wyborze ścieżki ka-
riery zawodowej w oparciu o własne pre-
dyspozycje zawodowe i umiejętności oraz 
możliwości edukacyjne. Projekt skierowany 
jest głównie do uczniów mających trudności 
z podjęciem decyzji o wyborze szkoły i zawo-
du. Realizowany jest wraz z ofertą wsparcia 
doradczego w ramach szkolnych systemów 
poradnictwa, w szczególności w gimnazjach. 
Projekt realizuje Gmina Swarzędz i Gmina 
Kleszczewo we współpracy z Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespo-
łem Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu 
oraz Zespołem Szkół nr 2 w Swarzędzu. Pro-
jekt adresowany jest do uczniów, rodziców 
i nauczycieli gimnazjum. Cechą charaktery-
styczną projektu jest szerokie wykorzystanie 
zasobów lokalnych, zarówno edukacyjnych, 
jak i związanych z rynkiem pracy. Projekt 

obejmuje następujące zadania:
 , uczniowie – poznawanie zawodów pod-

czas cotygodniowych zajęć, warsztatów 
z doradcą zawodowym, indywidualnych 
konsultacji z doradcą zawodowym, wy-
jazdów w celu zdobycia wiedzy o różnych 
zawodach;

 , rodzice – spotkania z doradcą zawodo-
wym dotyczące wspierania dzieci w pro-
cesie edukacji i podejmowania decyzji 
zawodowych;

 , nauczyciele – wykłady i warsztaty mające 
na celu podniesienie kompetencji wycho-
wawców poszczególnych klas w zakresie 
realizacji zadań związanych z doradztwem 
edukacyjnym i zawodowym.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej sporządza szczegółowe sprawozda-
nia z zakresu analiz i prognoz rynku pracy.

(http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/
raporty – sprawozdania/rynek-pracy/) Na 
szczeblu lokalnym analizy takie przeprowa-
dzają Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Po-
wiatowe Urzędy Pracy. Są to głównie analizy 
i badania statystyczne.

W zakresie relacji edukacja – rynek pracy war-
to podkreślić badania i analizy prowadzone 
przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jest to 
instytucja prowadząca interdyscyplinarne 
badania dotyczące funkcjonowania i efek-
tywności systemu edukacji w Polsce. Instytut 
uczestniczy w krajowych i międzynarodo-
wych projektach badawczych, przygotowuje 
raporty, ekspertyzy i pełni funkcje doradcze. 
Na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o instytutach badawczych z dniem 1 paź-
dziernika 2010 r. Instytut stał się instytutem 
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badawczym. Nadzór nad nim pełni Minister 
Edukacji Narodowej. Jeśli chodzi o rynek 
pracy, Instytut Badań Edukacyjnych opraco-
wał takie raporty jak: "Rynek pracy a kompe-
tencje Polaków – wybrane wyniki badania 
postPIAAC" (2015), "Uwarunkowania decyzji 
edukacyjnych" (2015), "Decyzje edukacyjno-
-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych" 
(2015), "Diagnoza stanu doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów 
szkół i osób realizujących doradztwo" (2015).

Badania nad relacją edukacja – rynek pra-
cy prowadzone były również przez Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Warszawie. Powstały tam 
raporty o stanie systemu poradnictwa edu-
kacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych 
krajach Unii Europejskiej oraz wspierające 
szkoły w zakresie poradnictwa edukacyjnego 
i zawodowego.

Ponadto, sytuację na rynku pracy analizują 
instytucje i organizacje prowadzące badania, 
najczęściej w formie ankiety, na temat dyna-
miki i zmian wybranych procesów na rynku 
pracy. Badania w tym zakresie prowadzą rów-
nież firmy komercyjne. 

W celu rozwijania kompetencji wymaganych 
na rynku pracy w ramach systemu edukacji 
realizowane są inicjatywy na różnych szcze-
blach organizacyjnych.

1. Poziom makro
W zakresie edukacji – począwszy od roku 
szkolnego 2017/2018 wprowadzonych zosta-
nie wiele zmian związanych z doradztwem 
zawodowym.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe stwierdza się, że system oświaty 
zapewnia w szczególności:

dostosowywanie kierunków i treści kształcenia 
do wymogów rynku pracy;

kształtowanie u uczniów postaw przedsiębior-
czości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym 
poprzez stosowanie w procesie kształcenia in-
nowacyjnych rozwiązań programowych, orga-
nizacyjnych lub metodycznych;

przygotowywanie uczniów do wyboru zawo-
du i kierunku kształcenia; warunki do rozwoju 
zainteresowań i uzdolnień uczniów przez or-
ganizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych oraz kształtowanie aktywności społecznej 
i umiejętności spędzania czasu wolnego (art. 1, 
pkt 17-20).

Rozwiązania systemowe związane z porad-
nictwem zawodowym są obecnie wdrażane. 
W siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej 
oraz w szkołach branżowych I stopnia, lice-
ach ogólnokształcących i technikach będą 
odbywały się zajęcia obowiązkowe. W roku 
szkolnym 2017/2018 w programach tych 
klas powinny znaleźć się treści dotyczące in-
formacji o zawodach, kwalifikacjach i stano-
wiskach pracy oraz możliwościach zdobycia 
kwalifikacji wymaganych na rynku pracy oraz 
roz wijania umiejętności zawodowych. 
Ponadto nadal realizowane będą zadania 
związane z doradztwem edukacyjnym i za-
wodowym wynikające z Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organiza-
cji pomocy psychopedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i instytucjach.
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2 Warto również zwrócić uwagę na projekty re-
alizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
Projekty, te mają bardzo istotne znaczenie dla 
rozbudowy i rozwoju zasobów edukacyjnych 
i doradczych, wspierających profesjonaliza-
cję usług doradczych świadczonych w szko-
łach. Informacje o wprowadzonych zmia-
nach przekazywane są uczniom, rodzicom 
i nauczycielom na portalach internetowych: 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka 
Rozwoju Edukacji i Kuratoriów Oświaty.

2. Poziom mezo
Inicjatywy związane z dostosowaniem edu-
kacji do lokalnego rynku pracy podejmowa-
ne są również na poziomie społeczności lo-
kalnych. Środki na te cele pochodzą zarówno 
z Regionalnych Programów Operacyjnych, 
jak i z innych źródeł. 

Istnieją analizy, które weryfikują zapotrzebo-
wanie nie tylko na określone zawody, ale tak-
że na umiejętności i kwalifikacje. Monitoro-
wanie losów absolwentów poszczególnych 
szkół pomaga również w procesie dostoso-
wywania oferty edukacyjnej szkół zawodo-
wych do rzeczywistych potrzeb lokalnego 
rynku pracy. Ponadto można zauważyć, że 
ma miejsce więcej inicjatyw opartych na 
współpracy pomiędzy szkołami zawodowy-
mi a lokalnymi przedsiębiorstwami.

3. Poziom mikro
Dotychczas regulacje dotyczące świadczenia 
usług doradztwa edukacyjnego i zawodowe-
go w szkołach koncentrowały się wyłącznie na 
zadaniach doradców zawodowych. Dlatego 
też na poziomie poszczególnych szkół osoby 
świadczące usługi poradnictwa miały moż-
liwość tworzenia rozwiązań dostosowanych 

do potrzeb uczniów danej szkoły i kontekstu 
lokalnego rynku pracy, jednak nie wszystkie 
szkoły oferowały takie same treści. Wprowa-
dzone zmiany będą miały na celu zmianę 
treści, które uczniowie poznają na zajęciach 
z poradnictwa zawodowego. Należy zauwa-
żyć, że do października 2015 r. w ramach 
projektu "Edukacja dla pracy" realizowanego 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej przeszkolono 19 
250 przedstawicieli gimnazjów. Dzięki temu 
szkoleniu dyrektorzy szkół oraz osoby reali-
zujące zadania z zakresu poradnictwa zawo-
dowego w szkołach zdobyły wiedzę, umie-
jętności i zasoby metodyczne niezbędne do 
prowadzenia fachowego poradnictwa zawo-
dowego mającego na celu rozwój zasobów 
zawodowych uczniów oraz zapobieganie 
niepowodzeniom na rynku pracy.

Obecnie wśród kluczowych zagadnień w za-
kresie edukacji doradców zawodowych i po-
szerzania ich wiedzy w Polsce znajduje się:

 , metodyczne przygotowanie do podejmo-
wania zadań związanych z wprowadze-
niem poradnictwa zawodowego w 7. i 8. 
klasie szkoły podstawowej, szkołach bran-
żowych I stopnia, technikach i szkołach 
ponadgimnazjalnych,

 , rozwijanie umiejętności korzystania z do-
stępnych narzędzi diagnostycznych od-
wołujących się do nowoczesnych teorii 
doradztwa zawodowego i edukacyjnego,

 , przygotowanie doradców w zakresie me-
todologii pracy związanej z kreowaniem 
proaktywnych postaw, przedsiębiorczości 
i umiejętności zarządzania karierą zawo-
dową,

 , poszerzanie wiedzy na temat struktury 
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i dynamiki rynku pracy na poziomie euro-
pejskim, krajowym i lokalnym, rozwijanie 
umiejętności doradców w zakresie wy-
korzystania technologii informacyjnych 
w pracy doradczej.

Zadania te realizowane są poprzez różne 
formy kształcenia doradców i doskonalenia 
ich umiejętności zawodowych. Do najważ-
niejszych z nich można zaliczyć następujące 
formy: 

1. Studia licencjackie i magisterskie w za-
kresie doradztwa zawodowego
Oferują je uniwersytety i inne instytucje szkol-
nictwa wyższego. Specjalizacja w zakresie 
doradztwa zawodowego na ogół stanowi 
element studiów pedagogicznych. Oprócz 
przygotowania do pracy doradczej absolwen-
ci zdobywają również kwalifikacje pedago-
giczne. Studia przygotowują ich do podejmo-
wania zadań doradczych w sektorze oświaty, 
instytucjach rynku pracy oraz w działach kadr 
w organizacjach.

2. Studia podyplomowe oferowane przez 
uniwersytety i pozostałe instytucje szkol-
nictwa wyższego
Programy studiów obejmują tematy specjali-
styczne. Studia trwają najczęściej 2 semestry.

3. Kursy, szkolenia i warsztaty
Jest to oferta, której celem jest rozwój kon-
kretnych umiejętności. Kursy te są oferowa-
ne przez różnego rodzaju instytucje. W tym 
kontekście Ośrodek Rozwoju Edukacji odgry-
wa znaczącą rolę, ponieważ organizuje on 
szkolenia dla doradców i osób świadczących 
doradztwo zawodowe w instytucjach eduka-
cyjnych. W ramach projektu Eurodoradztwo 

Polska odbyły się różnorodne warsztaty me-
todologiczne, m.in. "Warsztat diagnostyczny 
doradcy zawodowego", "Techniki kreatywne 
w poradnictwie zawodowym", "Praca z klien-
tem dorosłym", "Szkolenie oparte o metodę 
CH-Q".

4. Kursy internetowe
Jest to coraz bardziej popularna forma do-
skonalenia umiejętności doradców zawodo-
wych. Ma formę dłuższych kursów lub semi-
nariów internetowych. Działalność Ośrodka 
Rozwoju Edukacji obejmuje wiele kursów 
internetowych, m.in. "Wielokulturowość 
w poradnictwie zawodowym – poziomy 
podstawowy i zaawansowany", "Poradnictwo 
na odległość", "E-portfolio".

5. Publikacje
W ramach projektu Eurodoradztwo Polska 
publikowane są badania mające na celu 
podniesienie i aktualizację umiejętności me-
todycznych doradców zawodowych (http://
euroguidance.pl/ksiazki  – obecnie 30 pu-
blikacji). W ramach innych programów ofe-
rowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
wydawane są również książki i materiały me-
todyczne związane z doradztwem zawodo-
wym (http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/
publikacje/edukacja).

6. Konferencje
Tę formę rozwoju umiejętności doradców 
zawodowych zapewniają rozmaite instytu-
cje i organizacje. Kluczowymi podmiotami 
są przykładowo: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa 
wyższego, Stowarzyszenie Doradców Szkol-
nych i Zawodowych RP.
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7. Fora dyskusyjne
Taką wymianę doświadczeń i poglądów pro-
wadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji (sieć wspar-
cia "Doradca zawodowy" http://moodle.ore.
edu.pl/course/view.php?id=9) oraz Stowa-
rzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodo-
wych RP .

LINKI I ODNIESIENIA

Ministerstwo Edukacji Narodowej men.gov.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
mpips.gov.pl

Instytut Badań Edukacyjnych www.ibe.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Postaw 
na przyszłość doradztwo.ore.edu.pl 

Eurodoradztwo Polska eurodoradztwo.praca.
gov.pl

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej www.sdsiz.
com.pl

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy 
Aglomeracji Poznańskiej www.obserwato-
rium-poznan.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
www.parp.gov.pl 

Global Skills Index www.hays.pl/gsi/wskaźni-
ki/index.htm

Chłoń-Dominiczak A., Palczyńska M., (2015), 
Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybra-
ne wyniki badania postPIAAC, IBE, Warszawa.
Kamieniecka M., (2015), Decyzje edukacyj-
no-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych, 
IBE, Warszawa.

Podwójcic K., (2015), Diagnoza stanu doradz-
twa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach 
dyrektorów szkół i osób realizujących doradz-
two, IBE, Warszawa.

Raport tematyczny z badania: Uwarunkowania 
decyzji edukacyjnych, (2015), IBE, Warszawa.
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VI@S PORTAL

Narzędzie to zostało opracowane przez pu-
bliczne służby zatrudnienia i mogą z niego 
korzystać wszyscy, zarówno samodzielnie, jak 
i z pomocą doradcy.

Portal adresowany jest do wielu grup doce-
lowych. Jego celem jest wspieranie uczniów 
w wieku od 13-14 lat i starszych, aby zwięk-
szyć wśród nich świadomość samych siebie 
i umożliwić poznanie przyszłych możliwości 
i zawodów. Powstał on również z myślą o uła-
twieniu płynnego przejścia ze szkoły lub sys-
temu kształcenia i szkolenia zawodowego na 
rynek pracy. Bezrobotni mogą nauczyć się, 
jak znaleźć pracę lub założyć przedsiębior-
stwo. Mogą również ocenić swoje umiejęt-
ności miękkie i opracować profil osobistej 
zdolności do zatrudnienia.
Portal obejmuje działania w zakresie rozwoju 
kariery, oceny, informacje o rynku pracy oraz 
szablony e-portfolio. Użytkownicy mogą na 
bieżąco śledzić swoją działalność zawodową 
i ćwiczenia oceniające wykonywane na plat-
formie Vi@s. Mogą oni również umieszczać 
na swoim profilu inne istotne dokumenty. 
Jeśli ktoś potrzebuje sporządzić CV, może 
wybrać dokumenty i zaprojektować różne CV 
do różnych celów. Osoby poszukujące pra-
cy, które rejestrują się na platformie PSZ jako 
bezrobotne, są "kierowane" do Vi@s w celu 
oceny umiejętności i opracowania projektu 
Osobistego Planu Zatrudnienia (ang. Perso-
nal Employment Plan). Plan ten jest przesyła-
ny online do eksperta ds. zatrudnienia z PSZ.
Źródło i więcej informacji: https://vias.iefp.pt

PROMOWANIE WSPARCIA ZE STRONY RODZI-
CÓW I ROZWOJU ZAWODOWEGO UCZNIÓW 
ÓSMEJ KLASY

Organizatorzy – Biura Poradnictwa Zawodo-
wego w szkołach. 

Grupa docelowa – Uczniowie 8 klasy.
 
Typ usługi – wspólne działanie rodziców 
i uczniów w celu rozwiązywania dylematów 
zawodowych.

Cele – zebranie informacji zawodowych i sty-
mulowanie dyskusji podczas wypracowywa-
nia rozwiązania.

Główne zadania – Dylematy obejmowały 
sytuacje wymagające umiejętności rozwią-
zywania problemów, spotkania odbywały 
się raz w tygodniu (sześć kolejnych tygodni). 
Uczniowie, jako pracę domową, wspólnie 
z opiekunami próbowali znaleźć rozwiązania 
dla dylematu rozważanego w danym tygo-
dniu. Podczas następnego spotkania uczest-
nicy odczytywali w klasie swoje „rozwiązania” 
dla postawionego problemu, a następnie 
omawiali je z psychologiem szkolnym. Każda 
sesja dyskusyjna trwała 45 minut.” 

PLATFORMA DESIGN THE FUTURE

Platforma "Design the Future" ma na celu 
tworzenie nowych funkcji ułatwiających po-
znawanie nowych profesji, poszerzenie wie-
dzy młodych ludzi na temat zawodów na 
obecnym rynku pracy, a także niwelowanie 
luki pomiędzy informacjami dostarczanymi 
przez uczelnie na temat kierunków i pro-

2.9 Portugalia
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gramów nauczania a informacjami, których 
młodzi ludzie poszukują w celu podjęcia de-
cyzji o swojej przyszłości. Kolejnym zadaniem 
platformy jest stymulowanie samopoznania 
poprzez mechanizm Eksploracji Zawodowej 
(ang. Vocational Exploration), którego celem 
jest pomoc młodym ludziom w rozwijaniu 
wiedzy o sobie poprzez poznawanie zawo-
dów związanych z ich zainteresowaniami 
i preferencjami.

Platforma zawiera około 200 filmów wideo 
o długości 3-5 minut, zawierających rozmo-
wy z przedstawicielami różnych zawodów, 
a także wskazuje umiejętności niezbędne dla 
poszczególnych profesji, oferując informacje 
na temat ponad 3750 kursów oferowanych 
przez 1222 instytucje w całym kraju.

Grupy docelowe: uczniowie szkół średnich 
i wyższych; doradcy zawodowi; psychologo-
wie; nauczyciele i rodzice.

Źródło i więcej informacji: 
www.designthefuture.pt

ZESTAW INTERNETOWYCH NARZĘDZI PORAD-
NICTWA

Zestaw gier internetowych o tematyce po-
radnictwa zawodowego adresowanych do 
dzieci i uczniów w wieku od pięciu do pięt-
nastu lat. Poniżej znajdują się skrótowe opisy 
każdej z nich.

Vou à Descoberta ("Odkrycie", ang. Disco-
very): Celem tego narzędzia jest wspiera-
nie samopoznania. Z listy kontrolnej uczeń 
może wybrać słowo, z którym najbardziej się 
utożsamia. Projekt jest skierowany głównie 

2
do uczniów z grup defaworyzowanych, ale 
może być również wykorzystywany przez 
uczniów szkół podstawowych. Korzystają 
z niego przede wszystkim doradcy, ale tak-
że rodzice lub nauczyciele mogą pomagać 
uczniom w korzystaniu z tej gry.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/de-
scoberta/descoberta.html

Escalada das Qualificações ("Wspinaczka 
po kwalifikacjach", ang. Climbing qualifica-
tions): Celem tego narzędzia jest wspieranie 
uczniów w podejmowaniu decyzji oraz de-
finiowaniu ścieżek edukacyjnych i zawodo-
wych. Uczniowie odpowiadają na pytania 
dotyczące szkoły oraz systemu kształcenia 
i szkolenia zawodowego. Każda prawidłowa 
odpowiedź sprawia, że alpinista wspina się 
krok po kroku aż na szczyt góry. Projekt skie-
rowany jest głównie do uczniów w wieku 13-
14 lat.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/jeq.html

Odisseia das Profissões ("Odyseja Zawodowa", 
ang. Occupations Odyssey): Celem jest pod-
niesienie świadomości na temat zawodów 
(wykonywane czynności, wykorzystywane 
narzędzia, miejsce pracy, bezpieczeństwo 
i higiena pracy).  Dzieci muszą identyfikować 
i umieszczać w odpowiednich miejscach ce-
chy związane z wykonywanym zawodem. 
Zadania posiadają różny stopień trudności. 
Na koniec uczestnicy mogą wysłuchać i prze-
czytać skrótowy opis zawodu. Projekt adreso-
wany jest do uczniów w wieku od 7 do 10 lat.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/odisseia/

O Baú das Profissões ("Skrzynia z Zawoda-
mi", ang. Occupations Chest): Celem gry jest 
zwiększenie świadomości na temat różnych 
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zawodów. Gra posiada dwa poziomy trudno-
ści. Dzieci mogą wybrać zawód i rozwiązać 
związaną z nim zagadkę. Po jej ukończeniu 
słyszą krótki opis zawodu, który wybrały. Gra 
skierowana jest do dzieci w wieku przed-
szkolnym. Wykorzystywana jest głównie przy 
udziale nauczycieli.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/arca/
main.php

Apoio à Mobilidade ("Wspieranie Mobilności", 
ang. Support Mobility): Projekt skierowany 
głównie do uczniów szkół oraz uczestników 
kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem 
jest przygotowanie uczniów do pomyślnych 
doświadczeń związanych z mobilnością. Gra 
składa się z różnych rodzajów quizów.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/_
build2/

 
KURSY SZKOLENIOWE DLA DORADCÓW ZA-
WODOWYCH

Od 2013 r. Centrum Eurodoradztwa opra-
cowuje co roku zestaw kursów mieszanych 
przeznaczonych dla doradców zawodowych 
ze szkół, PSZ i sektora społecznego z dziedzi-
ny mobilności, e-poradnictwa, poradnictwa 
w systemie kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, nowej metodologii i narzędzi w zakre-
sie poradnictwa zawodowego, poradnictwa 
dla określonych grup docelowych. Każdy 
kurs szkoleniowy trwa 21 godzin, z których 
siedem obejmuje zajęcia grupowe z udzia-
łem wszystkich uczestników, a pozostałe 14 
odbywają się za pośrednictwem platformy 
internetowej.

Od 2015 r. istnieje System Identyfikacji Po-
trzeb w zakresie Kwalifikacji (SANQ, ang. 

System on Identification the Needs of Qu-
alification), którego celem jest określenie, 
z wyprzedzeniem, możliwości edukacyjnych, 
które należy rozwijać w celu sprostania przy-
szłym potrzebom rynku pracy.

Model identyfikacji potrzeb w zakresie kwali-
fikacji ma silny wymiar regionalny. W celu za-
pewnienia właściwych wyników modelu, sys-
tem identyfikacji potrzeb kwalifikacji składa 
się z trzech wzajemnie powiązanych filarów:

 , Diagnoza – Ustanawia punkty odniesienia 
dla całego kraju oraz analizę według regio-
nów (NUT II). Analiza obejmuje zarówno 
podejście ilościowe, jak i jakościowe.

 , Planowanie – Określa sposób organizowa-
nia informacji oraz kryteria analizy w celu 
wsparcia priorytetów i wytycznych, które 
należy wziąć pod uwagę, aby wykorzystać 
możliwości uczenia się.

 , Podejście regionalne – Dostosowuje pla-
nowanie do kontekstu regionalnego. 

W SANQ zaangażowanych jest wiele zainte-
resowanych stron, w tym organy publiczne, 
takie jak Krajowa Agencja Edukacji Zawodo-
wej (ang. National Agency from Vocational 
Education), publiczne służby zatrudnienia, 
Konfederacje i Związki Zawodowe. Zaanga-
żowane są również gminy.

W SANQ uczestniczą wszystkie publiczne 
i prywatne podmioty zaangażowane w sys-
tem kształcenia i szkolenia. W tym roku w ca-
łym kraju zorganizowano szereg wydarzeń, 
aby zwiększyć zainteresowanie SANQ wśród 
doradców zawodowych pracujących w szko-
łach, PSZ, oraz zaangażowanych w kształce-
nie i szkolenie zawodowe. Przeprowadzone 
w maju badanie wśród psychologów szkolnych 
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2 wykazało, że SANQ uznano za ważne narzę-
dzie, które należy wykorzystać w procesie 
poradnictwa.

W jaki sposób informacje o potrzebach rynku 
pracy uwzględniane są przy planowaniu no-
wych programów nauczania i szkoleń?

Kursy kształcenia i szkolenia zawodowego 
będą realizowane każdego roku. Zarów-
no szkoły prywatne, jak i publiczne działają 
zgodnie z priorytetami SANQ.

W ramach publicznych służb zatrudnienia 
istnieje szereg ośrodków szkoleniowych 
zwanych Centros de Gestão Participada, po-
wstałych w wyniku zawartego porozumie-
nia między PSZ a zrzeszeniami sektorowymi 
(z branży metalurgicznej, wyrobów z korka, 
handlu, budownictwa, obuwia i wyrobów 
skórzanych, przemysłu odzieżowego, ga-
stronomii oraz sektora spożywczego), które 
zajmują się opracowywaniem kursów szko-
leniowych mających na celu zaspokojenie 
potrzeb każdego z tych sektorów.

Pozostałe kursy (Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (TeSP)) dostępne są w ramach 
kształcenia politechnicznego. Ten cykl stu-
diów składa się z czterech semestrów i po-
zwala uzyskać 120 punktów ECTS.

Ma on na celu zapewnienie umiejętności 
umożliwiających studentowi łatwą i udaną 
integrację na rynku pracy. TeSP w trakcie se-
mestru obejmuje również staż zawodowy. 
Kursy te powinny pozostawać w zgodzie z re-
gionalnymi potrzebami rynku pracy.
 
Doradcy zawodowi muszą mieć na uwadze:

 , nowe podejścia teoretyczne w dziedzinie 
poradnictwa zawodowego;

 , rozwój rynku pracy i informacje na jego 
temat;

 , umiejętności zarządzania karierą zawodową;
 , mobilność;
 , jak korzystać z narzędzi TIK w ramach po-

radnictwa i robić to w sposób pewny siebie;
 , jak opracowywać interwencje w zakresie 

e-poradnictwa;
 , jak pracować z migrantami.

W jaki sposób kompetencje te odzwierciedla-
ne są w programach kształcenia i szkolenia?

Direção Geral de Educação opracowało 
szkolenia w zakresie doradztwa zawodowe-
go i mobilności dla doradców pracujących 
w portugalskich służbach poradnictwa za-
wodowego. W szkoleniach uczestniczyli psy-
chologowie szkolni, doradcy zawodowi z PSZ 
oraz psychologowie z sektora integracji spo-
łecznej.

Głównym celem było rozwinięcie następują-
cych umiejętności doradcy:

 , Ocena i interwencja w poradnictwie ka-
riery;

 , Promowanie zdolności adaptacyjnych 
i mobilności klientów;

 , Korzystanie z rozmaitych narzędzi związa-
nych z mobilnością.

 , Kolejnym celem było wspieranie współ-
pracy międzysektorowej.

 , Kurs składał się z 21 godzin zajęć teore-
tycznych z zakresu narracyjnego porad-
nictwa kariery i ćwiczeń praktycznych 
opartych na rzeczywistych problemach, 
z którymi doradcy stykają się w obrębie 
swojej działalności.
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Ten związek między teorią a praktyką został 
wprowadzony w życie poprzez ćwiczenie, 
w ramach którego należało zaplanować sesję 
doradczą na temat mobilności i poradnictwa.

LINKI I ODNIESIENIA

www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnico-
s-superiores-profissionais 

www.sanq.anqep.gov.pt/?page_id=23

www.forma-te.com/centros-de-formacao-
-de-gestao-participada 

www.designthefuture.pthttp://www.euro-
guidance.gov.pt/alunos.php

Harris-Bowlsbey, J., Dikel, M. R. e Sampson, 
J. P., Jr. (1998). The Internet: A tool for career 
planning. Columbus, OH: National Career De-
velopment Association.

Mallen, M. J., Vogel, D. L., & Rochlen, A. B. 
(2005). The Practical Aspects of Online Co-
unseling: Ethics, Training, Technology, and 
Competency, The Counseling Psychologist, 
33, 776 – 818.

Offer, M., & Sampson, J. P., Jr. (1999). Quality 
in the content and use of information and 
communications technology in guidance. 
British Journal of Guidance and Counselling, 
27, 501–516.

Sampson, J. E, Jr. (2002). Quality and Ethics 
in Internet-Based Guidance. Internat. Jnl. 
for Educational and Vocational Guidance, 2, 
157–171. 
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2 COGNITROM CAREER PLANNER (CCP)

COGNITROM CAREER PLANNER (CCP) to plat-
forma internetowa zaprojektowana przez 
COGNITROM służąca do specjalistyczne-
go poradnictwa szkolnego i zawodowego, 
głównie wśród uczniów szkół średnich. Po-
wstała z myślą o nauczycielach, doradcach 
zawodowych, psychologach i rodzicach. 
Usługi doradztwa zawodowego świadczą 
eksperci COGNITROM, organizacji zajmującej 
się badaniami i rozwojem w zakresie tworze-
nia najlepszych rozwiązań i innowacyjnych 
usług w psychologii i IT. CCP jest internetową 
usługą doradczą, której głównym celem jest 
pomoc uczniom w poznaniu ich osobistego 
profilu kompetencji zawodowych oraz zapro-
jektowaniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej. 
Główne działania obejmują: ocenę kom-
petencji, analizę możliwości edukacyjnych, 
doradztwo w zakresie możliwości edukacyj-
nych, doradztwo w zakresie tworzenia ścieżki 
edukacyjnej, analizę możliwości zawodo-
wych, indywidualne lub grupowe działania 
w zakresie pomocy młodzieży w planowaniu 
kariery zawodowej.

Dodatkowe informacje i linki: 
www.ccponline.ro, 

www.consilieresiorientare.ro

SELF KIT

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING FACILI-
TATOR (SELF KIT) to program mający na celu 
pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu 
umiejętności społecznych i emocjonalnych, 
tak aby były bardziej elastyczne i lepiej przy-

stosowywały się do nowych realiów. Został 
zaprojektowany przez zespół psychologów 
i specjalistów z rumuńskiego Stowarzyszenia 
Nauk Poznawczych (ang. Romanian Associa-
tion of Cognitive Sciences) i obejmuje zestaw 
narzędzi i działań, a także program szkolenio-
wy dla użytkowników. SELF KIT uwzględnia 
następujące założenia: 
(1) jest przeznaczony do użytku przez eduka-
torów, psychologów, a także rodziców,
(2) jego struktura bierze pod uwagę ontoge-
netyczne stadia rozwoju,
(3) opiera się na poszczególnych cechach 
rozwoju psychicznego,
(4) jest elastyczny w odniesieniu do struktury 
różnych programów nauczania,
(5) może być dostosowany do specyfiki roz-
maitych kultur. Główne działania obejmują: 
modelowanie i coaching w celu promowania 
społecznego i emocjonalnego uczenia się, 
możliwości ćwiczenia zintegrowanego zesta-
wu umiejętności poznawczych, afektywnych 
i behawioralnych.

Dodatkowe informacje i linki: 
www.selfkit.ro

EDMUNDO

EDMUNDO jest usługą doradztwa edukacyj-
nego świadczoną przez Grupę EDUCATIVA, 
oferującą młodym Rumunom informacje, do-
radztwo i pomoc w procesie wyboru ścieżki 
kształcenia na poziomie wyższym. Najwięk-
szą z nich są rumuńskie Międzynarodowe 
Targi Uniwersyteckie (RIUF, ang. Romanian 
International University Fair) – największa 
międzynarodowa wystawa edukacyjna w Eu-
ropie Wschodniej. Program przeznaczony jest 

2.10 Rumunia
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dla uczniów szkół średnich i studentów. Obej-
muje on następujące działania: doradztwo 
i informacje dotyczące studiów licencjackich 
i magisterskich za granicą, wsparcie w trakcie 
procesu rekrutacyjnego (przegląd formularzy 
i procedur aplikacyjnych, danych osobowych, 
CV, listów rekomendacyjnych), oferowanie 
informacji o alternatywnych rozwiązaniach 
w zakresie finansowania studiów.

Dodatkowe informacje i linki: 
www.edmundo.ro

CYFROWY WARSZTAT

ATELIERUL DIGITAL (ang. DIGITAL WORKSHOP) 
jest platformą internetową i kursem szkolenio-
wym opracowanym przez Google Romania. 
Głównym celem jest poprawa umiejętności 
młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości, 
umiejętności marketingowych i posługiwa-
nia się technologiami cyfrowymi. Kurs pro-
wadzony jest online. Obejmuje 23 tematy na 
przestrzeni 89 lekcji (np.: możliwości, które 
oferuje internet, analiza stron internetowych, 
branding online, SEO, marketing online, 
branding wideo, etc.). Struktura kursu oferuje 
możliwość personalizacji procesu uczenia się 
poprzez tworzenie na platformie własnych 
celów i ścieżek uczenia się. Po zakończeniu 
szkolenia uczestnicy mogą uzyskać certyfikat 
Google i IAB Europe (Interactive Advertising 
Bureau). Ponadto, uczestnicy są zachęcani do 
rozwijania swoich umiejętności cyfrowych 
poprzez samouczki wideo, zajęcia online oraz 
zasoby udostępnione przez ekspertów zaan-
gażowanych w projekt.

Dodatkowe informacje i linki:
www.learndigital.withgoogle.com

SUKCES ZAWODOWY

SUCCESUL PROFESIONAL (ang. PROFESSIO-
NAL SUCCESS) to program stworzony przez 
Junior Achievement Romania, organizację 
pozarządową założoną w 1993 roku, będącą 
częścią JA Worldwide®, USA i JA Europe. JAR 
opracowało wiele projektów realizowanych 
każdego roku w 1000 placówkach oświato-
wych, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji 
i sektora przedsiębiorstw. Projekt "Sukces 
Zawodowy" jest częścią krajowego projektu 
JA na rzecz edukacji i poradnictwa zawodo-
wego. Głównym celem projektu jest zwięk-
szenie zdolności młodzieży (licealistów) do 
podejmowania odpowiedzialnych decyzji 
dotyczących ich przyszłości. Główne działa-
nia są interaktywne i koncentrują się na: roz-
wijaniu umiejętności interpersonalnych pod 
kątem rynku pracy, umiejętności budowania 
marki osobistej (CV, rozmowa kwalifikacyjna) 
oraz planowania kariery zawodowej. Wszyst-
kie te działania realizowane są w szkołach 
pod okiem nauczycieli, wolontariuszy i part-
nerów JAR.

Dodatkowe informacje i linki:
www.jaromania.org/program/succesul--pro-
fesional
 
A. W skład krajowego systemu instytucji od-
powiedzialnych za analizę zmian na rynku 
pracy wchodzi:

a. Sieć Ministerstwa Edukacji: Uniwersytety 
– eksperci naukowi z różnych dziedzin, Cen-
trum Zasobów i Pomocy Edukacyjnej (ang. 
Centre for Resources and Educational As-
sistance) – organizacja parasolowa tzw. um-
brella organization, koordynująca działalność 
Ośrodków Pomocy Psychologiczno-pedago-
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2 gicznej (ang. Centres for Psycho-pedagogical 
Assistance) w szkołach, Ośrodki Informacji 
i Poradnictwa (ang. Centres for Information 
and Guidance) przeznaczone dla studentów 
i absolwentów ośrodków uniwersyteckich;

b. Sieć Ministerstwa Pracy: Ośrodki Informacji 
i Doradztwa Zawodowego (ang. Centres for 
Information and Career Counselling) – koor-
dynowane przez Krajową Agencję Zatrudnie-
nia (ang. National Agency for Employment), 
EURES  Krajowa sieć usług, Krajowa Agencja 
Zatrudnienia (ANOFM), Europejskie Centrum 
Rozwoju Szkolenia Zawodowego, Krajowy 
Instytut Statystyczny.

Instytucje wymienione powyżej są w więk-
szości zaangażowane w prowadzenie badań 
i statystyk w celu prognozowania zmian na 
rynku pracy. Instytucje edukacyjne są odpo-
wiedzialne za badanie związku między kształ-
ceniem formalnym a rynkiem pracy w celu 
poprawy warunków odbywania stażu przez 
absolwentów.

B. Organizacje prywatne oraz rozmaite orga-
nizacje pozarządowe i podmioty szczególnie 
zainteresowane rynkiem pracy, np. Human 
Solutions; High Potential Careers High Poten-
tial Employers.

Sektor prywatny jest zazwyczaj zorientowany 
na konkretne zagadnienia badawcze mające 
na celu poprawę zarządzania zasobami ludz-
kimi.

Na szczeblu krajowym, regionalnym i lokal-
nym istnieją również projekty finansowane 
z szeregu różnych źródeł (granty europejskie, 
sektor prywatny, itp.), które zorientowane są 
na poprawę powiązań między systemem 

edukacji a sektorem przedsiębiorstw. 

Partnerstwa między sektorem edukacji for-
malnej a rynkiem pracy zapewniają zazwy-
czaj umowy partnerskie zawierane między 
szkołami, uniwersytetami, organizacjami 
pozarządowymi i przedsiębiorstwami w od-
niesieniu do różnych rodzajów działań: tar-
gów pracy, staży dla studentów, programów 
szkoleniowych i projektów finansowanych 
z dotacji.

a. Edukacja formalna

Programy uniwersyteckie realizowane za po-
średnictwem Centrów Poradnictwa Psycho-
logicznego i Doradztwa Zawodowego (ang. 
Psychological and Career Counselling Cen-
tres) we współpracy z przedsiębiorstwami 
i organizacjami pozarządowymi (dni otwarte, 
targi pracy, staże, programy szkoleniowe).1 

Korelacja praktyk stosowanych w ramach 
systemu kształcenia i szkolenia zawodowego 
z praktykami stosowanymi na rynku pracy 
w zakresie promowania praktycznych i istot-
nych umiejętności. Nadal istnieje niewy-
starczająca korelacja między kwalifikacjami 
i programami kształcenia i szkolenia zawo-
dowego a rozwojem sytuacji na rynku pracy. 
Brakuje również odpowiednich mechani-
zmów zapewniania jakości. Dodatkowymi 
wyzwaniami są niedofinansowanie sektora, 
jakość kadry dydaktycznej, a także odsetek 
osób przedwcześnie kończących naukę oraz 

1 http://fundraising.centre.ubbcluj.ro/;
http://cariera.centre.ubbcluj.ro/, 
http://ccoc.pub.ro/proiecte/; http://www.unibuc.ro/n/

organizare/dep-de-servicii-pentru-studenti/
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odsetek osób kończących studia.2 

Krajowe i finansowane przez Unię Europejską 
projekty wspierające edukację i interakcje na 
rynku pracy, jak np: "Optymalizacja interakcji 
pomiędzy uniwersytetem a rynkiem pracy" 
(ang, Optimizing the interaction between 
university and labour market), Uniwersytet 
Babeș-Bolyai; "Zapewnianie kompetencji wy-
maganych na rynku pracy poprzez najlepsze 
międzynarodowe programy nauczania" (ang. 
Providing competencies required by the la-
bour market through top international study 
programmes), Uniwersyt Rumuńsko-Amery-
kański w Bukareszcie; "Kształcenie zawodowe 
– klucz do rozwoju kariery i równego dostę-
pu do rynku pracy" (ang. Professional training 
– the key to career development and equal 
access to the labour market), Politechnika 
w Bukareszcie.

b. Edukacja nieformalna:

Na przykład: Programy i projekty prowadzo-
ne przez Junior Achievement Romania razem 
z Ministerstwem Edukacji oraz prywatnymi 
organizacjami, które mają na celu wykształcić 
szereg umiejętności życiowych: umiejętności 
z zakresu przedsiębiorczości (projekty Junior 
Company, Business Academy, My Money, Life 
Changer), e-umiejętności oraz umiejętno-
ści zarządzania karierą zawodową (projekty 
START Internship Romania, Professional Suc-
cess, e-Leaders for a day).3

2 European Commission (2016), Education and Training 
Monitor, Country fiche Romania,
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/

monitor2016-ro_en.pdf

 
3 www.jaromania.ro 

Konieczna jest lepsza współpraca instytucji 
zapewniających edukację formalną z lidera-
mi biznesu, aby przyczynić się do kształtowa-
nia kompetencji niezbędnych absolwentom 
w przystosowaniu się do nowych realiów 
rynku pracy. Zaangażowanie sektora prywat-
nego w opracowywanie programów aka-
demickich i programów nauczania promuje 
kształcenie formatywne, a nie informacyjne, 
i ukierunkowuje je na rozwój osobisty i zawo-
dowy.4

 
System kształcenia i szkolenia:

a. Formalną ścieżkę zawodową zapewniają 
uczelnie wyższe. Najczęstsza ścieżka eduka-
cyjna dla doradców prowadzi przez psycho-
logię edukacyjną lub edukację.

Aby zostać doradcą w Rumunii, konieczne 
jest posiadanie dyplomu uniwersyteckiego 
w jednej z następujących dziedzin: peda-
gogika, psychopedagogika, psychologia, 
socjologia, pedagogika społeczna, psycho-
socjologia, psychopedagogika. Absolwenci, 
którzy chcą zostać doradcami szkolnymi na 
poziomie przeduniwersyteckim, powinni 
zdać egzamin państwowy, przeprowadzony 
zgodnie z nowym Programem Akredytacji 
Poradnictwa i Doradztwa (ang. Guidance and 
Counselling Accreditation Curriculum). Aby 
zostać doradcą na poziomie przeduniwersy-
teckim lub uniwersyteckim nie jest wyma-
gane posiadanie tytułu magistra. Największe 
publiczne uniwersytety w Rumunii oferują 

4 Dutu, Georgescu and Diaconu (2015) The partnership 
relationship between economic academic and business 
environment, component of modern university marke-
ting orientation, Procedia-Social and Behavioral Sciences 

62, 722-727 
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2 jednakże studia magisterskie w zakresie po-
radnictwa i doradztwa.5

Główne kompetencje zawodowe zdefinio-
wane i ukierunkowane w większości progra-
mów kształcenia formalnego dla doradców 
opierają się na standardach krajowych i obej-
mują: kompetencje ogólne – wymagane od 
wszystkich osób pracujących w systemie 
edukacyjnym – oraz kompetencje specyficz-
ne dla tego typu działalności.

Kompetencje ogólne:

Zarządzanie karierą zawodową; wdrażanie 
standardów jakości właściwych dla danej 
dziedziny; integracja ICT w edukacji i kształ-
ceniu; standardy zawodowe i etyka deonto-
logiczna;

Kompetencje specjalistyczne w zakresie po-
radnictwa zawodowego:

Określanie problemów zawodowych uczniów; 
Psychologiczna ocena zainteresowań, umie-
jętności, wartości i cech osobowości; Two-
rzenie profilu zawodowego; Monitorowa-
nie rynku pracy; Poradnictwo w tworzeniu 
i wdrażaniu planów zawodowych uczniów; 
Rozwiązywanie problemów zawodowych 
i/lub innych problemów psychologicznych 
związanych z karierą zawodową; rozwój 
umiejętności zarządzania karierą zawodową.6 

5 http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/programe-aca-
demice/master/admitere-masterat/22 – consiliere-si-in-
terventii-psihologice-in-dezvoltarea-umana-2017;
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/pre-
zentare/28-masterat/91-master-consiliere-scolara-si-
-dezvoltarea-carierei

 
6 Kompetencje zaczerpnięte z Krajowego Standardu Za-
wodowego dla Doradcy Szkolnego, Krajowy Urząd Kwa-
lifikacji; www.anc.edu.ro 

b. Kształcenie ustawiczne i pozaformalne

Uczenie się pozaformalne w Rumunii jest 
prowadzone głównie przez publiczne i pry-
watne instytucje edukacyjne, organizacje rzą-
dowe i pozarządowe, programy szkoleniowe 
dla pracowników organizowane przez praco-
dawców i instytucje kulturalne. Mogą one ze-
zwolić na przeprowadzenie specjalistycznych 
szkoleń w celu rozwinięcia kompetencji w za-
kresie doradztwa. Krajowy Urząd Kwalifikacji 
(ang. National Authority for Qualification) 
jest oficjalną, państwową strukturą odpo-
wiedzialną za zatwierdzanie, monitorowanie 
i ocenę programów szkoleniowych zgodnie 
ze Standardami Zawodowymi (ang. Occupa-
tional and Professional Standards). Szkolenia 
w zakresie doradztwa są opracowywane 
zgodnie z potrzebami doradcy zawodowe-
go (wymagane szczególne kompetencje: 
ocena zawodowa; poradnictwo zawodowe; 
budowanie relacji beneficjent-pracodawca; 
doradztwo po ustaniu zatrudnienia).7

Przykładem organizacji, która opracowu-
je i promuje wysokiej jakości standardy dla 
rumuńskich programów szkoleniowych 
w zakresie doradztwa (w tym kształcenia usta-
wicznego) jest NBCC Romania – organ do-
radczy i edukacyjny, który inicjuje i podtrzy-
muje działania mające na celu promowanie, 
rozwój i profesjonalizację doradztwa w kraju. 
NBCC Rumunia współpracuje z instytucjami 
akademickimi, organizacjami zawodowymi, 
agencjami rządowymi i pozarządowymi oraz 
firmami prywatnymi w celu wspierania profe-
sjonalizacji działalności doradczej i jej promo-
cji. Jej celem jest opracowanie programów 
szkoleniowych w zakresie doradztwa, przy-
stosowując uniwersalne koncepcje i techniki 
doradztwa do specyfiki krajowej oraz gospo-
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darczych, społecznych i politycznych potrzeb 
społeczeństwa rumuńskiego.

LINKI I ODNIESIENIA

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in 
Invatamantul Superior. Standarde specifice 
privind evaluarea externa a calitatii academi-
ce la programele de studii din domeniile de 
licenta si mastera aferente Comisiei 5 – Stiinte 
administrative, ale educatiei si psihologie.

www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/Comunica-
te_Media/2016/Standarde_specifice_c on-
sultare/5._Standarde_ARACIS-_Comisia_5._
Sitiinte_administrative___BEX.pdf 

Autoritatea Natională pentru Calificări. Stan-
dar ocupațional pentru ocupația de Consilier 
școlar.

www.anc.edu.ro/uploads/SO/Consilier.scolar.
pdf

Autoritatea Natională pentru Calificări. Stan-
dar ocupațional pentru ocupația de Consilier 
vocațional 

www.anc.edu.ro/uploads/SO/consilier.voca-
tional.pdf

Dutu, Georgescu and Diaconu (2015) The 
partnership relationship between econo-
mic academic and business environment, 
component of modern university marketing 
orientation, Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 62, 722-727

European Commision; Cedefop. European 
inventory on validation of non-formal and in-
formal learning 2016: Country Report Romania 

www.cedefop.europa.eu/en/publications 
– and-resources/country-reports/european-
-inventory-validation-non-formal-and-infor-
mal-13
European Commission (2016), Education and 
Training Monitor, Country fiche Romania,

Mara E.L, Mara D. (2010). Current Guidance 
during the orientation in career counseling 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 
tom 5, 2010 r., str. 2351-2354

Multi Consulting Group SRL., Studiu privind 
analiza serviciilor de consiliere si orientare 
profesionala la nivelul sistemului de national 
de invatamant. 

www.via-consiliere.ro/uploads/File/pdf/Stu-
diu%20privind%20analiza%20serviciilor%20
de%20consiliere%20si%20orientare%20pro-
fesionala%20la%20nivelul%20sistemului%20
national%20de%20invat amant.pdf

Nicolescu L., (2010) Higher education in Ro-
mania: Evolution and views from the busi-
ness community. Tertiary Education and Ma-
nagement, Tom 9, 2003 – Nr 1 
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/135
83883.2003.9967094

Nita A.M, Ilie-Goga C. (2015). A research 
on the educational counseling and career 
guidance in Romania. European Scientific Jo-
urnal (February 2015)

ww.eujournal.org/index.php/esj/article/
viewFile/5042/4969

otwarty dostęp 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877042811001480
Safta C.G, Stan E., Suditu M., lurea C., (2011) 
Quality Management in the Counselling and 
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dings, Recommendations. Procedia – Social 
and Behavioral Sciences Tom 12, 2011 r., str. 
470-477

Stanciu, S., Banciu, V. 2012. National Qualifica-
tions System (NQS) in Romania and validation 
of formal and non-formal learning. Elsevier 
Procedia – Social and Behavioral Sciences 
Tom 69, str. 816–820 
http://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S1877042812054638

Vasilescu D. (2015) Piata fortei de muncă din 
România. Caracteristici și dezechilibre.

Editura Universitară ISBN:978-606-28-0345-2 
DOI:10.5682/9786062803452

Vasilescu, Denisa Maria, Aparaschivei, Larisa 
and Roman, Mihai Daniel (2012): Employ-
ment in Romania: evidence from a panel data 
analysis. W: International Journal of Social 
Science Tomorrow, Tom 1(2), (5 marca 2012 
r.): str. 1-13.

Vilcov N., Dimitrescu M. (2015). Management 
of Entrepreneurship Education: a Challenge 
for a Performant Educational System in Roma-
nia, Procedia – Social and Behavioral Sciences 
Tom 203, 26 sierpnia 2015 r., str. 173-179
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877042815049265

Watts, A.G.; Fretwell, David H.. 2004. Public policies 
for career development: case studies and emer-
ging issues for designing career information and 
guidance systems in developing and transition 
economies. Washington, DC: World Bank.

http://documents.worldbank.org/curated/
en/546071468763805157/Public-policies-

-for-career-development-case-studies-an-
d-emerging-issues-for-designing-career-in-
formation-and-guidance-systems-in-develo-
ping-and-transition-economies

Linki:
www.ccponline.ro
www.consilieresiorientare.ro
www.selfkit.ro
www.edmundo.ro
https://learndigital.withgoogle.com
http://jaromania.org/program/succesul-
--profesional
http://cariera.centre.ubbcluj.ro/
http://centruldecariera.ase.ro
http://www.ccoc.upt.ro
http://iuma.granturi.ubbcluj.ro
http://www.nbcc.ro/en
www.anc.edu.ro
http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/pro-
grame-academice/master/admitere-maste-
rat/22-consiliere-si-interventii-psihologice-
-in-dezvoltarea-umana-2017
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-
-master/prezentare/28-masterat/91-ma-
ster-consiliere-scolara-si-dezvoltarea-carie-
reiwww.hipo.ro;
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/rapor-
thipo_succeswww.ejobs.ro www.anofm.ro
h t t p : / / w w w. i s e e y o u - n e t w o r k . e u / f i -
les/3014/3193/5846/Country_Analysis_Ro-
mania.pdf
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W Republice Serbskiej w ciągu ostatnich kilku 
lat opracowano szereg usług internetowych 
i innowacyjnych praktyk mających na celu 
zapewnienie narzędzi samooceny, informacji 
o karierze i edukacji w zakresie poradnictwa 
zawodowego, doradztwa (online lub oso-
biście) oraz szkoleń w zakresie zarządzania 
karierą, przedsiębiorczości, umiejętności 
miękkich i konkretnych umiejętności zawo-
dowych. Poniżej przedstawiamy niektóre 
z najnowszych i najbardziej wszechstronnych 
praktyk poradnictwa zawodowego.

BAZA DANYCH MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA 
OBRAZOVANJE.RS

Strona internetowa http://obrazovanje.rs/  
to niekomercyjna baza danych o wszystkich 
możliwościach edukacyjnych w Republice 
Serbskiej – szkołach podstawowych i śred-
nich, programach i instytucjach szkolnictwa 
wyższego, a także o stypendiach i możliwo-
ściach podjęcia mobilności przez studentów. 
Usługę świadczy Fundacja Tempus i powstała 
ona z myślą o wszystkich obywatelach, którzy 
poszukują informacji o możliwościach kształ-
cenia formalnego na poziomie ogólnokrajo-
wym oraz o możliwościach podjęcia mobil-
ności. Na portalu można znaleźć informacje 
na temat:

 , krajowego systemu oświaty;

 , akredytowanych instytucji i programów 
edukacyjnych na poziomie średnim i wyż-
szym;

 , dostępnych stypendiów wyjazdowych 
w ramach programów Erasmus+ i Ceepus 
oraz innych dostępnych stypendiów;

 , domy studenckie i inne zasoby dla stu-
dentów;

Baza danych pozwala użytkownikom wyszu-
kiwać instytucje i programy według nazwy, 
typu, kierunku studiów, szczebla edukacji 
i miejsca nauki.

 
PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH DOTYCZĄCY WYBORU KARIERY 
ZAWODOWEJ

Krajowa Służba Zatrudnienia (NES, ang. Na-
tional Employment Service) stworzyła otwar-
ty portal dla uczniów szkół podstawowych, 
który pełni funkcję przewodnika po rekruta-
cji do szkół średnich – http://www.vodicza-
osnovce.nsz.gov.rs/. Zawiera on informacje 
o zawodach, a także kwestionariusze interne-
towe na temat zainteresowań zawodowych, 
umiejętności i cech osobowości. Przewod-
nik dostępny jest również w formie ebooka: 
http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/pdf/
vodic_za_izbor_zanimanja.pdf.

Przewodnik zawiera informacje na temat 
wielu dziedzin pracy, wymaganych umiejęt-
ności i warunków pracy, a także przykłady 
charakterystycznych zawodów. Portal zawie-
ra sprawdzian umiejętności, dzięki któremu 
uczniowie mogą ocenić zgodność własnych 
cech z pożądanym zawodem. Oprócz testu 
umiejętności portal zawiera test predyspozy-
cji i wskazówki do oceny cech osobowościo-
wych.

BOŠ KARIJERA – INTERNETOWY SYSTEM PO-
RADNICTWA ZAWODOWEGO

Portal “BOŠ Karijera” http://karijera.bos.rs zo-
stał stworzony przez organizację pozarządową 

2.11 Serbia
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2 Belgrade Open School i przeznaczony jest dla 
uczniów szkół średnich oraz innych młodych ludzi.
Portal oferuje zarówno informacje o karierze 
zawodowej, jak i usługi doradcze i obejmuje:

• internetowe ankiety osobowości, zaintere-
sowań i umiejętności – system rekomen-
duje zawody na podstawie wyników;

• informacje o zawodach, przedsiębiorczo-
ści i możliwościach kształcenia na pozio-
mie krajowym;

• interaktywny kreator CV online;
• doradztwo online dla uczniów szkół śred-

nich, którzy planują rozpocząć studia lub 
szukać informacji lub porad na temat 
możliwości rozpoczęcia kariery i podejmo-
wania decyzji;

• portfolio karier, które gromadzi wszystkie 
informacje dostarczone przez użytkow-
nika w drodze oceny i wybór możliwości 
kariery. Portfolio online pozwala użytkow-
nikowi uzyskać dostęp do danych osobo-
wych na podstawie wcześniej dokonanych 
wyborów i wypełnionych kwestionariuszy 
oraz tworzenie i modyfikowanie planów 
działania na rzecz dalszego rozwoju oso-
bistego i zawodowego.

Portal jest przyjazny dla użytkownika, bez-
płatny i wymaga jedynie prostej rejestracji.

PORADNICTWO ZAWODOWE DLA STUDEN-
TÓW UCZELNI WYŻSZYCH

Centrum Rozwoju Karier (ang. Centre for Ca-
reer Development) na Uniwersytecie w Bel-
gradzie prowadzi wiele działań poświęco-
nych rozwojowi umiejętności zarządzania 
karierą (CMS) wśród studentów oraz usłu-

gom doradztwa zawodowego i informacyj-
nym. Centrum posiada portal internetowy 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs, na którym 
można znaleźć informacje na temat progra-
mów staży i możliwości zatrudnienia dla 
studentów, poradnię internetową oraz narzę-
dzie ProfU+ do przeprowadzenia samooceny 
wraz z krótką interpretacją uzyskanych wyni-
ków. Oprócz szeregu warsztatów i publikacji 
poświęconych aktywnemu poszukiwaniu 
pracy, Centrum Rozwoju Karier opracowało 
i wdraża kurs zarządzania karierą dla studen-
tów uczelni wyższych. Ten 12-tygodniowy 
kurs przygotowuje studentów do poszcze-
gólnych etapów zarządzania karierą zawo-
dową, w tym samopoznania, informowania 
o możliwościach rozwoju kariery i edukacji, 
aktywnego poszukiwania pracy i prezento-
wania się pracodawcom. Kurs jest również 
dostępny online na platformie Moodle.

CENTRUM KARIERY DLA ZAGROŻONEJ MŁO-
DZIEŻY – SILNA MŁODZIEŻ

Centrum Kariery "Silna Młodzież" (ang. Career 
Centre ’’Strong Youth”) w Belgradzie zapew-
nia wsparcie bezrobotnej młodzieży, która 
znajduje się lub w przeszłości znajdowała 
się w systemie opieki społecznej lub pieczy 
zastępczej. Działalność ośrodka ma na celu 
zwiększenie szans tych młodych ludzi na zna-
lezienie zatrudnienia poprzez promowanie 
rozwoju postaw przedsiębiorczych, umiejęt-
ności miękkich i fachowych potrzebnych na 
rynku pracy. Aby osiągnąć te cele, ośrodek 
opracował następujące usługi:

 , indywidualne poradnictwo psychologiczne 
i zawodowe,
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 , programy szkoleniowe mające na celu 
rozwój umiejętności zarządzania karierą,

 , wsparcie w znajdowaniu oraz przystępo-
waniu do odpowiednich programów do-
skonalenia zawodowego i staży, pomoc 
w znalezieniu pierwszego zatrudnienia. 

 
Centrum Kariery "Silna Młodzież" zostało zało-
żone w marcu 2017 roku i do tej pory zapew-
niło wsparcie około 200 młodym osobom.

W zakresie monitorowania rynku pracy, więk-
szość działań koncentruje się na zbieraniu 
danych na temat siły roboczej i rynku pracy, 
a nie na prognozowaniu zmian.

Badania aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL) przeprowadzane są okresowo przez 
Urząd Statystyczny Republiki Serbskiej. BAEL 
jest porównywalnym w skali międzynarodo-
wej instrumentem monitorowania trendów 
na rynku pracy, rejestrującym charakterysty-
ki demograficzne i społeczno-ekonomiczne 
ludności w wieku 15 lat i starszej. Celem BAEL 
jest opisanie liczebności siły roboczej oraz 
cech następujących grup obecnych na rynku 
pracy:

 , pracujący (status zawodowy pracowni-
ków, ich działalność, zawód, itd.)

 , bezrobotni (zdobyte wykształcenie, dłu-
gość okresu poszukiwania pracy, dotych-
czasowe doświadczenie zawodowe, itp.)

 , ludność nieaktywna zawodowo (wykształ-
cenie, wiek, źródło dochodu, gotowość do 
uczestnictwa w rynku pracy, itp.).

Ponadto w sprawozdaniu BAEL przedstawio-
no tendencje w zakresie stóp zatrudnienia/
bezrobocia w latach 2014-2017.

Krajowa Służba Zatrudnienia (NES) co mie-
siąc publikuje w rejestrze NES sprawozdania 
statystyczne dotyczące liczby i struktury bez-
robotnych oraz wolnych miejsc pracy. Raz 
w roku NES publikuje badanie pracodawców 
zatytułowane Anketa poslodavaca, w którym 
przedstawione są ruchy na rynku pracy w ra-
mach poszczególnych zawodów.

Infostud – jeden z największych prywatnych 
portali, który dostarcza informacji o wolnych 
miejscach pracy, każdego roku publikuje ana-
lizę danych o tendencjach w tym zakresie. 
  
Prezentuje liczbę opublikowanych ofert pra-
cy według zawodów, nazw stanowisk, wy-
kształcenia i regionu. Oprócz tego przedsta-
wia również liczbę złożonych aplikacji i cechy 
charakterystyczne osób podchodzących do 
rekrutacji (np. wykształcenie, staż pracy, itp.).
W ramach reformy kształcenia i szkolenia 
zawodowego podjęto nową inicjatywę oraz 
wprowadzono elementy modelu dualnego 
modelu, które umożliwiają bezpośrednią 
komunikację między przedsiębiorstwami 
a szkołami. Izba Handlowa gromadzi infor-
macje o potrzebach pracodawców, które są 
przekazywane bezpośrednio instytucjom 
edukacyjnym. Ścisła współpraca między pra-
codawcami a instytucjami edukacyjnymi re-
alizowana jest również za pośrednictwem rad 
sektorowych, zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i krajowym.

Na poziomie krajowym istnieje kilka projek-
tów, które mają na celu promowanie rozwoju 
umiejętności potrzebnych na rynku pracy, 
szczególnie wśród młodzieży i bezrobotnych 
dorosłych. Jednym z nich są projekty podob-
ne do wspomnianego wyżej Centrum Kariery 



137

2 "Silna Młodzież", ale istnieje wiele innych ini-
cjatyw, jak choćby projekty Ministerstwa Mło-
dzieży i Sportu, GIZ i Belgrad Open School, 
które również promują zwiększanie poten-
cjału młodzieży na zatrudnienie. Poza tym 
publiczna służba zatrudnienia stale organizu-
je warsztaty planowania kariery zawodowej 
i aktywnego poszukiwania pracy dla bezro-
botnych dorosłych, studentów, itp. Sposoby 
komunikacji między sektorem edukacji a sek-
torem pracy różnią się w zależności od pro-
jektu. W niektórych przypadkach przedsta-
wiciele sektora przedsiębiorstw angażują się 
bezpośrednio w proces tworzenia działań 
projektowych lub ich realizacji, a w niektó-
rych przypadkach po stronie sektora bizne-
sowego przeprowadzane są analizy w celu 
uzyskania bardziej przejrzystego obrazu 
potrzeb rynku pracy. Ponadto NES publikuje 
comiesięczny biuletyn statystyczny na temat 
bezrobocia i zatrudnienia, a także coroczne 
badanie pracodawców, zawierające dane na 
temat deficytu i nadwyżki zawodów i umie-
jętności potrzebnych na rynku pracy.

W ramach reformy kształcenia i szkolenia za-
wodowego oraz wprowadzania elementów 
modelu dualnego opracowano niedawno 
jeden z najnowszych modeli współpracy. 
Model ten zakłada współpracę pomiędzy 
pracodawcami a przedstawicielami sektora 
biznesu i szkół. W procesie planowania pro-
gramów biorą udział przedstawiciele obu 
sektorów.

Na poziomie krajowym nie istnieje żaden 
specjalny rodzaj formalnego wykształcenia 
dla zawodu doradcy zawodowego. Usłu-
gi związane z karierą zawodową świadczą 
psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, 

osoby pracujące z młodzieżą i wiele innych. 
W celu poprawy kompetencji niezbędnych 
u praktyków do świadczenia doradztwa 
dostosowanego do nowych potrzeb opra-
cowanych został szereg programów usta-
wicznego doskonalenia zawodowego. Pro-
gramy te odzwierciedlały zmiany, które zaszły 
w praktyce poradnictwa. Na przykład, ustawa 
o szkolnictwie średnim ustanowiła zespoły 
poradnictwa kariery na szczeblu szkół, które 
byłyby odpowiedzialne za planowanie i re-
alizację działań poradnictwa zawodowego. 
Opracowano również szereg programów 
ustawicznego doskonalenia zawodowego 
dotyczących zagadnienia planowania dzia-
łań poradnictwa zawodowego i współpracy 
w zespołach.

Opracowany właśnie projekt Ram standar-
dów jakości usług poradnictwa i doradztwa 
zawodowego1 (ang. Framework of quality 
standards for career guidance and counse-
ling services) określa ogólne i szczegółowe 
kompetencje doradców zawodowych. Mię-
dzy innymi, standardy te uznają rozwój usług 
internetowych i kompetencji cyfrowych 
praktyków za klucz do świadczenia dostęp-
nych i ukierunkowanych usług poradnictwa 
zawodowego. Po przyjęciu opisywanych 
standardów spodziewany jest dalszy rozwój 
nowych programów ustawicznego doskona-
lenia zawodowego.
 
LINKI I ODNIESIENIA

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Rozwoju 
Technologicznego 
http://mpn.gov.rs

Ministerstwo Młodzieży i Sportu 
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www.mos.gov.rs

Instytut Doskonalenia Nauczania 
www.zuov.gov.rs

Izba Handlowa 
www.pks.rs

Krajowa Służba Zatrudnienia (NES) 
www.nsz.gov.rs

NES: Miesięczny Biuletyn Statystyczny: 
www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statisti_ki_
bilteni_nsz_-_2017._godina.cid33849

NES: Anketa poslodavaca:
www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/7/7147_
anketa_poslodavaca_2016-2017.pdf

Przewodnik dla uczniów szkół podstawowych 
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs 

Urząd Statystyczny Republiki Serbskiej 
www.stat.gov.rs

Urząd Statystyczny Republiki Serbskiej: Bada-
nie Aktywności Ekonomicznej Ludności:
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikaci-
je/G2017/pdfE/G20171242.pdf

Uniwersytet w Belgradzie – Centrum Rozwo-
ju Karier i Doradztwa Studenckiego
www.razvojkarijere.bg.ac.rs
Belgradzka Szkoła Otwarta (BOŠ) 
www.bos.rs 

BOŠ Karijera 
http://karijera.bos.rs

Centrum Eurodoradztwa w Serbii

www.euroguidance.rs
 
Fundacja Tempus – Biuro Erasmus+ 
www.erasmusplus.rs
 
Fundacja SOS Wioski Dziecięce Serbia
www.sos-decijasela.rs 

Infostud 
www.infostud.com

Infostud: Badanie 
https://poslovi.infostud.com/za-medije/
Srednja-strucna-sprema-sve-trazenija-na-
-trzistu-rada/50014
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2 DIGITAL TOOL KOMPOSYT.SK1 to platforma 
internetowa, za pośrednictwem której użyt-
kownicy mają dostęp do rozmaitych narzędzi 
diagnostycznych. Została ona opracowana 
jako część Projektu Krajowego w celu wdro-
żenia innowacyjnego podejścia do komplek-
sowego systemu poradnictwa i doradztwa. 
Narzędzie kładzie nacisk na zapobieganie 
zjawiskom socjopatycznym w środowisku 
szkolnym i skierowane jest przede wszystkim 
do uczniów o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych (SPE). Grupy docelowe narzędzia 
to ogół uczniów oraz uczniowie z SPE, kadra 
pedagogiczna, eksperci, ogół społeczeństwa 
(zwłaszcza rodzice), decydenci i inne zain-
teresowane strony. Ponad 170 materiałów 
merytorycznych sprawia, że narzędzie to 
oferuje szeroki zakres publicznie dostępnych 
artykułów, testów, przydatnych linków i inte-
resujących informacji na temat systemu po-
radnictwa i doradztwa. Ponadto użytkownicy 
mogą korzystać z podręczników, materiałów 
i arkuszy metodycznych, które zostały rozpo-
wszechnione w formie drukowanej bezpo-
średnio w szkołach, ośrodkach specjalnego 
poradnictwa pedagogicznego oraz ośrod-
kach poradnictwa pedagogicznego, psycho-
logicznego i profilaktyki.

WORKNAVIGATOR.SK

WORKNAVIGATOR.SK jest interaktywną plat-
formą internetową zbudowaną w oparciu 
o wyniki wieloletniej pracy Thomasa Diene-
ra.2  Thomas Diener jest szwajcarskim trene-
rem osobistym, opiekunem i doradcą zawo-

1 www.komposyt.sk 
2 https://worknavigator.sk 

dowym z ponad 25-letnim doświadczeniem. 
Opracował szereg metod kierowania karierą 
i ścieżkami życiowymi. Ta platforma interne-
towa oferuje prywatną, komercyjną usługę 
poradnictwa, która pomaga klientom w pro-
cesie samopoznania i podejmowania decyzji 
w oparciu o osobiste wartości, cechy i posta-
wy. Grupą docelową usługi są klienci poszu-
kujący zmiany w życiu zawodowym oraz tacy, 
którzy dążą do dalszego rozwoju osobistego. 
Platforma oferuje ćwiczenia, testy i skłaniają-
ce do refleksji zadania prowadzące do kom-
pleksowego odwzorowania własnych zalet, 
oczekiwań i wymagań. Platforma oferuje 
trzy programy o różnym stopniu złożoności. 
W trzecim – najbardziej złożonym – progra-
mie, zainteresowani mogą skorzystać z oso-
bistych konsultacji z ekspertami w zakresie 
metod nawigacji zawodowej. 

LABOUR MARKET INTEGRATED SYSTEM

Skrót ISTP oznacza Zintegrowany System 
Rynku Pracy (ang. Labour Market Integra-
ted System), bazę danych wszystkich wol-
nych stanowisk na słowackim rynku pracy.3 
Ponadto oferuje narzędzia doradcze, które 
pełnią przydatną rolę w poszukiwaniu pracy 
odpowiadającej zdobytemu wykształceniu, 
doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościom cy-
frowym. Projekt jest finansowany przez Mini-
sterstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
Republiki Słowackiej, koordynuje go Central-
ne Biuro Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. 
Aplikację obsługuje zespół wdrożeniowy 
TREXIMA Bratislava. Katalog wolnych miejsc 
pracy tworzą eksperci z różnych dziedzin, 

3 www.istp.sk/english-information 

2.12 Słowacja
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tj. pracodawcy, doradcy edukacyjni, nauczy-
ciele, psychologowie, lekarze i statystycy. 
Docelowymi grupami ISTP są osoby bezro-
botne, pracodawcy, uczniowie i studenci, ich 
rodzice, doradcy szkolni oraz pracownicy pu-
blicznych służb zatrudnienia. Mogą oni zna-
leźć różne rodzaje informacji w zależności od 
obszaru zainteresowań, np. wymagania pra-
codawców w zakresie wykształcenia, wiedzy, 
umiejętności, kompetencji, itp.

INNOWACJE W PSZ (URZĘDY PRACY, SPRAW 
SPOŁECZNYCH I RODZINY)

Słowackie publiczne służby zatrudnienia 
ulepszają i unowocześniają oferowane przez 
siebie usługi w celu sprostania wymogom 
zmieniającego się rynku pracy. Na przykład 
Dział Doradztwa i Szkolenia (ang. Unit of Co-
unselling and Training) w Centralnym Biurze 
Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny opraco-
wał Przewodnik Metodologiczny dla Usług 
Doradczych (ang. Methodology Guide for 
Counselling Services). Najważniejszą częścią 
Przewodnika jest zestaw technik i instrumen-
tów doradczych, podzielony na cztery pod-
stawowe tematy: 

A. Aktywizacja, nawigacja po rynku pracy 
i poszukiwanie zatrudnienia;

B. Samopoznanie, ocena perspektyw i rozwój 
profilu zawodowego;

C. Poradnictwo kariery; 
D. Waloryzacja zdobytej wiedzy i umiejętności. 

Wdrożeniu Przewodnika Metodologicznego 
towarzyszyło szkolenie obejmujące wszyst-
kich doradców z PSZ. Innym przykładem 
działań innowacyjnych jest program "Ośro-
dek Oceny i Rozwoju" (ang. Assessment and 

Development Centre) realizowany w lokal-
nym PSZ Dolny Kubin. Wykorzystuje on me-
todę oceny zintegrowanej stosowanej przez 
pracodawców i pozwala osobom poszu-
kującym pracy lepiej zrozumieć własne ce-
chy i możliwości. Usługa ta wspiera również 
klientów w przejmowaniu odpowiedzialno-
ści za własną przyszłość i motywuje ich do 
samorozwoju. "Coaching jako interaktywne 
i skuteczne narzędzie w procesie reintegra-
cji bezrobotnych na rynku pracy" (ang. Co-
aching as an interactive and effective tool in 
the process of re-integration of unemployed 
in the labour market) to realizowany od 2013 
roku program lokalnych PSZ w Martin. W sło-
wackich służbach zatrudnienia jest to po-
dejście bardzo innowacyjne nie tylko co do 
stosowanych metod doradztwa (coaching), 
ale również pod względem systemu organi-
zacyjnego usług doradztwa zawodowego.

CENTRUM DORADZTWA I PROFILAKTYKI PE-
DAGOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ

CENTRUM DORADZTWA I PROFILAKTYKI PE-
DAGOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ ČAD-
CA, (CPPPAP, ang. Centre of Pedagogical and 
Psychological Counselling and Prevention), 
posługuje się podłużnym modelem CAMIP 
(Model Interaktywnego Poradnictwa Za-
wodowego Čadca, ang. Čadca Model of In-
teractive Career Guidance), który w bardzo 
systematyczny sposób koncentruje się na 
orientacji zawodowej uczniów w interakcji 
z rzeczywistymi trendami i możliwościami 
na rynku pracy.4 Program ten jest innowacyj-
ny z uwagi na zaawansowaną metodologię, 
nowoczesne zagadnienia, jakość świadczonych 
usług, a przede wszystkim dlatego, że za-
chęca do intensywnej współpracy pomiędzy 



141

2 rynkiem pracy, szkołami, uczniami i innymi 
ośrodkami doradztwa (CPPPaP). Grupy do-
celowe stanowią uczniowie ostatniego roku 
szkoły podstawowej, uczniowie o szczegól-
nych potrzebach, rodzice, doradcy eduka-
cyjni i szkolni, inne zainteresowane strony 
(przedsiębiorstwa, PSZ). Realizowany jest 
w pięciu modułach: 1) skierowany do do-
radców szkolnych (warsztaty, nadzór itp.); 
2) skierowany do uczniów (testy i programy 
interwencyjne w środowisku szkolnym); 3) 
międzynarodowe targi informacji, edukacji 
i zatrudnienia we współpracy z PSZ; 4) kon-
kretne konsultacje dla uczniów o specjal-
nych potrzebach; 5) prowadzący do dalszych 
usprawnień w kolejnych latach.
 
Główną publiczną instytucją badawczą na 
Słowacji jest Słowacka Akademia Nauk i jej 
instytuty, takie jak Instytut Badań Ekonomicz-
nych, Instytut Prognoz i Instytut Socjologii. 
Słowacka Akademia Nauk publikuje progno-
zy rozwoju rynku pracy. Jednym z najnow-
szych materiałów analitycznych dotyczących 
RP jest "Rynek pracy 2017 +".5

Ponadto Ministerstwo Finansów, Ministerstwo 
Edukacji, Nauki, Badań i Sportu oraz Mini-
sterstwo Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
utworzyły własne think-tanki, tj. odpowiednio 
– Instytut Polityki Finansowej;6  Instytut Polityki 
Edukacyjnej;7 Instytut Pracy i Badań nad Rodzi-
ną.8 Ich działalność badawcza polega głównie 
na optymalizacji wydatków publicznych w po-
szczególnych sektorach, analizie istniejących 

5www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/358_lubyova_

stefanik_labour_market_in_slovakia_2017.pdf 
6www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=291 
7 www.minedu.sk/institut-vzdelavacej-politiky/ 
8 www.ceit.sk/IVPR/index.php?lang=en

narzędzi i strategii oraz ich skuteczności, a tak-
że rekomendowaniu polityk w zakresie rynku 
pracy i systemu edukacji.
Krajowa Rada Kształcenia i Szkolenia Zawo-
dowego (ang. National VET Council) jest or-
ganem doradczym powiązanym z rządem 
(Ministerstwem Edukacji, Nauki, Badań Na-
ukowych i Sportu) i składającym się z przed-
stawicieli gmin, pracodawców i urzędników 
publicznych. Rada przedstawia zalecenia do-
tyczące skutecznych polityk VET i ich wdraża-
nia na szczeblu regionalnym.

Instytut Zatrudnienia (IZ Bratislava, ang. 
Employment Institute) jest organizacją po-
zarządową, która skupia się na problemach 
zatrudnienia i bezrobocia na słowackim ryn-
ku pracy, uwzględniając różnice pomiędzy 
regionami, grupami wiekowymi, kwalifika-
cjami, itp. Instytut Zatrudnienia przedstawia 
problemy związane z aktywną polityką rynku 
pracy, uczeniem się przez całe życie, średnio 
– i długoterminowymi strategiami oraz pro-
gnozami opartymi na dysproporcjach regio-
nalnych. Trexima to prywatna firma monito-
rująca sytuację w obrębie zatrudnienia, płac, 
warunków i wydajności pracy oraz wymagań 
pracodawców. Manpower to przedsiębior-
stwo międzynarodowe, które na Słowacji 
przeprowadza m.in. badania perspektyw za-
trudnienia. Co kwartał gromadzi informacje 
na temat planów rekrutacyjnych pracodaw-
ców i corocznie publikuje sprawozdania9 do-
tyczące niedopasowania kwalifikacji i umie-
jętności na rynku pracy.

W 2015 r. wprowadzono system dualnego 
kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), 

9 www.manpower.sk/manpower/sk/tlacova-sprava-ne-
dostatok-ludi-s-potrebnou-kvalifikaciou-2016/
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aby ułatwić uczniom szkół średnich zawo-
dowych płynne przechodzenie na rynek 
pracy. System dualnego kształcenia i szko-
lenia zawodowego zapewnia ramy prawne, 
dzięki którym studenci mogą uczestniczyć 
w praktycznych szkoleniach bezpośrednio 
u pracodawcy. Coraz więcej firm produk-
cyjnych zgłasza jednak trudności w zatrud-
nianiu osób o odpowiednich kwalifikacjach. 
Chociaż zainteresowanie pracodawców 
systemem dualnym wzrasta, wydaje się, że 
program nie jest wystarczająco atrakcyjny 
dla młodzieży i niektórych szkół. Praktycz-
nym przykładem budowania więzi między 
kształceniem formalnym a rynkiem pracy jest 
inicjatywa Volkswagen Slovakia i Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej Słowackiego Uni-
wersytetu Technicznego. Oba te podmioty 
wspólnie uruchamiają nowy projekt pilotażo-
wy – trwający łącznie 4 lata program studiów 
licencjackich w systemie dualnym10 powiąza-
ny z branżą motoryzacyjną. Łączy on kształce-
nie zawodowe w tej dziedzinie z długim sta-
żem praktycznym bezpośrednio w zakładzie 
produkcyjnym firmy Volkswagen. Głównym 
celem inicjatywy jest przygotowanie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w dziedzi-
nie inżynierii motoryzacyjnej.

Oprócz zmian w kształceniu zawodowym 
Słowacja w ramach inicjatywy na rzecz za-
trudnienia ludzi młodych uruchomiła projekt 
"Praktyka w zatrudnieniu"11 (ang. Practice in 
Employment), będący częścią krajowego planu 

10 www.sjf.stuba.sk/sk/uchadzaci/akreditovane-
-studijne-programy/bakalarske-studium/studij-
ne -zameranie -automobi lova-produkcia .html?-

page_id=4929 
11 h t t p : / / e c . e u ro p a . e u / s o c i a l / B l o b S e r v l e t ? d o -

c I d = 1 6 2 8 8 & l a n g I d = e n 

gwarancji dla młodzieży w Republice Słowac-
kiej, który wszedł w życie w styczniu 2015 roku. 
Projekt jest skierowany do młodych ludzi 
(poniżej 29 roku życia), którzy nie posiadali 
wcześniej stałego zatrudnienia i opiera się na 
innowacyjnym podejściu łączącym wsparcie 
dla nabywania umiejętności zawodowych 
poprzez mentoring zawodowy, a następnie 
subsydiowane zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze godzin przez co najmniej dziewięć 
miesięcy. Celem programu jest nabycie przez 
jego uczestników umiejętności zawodowych 
i doświadczenia praktycznego na rzecz przy-
szłego zatrudnienia zgodnego z ich wykształ-
ceniem.

Słowacki system edukacji wciąż ma jednak 
trudności z zaspokojeniem potrzeb rynku 
pracy. Brakującym elementem są nie tylko ak-
tualne wymagania, ale także przekazywanie 
praktycznej wiedzy na temat zawodu w ra-
mach systemu edukacji. Kolejną przyczyną 
może być fragmentacja obowiązków w za-
kresie poradnictwa zawodowego i uczenia 
się przez całe życie pod kątem rynku pracy 
pomiędzy Ministerstwem Edukacji, Nauki, 
Badań i Sportu oraz Ministerstwem Pracy, 
Spraw Społecznych i Rodziny.
 
Wydział Edukacji Uniwersytetu Komeńskie-
go w Bratysławie uruchomił nowy program 
studiów licencjackich na kierunku "Porad-
nictwo psychologiczne i zawodowe dla 
osób niepełnosprawnych"12 (ang. Psycholo-
gical and Career Counselling for Individu-
als with Disabilities). Ten program studiów 
dostępny jest zarówno w formie stacjonar-
nej, jak i eksternistycznej, i jest bardzo uni-
kalny pod względem treści. Zajmuje się on 

12 www.fedu.uniba.sk/en 
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2 kwestiami potrzeb społecznych w zakresie 
integracji i ma na celu zwalczanie uprze-
dzeń i dyskryminacji w stosunku do osób 
niepełnosprawnych. Podstawowym celem 
programu nauczania jest wypełnienie luki 
pomiędzy wąskim i ogólnym podejściem 
zawodowym do niepełnosprawnych dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Jednocześnie pro-
gram ma na celu praktyczne szkolenie do-
radców zawodowych, przygotowując ich do 
sprawowania profesjonalnej – indywidualnej, 
jak i grupowej – opieki nad osobami znajdu-
jącymi się w każdym wieku i w każdej sytuacji. 
Absolwenci są zatrudniani jako asystenci spe-
cjalistów w zakresie edukacji, zdrowia i opieki 
społecznej oraz jako pomocnicy posiadają-
cych wyższe stopnie naukowe psychologów 
przy prowadzeniu specjalistycznych działań. 
Mogą również zajmować stanowiska eduka-
torów zawodowych, dostawców informacji 
o karierze zawodowej oraz kierowników pro-
gramów i usług związanych z karierą zawo-
dową.

W ramach programu ERASMUS "Uczenie się 
przez całe życie" Słowacki Uniwersytet Tech-
niczny we współpracy z uniwersytetami part-
nerskimi uruchomił wielostronny projekt pod 
nazwą "Rozwój i wdrażanie wspólnego pro-
gramu studiów licencjackich w kontekście 
europejskim" (DICBDPEC, ang. Development 
and Implementation of Common Bachelor's 
Degree Programme in the European Con-
text).13 Celem projektu była harmonizacja 
szkolnictwa wyższego i podyplomowego 
w zakresie doradztwa zawodowego w kra-
jach partnerskich. W wyniku projektu zapro-
ponowano i opracowano programy porad-
nictwa zawodowego i rozwoju zasobów 

13 www.ies.stuba.sk/erasmus/ 

ludzkich dla wszystkich poziomów studiów 
(licencjackich, magisterskich, doktoranckich). 
Programy nauczania nie zostały jednak do 
tej pory wdrożone na żadnym ze słowackich 
uniwersytetów.

Poza wspomnianymi programami brak jest 
kompleksowych programów uniwersytec-
kich koncentrujących się na doradztwie 
zawodowym. Zajęcia z poradnictwa za-
wodowego prowadzone są głównie przez 
Wydziały Psychologii, ale trwają tylko jeden 
semestr i stanowią jedynie ogólny przegląd 
zagadnienia. Szerszą ofertę można znaleźć 
w formie płatnych kursów (krótko – i długo-
terminowych) prowadzonych przez podmio-
ty prywatne, które dążą do wprowadzenia 
nowszych podejść do poradnictwa zawodo-
wego (usługi TIK, podejścia socjodynamiczne 
i narracyjne, itp.).

LINKI I ODNIESIENIA

Komisja Europejska (2017), Raport Krajowy 
Słowacja 2017, dostępny pod adresem:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
2017-european-semester-country-report – 
slovakia-en_0.pdf

Ministerstwo Pracy, Spraw Społecznych i Ro-
dziny (2014), Krajowa Strategia Zatrudnienia 
Republiki Słowackiej do 2020 roku, dostępna 
pod adresem:
www.employment.gov.sk/files/slovensky/
praca-zamestnanost/podpora – zamestna-
nosti/national-employment-strategy-slovak-
-republic-until-2020.pdf

OECD (2016a), Education at a Glance 2016.
OECD (2016b), Automation and Independent 
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Work in a Digital Economy, dostępny pod ad-
resem:
www.oecd.org/employment/emp/Po-
l icy%20br ief%20-%20Automation%20
and%20Independent%20Work%20in%20
a%20Digital%20Economy.pdf

OECD (2017), OECD Economic Surveys: Slo-
vak Republic (June 2017), dostępny pod ad-
resem: 
www.oecd.org/eco/surveys/Slovak%20
Republic-2017-OECD-economic-survey-o-
verview.pdf
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2 WHERE AND HOW (KAM IN KAKO)

Oprogramowanie Where and How (słoweń. 
Kam in kako) jest programem poradnictwa 
online aktualizowanym i zarządzanym przez 
słoweński Urząd ds. Zatrudnienia (ang. Em-
ployment Service of Slovenia), Euroguidance 
Słowenia z myślą o równych grupach docelo-
wych w 2 specjalistycznych wersjach:

 , Internetowy program poradnictwa Where 
and How dla uczniów szkół podstawo-
wych, szkół zawodowych, liceów ogólno-
kształcących oraz ich doradców;

 , Internetowy program poradnictwa Where 
and How dla studentów szkół wyższych, 
osób bezrobotnych i wszystkich innych 
zainteresowanych odmianą kariery zawo-
dowej.

Program Where and How wykorzystywany 
jest przez doradców zawodowych w sek-
torach zatrudnienia i edukacji, a także przez 
młodzież i osoby dorosłe, aby pomóc im 
w podejmowaniu świadomych decyzji doty-
czących kariery w okresie transformacji zawo-
dowej. Istnieje również możliwość zadawania 
pytań doradcy przez internet. Słoweński 
Urząd ds. Zatrudnienia, Euroguidance Słowe-
nia, opracowuje program i pokrywa krajowe 
opłaty za wszystkie słoweńskie urzędy pracy 
i szkoły, aby mogły świadczyć usługę bezpłatnie.

ELEKTRONICZNY KWESTIONARIUSZ DOTY-
CZĄCY ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ

Słoweński Urząd ds. Zatrudnienia oraz Euro-
guidance Słowenia przygotowują i aktuali-
zują elektroniczny kwestionariusz dotyczący 
ścieżki kariery zawodowej. Kwestionariusz 

dotyczący ścieżki kariery jest narzędziem dla 
doradców zawodowych we wszystkich sło-
weńskich szkołach podstawowych. Doradcy 
co roku zbierają informacje od ponad 12 000 
uczniów ostatniej klasy na temat zamierzo-
nych wyborów zawodowych w celu zapew-
nienia im lepszego poradnictwa zawodowe-
go w okresie przechodzenia z kształcenia na 
poziomie podstawowym/gimnazjalnym na 
poziom ponadgimnazjalny. Uzyskane wy-
niki wskazują planowane wybory dotyczą-
ce kariery dokonywane przez słoweńskich 
uczniów i jako takie stanowią dla doradców 
pomocne narzędzie w toku ich pracy. Wy-
niki są analizowane i interpretowane przez 
Euroguidance Słowenia i przedstawiane 
Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu, jak 
również doradcom szkolnym pracującym 
w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 
doradcom zawodowym słoweńskiego Urzę-
du ds. Zatrudnienia w celu poinformowania 
ich o ogólnym zainteresowaniu wybranymi 
szkołami przed rozpoczęciem rekrutacji do 
kolejnego etapu kształcenia.

Cieszącymi się największym zainteresowa-
niem wśród słoweńskiej młodzieży pro-
gramami kształcenia zawodowego w roku 
szkolnym 2017/2018 są: fryzjerstwo, pielę-
gniarstwo, stolarstwo, cukiernictwo, elektry-
ka, mechatronika samochodowa, gastrono-
mia i hotelarstwo, technologia chemiczna, 
elektrotechnika, technologia komputerowa, 
technologia budowy maszyn, technologia 
mediów, weterynaria i kosmetologia.

ESVETOVANJE (ECOUNSELLING)

eSvetovanje (ePoradnictwo, ang. eCounsel-
ling) to narzędzie służące do dokonania 

2.13 Słowenia
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samoewaluacji, przeznaczone do skuteczne-
go planowania kariery i poszukiwania pracy, 
które może być stosowane niezależnie, po-
nieważ zapewnia dostęp do szeregu narzę-
dzi z dziedziny poradnictwa, które prowadzą 
przez poszczególne etapy planowania karie-
ry zawodowej. Zestaw ankiet pozwala użyt-
kownikowi dowiedzieć się więcej o własnej 
osobowości, umiejętnościach, motywacjach, 
wartościach, stylu życia i ich znaczeniu w pla-
nowaniu kariery zawodowej. Ponadto można 
dowiedzieć się więcej o swoich zaintereso-
waniach, kompetencjach i predyspozycjach, 
a także o rynku pracy, poszukiwaniu zatrud-
nienia, podaniach o pracę, CV i planie aktywi-
zacji. W celu uzyskania pełnego dostępu do 
wszystkich dostępnych usług warto się zare-
jestrować; zarejestrowani użytkownicy mogą 
zapisać dane w folderze i uzyskać dostęp do 
wyników ankiet.

SPLETI SVOJO KARIERO

Spleti svojo kariero jest narzędziem inter-
netowym opracowanym przez słoweński 
Urząd ds. Zatrudnienia, które obejmuje sze-
reg narzędzi zarządzania karierą zawodową 
pomagających w poszukiwaniu pracy i pla-
nowaniu kariery. Narzędzia te są powszech-
nie stosowane przez słoweńskich doradców 
w codziennej pracy z klientami. Portal zawie-
ra również 10 kompendiów zawierających 
rozdziały poświęcone samodzielnemu po-
szukiwaniu pracy i planowaniu kariery zawo-
dowej.

MOJA IZBIRA

Moja izbira to portal internetowy, który za-

wiera najważniejsze informacje na temat 
zawodów (około 500 opisów zawodów opra-
cowanych przez słoweński Urząd ds. Zatrud-
nienia, Euroguidance Słowenia i ponad 350 
filmów na temat poszczególnych profesji), 
a także możliwości uczenia się na wszystkich 
poziomach kształcenia zawodowego (ogól-
ne, techniczne i zawodowe, wyższe szkoły 
zawodowe krótkiego cyklu oraz instytucje 
i programy kształcenia dorosłych). Dostęp-
ne są również narzędzia doradcze, w tym 
gra wideo o zawodach i karty profesji. Portal 
Moja izbira został opracowany przez Instytut 
Kształcenia i Szkolenia Zawodowego Repu-
bliki Słowenii (ang. Institute of the Republic 
of Slovenia for Vocational Education and Tra-
ining) we współpracy z organizacjami part-
nerskimi, w tym Słoweńskim Urzędem ds. 
Zatrudnienia i Euroguidance Słowenia. Grupą 
docelową są doradcy zawodowi, uczniowie, 
rodzice i pozostali zainteresowani.

ORGANY I ORGANIZACJE ANALIZUJĄCE 
I PROGNOZUJĄCE ZMIANY NA RYNKU PRACY
 
Urząd ds. Zatrudnienia jest jedną z kluczo-
wych instytucji rynku pracy, która w kwietniu 
i październiku każdego roku przeprowadza 
badanie  Prognoza zatrudnienia (Napovednik 
zaposlovanja) wśród słoweńskich pracodaw-
ców zatrudniających ponad 10 pracowników. 
Badanie koncentruje się na oczekiwaniach 
i usługach sektora przedsiębiorstw, zatrud-
nieniu w perspektywie najbliższych 6 mie-
sięcy (krótkoterminowy zamiar zatrudnienia 
na stanowiska zwolnione w przyszłości) oraz 
problemach ze znalezieniem odpowiednie-
go personelu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
Słoweński Urząd ds. Zatrudnienia zarządza 
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2 również projektem „Zwiększenie skutecznej 
koordynacji podaży i popytu na rynku pracy” 
(ang. Increasing effective coordination of 
supply and demand in the labour market) 
w celu opracowania instrumentów służących 
do prognozowania potrzeb, umiejętności 
i kompetencji pracowników, które przyczynią 
się do zmniejszenia nierównowagi struktural-
nej na rynku pracy i umożliwią bezrobotnym 
szybszy dostęp do zatrudnienia. Projekt ten 
unowocześni również istniejącą metodolo-
gię stosowaną do wskazywania krótkotermi-
nowych potrzeb pracodawców w zakresie 
zatrudnienia oraz posłuży do rozwinięcia 
metodologię ustalania potrzeb pracodaw-
ców w odniesieniu do wiedzy i kompetencji 
na rynku pracy, jak również do opracowania 
kompetencyjnego modelu zatrudnienia jako 
właściwego narzędzia pomagającego w sku-
tecznej identyfikacji zdolności do zatrudnie-
nia u osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy.

Biuro rządu Republiki Słowenii ds. Analiz Ma-
kroekonomicznych i Rozwoju (ang. Office of 
the Government of the Republic of Slovenia 
for Macroeconomic Analysis and Develop-
ment) dostarcza aktualnych informacji, w tym 
na temat rynku pracy.

Urząd Statystyczny Republiki Słowenii gro-
madzi i publikuje szeroki zakres danych 
w dziedzinie rynku pracy, w tym dane o sto-
pie bezrobocia rejestrowanego, itp. 

Słoweński Urząd ds. Zatrudnienia organizuje 
szereg warsztatów dla różnych grup doce-
lowych, których celem jest rozwój umiejęt-
ności potrzebnych na rynku pracy. Urząd ds. 
Zatrudnienia prowadzi również inicjatywy  

w ramach środka aktywnej polityki rynku 
pracy w odniesieniu do umiejętności po-
trzebnych na rynku pracy (np. szkolenia dla 
rzeźników, spawaczy i metalurgów oraz kilka 
innych), a także warsztaty (np. Kariera po 50. 
roku życia, Doradztwo w zakresie skuteczniej-
szego poszukiwania pracy, Aktywizacja spo-
łeczna ukierunkowana na osoby długotrwale 
bezrobotne). Warsztaty doradcze oferowa-
ne przez słoweński Urząd ds. Zatrudnienia 
osobom (długotrwale) bezrobotnym „Jeśli 
chcę, aby sprawy miały się inaczej, muszę 
coś zmienić (Inaczej)” (ang. If I want things 
to be different, I must change something 
(Differently)), stanowią połączenie pięciu naj-
ważniejszych aspektów: technik autorefleksji, 
rozmaitych ćwiczeń, metod i interwencji na 
rzecz samorealizacji, nauczania konkretnych 
umiejętności, doradztwa zawodowego i po-
radnictwa osobistego. Warsztaty powstały 
z myślą o udzieleniu uczestnikom dodatko-
wej pomocy w przejściu od sytuacji status 
quo (długotrwałe bezrobocie) do rozwiąza-
nia problemu.

Program „Uczenie się dla Młodzieży” (PLYA, 
ang. Project Learning for Young Adults) 
wspiera młodych ludzi w trudnej sytuacji 
(w wieku od 15 do 26 lat), którzy przedwcze-
śnie porzucili naukę z powodu konieczności 
sprostania rozmaitym wyzwaniom społecz-
nym, kulturowym i ekonomicznym, wyko-
rzystując w tym alternatywne metody peda-
gogiczne i doradcze w celu reintegracji do 
systemu kształcenia, szkolenia lub znalezienia 
pracy. Program zapewnia sprzyjające warun-
ki nauki i elastyczne podejście dostosowa-
ne do lokalnych warunków i potrzeb każdej 
młodej osoby. Rola mentora jest kluczowa 
we wzmacnianiu i wspieraniu jednostki w tej 
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transformacji. Programem zarządza słoweński 
Urząd ds. Zatrudnienia, a prowadzi go kilka 
organizacji. Do udziału w projekcie młodą 
osobę mogą skierować szkolni i profesjonalni 
doradcy zawodowi.

Urząd Informacji o Zatrudnieniu (ang. Em-
ployment Information Service) w miejskiej bi-
bliotece w Lublanie wspiera osoby poszuku-
jące pracy w zakresie dostarczania informacji 
o zatrudnieniu, edukacji, ekonomii, usługach 
socjalnych i bezpłatnej pomocy prawnej, jak 
również w pisaniu podań o pracę i CV.  Biuro 
Informacji o Zatrudnieniu oferuje różne ro-
dzaje edukacji nieformalnej oraz organizuje 
bezpłatne warsztaty, wykłady i spotkania mo-
tywacyjne na temat tego, jak zwiększyć swój 
potencjał zatrudnienia. Oferuje również indy-
widualne doradztwo zawodowe jako szcze-
gólny rodzaj edukacji nieformalnej.

Publiczny Fundusz Stypendialny, Rozwojowy, 
Rentowy i Alimentacyjny Republiki Słowenii 
(ang. Public Scholarship, Development. Di-
sability and Maintenance Fund of the Repu-
blic of Slovenia) posiada szereg programów 
promujących poszerzanie i rozwój wiedzy, 
umiejętności i uczenie się przez całe życie. 
We współpracy z Ministerstwem Pracy, Ro-
dziny, Spraw Społecznych i Równości Szans 
oraz Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu 
wspiera również:

 , Ośrodki kompetencyjne ds. zasobów ludz-
kich, w ramach których pracodawcy z da-
nego sektora współpracują i określają klu-
czowe pożądane kompetencje oraz szkolą 
pracowników w zależności od wymagań 
i wskazywanych braków. 

 , Stypendia na zawody deficytowe (piekar-

stwo, cukiernictwo, kamieniarstwo, ko-
miniarstwo, rzeźnictwo, stolarstwo, itp.) 
w celu zapewnienia podaży odpowiednio 
przygotowanych pracowników na wol-
ne stanowiska oraz zwiększenia udziału 
w programach kształcenia zawodowego, 
które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu 
i zatrudnialności.

Słowenia nie posiada programu edukacyj-
nego w zakresie poradnictwa zawodowego 
na poziomie uniwersyteckim. Nasi doradcy 
szkolni posiadają wykształcenie wyższe w za-
kresie psychologii, pedagogiki, pedagogiki 
społecznej, pracy socjalnej lub stosownych 
nauk społecznych. W ośrodkach kształcenia 
dorosłych doradcy posiadają zazwyczaj wyż-
sze wykształcenie pedagogiczne i andrago-
giczne. Muszą oni również zdobyć certyfikat 
zawodowy w dziedzinie edukacji. Doradcy 
w sektorze zatrudnienia i prywatni koncesjo-
nariusze mogą także posiadać wykształcenie 
prawnicze, ekonomiczne, nauczycielskie i nie 
tylko. Muszą również zdać egzamin poświad-
czający kwalifikacje z dziedziny doradztwa 
zawodowego przez całe życie. Dodatkowo, 
szkolenia doradców prowadzone są przez 
różne organizacje, głównie w ramach szkoleń 
wewnętrznych.

Urząd ds. Zatrudnienia oferuje doradcom za-
wodowym z sektorów zatrudnienia i edukacji 
szkolenia modułowe z doradztwa zawodo-
wego przez całe życie, aby zapewnić im nie-
zbędną wiedzę na temat przydatnych metod 
pracy i ich zaplecza teoretycznego, a także za-
chęcić do tworzenia sieci kontaktów między 
doradcami zawodowymi z różnych dziedzin. 
Na przestrzeni 160 godzin to multidyscypli-
narne szkolenie obejmuje pracę w grupie, 
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2 e-learning i pracę samodzielną. Szkolenie po-
dzielone zostało na 4 moduły (orientacja za-
wodowa, doradztwo, narzędzia poradnictwa 
zawodowego przez całe życie i praca z grupą 
w orientacji zawodowej) dla 4 różnych dzie-
dzin działalności (doradcy zawodowi, dorad-
cy edukacyjni, HR i organizacje pozarządo-
we). Szkolenie odbywa się w ramach projektu 
Rozwój usług poradnictwa zawodowego 
przez całe życie (ang. Service Development 
of Lifelong Career Guidance).

Urząd ds. Zatrudnienia prowadzi szereg pro-
jektów w celu wzmocnienia kompetencji do-
radców zawodowych:

 , Poprawa pracy doradczej z udziałem mło-
dych bezrobotnych (ang. Enhancement 
of the counselling work with the young 
unemployed), który koncentruje się na 
usprawnieniu pracy doradczej z młodymi 
osobami poszukującymi pracy i bezro-
botnymi w wieku do 29 lat oraz na zwięk-
szeniu dostępności usług świadczonych 
przez Urząd ds. Zatrudnienia – zgodnie 
z Gwarancją dla Młodzieży.

 , Świadczenie usług na rzecz bezrobotnych, 
pozostałych osób poszukujących pracy 
oraz pracodawców (ang. Performing servi-
ces for the unemployed, other job seekers 
and employers), który służy podniesieniu 
jakości procesu doradztwa oraz zwięk-
szeniu dostępności usług świadczonych 
przez Urząd ds. Zatrudnienia wśród osób 
z nich korzystających, co przyczyni się do 
zwiększenia szans na zatrudnienie u zare-
jestrowanych bezrobotnych i osób poszu-
kujących pracy. 

LINKI I ODNIESIENIA

Słoweński Urząd ds. Zatrudnienia: 
http://english.es.gov.si

Program komputerowy Gdzie i Jak (Kam in kako):
www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako 

Increasing effective coordination of supply 
and demand in the labour market:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
jects/more-effective-coordination-of-labour-
-market-supply-and-demand

Service Development of Lifelong Career 
Guidance:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
jects/service-development-of-lifelong-care-
er-guidance

Enhancement of the counselling work with 
the young unemployed:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
jects/enhancement-of-the-counselling-wor-
k-with – the-young-unemploye

Performing services for the unemployed, 
other job seekers and employers:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
jects/performing-services-for-the-unem-
ployed – other-job-seekers-an

Portal eCounselling 
https://esvetovanje.ess.gov.si

Portal Moja izbira: 
www.mojaizbira.si

Narzędzie Moja izbira – karty zawodowe:
www.mojaizbira.si/sites/www.mi.si/files/do-
cuments/cpi_poklici_kartefinal_preview.pdf
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Gabor, Peter. 2015. If I want things to be diffe-
rent, I must change something (short title: Dif-
ferently). Counselling workshop for the (long-
-term) unemployed – Presenter’s manual:
http://spletisvojokariero.si/prenosi/priroc-
nik/83a_ZRSZ-delavnica%20DRUGA%C4%-
8CE – priro%C4%8Dnik-ang-PRINT.pdf

Prognoza zatrudnienia (Napovednik zaposlo-
vanja):
www.ess.gov.si/trg_dela/publicistika/analize

Program Project Learning for Young Adults 
(PLYA):
www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/
usposabljanje_in_izobrazevanje/pum-o

Urząd Rządu Republiki Słowenii ds. Analiz 
Makroekonomicznych i Rozwoju:
www.umar.gov.si/teme/trg-dela/

Urząd Statystyczny Republiki Słowenii: 
www.stat.si/StatWeb/en

Fundusz Stypendialny, Rozwoju, Niepełno-
sprawności i Alimentacyjny Republiki Słowenii:
www.sklad-kadri.si/en/
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CROSS BORDER SEMINAR „PORADNICTWO ZAWODOWE 4.0: 
INNOWACYJNE PRAKTYKI NA RZECZ NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI”

4-5 PAŹDZIERNIKA, 2017, HOTEL METROPOL, 
BELGRAD, REPUBLIKA SERBSKA

KRAJ KOORDYNUJĄCY: 
Fundacja Tempus – Eurodoradztwo Serbia

KRAJE UCZESTNICZĄCE: 
Austria, Czechy, Chorwacja, Niemcy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia.

GOŚCIE SPECJALNI: 
Finlandia, CEDEFOP

ANKIETY KRAJOWE OPUBLIKOWANE W FORMIE EBOOKA PRZEZ: 
Fundacja Tempus – Eurodoradztwo Serbia

http://cbs.euroguidance.rs

Sieć Eurodoradztwo (www.euroguidance.eu) to sieć ośrodków łączących systemy poradnictwa 
i doradztwa zawodowego w Europie. Eurodoradztwo promuje mobilność, wspierając doradców 
zawodowych i osoby indywidualne w lepszym zrozumieniu możliwości, jakimi dysponują obywatele 
Europy.

Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji 
Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie 
stanowisko jej autora, a Komisja Europejska nie 
ponosi odpowiedzialności za umieszczone w niej treści 
merytoryczne.
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The seminar was opened with the keynote delivered by Jaana Kettunen, Researcher at the Finnish 
Institute for Educational Research of the University of Jyväskylä, Finland. In her work she has been 
focusing on the design and pedagogical use of information and communications technology 
(ICT) in learning and working environments. She has extensive experience on training, supporting 
and working with practitioners throughout Europe. Her research interest is on the role of ICT and 
social media in career guidance. It is both theoretical and practical: it aims at the development of 
theory-based and evidence-informed pedagogical practices. Her current research focuses on the 
career practitioners´ ways of experiencing and conceptualizing social media in career services, 
and aspects that are seen as critical in the successful use of these new technologies in career ser-
vices. Recently her research has also looked into the ethical practice in social networking and in 
the role of ICT in relation to national lifelong guidance policies. 

3.1 Opening keynote: The role of ICT in guidance and new 
innovative approaches in guidance in Europe 
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The closing keynote of the cross-border seminar was delivered by Pedro Moreno da Fonseca on the 
topic of the use of digital technologies in lifelong guidance. 

Pedro Moreno da Fonseca is Cedefop’s Lifelong Guidance expert. Previous to Cedefop he developed 
EU-level work in European policy networks in the fields of employment and guidance. He has de-
veloped and managed research in lifelong guidance systems, educational transitions, technological 
innovation and organisational learning. He has worked in the development of national systems in 
employment, VET/education, guidance and technological innovation for the Portuguese ministries 
of education, labour and economics. He holds a PhD in Sociology of Education.

3.2 Closing keynote: Digital technologies in lifelong guidance: 
lessons learnt and ways forward
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THE IMPORTANCE OF GGC FOR THE LABOR 
MARKET AND CAREER CHOICE

Playing is one of the most significant activ-
ities of adolescence. Also, digital games are 
games and can offer valuable insights into 
the world of thoughts of people. As we play-
fully grow into our world, we test our abilities 

and gain experience for adulthood in a pro-
tected environment. 

Playing is valuable and more than just use-
less pastime. This also applies to computer 
games! 

Without own gaming-experience in digital 

3.3 GGC: gaming guidance competence

Markus Nemeth
AUSTRIA

How to find competences, interests and needs in the experiences of playing “PC-Games“ and how 
to use them in the process of educational and career guidance. 

Computer games are the new leading culture of young people. A large proportion of the young-
sters spend their spare time in front of the screen with computer games. This change in leisure 
activities presents completely new challenges in education and career counseling. 

In this workshop, the presenter focused on the subject of computer games with the aim of gain-
ing more understanding of this world of experience in order to make it useful for professional 
counseling. In fact, many games require a whole lot of specific competences and also help to train 
them. A glance into the world of the “digital natives” mostly promotes astonishing insights. 

WORKSHOP LEADER: MARKUS NEMETH

Markus Nemeth, career counselor, adolescents-coach, apprentice instructor, works as freelancer in 
adult educational & social projects (f.e.bildungsberatung-wien, jobtalks.at, saferinternet.at, aufleb.
at):
• for everybody: prospective counseling and peer coach for burnout sufferers in Vienna
• for scholars and teachers: safe and smart usage of social media and apps, using the internet for 

personal orientation and job-finding

Also: 

• supports job seekers in individual projects of the “BFI Lower Austria” as a trainer & internship 
supervisor

• holds value workshops as part of the qualification as intercultural trainer
• for a trade chain, he prepares apprentices for the final examination and holds sales seminars 

(http://b2bz.at/kurse/trainer-interkulturell)
• and has its own workshop series on the subject of gaming-ggc – gaming guidance compe-

tence (http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/AMS_info_348.pdf )

He is 45 years young, lives in Vienna and is the father of a daughter.
G
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games, grown-ups often find it difficult to 
cope with this completely new and unfa-
miliar game world, or to form an opinion 
about the benefits of these games. But it isn´t 
mandatory in the role of a counselor to be 
a regular gamer. The knowledge about the 
world of digital games and how to use it is 
more valuable than any gaming-experience. 
I am convinced, by taking a basically neutral 
attitude to the topic of computer games, for 
non-players a value-free handling on this 
matter can be possible even faster than for 
regular-gamers which are set on their own 
images, opinions and experiences. 

At the latest, when young people in voca-
tional and educational counseling respond 
to the question of their interests by stating 
5-10 computer games, we must be able to 
use this information to form the first picture 
of their desires, needs and interests to work 
out the possibilities of the future education-
al path, matching their abilities and compe-
tences. 

In almost all cases, adolescents are not able 
to name and transfer the experiences made 
in the game world or transfer them to the real 
world. This requires "decoding" and visualiza-
tion. 
The ggc-workshop and the methods of the 
ggc-manual should facilitate the task. 

On the one hand, ggc assists the advisors 
in their task to give young people a clearer 
picture of their potential employment in the 
professional world, and on the other hand to 
help the young people to express their inter-
ests and abilities as well as to recognize their 
motivations of gaming.  

INSIGHT INTO THE WORLD OF PC GAMES & 
ECONOMIC IMPORTANCE
 
"PC games" is next to "video games" as the 
most popular term for all interactive enter-
tainment media (PC games online / offline, 
console, handheld, mobile). Since the first 
games were only available on PC's, this name 
has become established in everyday lan-
guage and is nowadays important for a wide 
variety of gaming platforms and media (con-
soles, handhelds, downloadable PC-Games, 
online games, mobile games apps).

Anyone who wants to understand what is 
being played needs to know a little about 
the genres of computer games. These genres 
are often based on the interactive challenge 
of the game and technological development 
and get divided in subgenres. Examples for 
genres are: Action, Action-Adventure, Ad-
venture, Role-Playing, Strategy, Simulation, 
Jump-n-run, Arcade, Sports or Shooters. 

The genre “Role-Playing” for example, can 
be divided into the subcategories Action 
RPG, MMORPG (Massive-Multi-Player-Online-
Role-Playing-Game), Roguelikes, Tactical RPG, 
Sandbox RPG and many others.  

Since the release of the first commercial-
ly produced game, “Pong” in 1972 the PC 
games market has developed into an indus-
trial "global player" with 2017 sales of over 
100 billion US$. 

One of the most increasing sales-factors 
are the so called “microtransactions”, the in 
game-revenues for virtual goods and addi-
tional content. 
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Apart from the huge games industry with the 
developer studios, distribution companies, 
or programmers, independent economic 
sectors have developed. Beside TV stations, 
magazines, trade fairs and conventions that 
have exceeded the number of hundreds of 
thousands of consumers and visitors, there 
are three exceptional phenomena. 

The idols and heroes of the young genera-
tion are found in gaming-broadcasts and live 
streams, allowing the development of a new 
professional field, the YouTuber. 

E-sports is now professionally organized in 
national and international leagues. Weveral 
associations host tournaments and World 
Cups. Seattle's “The International Dota2 
Championship 2014” was the first ever in-
ternational e-sports tournament with more 
than 10 million US$ prize money. Across Eu-
rope, 22 million people – amateurs, as well as 
professionals – are attributed to e-sports.

Gamification transfers popular designs 
and elements of PC games, which originally 
intended to keep players happy and spend 
money, to other industries and non-gaming 
applications and processes. For sure in ad-
vertising and marketing, gamification finds 
its most profitable use, but gamification may 
also mean "game-based learning by game-
based design" and develops to a tool in 
teaching, training and education. 

DEMOGRAPHY

In some industrial countries, the proportion 
of regular gamers is above 50% of all on-
line-users!  

Considering the use of digital games by 
gender, it turns out that no big differences 
are observable here. Girls and women play 
almost as much as boys and men with the 
same enthusiasm. 

More demographic statistics of ggc shows 
the following remarkable facts: 
 

 v The ratio of female to male gamers is balanced;

 v The level of education has no influence on 
the proportion of gamers;

 v The average age of the gamer is very high 
at 34.5 years;

 v The ratio of regular vs. occasional player is 
enormously high;

 v The absolute largest group of regular 
gamers is the age group 50+.

However, representative surveys among 
children and adolescents also show that we 
are faced by a generation of "100% gam-
ers" growing up. Soon, they will get into the 
working market. 

This generation is gaining many of their ex-
periences from their way of gaming and the 
interactive handling of the associated media. 
In the consultation and orientation of young 
people, this fact is not sufficiently considered. 
In consultation, competence analysis or in-
terest of young people without previous pro-
fessional career on the range of digital games 
still finds little consideration. 

THE MOTIVATION OF DIGITAL GAMING 

There is an incredible number of games. You 
cannot know them all and it's also hard to 
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keep up with the latest trends. But you can 
basically differentiate according to the types 
of players and their motivations: 

Achievement: Competence-motivated play-
ers focusing on controlling and mastering 
the game. They want to become better in 
their gameplay, as fast as possible and be 
able to measure themselves with other and 
make their success visible. 

Immersion: Autonomy-oriented players like 
to play games that they play independently. 
They like to discover and explore away from 
predetermined courses of action and they try 
to achieve as much as possible without guid-
ance and help. 

Social: The relationship-oriented type likes 
to play together with others in clans and 
in teams. Teamwork, communication and 
a common goal are interesting for this type 
of a player. 

One should be aware of the fact that not all 
games are played out of self-interest – often 
teens play one game because the others play 
it too – 
Therefore, their way of playing a game says 
a lot about their future working styles.

EXERCISED COMPETENCES IN GAMING
 
Thinking on the different gaming-genres 
there is a wide amount of skills, young peo-
ple train in PC-Games: patience, persistence, 
fast reactions, strategic thinking, business 
skills, imagination, memory, cooperative abil-
ity (can interact well with others), dexterity 
or creativity (you have to invent something 
again and again) to name a few. 

But it can´t be assumed that these "gaming 
skills" will be transformed directly into the re-
ality of the adolescents.  

"Transformation of thoughts, feelings, cog-
nitive schemata and abilities from the real to 
the virtual world takes place automatically 
and unconsciously. However, the back pro-
jection from the virtual identity to the real 
person and the in-depth experience, skills, 
learning content and insights gained in the 
game does NOT happen automatically.” (Fritz/
Fehr, „Handbuch Medien. Computerspiele. 
Theorie, Forschung, Praxis“, 1997) 

The skills must be made aware and this re-
quires guidance and instructions. 

METHODS

“My MiniMe” is a fast and easy way to trigger 
a thought impulse for bringing someone 
into a first self-reflection. You present differ-
ent situations or relationships (e.g. “At home”, 
“In school” “Within the family” “Being with 
friends”) as isolated islands and asks for the 
respective behavior and the most required 
skills of your client. Afterwards, you present 
the last island “MiniMe”, which stands for the 
favorite game, or avatar, or virtual world of 
your client and ask again.
  
Some introductory questions may be:

 v Can you tell me something about your 
favorite games?

 v What do you have to do? What is the main 
task?

 v If you are stuck in a game, how do you 
handle it?

 v How and where do you get information 
about your game?
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 v If you are frustrated because you do not 
succeed, how do you handle it?

 v What would you say is the best part of 
your game?

 v What exactly interests you, fascinates you? 

To ask for competences and skills:

 v Someone who is very good at this game 
could also ......?

 v What do you have to learn to master the 
game very well?

 v Which strength do you need in general to 
be good in this game?

Ask to build a connection to the professional 
world:

 v Where do you think you can still use these 
skills, except in computer games? If you 
could use those skills in real life, what job 
would you choose?

 v If you transplant your character into real 
life, what job would it have?

 v What would he / she be known for?
 v If he / she was a lead actress in a movie, 

what title would this movie have?

 v What have you got to do with it all?

MORE SUPPORTIVE TOOL AND METHODS OF 
THE GGC-MANUAL

Method: The questionnaire and 5 working 
styles

Based on the transaction analysis of Berne, 
a questionnaire provides hints to infer the 
preferred working style from the game's be-
havior. 
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3 Method:  „Playografy“ – My Gaming-Life-Line 

After games and especially computer games 
tend to be socially unappreciated, the " Play-
ografy" focuses on the life of playing on the 
computer and considers the game history as 
a learning story. 

Tool: Competence-list of the 5 working styles 

Together with the questionnaire and the 
“Playografy”, the “Competence-List” aims to 
help clients and counselors to find vocabu-
lary for competences and their importance in 
the different working styles. 

Method/Tool: What can I learn by playing 
digital games? 

A very low-threshold questionnaire, part-
ly with a multiple-choice procedure for 
a younger target group from 8 years and cli-
ents on a low educational level.
 
Tool: Gaming-Glossary 

A little glossary with the most common terms 
and abbreviations of the “geek-speech”

REFERENCES 

1. Voglhofer/Nemeth, „ggc-gaming guid-
ance competence, Arbeitsbehelf Com-
puter – und Konsolenspiele für die Berufs 
– und bildungsberatung“, 2017 / margit.
voglhofer@aon.at – info@herr-max.at

 
2. Fritz/Fehr, „Handbuch Medien. Computer-

spiele. Theorie, Forschung, Praxis“, 1997
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In rapidly changing world where everything 
has to be faster and more effective and a per-
son is only as good as his or her last perfor-
mance, uncertainties seem to be all around. 
No matter how many latest gadgets a person 
can work with, no matter how many profiles 
he or she has on social networks, no matter 
how deeply he or she can learn, no matter 
how satisfying his or her job is – things (and 
people) can change. And they do change, 
actually.

For some people changes can be challeng-
ing opportunities, others may resist them, 

nevertheless, from time to time everyone 
needs to stop and think about all the work 
and non-work activities and ask a question: 
“Does it still make sense for me to go on liv-
ing my life in that way?” The aim of the work-
shop “Who am I in 4.0 Labor Market” was to 
show how to find a personal certainty in an 
uncertain world and realize what a person 
wants to improve.

With a little help from the others all partic-
ipants in the workshop were asked to find 
proofs of their strengths or abilities they were 
good at. First place to search for the proofs 

3.4 Who am I in 4.0 Labour Market?

Lukáš Vlček i Michal Parlásek
CZECH REPUBLIC

The goal of the workshop is to demonstrate the way how anybody can identify and work on some 
of his/her career management skills. The workshop is based on self-knowledge within socio-dy-
namic context, so all people in the workshop are encouraged to look at their lives and roles they 
play every day to define and frame their strengths and qualities. 
Storytelling techniques are involved in the process of gathering and analysing the skills from fa-
vourite and preferable activities and the feedback from the others is used as well. From a tiny 
experience, success or achievement, people in the workshop help each other to define their skills 
and synthesise their competences. Then participants are given time to think about their personal 
goals, what abilities they would like to work on (and how), what they would like to improve and 
plan how it would help them in their lives or careers. 
Finally, participants can make their own action plan or at least figure out the next step they need 
to make in order to move towards their goal a little so their decision-making and planning skills 
take part in the process as well.

WORKSHOP LEADERS: LUKÁŠ VLČEK AND MICHAL PARLÁSEK 

Lukáš Vlček, head counsellor at Info Kariéra, has over 12-year-experience in further education for 
teachers as a lecturer, teacher trainer and project manager. He has been involved in several edu-
cational projects mainly focusing on reginal lifelong education system, basic skills and portfolios. 
For last few years he has been concentrating on career counselling, coaching and mentoring in 
the Regional education centre in Plzen. He also cooperated with Czech School Inspectorate as 
a mentor and counsellor for school management and teachers. 

Michal Parlásek, career counsellor, lecturer and teacher at Info Kariéra, was involved in a few educa-
tional projects enhancing professional skills of teachers or implementing new methods and tools 
(portfolios, CLIL) into schools. Since 2015 he has been focused on career counselling for students 
and individuals as well.
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were the photographs taken by their phones, 
uploaded to their Facebook walls or Insta-
gram. Then they could try to identify their 
skills in various storytelling cards that were 
spread around the classroom. People were 
asked to share the proofs and tell a short 
story about their strengths and skills in pairs 
and those who were listening could suggest 
some skill if they identified it in their partner’s 
monologue.

After the sharing, participants started to fo-
cus on their personal map of strengths and 
skills – they were supposed to draw pictures 
(situations, symbols) of their skills and things 
they were good at. The last quality to be filled 
in the map was different – people were given 
a post-it sticker and asked to send somebody 
very close (to their parent, husband, wife, …) 
an SMS message containing only one ques-
tion: “What do you think is my best quality / 
strength?” Since this is not an introspective 
query, the answer should have been rewrit-
ten on the post-it sticker and this label could 
have been placed on the map.

The next step was sharing in pairs or small 
groups so that everyone could think about 
skills within the context of more universal 
competences as the cornerstones of the only 
certainty a person in the 4.0 Labour Market 
can have.

From this tiny experience, success or achieve-
ment, people in the workshop helped each 
other to identify their skills and synthesise 
their competences. With this self-awareness 
it is much easier to think about personal 
goals or what abilities should be improved.
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NEW PARADIGM AND A CAREER PATH “OUT 
OF THE BOX”

The leading idea of the workshop New par-
adigm and a career path “out of the box” fo-
cuses on fast-changing reality young people 
face today. The inevitable technology-driven 

changes, coupled by financial and economic 
changes and crises result in new paradigms 
of formation of educational and profession-
al aspirations and channels of job-search. All 
age cohorts are under the consequences of 
these changes, starting from Baby Boomers, 
through Generation X, to the Y and Z-gener-

3.5 New paradigm and a career path “out of the box”

Dunja Potočnik
REPUBLIC OF CROATIA

The inevitable technology-driven changes, coupled by financial and economic changes and crises 
result in new paradigms of formation of educational and professional aspirations and channels 
of job search. All age cohorts are under the consequences of these changes, starting from Baby 
Boomers, through Generation X, to the Y and Z-generations. However, the last two generations are 
the ones whose life choices, including educational and professional pathways will be influenced 
by these changes to the largest extent. New generations are facing pressures of increasing costs 
of education, increasing choices and decreasing certainty of outcomes related to their position in 
the labour market. The majority of sociological data indicates that a new paradigm of education 
and career guidance is needed, one that would be wider in its goals and more attuned both to the 
needs of young individuals and societies they would like to contribute to. “Out of the box” thinking 
is required not only from individuals, but also from stakeholders in the educational system, labour 
market and financial system.

WORKSHOP LEADER: DUNJA POTOČNIK 

Dr. sc. Dunja Potočnik is a sociologist, a Research Associate at the Institute for Social Research in 
Zagreb since 2003, following her employment as counsellor for the unemployed at the Croatian 
Employment Service. She has 14 years of experience in labour market research, skills forecasting, 
social structure and youth and information and communication technologies. Ms Potočnik has 
been a member of the Pool of the European Youth Researchers, coordinated by the Youth Partner-
ship between the European Commission and the Council of Europe, since 2011 (now in her third 
mandate). 

She has been working with the European Commission, PPMI group, the Council of Europe, Eu-
roguidance Centre Croatia, the European Training Foundation, UNDP, UNICEF, UNESCO and nu-
merous governmental bodies and civil society organisations. She has taken part in more than 
30 research and expert projects (out of which 14 are directly related to the labour market and 
social structure). Ms Potočnik has co-authored three and edited four books, as well as published 
19 scientific papers. Her most recent projects include a Youth Wiki project financed and coordina-
ted by the European Commission (with a chapter on youth employment and entrepreneurship), 
the EU Kids Online project, and in the Impact Hub Zagreb on a topic of youth employment and 
entrepreneurship.
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ations. However, the latter two generations 
are the ones whose life choices, including 
educational and professional pathways, will 
be influenced by these changes to the larg-
est extent. New generations face pressures 
of increasing costs of education, increasing 
choices (with regard to the number and 
types of educational institutions, learning 
platforms, sources of information and help 
in career choices) and decreasing certainty 
of outcomes related to their position in the 
labour market. At the same time, the major-
ity of societies struggle with low enrolment 
in VET vs high enrolment into general high 
schools, alongside an increase in the number 
of students in social sciences and humanities 
and declining interest in math, engineering 
and science. The majority of sociological data 
indicates that a new paradigm of education 
and career guidance is needed, one that 
would be wider in its goals and more attuned 
both to the needs of young individuals and 
societies they would like to contribute to. 
Thinking “out of the box” is required not only 
from individuals, but also from stakeholders 
in the education system, labour market and 
financial system.

When it comes to contemporary social, eco-
nomic, political and technological changes, 
and the relation of these changes to career 
guidance, it is often thought that “out of the 
box” inevitably underlies the use of new tech-
nologies in career guidance. This is indeed 
the case, but only to a certain extent. When 
talking about career guidance in the coun-
tries included in the Euroguidance Cross Bor-
der Seminars, we have to take into account 
the social reality that is sometimes very dif-
ferent from that in the Northern or Western 

European countries. One of the thoughts 
that resonated strongly during the workshop 
and the entire seminar was that new technol-
ogies have to be introduced to career guid-
ance in order to make it more appealing to 
young people. The use of new technologies 
also eases the counselling process to a large 
extent and makes it more efficient. However, 
some preconditions have to be met in order 
to make new technologies useful means of 
career guidance. First of all, differences in na-
tional (or even regional in some countries) 
career guidance have to be acknowledged. 
During the seminar some participants indi-
cated that it is taken for granted that career 
counselling consists of a well-established 
triangle: 1) career counselling embedded 
in the education system; 2) career guidance 
available through public employment servic-
es and 3) career guidance available through 
private agencies. We have to note that this is 
not the case in all participating countries; ca-
reer guidance available through public em-
ployment services is still a predominant form 
of counselling. Most often education system 
has a counselling only as a non-obligatory 
component, starting from a relatively late age 
– 14 or older. The surveys have shown that 
young people by the age of 10 already form 
decisions on certain professions they would 
definitely like to reject, and on the contrary, 
leave open space for professions they would 
like to get into.1 Therefore, we can conclude 
that career guidance systems in the majori-
ty of participating countries is obsolete and 
starts with counselling and interventions too 
late.

1 MOULTON, V.; FLOURI, E.; JOSHI, H.; SULLIVAN, A. (2015). 
Fantasy, unrealistic and uncertain aspirations and child-
ren’s emotional and behavioural adjustment in primary 
school. Longitudinal and life course studies 6(1): 107-119.
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The workshop New paradigm and a career 
path “out of the box” gathered 15 participants, 
coming from six countries and different 
backgrounds: teachers, career counsellors, 
representatives of national Euroguidance 
agencies, representatives of other nation-
al governmental or policy-making bodies, 
members of civil society organisations and 
researchers. Having in mind the reality of ca-
reer counselling in participating countries, 
the workshop started with an introduction of 
some trends in youth education and profes-
sional area in Europe. In the first part of the 
workshop data from Eurobarometer2 were 
presented. The participants could learn than 
between 87% (in Sweden), through 86% or 
85% (in Denmark and Germany) to less than 
60% (in Italy, Spain and Greece) of young 
people agree that education or training 
has provided them with the necessary skills 
to find a job in line with their education. At 
the same time, only 55% in Denmark, 47% 
in Sweden, 40% in Germany, to only 6% in 
Italy and Slovakia and 3% in Bulgaria and 
Hungary have ever used a career guidance 
service. Among those who have used career 
guidance services around 80% (in Malta and 
Croatia) and 50% (in France, Spain, Finland 
and UK) consider career guidance services 
useful for finding a job. The young people 
who reported using career guidance servic-
es responded that they have not looked for 
any information (they looked for provision or 
some kind of social benefit) in 53% of cases, 
31% of the youth tried to find information on 
education or training, 20% on study or career 
guidance, 16% on internships and 5% on rec-

2 Komisja Europejska (2014). Special Eurobarometer 417: 

European Area of Skills and Qualification. 

ognition of skills.
After getting an insight into some data on ca-
reer guidance in Europe the workshop partic-
ipants were presented a brief overview of em-
ployment components that have changed in 
comparison to late twentieth century. First 
of all, young people today very often work 
in virtual space, which is very different from 
working at the office at fixed hours. Previous 
well-established salaries and benefits are re-
placed by contracts and fees, and young peo-
ple more frequently become vendors and 
entrepreneurs instead of classical employees. 
Moreover, young people nowadays appreci-
ate loyalty to self, personal freedom and con-
trol, as well as identity and respect gained 
through independence, which is often un-
derlined by risk-taking and new labour mar-
ket experiences. However, these new labour 
market experiences are tied to uncertainties 
and have significant impact on individual 
life in the personal sphere, especially with 
regard to leisure time and health. The work-
shop participants were asked to take into 
account all these components and to try to 
think of innovative methods of careers guid-
ance provided by education institutions and 
labour market actors. Their task was to identi-
fy innovative practices in career guidance by 
listing their names, target groups, methods 
and implementation bodies. The aim of this 
exercise was to: 1) enforce mutual learning; 
2) exchange good practice examples on in-
novative career guidance techniques; 3) raise 
awareness of the need for an open education 
system providing employers and employ-
ees options that allow transitions between 
different professions; 4) raise awareness of 
the importance of adapting a paradigm 
that moves away from the concepts of “9-17 
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working hours” and “one career for a lifetime” 
and is ready to embrace lifelong learning and 
new modes of time and space management 
(work from home, mobile work, co-working) 
and 5) raise new questions about innovative 
practices in career guidance.

The workshop participants contributed with 
their examples of good practices conducted 
by non-online methods, but in innovative 
ways, which includes role playing, job-shad-
owing, teambuilding, job fairs, biblio-coun-
selling (Z-factor technique) and “speed-di-
alogues” that matches professionals with 
pupils or students. These methods were 
mainly used by civil society organisations, or 
were delivered as a part of facultative teach-
ing, therefore not being part of public educa-
tional system or public employment service 
provision. The online techniques were mainly 
presented as a part of employment service 
counselling, and included tests on skills, es-
timations of one’s aspirations and advice on 
possible education or employment paths. 
These techniques are open to general public, 
although there are also tests targeting pupils 
at the age of 14. During the workshop good 
practice examples also referred to difficult 
target groups (such as minorities, especially 
Roma minorities) and children with learning 
difficulties. These target groups are some-
times offered counselling and guidance from 
an early age, with an aim to intervene and 
change a course of education and employ-
ment into those that are going to be more 
beneficial for a young person.

The concluding part of the workshop con-
sisted of a discussion about the results of 
the work in small groups and placing these 

results in the context of contemporary so-
cial changes. The workshop participant from 
Hungary gave the closing word: “It is very nice 
to have online tools for career guidance, but 
career counselling should be part of the offi-
cial curricula. Until this happens there will be 
no efficient career counselling”. These closing 
words resonated strongly among the par-
ticipants and sent a strong message about 
the need for a more standardised system 
of career guidance in Europe. Online tools 
give us a myriad of opportunities, but face-
to-face approach should not be neglected 
and should be upgraded offering new tools 
for counselling. Similarly to face-to-face ap-
proach, online tools have to target not only 
young people from 14 years onward, but also 
children at the very beginning of their edu-
cational path. Young people are not only very 
receptive and very apt to online tools, but 
they are also in their most “plastic” age, when 
they reject possibilities that frighten them 
and embrace those that often seem “an easy 
way out”. The society’s responsibility is to em-
power young people and to allow them to 
realise their full potential, which can only be 
done if they get information and guidance at 
an early age. By the age of 14 or 15, despite 
their capacities or aspirations, many young 
people are already stuck in low positions of 
educational system or entering low-quali-
fied jobs, and the counselling system should 
start thinking in line with empowering and 
prevention, not only in line with recovering 
or restitution.
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GOAL AND CONTENT OF THE WORKSHOP

The goal of the workshop was to explain 
and discuss the new cooperation between 
schools, the Office of Social Services, the Mi-
nistry of Labour, the Employment Agency 
and the Jobcenter in the State of Bremen. The 
cooperation was formed in order to provide 
a one-stop-shop, the so called “Youth Career 
Agency”, for young adults at the transition 
from school to an apprenticeship, studies or 
a job. Between them, these institutions can 
offer a lot of measures to help young adults 
to successfully manage this transition and 
find an appropriate occupation – first of all, 
counselling, but even apprenticeships paid 
by the state. However, a lot of young adults 
facing problems to find an apprenticeship 
don’t make use of these offers. That’s why the 
partners discussed new ways to reach out for 
those in need of support.

 
THE WORKSHOP CONSISTED MAINLY OF 
TWO PARTS:

The first part dealt with the cooperation itself, 

its partners and way of cooperating. In a first 
step, the participants were asked to discuss 
which institutions they would try to bring 
together to combine their forces in order to 
develop a meeting point for all young adults. 
In a second step, the process in Bremen was 
explained: who got together, why and how:

While still at school, the young adults are 
taught how to apply for an apprenticeship. 
With the help of their teachers, they have to 
do a traineeship in a company of their choice. 
Of course, the many different professions and 
possibilities are discussed at school, too, and 
schools organize visits to the local Employ-
ment Agency. In addition, guidance officers 
come to schools and offer their services the-
re, too. So, it makes sense that the Ministry of 
Education and the Employment Agency are 
a part of the cooperation. The Jobcenter that 
also offers guidance, measures to prepare for 
an apprenticeship and even apprenticeships 
as such is also a partner of the Youth Care-
er Agency. The fourth partner is the Office 
for Social Services of the Ministry of Social 
Affairs. This institution focuses on helping 

3.6 Get up! How authorities can be attractive to the youth

Ina Mausolf
GERMANY

Participants of the workshop were guided through a case study of Bremen youth: high rate of 
youth unemployment, high rate of young people without a formal career qualification (in compa-
rison to other German States). They had an opportunity to test their own ideas and hear out about 
how young people may be guided toward formal apprenticeship.

WORKSHOP LEADER: INA MAUSOLF

Ina Mausolf (MBA and MA – Personnel Development), since 2009 working for the Ministry of Edu-
cation of the State of Bremen in the department of out-of-school vocational education and tra-
ining (VET) and professional development, mainly supervising the institutions responsible for dual 
VET in different professions, allowing grants for additional trainings in various trades and coordina-
ting the processes concerning the set-up and further development of the Youth Career Agency for 
the ministry as one of the main partners since 2013.
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3 young adults to lead an independent life, inc-
luding finding a suitable way of supporting 
themselves – hence the cooperation with 
the Youth Career Agency. Last, but not least, 
the Ministry of Labour plays an important 
role in the cooperation, offering additional 
apprenticeships, a special guidance service 
that visits the young adults at home if need 
be and organizing the development of the 
cooperation.

The second part of the workshop dealt with 
the problem of reaching those who could 
benefit of the cooperation. Again, the parti-
cipants were asked first how they would ap-
proach the problem. Afterwards, the Bremen 
way was presented so that the participants 
could discuss and compare their ideas and 
those of the partners in Bremen. Bremen 
asked an advertising agency to let their tra-
inees develop a strategy to reach young adu-
lts. The slang is partly not what one is used 
to hear or see and caused strong reactions 
among some of the young adults – mainly 
those who want to choose an academic ca-
reer – and among the companies offering 
apprenticeships.



170

There are major concerns, that in the next 
years, many jobs will get lost through auto-
mation – up to 47% in the US, such as Os-
borne/Frey predicted in their famous Oxford 
paper in 20131.

1 Frey, C. B.; Osborne, M. A.: THE FUTURE OF EMPLOYMENT: 
HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? 

Meanwhile, studies in Germany come to the 
conclusion, that while many jobs will get lost, 
many new jobs will be created on the other 
hand. Though, the personal skill set, which 
will be needed for the new jobs, will be to-
tally different. Above all, better-trained forces 
are required, which were usually developed 
in higher education. However, the whole ed-

3.7 Future of work – and how we get there

Anja C. Wagner
GERMANY

The future of work and the future of learning are changing fast – and some European countries are 
moving too slow to keep track with these changes. Perhaps we all have to think completely new 
with regard to our support structures, to face all those challenges. In this interactive workshop, 
the participants took a closer look at the global changes, caused by digital transformation. After 
a strong insight into different developments, which are affecting the global workforce, I they dived 
into exchanging good practices abd how political actors could react to these challenges. For this 
reason, a kind of informal Design Thinking approach was introduced, and some possible creative 
solutions for shared European network society were collected.

WORKSHOP LEADER: ANJA C. WAGNER 

Dr. Anja C. Wagner deals with global transformation in the digital age. In the last two decades, 
she managed numerous digital education projects for (big) companies, universities, NGOs and 
independent initiatives. There are also ten years of teaching and research in universities. She is 
considered a creative trendsetter and describes herself as an educational transformer. Her purpose 
is to empower individuals, institutions and regions to connect to modern, networked learning 
environments. As an expert at the interface between globally linked work and digital education, 
she focusses on the topics of user experience, education policy, workflow management and our 
future in a networked society. To this end, she likes to rely on her growing (online) network to 
develop new formats, online courses, e-books and community networks as well as practicing Cit-
izen Science. Today, she offers studies, lectures, consulting and various online projects under the 
umbrella of FrolleinFlow GbR. ununi.TV with its FLOWCAMPUS is one of these online projects. 
Together with a multitude of innovative peers, she set up a series of initiatives to create a modern 
educational network. In summer 2013, Anja was able to win the first Crowdfunding pot for an ed-
ucation start-up in the German-speaking world. In the meantime, FLOWCAMPUS emerged to an 
innovative network of interdisciplinary, creative people, bringing together the needs of small and 
medium companies with the networking skills of the creative class. Further information: http://
acwagner.info

“The Times, They Are a-Changin’.”
Bob Dylan
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ucation system isn’t prepared for the digital 
age as well.

In addition, all companies are now compet-
ing in the global “war for talents”, due to the 
digital developments in the global creative 
network society. Jobs can now be organized 
decentralized, automated and in a linked 
way. They do not have to work on the spot. 
Unfortunately, only a few people seem to be 
prepared for this massive transformational 
change.

So, the future of work and the future of learn-
ing are changing fast – and some European 
countries are moving too slow to keep track 
with these changes. Perhaps we all have to 
think completely new with regard to our sup-
port structures, to face all those challenges.

The goal of this workshop was to take a clos-
er look at global changes, caused by digital 
transformation. After a strong insight into 
different developments, which are affecting 
the global workforce, we dived into the main 
drivers of these developments, how they 
will affect the labor market in Europe as well 
and how people are already organizing their 
learning cycle in the digital age. To the end, 
we discussed some good practices, how we 
as a society can build supporting infrastruc-
tures for those digital people.

TO OUTLINE THE MAIN DEVELOPMENTS:

 v Global disruption will occur through mas-
sive digitalization in all industries: Plat-
forms, Software, and Deep Tech are rev-
olutionizing the whole world economic 
system in three global waves. Afterwards, 

the entire socio-economic system will no 
longer be recognizable as we knew it, as 
we will live in a networked world society.2

 v The attractiveness of these changes for 
the people rests on various developments 
(demographic, technological, cultural), 
which come together to create the mo-
mentum, which new digital solutions are 
welcomed and embraced – or whether 
they don't touch the desired user experi-
ence.

 v As the socio-cultural movement from the 
1970s takes place and finds its expression 
in the values of the World Wide Web, peo-
ple now embrace those developments, 
which emphasize radical inclusion, gifting, 
a non-commercial, civic responsibility, rad-
ical self-expression and so on. The world is 
moving closer together and a global net-
work culture is developing by the way.

 v While technological progress is getting 
faster over time, the visions, of how we as 
a world population should live together in 
a sustainable way, are getting real purpos-
es of companies, which thrive the changes 
now to the orbit. Diverse disruptions are 
following these developments at the mo-
ment:

 v First, we can recognize a reorganization of 
the industries. It will no longer be arranged 
around branches, because in the future, it 
will be arranged around needs. For exam-
ple, we will have ecosystems around mo-
bility, food, housing, wellness and so on. 
And different businesses will bring value 
to these needs in a networked way.

 v Second, the industries will be deeply af-

2 Castells, M.: Network society (2011) – https://en.wikipe-

dia.org/wiki/Network_society 
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fected by Artificial Intelligence. Maybe you 
have heard about Deep3, it’s a new trans-
lation platform made in Germany and it 
delivers really great results due to neural 
networks. Translators – already under pres-
sure because of all those translation plat-
forms, which work with collective intelli-
gence – will soon be more or less replaced 
by machine learning.

 v Third, we see the rise of the network so-
ciety at global, regional, institutional and 
private levels. That means, every business 
and every single person can work wher-
ever he or she wants. All working relation-
ships are now exchanged on platforms 
and social networks.

 v Fourth, new workflows and new work cul-
tures such as home office, open spaces 
and so on4 what employees expect from 
their employers. Half of the young people 
said they expect to work in the home of-
fice for at least half of their time. Consid-
ering the shortage of skilled workers in 
some sectors, there will certainly be soon 
a change of thinking in this area.

 v Lastly, lifelong learning already takes 
place in social networks. Because the for-
mal education processes are too slow to 
come up with the rapid speed of the so-
cio-economic developments, people are 
self-organizing themselves to qualify their 
skillsets.

3 https://www.deepl.com/translate
4 Weitzel T. et. al.: RECRUITING TRENDS 2015, Univer-

sität Bamberg https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/
uni/fakultaeten/wiai_lehrstuehle/isdl/Recruiting_
Trends_2015.pdf

WHILE PEOPLE ARE ALREADY MANAGING 
THEIR MICRO-LEARNING BENEATH THE OF-
FICIAL EDUCATION SYSTEM, THE CONSE-
QUENCES FOR THE LABOR MARKET ARE 
MANIFOLD:

 v Formal qualifications play less and less 
a role in the job market, at least for knowl-
edge workers.

 v In the future, tasks are given to networks, 
so they can work on it in a collective way.

 v We will see an increased mobility on all 
sides – that means, some jobs will be done 
by teams in overseas, others will be inter-
cultural teams and so on.

 v As every company will be a media compa-
ny in the future, even SMEs, we will have 
a lot more competition for attention to 
win talented workforce or customers – 
and that means, we will see an immensely 
increase in content.

 v And as a consequence, we need much 
more personal responsibility by the indi-
viduals – they have to come up with what 
they think will help them to support their 
talents in a changing world.

NEW POLICY INFRASTRUCTURES 4.0 ARE 
NEEDED, TO SUPPORT LIFELONG MICRO 
LEARNERS:
 

 v In early 2016, we have presented an idea,5  
to give people a clear budget, which they 
can use for their own learning. We called 
it a “Universal Learning Income”. People 
have to choose themselves, what they 
want to learn, without any bureaucratic 
conditions.

5 Laurençon, A.; Wagner, A.C. et. al.: #Belgut – das be-
dingungslose Lernguthaben http://flowcampus.com/
input/belgutdas-bedingungslose-lernguthaben/
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 v The German Ministry of Labour took over 
the idea and recommended it in the 
Whitebook “Work 4.0”6 as a policy issue for 
the future of work. They have recognized, 
that we must overcome the top-down 
planning to guide people to where the 
public state thinks, people are needed. It 
will no longer work that way.

 v On the other side, we can recognize, that 
there are new rooms coming up from 
different initiatives, where people work 
together in self-organized teams, e.g. 
CoWorking or MakerSpaces, Urban Gar-
dening Projects, Repair Cafes or even Li-
braries, which are searching new ways to 
support lifelong learners. I think, we have 
to support those people and projects, so 
people come together in diverse environ-
ments, to work and learn and find new 
ideas interdisciplinary, what they can do in 
a meaningful way.

 v  In the end, the job of political supporting 
institutions will be to help building plat-
forms, different clouds, free content, good 
analytics and technical support “as a ser-
vice”. It will be a totally new way of guid-
ance, I think.

 v One good example could be Bob,7, the per-
sonal job coach, implemented in France to 
help support job seekers with big data. It is 
a new way of public-private-cooperation 
to come up with those new challenges in 
the 21st century.

In the end, there was a good discussion on 
how the European countries can keep track 
with those fast running changes. All partici-

6 BMAS: White Paper Work 4.0: http://www.bmas.de/EN/

Services/Publications/a883-white-paper.html
7 https://www.bob-emploi.fr/

pants seemed to be open for really new, cre-
ative solutions for our shared European net-
work society. It was a lot of fun!
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“BUILDING A CAREER STARTS WITH DISCOV-
ERING WHO WE ARE”.
 
In my 90-minute long workshop I intended 
to show the participants how we can help 
the young generation enter the labour mar-
ket. During the workshop we touched some 
aspects of the generational issues and the 
communication gap existing between the 
generations. We talked about the “VUCA 
world”, the characteristics of the world we 
are in, and finally I presented a method – the 
so-called bibliotherapy, which I truly believe 
could be used in personal development of 
the youth in our continuously changing en-
vironment.

The workshop started with a word associ-
ation about the term, the label, the phrase 
“young generation”. Not surprisingly, most 
associations were rather negative. We usually 
hear a lot of negative things about this gen-
eration. Soon, more and more young people 
of this generation will be active in the labour 
market. One of the most common questions 
asked by leaders now is how the young gen-
eration could be motivated e.g. at work, and 
how to communicate with them?

The Generation Z (who were born after 2000) 
have grown up in technology. GenZ is the 
first „global generation”. They live in the „glob-
al village” – they dress the same, eat and drink 

3.8 Inventing or discovering myself?

Erika Juhász
HUNGARY

Developmental bibliotherapy – bibliocounselling, biblioguidance – generally refers to the use of 
literature to help people recognize and understand themselves, cope with problems or changes 
in their lives, and to promote personality growth and development. The underlying premise of 
bibliotherapy is that clients identify themselves with similar literary characters, while making an 
association that helps them to release emotions and gain new directions in life at appropriate 
times. With a bibliotherapy module built into the college curriculum, students can be guided 
through stages of, for example, career management. It may empower them to: achieve their gre-
atest potential by recognizing and understanding themselves, gain the knowledge of what to 
expect as an employee and find out examples of how others have dealt with the same concerns. 
The interactive workshop introduced the method itself and some of the techniques used in a bi-
bliotherapy session.

WORKSHOP LEADER: ERIKA JUHÁSZ  

Erika Juhász graduated from the Corvinus University in Budapest in 1989 as an economist specia-
lizing in foreign trade, marketing and investigation of customer behavior. She completed post-
graduate studies in organizational development and she is also a qualified biblio-therapist. After 
graduating, she joined one of the first international recruitment agencies in Budapest, where she 
participated in the introduction of “headhunting” services to the local market. She contributed to 
various search and selection projects encompassing banking, IT, telecom, FMCG industries, and 
the financial services sector. She is guest lecturer at prestigious universities in Hungary, teaching 
courses in HR, Career Management and Communication.



175

the same stuff, listen to the same music, have 
the same idols. They are never without their 
phones. Long conversations stress them out. 
When they are distressed they need their 
phone, they reach out to connect with the 
other people. Digital communication, that is 
real time, transparent, global, and collabora-
tive communication, has become the new 
norm for Generation Z.

Because of technology we have lost our abili-
ty to communicate – even generationally.

In our deeply technologized environment it 
is hard to find relevant information, hard to 
find and manage real human relationships, 
hard to learn competent patterns and an-
swers, and hard to value and share emotions.

And in our VUCA (volatile, uncertain, complex, 
ambiguous) world we are dealing with an en-
vironment where change is great, where the 
future is less predictable and where we deal 
with lots of options which vary.

In these circumstances it is crucial to improve 
students’ social and emotional skills, prob-
lem-solving skills, empathy, tolerance and 
independent way of thinking. We have to 
help them find their own way in their career 
management.

It is also high priority to improve students’ 
self-expression, oral communication skills 
and self-management. These are essential 
before entering the labour market. Therefore, 
we need to find what is naturallyright with us 
and build on it, and realise weaknesses which 
(must be) should be managed.

An excellent tool for strenght-based devel-
opment can be bibliotherapy.

The term bibliotherapy derives from the 
Greek words for „book” (biblion) and „healing” 
„supporting” (therapeia). It is a branch of the 
art therapy.

Bibliotherapy is the use of reading books, 
stories and poems creatively, to make people 
feel better in themselves, about themselves 
and about others.

And it has roots back in the past. „Poetry and 
drama play out dangerous emotions”, said Ar-
istotle. „Literature can help relieve and restore 
the troubled mind.” as Freud mentioned.

Bibliotherapy can help readers gain insight 
into themselves by connecting with char-
acters and values. Literature can be used as 
a tool to enhance the wellbeing of people’s 
lives.

In the bibliotherapy session the reading of 
the literary text is followed by a group dis-
cussion facilitated by the bibliotherapist’ and 
by the group members’ questions and (self-) 
reflections. Group members can share their 
ideas and feelings. From this viewpoint one 
of the main questions of bibliotheraphy is 
why a certain person responds to the text in 
a way as s/he does.

The aim of the group therapy / counselling is

 v to elicit change in the attitude and behav-
iour of the readers,

 v to enhance their problem-solving skills,
 v to increase their resourcefulness,
 v to show participants that they are not 
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alone because the others have the same 
concerns or problems.

The main goal is positive life-change and 
personal development. Group interactions 
might lead the person towards new attitudes 
and new motivations for actions.

The 3-month long programme organized for 
university students consisted of seven bib-
liotherapy sessions which were built in the 
’Career Management’ course. The group work 
focused on the participants’ development: 
self-awareness, problem solving skills, adapt-
ability, empathy and stress reduction.

The aim of the group was:

 v to prepare students for their first career step,

 v to face challenges and traumas during the 
process of their job search,

 v to reduce fears and stress of the upcoming 
„unknown” situation.

As a bibliotherapist, my aim was to make 
them evoke and share their experience in an 
intimate, warm and non-directive profession-
al frame which was based on acceptance and 
trust, and I handled them as equal partners.

I usually applied warm-up activities, „lead-in” 
games such as association cards or photos to 
map up their current emotions. This was to 
help them open up and get involved in the 
„here and now”. The trustful atmosphere was 
encouraging and as a result the group mem-
bers started to talk more freely.

In a nutshell a bibliotherapy session works as 
follows: a small group of people (usually less 
than fourteen) listens to the facilitator reading 

out the literary text. Then the group facilitator 
asks questions to which the group members 
respond. The only rule „no judgement of each 
other, just giving feedback” is crucial. With 
questions you can gain insight into a general 
and personal level, e.g. the group discussion 
is about the stories, the memories, feelings, 
emotions that the text evokes. This helps to 
understand different perspectives and the 
universality of problems, and gives alterna-
tive solutions for problem-solving. Finally, the 
group tries to draw an essential „take-away” 
message from the session.

While working together in a bibliothera-
py group, students learn about themselves 
and understand that they are not alone with 
their problems and concerns. What they can 
also gain is to learn new or alternative prob-
lem-solving strategies and techniques in 
dealing with problems. Dealing with career 
issues supports their empowerment based 
on their understanding. Emotional changes 
can also be described as development of em-
pathy, more realistic self-image, respect and 
acceptance of others.
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DISTINCTIVE SKILL AS A PART OF CAREER 
PROJECT 
 
Competencies and their recognition are cru-
cial in the process of designing educational 
and professional careers. They also play an 
important role in the search for employment. 
Employers use recruitment procedures, 
which aim is to determine how likely the can-
didate's declared competencies will be re-

vealed in their professional activity. Thinking 
in terms of competence should also be used 
in the career counseling process. A compe-
tence pyramid model can be helpful here, 
where competence is analyzed on four levels. 
Level one is basic (primary) competencies. 
These include such skills as writing, reading, 
counting, but also those related to ICT. Sec-
ond level is soft skills. This group includes all 
social, interpersonal, personal culture com-

3.9 Distinctive skill as a part of career project

Małgorzata Rosalska
POLAND

The aim of the workshop was to indicate the importance of distinctive skill in the general compe-
tence profile strengthening the opportunities on the labour market. Distinctive skill is shown as 
complementary to soft and professional skills. The first part of the workshop presented 3 selected 
theoretical assumptions about the possibility of using the concept of distinctive skill in educatio-
nal and vocational counselling. This approach enables to highlight the importance of individual 
commitment and personal responsibility for the quality and level of individual career projects. The 
practical aim of the workshop was to identify methodological solutions for building reflectivity 
on one‘s own resources and the responsibility for developing and strengthening them. Practical 
methodological suggestions devoted to recognizing own distinctive skills, designing strategies for 
own development and presenting them on the labour market will be trained. In this context, the 
roles and tasks of the career counsellor were also reflected. The presented methodological offers 
were connected to the aims of career counselling for students of vocational schools and students 
of higher education.

WORKSHOP LEADER: MAŁGORZATA ROSALSKA 

Małgorzata Rosalska, Ph.D., educator, career counsellor, researcher. She works at the Adam Mic-
kiewicz University in Poznań, at the Department of Continuing Education and Career Counselling. 
She specializes on career counselling, academic advising, lifelong learning and educational policy. 
Participant in many research and training projects for educational institutions, non-profit organi-
zations and job market institutions. As part of a university course, she runs diagnostic procedures 
in career counselling, methodology of educational and vocational guidance and career develop-
ment. She works with schools to develop and deliver guidance programs. Author of counselling 
and academic advising projects for college students. She also works with doctoral students to 
strengthen their career capital. Author and co-author of numerous publications on counselling, 
including "Diagnostic Workshop of a Career Counsellor" (2012), "Between School and Labour Mar-
ket. Career counselling for vocational schools " (2012), "How to use creative teaching methods in 
career counseling" (2014).
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petencies as well as competencies related to 
moving in the labor market and career plan-
ning. These competencies are conditioned 
by the style of functioning in the labor mar-
ket, the quality of contact with colleagues, 
the professional image. It is worth noting 
that this group of competencies is trans-
ferable. They are needed in all professions, 
industries and do not depend on the level 
of education. The third level is occupational 
competence, specific to the industry and the 
working environment. This group includes 
those competences that build professional-
ism. These are professional, up-to-date and 
specialist knowledge and high proficiency 
in the performance of professional tasks. The 
level of these competencies is often condi-
tioned by abilities, predispositions and talent. 
It is also important to have a well-used pro-
fessional experience here. The fourth level is 
the distinctive competence characteristic of 
the individual. This is a competence that dis-
tinguishes an individual among other grad-
uates of a particular field and among other 
professionals. This can be specific, scarcely 
available and highly specialized knowledge, 
unique ability, unique experience or practice 
not available to most people in the industry. 
This may be the knowledge of a less popu-
lar foreign language or specialized software. 
Distinctive competence gives an advantage 
on the labor market, makes people stand 
out from the crowd, allows to be noticed 
and positively remembered and is a distin-
guishing trait of the person, its specialization, 
something that differentiate them from oth-
er candidates.
 
Distinctive competence is an important part 
of career development projects because the 

client is responsible for building and devel-
oping it. Often, counseling is built in such 
a way so that the counselled people can be 
offer a broad spectrum of support and infor-
mation, both of substantive, informational 
and emotional nature. This is particularly evi-
dent in the offers aimed at developing basic, 
soft and professional competencies. Clients 
are offered training, workshop, webinars, 
consultations and other forms of individu-
al and group counseling, aimed at realizing 
the assumptions of programmes developed 
by specialists. The client's activity is based on 
the decision which proposal best suits them, 
which they are most interested in and the 
more or less engaged participation in meet-
ings or consultations. In the case of distinc-
tive competence, the counselor's activity is 
minimized. The client is responsible for the 
concept of own competence, its building 
and development. If the purpose of improv-
ing this competence is to build up your own 
career capital, which will make them stand 
out in the labor market, the idea and manner 
of its implementation cannot be pointed out 
and suggested by the counselor. In this re-
gard, the counselor's role is to strengthen the 
proactive attitude of the client towards their 
own educational and professional career. The 
counselor can also assist in analyzing the 
context of the labor market or the character-
istics of the industry in which the individual 
wishes to develop professionally. Help can 
also be offered as a critical assessment of the 
distinctive competence project in the con-
text of the individual and social resources of 
the client.
 
This view of distinctive competence corre-
sponds well with today's ideas of career re-
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sources development. The concept of pro-
fessional capital can be mentioned here. This 
concept was proposed by Andy Hargeaves 
and Michael Fullan in their study: Profession-
al Capital. Transforming Teaching in Every 
School. In this concept, professional capital 
is a function of human capital, social capital, 
and decisional capital. However, the authors 
point to the need to emphasize the differ-
ence in the interpretation of the concept of 
human capital in economic sciences and in 
the educational context. In the area of edu-
cation and counseling, human capital is pri-
marily knowledge and skills that allow you to 
participate, co-create and learn. Social capital 
comprises, in the opinion of the authors, pri-
marily social resources. The third component 
of professional capital – decisional capital is 
defined as ability to make independent judg-
ments1. Capital understood in such a way is 
related to such categories as inner locus of 
control, proactivity, reflectiveness, independ-
ent thinking. Decisional capital refers to both 
thinking and action. It enables to become 
independent from group thinking, the way 
how to interpret the world imposed by the 
media, social groups, but also other edu-
cational institutions and the labor market. 
It allows people to make decisions that are 
focused on achieving individual goals and 
values, lets realistically evaluate your own 
resources and capabilities in the context of 
your intentions. It allows becoming inde-
pendent from school and university rankings, 
labor market forecasts, and graduates' career 
path analysis. That data is still taken into ac-
count, but just as one of the many aspects 
that affect the design of individual career 
paths. 

In counseling, it is important to be able to 

1  Ibidem, s. 93. 

translate theoretical assumptions into prac-
tical solutions that will help achieve desired 
goals. The tests, questionnaires and other 
diagnostic techniques do not work in iden-
tifying or designing distinctive competen-
cies. Methodological approaches are needed 
to reinforce critical thinking of own beliefs 
about both the labor market as well as own 
career resources. During the workshop, two 
methodological solutions could be used. The 
first one is using the Q-sort method, the sec-
ond one involves work on beliefs.

Q-sort belongs to a group of psychometric 
techniques. It involves sorting statements ac-
cording to a previously accepted criterion on 
a particular scale. Its creator, W. Stephenson, 
called it the Q-Technique. Today, it is usually 
referred to as Q-sort. The collection of ele-
ments that are subject to sorting is referred 
to as a Q-set. It can be used repeatedly after 
changing the sorting criterion. This is a pop-
ular procedure not only in education but 
also in human resources management and 
in other areas where the recognition and as-
sessment of individual beliefs and values is 
important2. Q-sort diagnostics can be used 
in many different ways – for example, when 
identifying values, beliefs, aspirations, needs3. 
This technique involves developing a data set 
for sorting and proposing criteria and sorting 
schemes. This way of working is applied in 
both individual and group counseling. Sort-

2 See.: Block J., The Q-Sort Method in Personality Assess-

ment and Psychiatric Research, http://www.psychology.

sunysb.edu/attachment/measures/content/Jack_Bloc-

k_Q-sort_method_book.pdf (10 June 2017) 
3 S. Tate, Q-Sort as a Need Assessment Technique, http://

scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?artic-

le=1020&context=cie_techrpts (10 June 2017) 

G
uidance 4.0. Innovative practices for new

 skills | W
orkshops 

3



180

ing and attributing meaning can take place 
individually or can be done in small groups. 
There are many methodological solutions 
there. What limits this method is primarily the 
creativity and engagement of the counselor 
or teacher.

Apart from the essential diagnostic values, 
the Q-sorts are an interesting methodologi-
cal proposition. They work well in individual 
and group counseling. What follows is a de-
scription of how to use this technique when 
working with a group.

STAGE 1 – INDIVIDUAL WORK
  
The counselor develops a Q-set that is rele-
vant to the topic that they want to discuss 
with clients during the meeting. I suggest 
that such a set contains at least 15-20 ele-
ments. See below the set used during the 
workshop. The subject of the exercise were 
factors determining success in the labor market.

What determines success on the labor market?

 v luck
 v a well-prepared CV
 v contacts
 v higher education
 v vocational education
 v experience
 v age
 v having a trade
 v experience in working abroad
 v personality traits
 v a convenient place of living
 v support from the family
 v financial security
 v creative attitude towards life

 v mobility
 v family situation
 v willingness to learn
 v a well-prepared cover letter
 v the number of courses and training
 v a well-prepared vocational portfolio
 v the ability to be in the right place at the 

right time
 v taking risks
 v the ability to ask for help
 v university prestige
 v a place of living 

Each student receives a card with this set and 
individually, according to his or her own con-
victions, marks the 10 most important ones. 
The aim here is to use reflection on individual 
beliefs about the factors that affect our sit-
uation on the labor market. If the counselor 
does not have a prepared set, the alternative 
is to brainstorm and write all the suggestions 
on the board. Then the factors indicated by 
the participants can be considered as a Q-set.
 

STAGE 2 – SMALL GROUP WORK
 
We divide the participants randomly into 
small groups (5-6 people). Their task is to dis-
cuss and justify individually selected criteria. 
Then we ask them to jointly select 6, which 
they think are the most important, consid-
ering the individual factors they picked. It is 
important to note that participants have to 
determine this set together, that is, it cannot 
be chosen randomly. Each group receives 6 
pages (A5 format). Each of the selected ele-
ments is written on a separate sheet (hori-
zontally, in large, legible letters). Subsequent-
ly, participants are asked to determine the 
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importance of the selected criteria according 
to the following formula. The first criterion is 
the most important, but the second place is 
taken by two equally important factors, the 
third place is three less important elements 
than the ones in the second place, but on 
equal level. Participants must decide which 
factors have greater importance and which 
lesser. This stage of work strongly motivates 
reflection on your own motivations and pref-
erences. Participants in the discussion are 
attempting to justify their own positions. If 
the work is ready, they display the result by 
sticking the pages on the wall or the board.

STAGE 3 – OPEN-DISCUSSION WORK
 
It is only at this stage that the counselor takes 
action. Their task is to facilitate the analysis 
by asking questions. The open-discussion 
work involves the facilitator asking one of 
the groups to present and justify the results 
of the group's work. The counselor asks fol-
low-up questions to learn how different cat-
egories are understood. They check wheth-
er the way of thinking proposed by a given 
group is the only way to interpret a given 
category. This is done by asking whether 
other groups that have indicated the same 
factor think alike, or perhaps have different 
interpretations and arguments. The counse-
lor then encourages other participants to ask 
questions. Next groups discuss their "pyra-
mids" and the counselor focuses attention on 
those categories that appear for the first time. 
In conclusion, the counselor emphasizes that 
there is no correct answer in this exercise and 
that there is no need to search and formulate 
such. What is stressed, however, is that our 

way of thinking and interpreting strongly de-
termines our actions and decisions taken. The 
counselor points out that it is a natural situa-
tion that there are different views, positions 
and arguments in the group and that instead 
of challenging and undermining them, it is 
worth taking an attitude of listening, mind-
fulness and reflection on what consequences 
may arise from individual positions.
 
The second solution proposed during the 
workshop was work on beliefs. These are the 
rules by which we define ourselves, other 
people and the reality. Beliefs are the basis of 
assessment, interpretations and judgments. 
On their basis, we attribute significance 
and value. Sometimes they have the form 
of absolute and conclusive statements. On 
the basis of beliefs, a system of values and 
worldview is built. They are the perspective 
on things, phenomena and processes. It is 
important to look at them in detail, especially 
the beliefs about the importance and role of 
education, learning, work, profession, career 
and success. These beliefs are often unartic-
ulated. They are modeled from the earliest 
years of life and provide a perspective for 
interpreting events. The counselor's job is to 
help to identify beliefs and their consequenc-
es for the way we think about educational 
and professional career. This is not a simple 
task. Beliefs are most often revealed in situa-
tions of crisis and failure. Then, questions are 
asked about the causes, the patterns of ac-
tion, values and attributing meanings. Work 
on beliefs is also relevant in situations of con-
flict (also internal ones) and in the search for 
alternative solutions. A particular moment in 
which it is worth drawing attention to the be-
liefs are the decision-making situations about 
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the next stages of education or the choice of 
profession. Through a well-chosen exercise or 
during a counselling interview, the counselor 
has a chance to identify how the student is 
making a choice. Such recognition gives the 
chance to indicate the consequences of the 
adopted way of thinking and possible correc-
tion of assumptions. Particularly dangerous 
are the beliefs based on stereotypes about 
professions or fields of education. In such sit-
uations, the counseling work may be aimed 
at analyzing the determinants of social pres-
tige and rank of particular occupations.

The following set of beliefs about the relation-
ship between education and work was used 
in the workshop. The analysis did not address 
which of them were appropriate, true and 
which were not. The subject of the analysis was 
reflection on the consequences of particular as-
sumptions for taking or refraining from action 
in the process of implementing career projects.

1. The more certificates we have, the easier 
it is to get a job.

2. We most often get a job through con-
nections.

3. The longer somebody's professional ex-
perience is, the better they should be paid.

4. Working for someone is better than 
working for yourself.

5. The higher somebody's education level 
is, the easier it is to find a job.

6. Being a manager is only suitable for people 
with higher education.

7. Career is primarily about getting promotions.

8. Younger employees should always listen to 
someone who has longer work experience.

9. The more often you change jobs, the more 
attractive you are for potential employers.

10. Right after school it is not worth starting 
your own business.

11. It is better to work abroad than in Poland.

12. Only working in a learned profession can 
give you satisfaction.

13. At work, the most important is money.
14. Finding work through connections is dis-

honest.

15. It is better to have a male boss than a fe-
male one.

16. In the process of applying for work, the 
most important thing is self-presenta-
tion.

17. Do not change your job often.

18. You need to have experience to find a job.
19. At the beginning of the career, you al-

ways earn little.

20. When you start your job, you should not 
set out conditions for your boss.

21. Physical work should be less profitable 

than mental work.

22. The interview is primarily about appearance.

23. Applicants should not ask for money 
during an interview.

24. Large corporations do not respect people.

25. If someone wants it, he can find a job.

During the work on identifying beliefs, it is 
worth to use own sets, appropriate to the 
subject matter of the classes and the real 
needs of the participants of the classes. Both 
this way of working and the Q-sort tech-
nique are excellent for recognizing values, 
aspirations, needs, beliefs. The sets should 
be created in the context of real consulting 
tasks and with respect to current and rele-
vant issues for the advice seekers. The diffi-



183

culty and at the same time the advantage of 
these methodological solutions is that they 
are tools that do not have an answer key. It is 
reflectiveness and competence of the coun-
selor that decides whether they are able to 
use the information from these exercises in 
the counseling process. For some counselors 
it can be difficult and limiting, for others the 
lack of support in interpretation can be an in-
teresting challenge. Thus, these are diagnos-
tic and methodological suggestions for those 
counsellors who value the role of the critical 
interpreter, analyst, and facilitator rather than 
the role of the expert.
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PROMOTING PARENTAL SUPPORT AND VO-
CATIONAL DEVELOPMENT OF 8TH GRADE 
STUDENTS 
 
The importance of family in career develop-
ment (Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2005; 
Whiston, & Keller, 2004) seems to be con-
sensual (Schulenberg, Vondracek, & Crouter, 
1984; Young et al., 2006). Greater parental 
support/engagement is associated with 
higher levels of exploratory behavior (Diet-
rich & Kracke, 2009; Kracke, 2002; Turan, Çe-
lik, & Turan, 2014) and lower levels of career 
indecision (Germeijs, & Verschueren, 2009; 
Guay, Senécal, Gauthier, & Fernet, 2003). 
Furthermore, Young et al. (1997) emphasize 
that conjoint activities between parents and 
children are associated with positive effects 
on students' career development. Parent-stu-
dent activities seem to enhance better ex-
planatory behaviors associated with adoles-
cent’s occupational exploration. In this sense, 
a program of parent involvement was devel-

3.10 Promoting parental support and vocational deve-
lopment of 8th grade students
Suzi Rodrigues
PORTUGAL

In this workshop, participants had an opportunity to learn about a guidance program that actively 
involves parents in their children’s guidance process. This structured programme is composed 
of a set of career dilemmas and each of them consists of a problem-solving situation. During six 
consecutive weeks 8th grade students bring a dilemma home and work on it with parents. In the 
classroom, led by the school psychologist, students present the solutions created at home.

WORKSHOP LEADER: SUZI RODRIGUES 

Suzi Rodrigues holds a Master's degree in Educational Psychology from the University of Algarve. 
She is an intern at the University of Algarve's Psychology Services – Educational Psychology and 
Career Counseling Unit. Her main research interests include contextual determinants (e.g., paren-
tal and peer support) of career development. She recently published – Rodrigues, Gamboa, & Paix-
ão (2017). Parental Support and Autonomy in Career Exploration and Career Indecision, OMNIA 
(Interdisciplinary Journal of Sciences and Arts).

oped. The main purpose of this program is 
to promote parent-child interaction in order 
to further promote career exploration and 
decision-making processes, as well as the 
perception of parental support for 8th grade 
students.

This Program is composed of Career Dilem-
mas. The Dilemmas consist of daily situations 
adolescents experience. Their resolution im-
plies the involvement of their parents. Ac-
cording to our initial expectation (Dietrich, 
Kracke, & Nurmi, 2011; Young et al., 1997), 
the intervention applied to the experimental 
group showed positive results, in the explor-
atory process, mainly regarding environmen-
tal exploration. The results also suggest that 
adolescents’ perceptions about parents’, or 
caregivers’, interest in their career options are 
positively associated with their own explo-
ration behavior (Hirschi, Niles, & Akos, 2011; 
Kracke, 1997; Noack, Kracke, Gniewosz, & Die-
trich, 2010; Paloş & Drobot, 2010). Overall, the 
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results found a major contribution among 
8th grade students and suggest the potential 
of conjoint parent-student activities in other 
levels of education in terms of promoting 
support and investment in career activities 
and a positive effect on child’s career devel-
opment.
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THE SOCIO-EMOTIONAL PROFILE OF CON-
TEMPORARY SCHOOL POPULATION  
 
Emotions circumscribe those complex psy-
chic experiences which leave a multidimen-

3.11 SELF KIT Program: a key instrument for socio-emo-
tional development and academic performance
Adrian Opre
ROMANIA

Based on more than 15 years of experience with cognitive-behavioral counseling programs (CBT 
paradigm), we developed a Rational Emotive Education (REE) program: SELF KIT Program (www.
selfkit.ro). SELF KIT (Social-Emotional Learning Facilitator) is a REBT (Rational Emotive Behavior The-
ory) grounded program focused on improving socio-emotional development and academic per-
formance. In this sense, after a short introduction addressing the theoretical background of the 
program, the presenter ran a training session focused on how to use: a. the SELF Kit components/
materials; b. assessment instruments; c. key practical strategies for an efficient implementation. 
The tips for a real impact of the program on socio-emotional development and academic perfor-
mance was revealed. Samples from the English version of SELF KIT were presented and used in the 
demo training session.

WORKSHOP LEADER: ADRIAN OPRE

Dr. Adrian Opre is a tenured professor in the Department of Psychology of the Babeş-Bolyai Univer-
sity of Cluj-Napoca, Romania. His areas of expertise are: cognitive psychology, personality psychol-
ogy and applications of the cognitive behavior theory/counseling in education and organizations. 
Over the past 15 years, Professor Opre’s preoccupations have focused primarily on the socio-emo-
tional development programs for children, adolescents and emerging adults. 

The most relevant outputs are Self Kit Program (www.selfkit.ro). Adrian Opre has participated, as 
director, coordinator or member, in over 15 national and international research and research-de-
velopment projects. He is the author of 4 books, co-author of 6 books, has edited and coordinat-
ed 6 scientific/professional volumes, 15 chapters in collective volumes, 8 teacher’s manuals, over 
70 scientific studies in scholarly journals. Starting with 2002, Adrian Opre has been constantly 
involved in professional training programs in educational settings. Trained in Rational Emotive 
Behavior Therapy and Counseling (REBT) at Albert Ellis Institute, New York (2000-2004), he is at 
the present international trainer and professional supervisor in REBT/CBT. In this quality he has 
conducted classes, workshops or seminars on Rational Emotive-Education in Romania (more than 
30 000 teachers and school counsellors trained) as well as Selfk Kit seminars and workshops in Eu-
rope (Spain, Czech Republic, Hungary, Croatia, etc) and United States. For more details see: http://
psychology.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/ro/

sional imprint on the way we function. They 
are expressed biologically, cognitively and 
behaviorally, and they always bear the mark 
of subjectivity (Opre & David, 2006). The spe-
cialist literature reveals that, over the past 
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years, disadaptive emotions and behaviors, 
manifested prematurely in children, have 
witnessed a worrying increase. It is relevant 
to mention in this sense the results of surveys 
applied to a large number of parents, teach-
ing staff and counselors in different countries 
and cultures. Research has revealed a world-
wide tendency among the current gener-
ation of children to have more emotional 
problems and social inabilities than was the 
case in the past. They are lonelier and more 
depressed, angrier and harder to control, 
more impulsive and more aggressive, being 
visibly inclined to become anxious in almost 
all competitive conditions. Evidently, children 
who exhibit such manifestations represent 
a real challenge to both parents and teach-
ers. The long-term consequences upon aca-
demic results and on their social integration 
are, in their turn, increasingly more severe. 
The solution to all these problems depends 
the extent to which the young persons’ train-
ing for life is considered adequate by parents 
and teachers (Goleman, 1995). More exactly, 
it depends on the manner in which early ed-
ucation and the first years of school can pre-
vent the installing of such dysfunctionalities. 
Unfortunately, we see that, more and more 
frequently, educational programs leave to 
chance the emotional and social develop-
ment of children, overemphasizing their aca-
demic performance. Often, they are deprived 
of even the most basic emotional training, 
the educational system leaving them dis-
armed in face of reality. This is why we need 
a new perspective regarding what kindergar-
ten and, later, school can do to ensure a com-
plete academic and socio-emotional training 
of children, which would allow them to bet-
ter adapt to the complexity of contemporary 
existence.

THE PREVENTIVE-CORRECTIVE INTERVENTION 
PROGRAMS: A NECESSITY

In the above-mentioned conditions, we re-
gard as fully justified the foremost preoccu-
pation of psychologists and school counse-
lors to find the most viable solutions for the 
prevention and countering of emotional and 
behavioral dysfunctionalities. A close analysis 
of the research conducted in the field reveals 
that, over the last decades, psycho-educa-
tional interventions of the cognitive-behav-
ioral type have proved to be the most effi-
cient means of preventing and/or remitting 
such problems. A number of socio-emotional 
development programs, devised and used at 
the beginning in the United States, Canada 
or Australia, have been employed and adapt-
ed by various Romanian institutions: univer-
sities (Babeș-Bolyai University, University of 
Oradea), afterwards becoming integrated 
into a series of professional training of per-
sonal development programs addressed to 
school psychologists and clinical therapists, 
school counselors, pre-university teaching 
staff or to parents. In order to verify the via-
bility of the translated and adapted versions, 
a number of empirical studies have been 
conducted in kindergartens and schools 
(Vaida, Kallay & Opre, 2008; Cristea, Benga & 
Opre, 2006, 2008; Opre, Buzgar & Dumulescu, 
2013).) These programs have been warmly 
welcomed by their beneficiaries and offered 
conclusive evidence regarding their efficien-
cy and, implicitly, their usefulness. However, 
we have identified, or we have repeatedly 
received feedback regarding some difficul-
ties encountered in their implementation 
in schools or kindergartens. Some of these 
shortcomings have been remedied success-
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fully, thanks to the efforts taken by the train-
ing programs providers to adapt and opti-
mize them continuously, others, however, are 
difficult to eliminate.

In these conditions, we have decided to de-
velop our own alternative program, “SELF KIT” 
(www.selfkit.ro). It is the expression of the 
knowledge and experience that its authors 
have gained during adapting and imple-
menting the classic programs developed in 
other socio-cultural contexts. SELF KIT (SO-
CIAL EMOTIONAL LEARNING FACILITATOR) is 
a psychological and emotional counseling 
program which sets as its major objective 
the development of the socio-emotional 
competences of preschoolers and young 
school children in the Romanian education-
al institutions. It was developed by a team of 
psychologists and teachers from Cluj-Napoca 
with a cognitive-behavioral background (ac-
ademics and practitioners) and has, for the 
time being, two finished and empirically 
validated versions (SELF KIT for preschoolers, 
respectively, SELF KIT for young school chil-
dren). The versions for middle school and 
high school are under development.

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE 
SELF KIT

The SELF KIT Program is founded on the prin-
ciples of the rational emotive and behavioral 
theory (REBT). An expression of the efforts 
and the work of Albert Ellis, this theory has 
become a classic presence in the majority 
of works which approach psychological in-
tervention from a cognitive-behavioral per-
spective. It is based on the premise that the 

individuals’ emotional and behavioral prob-
lems are the result of defective thought and 
understanding of events, rather than of the 
events themselves. This kind of thinking can 
be identified and changed, and its replace-
ment leads to qualitative changes at the lev-
el of the person’s emotions and behaviors. 
Developed around the concept of “assess-
ment”, the theory can be identified both as 
a method of psychological counseling and as 
a philosophy of life. Its central tenets lie at the 
foundation of one of the most efficient meth-
ods of psychotherapeutic counseling to date, 
the rational emotive and behavioral therapy 
(Ellis & Dryden, 1997).

Since its very beginnings, REBT has had a psy-
cho-educational character, being efficient 
both in the treatment and the prevention 
of emotional problems. Beginning with the 
1980’s, the principles of “rational thinking” 
have been the object of some educational 
programs intended for overcoming prob-
lems related to the psychobiological devel-
opment of children as well as for improving 
academic performance. Given the principles 
and structures that govern them, these pro-
grams are covered by the syntagm Emotion-
al-Rational and Behavioral Education (ERBE). 
Emotional-rational and behavioral education 
represents a psycho-educational program 
of preventive and curative intervention ad-
dressed to schoolchildren and preschoolers. 
The central tenet of REBT and, implicitly, of 
any ERBE program, is best illustrated through 
the ABC model of emotional disorders, which 
we reproduce below. 

A B C
activating

event
beliefs about 

the event
emotional and/or 

behavioral
consequences
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A is an activating event (a life event), B rep-
resents the person’s beliefs/interpretations/
assessment of the event, while C is the emo-
tional and/or behavioral consequence of this 
assessment. Most people believe that the ac-
tivating events are those that cause the con-
sequences. However, the theory at the basis 
of REBT holds that the beliefs about the event 
are those that intervene and become critical 
for determining the consequences. If the be-
liefs are rational (that is, in accordance with 
reality and useful), then they result in healthy 
and moderate emotions which help people 
to act constructively in order to attain their 
goals. By contrast, irrational beliefs lead to the 
appearance of negative, unhealthy emotions, 
such as anger, anxiety or depression, which 
prevent people from attaining their goals. 
Ellis believes that these unhealthy emotions, 
which he calls dysfunctional, arise from three 
massive irrational beliefs: (1) I have to do well 
and earn the approval of others regarding 
my achievements, otherwise I am a failure, 
(2) the others have to treat me with respect, 
precisely how I myself would like to be treat-
ed; if they don’t do so, society and the entire 
universe should condemn, blame and pun-
ish them for their lack of consideration for 
my person, (3) the conditions in which I live 
have to be arranged in such a way as to en-
sure that should I obtain virtually everything 
I may wish for in a comfortable, swift and easy 
manner, and that I should not get anything 
that I don’t wish for. These irrational beliefs 
are conducive to entirely unproductive at-
titudes, such as: a) lacking self-worth (“I am 
a worthless person if I do not do best and do 
not gain the appreciation of the others just 
the way I want it”), b) exaggerating (“It is ter-
rible and frightful if I don’t do as I should”), 

c) intolerance (“I can’t stand the things that 
happen to me and which shouldn’t have 
happened”). Well, it is precisely these cogni-
tive peculiarities that are responsible for the 
majority of disadaptive emotions and behav-
iors that parents and teachers notice in the 
children whose education they are respon-
sible for. Being aware of the acute need for 
instruments and strategies of intervention, 
through our program we intend to provide 
help to those who are confronted with such 
problems (teachers, parents, school and vo-
cational counselors, social work assistants, 
etc.)

THE STRUCTURE OF THE SELF KIT

SELF KIT has been devised and structured 
in line with the main dysfunctional emo-
tions for which we have determined a high 
incidence in the educational environment: 
anxiety (fear), depression (intense sadness), 
anger, shame, guilt, jealousy, hurting. For 
each of these unhealthy emotions and the 
associated behaviors, we have developed 
one or more intervention modules. A module 
consists of the following components: a sto-
ry (the central element of the module), one 
or more thematic activities, poems, songs, 
riddles, crosswords, games and at least one 
formative sequence of an academic character 
included in a mini-encyclopedia. In addition, 
in order to help teachers in the preliminary 
and quick diagnosis of these emotional dys-
functions, we have devised a grid for identi-
fying and assessing the behaviors associated 
with them.

Through the structure, content and applica-
tion strategies, SELF KIT has been conceived 
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in such as manner as to be perfectly aligned 
with the socio-cultural and curricular particu-
larities of the Romanian educational system. 
Moreover, the typology and difficulty of the 
activities have been adapted to the speci-
ficity of the cognitive and socio-emotional 
profile of children of different ages. In this 
manner, we are convinced that our program 
succeeds in reducing and even eliminating 
the shortcomings of other programs. The 
preliminary data we have collected through 
pilot-studies constitute solid arguments in 
favor of the ecological viability and validity 
of the intervention packages of our program.

The stories in each module have been con-
ceived in such a way as to include in their 
content all the elements of a sequence of 
REBT psychological counseling. More exact-
ly, the main characters (usually, children’s fa-
vorite animals or children of the same age as 
those to whom the story is intended) faith-
fully play the role of the “client” (as children 
who have emotional and behavioral difficul-
ties), respectively, of the “counselor”. First, the 
preamble of each story presents the general 
context in which the central events of the 
narrative will unfold and the characters are 
introduced to us. For a start, they are de-
scribed only in general lines, mainly in terms 
of their physical features and social status, 
without reference to their way of thinking 
and action. The second sequence highlights 
the “client’s” negative dysfunctional emo-
tional experiences and the associated dis-
adaptive behaviors. The emphasis then falls 
primarily upon the irrational ideation which 
has caused these problems. From this mo-
ment, the “counselor” steps in, helping the 
client to establish the connection between 
the emotional and behavioral dysfunctions 

that have been experienced, respectively, the 
personal thoughts behind them. It is also the 
counselor who teaches and helps the client 
to dispute (make vulnerable / lessen) the irra-
tional convictions, suggesting different strat-
egies and techniques for disputing them. 
Motivating the client to use these strategies 
is done by highlighting the benefits result-
ing from disputing them and, implicitly, from 
the cognitive restructuring produced by the 
respective strategy. There follows a test-se-
quence in which the therapist checks if the 
client has understood and applies correctly 
the disputing strategies. At the end of each 
story, the SELF dwarf, our key character, who 
symbolizes rational thinking, addresses chil-
dren directly through a message that encour-
ages rational thinking. At the same time, he 
urges the client or the parents to read diverse 
stories from oral literature which we have col-
lected in a distinct volume. These stories are, 
in their turn, saturated in rational messages 
and, we believe, they help children to test 
the ecological validity of the strategies with 
which they have become familiarized by 
reading the central story of the module.

The two volumes of stories (Opre, coord. 
2010,2012) can also be used separately 
from the rest of the components of the kit, 
as evening readings (by parents) or in kin-
dergarten/classroom (by the kindergarten 
or school teacher). Reading is followed by 
analyses, together with the children, of the 
problems with which the characters of the 
story have been confronted. The emphasis of 
these analyses should fall, above all, upon the 
main character’s defective manner of think-
ing, respectively, upon the consequences of 
this type of thinking expressed emotionally 

G
uidance 4.0. Innovative practices for new

 skills | W
orkshops 

3



192

and behaviorally. Afterwards, it is necessary 
to assess and debate the strategies based 
on which the characters have managed to 
replace their irrational (unhealthy) thoughts 
with rational (healthy) ones, insisting, espe-
cially, upon the benefits brought about by 
such a change.

For those who want to maximize the effect 
of such an intervention, our recommenda-
tion is to use the stories together with all the 
other components of the SELF Kit packages. 
Doing so results in a significant increase of 
the prophylactic and curative potential of 
each story. In fact, all the other elements that 
accompany the stories of each module (the 
activities, poems, songs, games, crosswords, 
encyclopedia) are founded upon and guid-
ed by the same principles (the REBT princi-
ples) which have informed us in developing 
the stories too. They continue in a coherent 
manner the theme and message of the cen-
tral story and are explicitly meant to consol-
idate and generalize a realistic and healthy 
mode of thinking in preschoolers and young 
schoolchildren.

The theoretical foundations of the program, 
complemented by a practical sequence 
through which we have illustrated some con-
crete strategies of implementing the versions 
of the SELF KIT program represented the sub-
ject of the workshop organized by us in Bel-
grade, in October 2017, upon the occasion 
of the Euroguidance Cross-Border Seminar, 
2017.
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GOAL AND CONTENT OF THE WORKSHOP
 
The workshop aimed at presenting BOS Career 
– the first Serbian platform for virtual career in-
formation and counselling as a good practice 
example, as well as to point out the benefits it 
brings for the young people in Serbia facing 
transition from the secondary school. Fur-
thermore, through this workshop participants 
were introduced with the basic principles 
of career guidance as applied by BOS Career 
team, the main results and some challenges. 
Within this interactive workshop setting, par-
ticipants also had the opportunity to improve 
their online counselling skills through practical 
exercises.

 
THE CONTENT OF THE BOS CAREER
 
The web service BOS Career (www.karijera.
bos.rs) was launched in 2010 as the first free 

3.12 ICT Platform for Inclusive Career Services: Virtu-
al Counselling in Serbia
Jelena Manić Radoičić and Tamara Stanojević
SERBIA

Facilitators presented the first Serbian platform for virtual career information and counselling as 
a good practice example and web service awarded on many occasions. The benefits for the young 
people in Serbia facing transition from the secondary school was pointed out. Furthermore, facil-
itators elaborated on the principles guiding their practice of online career information and coun-
selling, results and remaining challenges. Interactive workshop setting provided an opportunity 
for the participants to practice their online (e-mail) counselling skills.

WORKSHOP LEADERS: JELENA MANIĆ RADOIČIĆ AND TAMARA STANOJEVIĆ

Jelena Manić Radoičić is Employability Program Manager and BOS Karijera author and editor in chief 
within the Belgrade Open School. She has more than 10 years of experience in career guidance and 
counselling, both as an expert, career centre coordinator and project manager. 

Tamara Stanojević is a psychologist and chief career counsellor within the BOS Karijera of the Bel-
grade Open School. For the previous 5 years she has worked with young people facing career tran-
sition, but also as a trainer in career counselling for the secondary school teachers. She is a certified 
REBT counsellor.

online system in Serbia for high school stu-
dents and other young people which pro-
vides self-help online tools and assistance in 
career decision-making. The platform con-
tains the following sections: Self-assessment 
questionnaires; Database of occupations; Ad-
dress book of universities, faculties and VET 
tertiary schools; Interactive form of career 
action plan; CV Builder; Online career coun-
seling box; Articles on career development 
and entrepreneurship and diverse career 
handbooks.

BOS Career was awarded on many occasions. 
In 2012 it was awarded as successful on the 
.rs national domain by the Register of nation-
al Internet domains of Serbia and in 2016 it 
won a special prize as an example of good 
practice in career guidance by Euroguidance 
Serbia.

The architecture of the portal is such that it 



195

contains interactive tests of skills, interest and 
traits, written in the language of situations 
that may be close to an average high school 
student. Based on the test results, the user 
is suggested several alternative occupations 
with their detailed descriptions. Within the 
descriptions of occupations, the user is of-
fered some links to the corresponding edu-
cational pathways. In this way, the user gets 
several options for career development, and 
he can virtually choose one or two of them 
and integrate it into his online career action 
plan.

The second part of the workshop was ded-
icated to the overview of the theoretical 
framework underlying the BOS Career archi-
tecture and the online counselling service. 
Facilitators presented a four-stage model of 
career planning called DOTS1 that has been 
adapted accordingly and used by the BOS 
team.

Participants were then briefly introduced into 
the main principles of online career counsel-
ling. They openly discussed about the areas 
in which online counselling provides effi-
cient service, how it helps clients to get bet-
ter information and insights, sometimes even 
make career decisions and develop strategies 
in line with continual reflection of their pro-
fessional development and of their charac-
teristics.

The final part of the workshop was an inter-
active setting, in which participants had the 
opportunity to practice their online (e-mail) 

1 Decision, Oppurtunity, Transition, Self Awareness. The 
model is adapted based on the one designed by Tony 
Watts and Bill Law in 1977.

counselling skills. The participants were di-
vided into small groups and each group 
got a real example from practice. The exam-
ples were in the form of e-mail questions 
that young people asked career counsellor 
through the BOS Career platform. After the 
deliberation in smaller groups, the practi-
tioners elaborated their answers and through 
discussion with a facilitator talked about dif-
ferent approaches in answering these ques-
tions, limitations of online counselling and 
different challenges young people face.

Many practitioners were more in favour of 
traditional one-on-one counselling, but 
they agreed that young people nowadays 
feel much more comfortable in online com-
munication setting, since that makes them 
sometimes more open to talk about the chal-
lenges they face. That puts challenge on us as 
career counsellors to develop innovative ap-
proaches to be able to successfully address 
the career related dilemmas young people 
face through the usage of ICT.
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HOW TO DEVELOP CAREER MANAGEMENT 
SKILLS USING ICT?
 
Information and communication technology 
(ICT) is becoming one of key elements in career 
services. Although there is a consensus among 
practitioners about the need to develop online 
services for career guidance and counselling, 

3.13 How to develop career management skills using ICT?

Ana Janković Barović and Marija Jovanović
SERBIA

During this workshop the facilitators presented an example of an online Career management 
skills course, designed for students at the University of Belgrade, set up on the Moodle platform. 
Participants were introduced to the structure of the course, content, methods and activities that 
are specially designed and developed to suit the nature of self-guided learning process of adult 
learners. Emphasis was put on some examples of course activities such as self-assessment tools, 
exercises and tasks which enable students to get an insight in their potentials, career options and 
to master self-presentation skills essential for job search process or moving to next step of career 
development.

The overall aim of the workshop was to provide opportunity to discuss challenges in creating 
online courses, advantages and boundaries, to share ideas, to promote creativity, and finally to 
encourage practitioners interested in designing and conducting online courses and seminars for 
career management skills development so they can take advantage of the new opportunities af-
forded by ICT to effectively serve individuals and groups in ways that were not possible in the past. 

WORKSHOP LEADERS: ANA JANKOVIĆ BAROVIĆ AND MARIJA JOVANOVIĆ

Ana Janković Barović is Coordinator of Career Education Programs and career counsellor at the 
Center for Career Development at the University of Belgrade, where she’s been working for six 
years. She has experience in conducting career management skills workshops and courses, as well 
as individual work with students. She graduated from the Faculty of Philosophy, University of Bel-
grade, Department for Pedagogy. Ana is certified psychotherapist and counsellor, devoted to the 
application of constructivist, post-modern concepts in career guidance and counselling. 

Marija Jovanović is Program Coordinator at the Center for Career Development at the University 
of Belgrade. She graduated from the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Department for 
Philosophy. She has nine years of experience in career guidance, student employability, and co-
operation with various stakeholders such as employers, policymakers, and academic community. 
Marija is strongly promoting the use of ICT in career guidance and counselling, and has created 
several webinars, online courses and other online resources and tools in this field.

a significant number of practitioners hesitate to 
use ICT in their work.

Center for Career Development and Student 
Counselling of the University of Belgrade de-
signed the online course “Career management 
skills” for students of the final year of studies who 
are making their first steps towards the transition 
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to labour market. The course is set up on Moodle 
– the open source platform for e-learning.

The aim of the course is to enable students to 
manage their careers, to prepare them for tran-
sition to the world of work, as well as to provide 
support in taking responsibility in their future ca-
reer development.

COURSE OVERVIEW

 v Week 1 Career and employability

 v Week 2 Self-exploration and self-confi-
dence

 v Week 3 Labour market exploration

 v Week 4 Decision-making

 v Week 5 Career planning and goal setting

 v Week 6 Active job search

 v Week 7 CV and motivational letter

 v Week 8 Job interview + onsite job inter-
view simulation (optional) 

SESSIONS OVERVIEW

Week 1 Career and employability

 v Classical and contemporary career theories

 v Personal career comprehension

 v Knowledge and skills in the context of em-

ployability and transition to the world of work

 v Career mindset and employability

Week 2 Self-exploration and self-confidence

 v Self-assessment of interests, motivation, 
skills, abilities –“Profile plus”

 v Forming a detailed image of self as a fu-
ture candidate

 v The concept of self-confidence

Week 3 Labour market exploration 

 v Understanding and using different sourc-
es of information

 v Research of professions and job sectors

 v Overview of positions in which graduates 
of a particular faculty are employed

Week 4 Decision-making

 v Career decision making process

 v Values that direct decisions

 v Developing career alternatives

Week 5 Career planning and goal setting

 v Process and elements of career planning

 v Goal setting

 v Long term and short-term goals

Week 6 Active job search

 v Active job search methods

 v Use of the Internet in job search

 v Networking in job search

 v Proactive self-presentation

Week 7 CV and motivational letter

 v CV and motivation letter – successful 
self-promotion

 v Content and forms of CV and motivation 
letter

Week 8 Job interview + onsite job interview 
simulation (optional)

 v Successful preparation for self-presenta-
tion

 v Frequent job interview questions
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 METHODS AND TECHNIQUES

Methods and activities on the course are spe-
cially designed and developed to suit the na-
ture of self-guided learning process of adult 
learners. One of the most important tasks for 
practitioners and e-teachers is to keep stu-
dents engaged by combining of interactive 
lessons, reading and listening materials, vid-
eo clips, powerpoint presentations, surveys, 
self-assessment tools, quizzes, asking open 
questions, giving written assignments, and 
furthermore by providing personal feedback, 
sending reminders and alerts on weekly 
bases. The evaluation showed that students 
needed between two and four hours to do 
all assignments.

The main advantage for institutions of on-
line courses comparing to traditional live 
courses is that they can reach bigger num-
ber of students. It is especially important for 
institutions who work with large number of 
students, or who work with students who 
are dislocated. Online courses are available 
to potentially unlimited number of students. 
But, on the other side, this can be time con-
suming for e-teachers who provide individu-
al feedback on student assignments such as 
writing personal career plan or CV.

For students, one of the benefits is that they 
can learn on their own pace. They can down-
load all the resources and materials and read/
listen lessons as many times they want or 
have need to. This is especially important for 
students who feel more comfortable when 
they work alone, when they don’t have to 
speak up in front of group or share some of 
the assignments which have more personal 
component.

The overall aim of the workshop was to pro-
vide opportunity to discuss challenges in cre-
ating online courses, advantages and bound-
aries, to share ideas, to promote creativity, and 
finally to encourage practitioners interested 
in designing and conducting online courses 
and seminars for career management skills 
development so they can take advantage of 
the new opportunities afforded by ICT to ef-
fectively serve individuals and groups in ways 
that were not possible in the past.
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INTRODUCTION
 
In the contemporary world, using ICT tech-
nologies is something we consider as usual. 
We are used to the idea that having comput-
ers and being online is a common and shared 
experience. With this in mind, practitioners 
from every field of expertise are looking for 
ways to incorporate it into their daily prac-
tice. At this moment, we can recognize many 
ways of using ICT in the field of guidance: 
as a tool, as an alternative and as an agent 
of change (Watts, 2001). Furthermore, the 

3.14 Webinars and online courses as tools in career guid-
ance and guidance for mobility
Ivana Vulić, Sofija Petrović, Ružica Madžarević
SERBIA

In this workshop, participants had an opportunity to learn about webinars and online courses as 
tools for informing and educating individuals about career planning and management. Webinars 
and online courses as tools in career guidance and guidance for mobility are accessible and ena-
ble fast and simultaneous communication with multiple, geographically dispersed users. Also, for 
some target groups, especially young people, the use of ICT has a motivational effect since it is 
a popular and established communication channel in the digital era.

In order to effectively use webinars and online courses in career guidance and guidance for mo-
bility, designing and planning these activities should be carefully carried out. Therefore, the work-
shop activities were focused on these aspects of implementation of webinars and online courses 
through interactive and group work as well as presentation of examples of practices from Serbia.

WORKSHOP LEADERS: IVANA VULIĆ, SOFIJA PETROVIĆ, RUŽICA MADŽAREVIĆ

Ivana Vulić, Ružica Madžarević and Sofija Petrović work on developing programs for career guid-
ance and guidance for mobility in Euroguidance Center Serbia. Ivana Vulić and Ružica Madžare-
vić have backgrounds in psychology, specifically in educational psychology, which they use as 
a source of inspiration to develop programs for teachers as career practitioners as well as programs 
for career guidance of high school students. Sofija Petrović has been implementing webinars, live 
chats and consultations for incoming and outgoing students on mobility for the past three years. 
Also, she was one of the creators of the on-line course Career guidance and counselling which 
introduces career guidance to the secondary school teachers. In the past year Ivana, Ružica and 
Sofija developed and realized numerous webinars dedicated to developing career management 
skills necessary for coping with challenges of transitional periods: from school to work, from ele-
mentary school to secondary school, from secondary school to college, etc.

development of technologies enabled their 
implementation not only in the area of deliv-
ering career information, but also ICT-based 
services for counselling and career education 
which are available as well. 

It can be considered that a desirable outcome 
of every career guidance service is learning 
that manifests as acquisition of knowledge, 
skills and altitudes relevant for making deci-
sions and managing career transitions and 
unpredictable changes. This learning can be 
acquired in many different contexts includ-
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ing the use of Web and Internet technolo-
gies to create learning experiences (Horton, 
2006). This standpoint allows us to interpret 
e-learning as a broad spectrum of activities 
from supported learning to blended learning 
(the combination of traditional and e-learn-
ing practices), to learning that is entirely on-
line. 

On the following pages, we will discuss the 
implementation of webinars and online 
courses in guidance services illustrated by 
examples from the work of the Euroguidance 
centre in Serbia.

WHAT ARE WEBINARS AND ONLINE COURSES?

Different definitions of webinars may be 
found in the literature. One that we find 
suitable for our practice is the one provided 
by Merriam-Webster dictionary: “Webinar is 
a live online educational presentation dur-
ing which participating viewers can submit 
questions and comments.” Distinctive char-
acteristics of a webinar are:

 v It is scheduled in the real time, such as any 
other seminar.

 v Participants have opportunity to be active 
(asking questions, giving comments, etc.).

 v ICT tool is needed to deliver it. There are 
many different webinar applications that 
enable it. Camera and/or microphone may 
be required as well.

 v Depending of the selected application 
different learning materials may be used 
(presentations, reading materials, video 
materials, etc.).

Webinars usually last from 30 to 120 minutes, 
similarly to any class or informative presenta-
tions. For example, we developed webinar 
Culture shock and what to expect during in-
ternational mobility experience for students 
who have just started or will start soon their 
international mobility experience. Webinar 
was structured as 20-minute presentation 
followed by 20-minute discussion which was 
optimal duration for keeping participants 
motivation and attention levels high.

Even though online courses may be deliv-
ered as a series of webinars, the majority of 
them are organized as a series of previous-
ly prepared lectures available to students 
through various applications and platforms, 
for example Moodle.

Depending on the chosen ICT tool, the class 
material may be presentations, videos and/
or reading material. It is important to bear in 
mind that selection of online courses content 
depends on what we want as an outcome 
and what is possible within the selected tool. 
The second important question is how we 
plan to engage students (collaborative space, 
discussion forums, questions for teachers, 
etc.).

One example of online course is our course 
“Introduction into Career Guidance in Sec-
ondary Schools” aimed at secondary school 
teachers interested in the topic. The course 
is available on Udemy platform (https://
www.udemy.com/karijerno-vodjenje) which 
allows users to access this course any time 
from any part of Serbia. It contains 6 hours 
of video materials segmented by topics and 
scenarios of practical classroom activities. 
The Udemy platform enable enables instant 
questions for teachers. While planning the 
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course we focused on:

 v Clearly articulated objectives and out-
comes of the lessons;

 v Developing course structure that facilitates 
learning;

 v Formulating instructions for students that 
help them navigate through the site and 
course materials;

In general, while implementing webinars and 
online courses, we witnessed advantages of 
using these tools:

 v They are a helpful way to reach more users 

and to make service more accessible.

 v They enable fast and simultaneous com-

munication.

 v For some users, such as young people, at-

tending the online activities is more moti-

vating and engaging.

Developing some online activity may be chal-
lenging since it is important to create a clear 
and simple design of the lecture that will fit in 
the application features and respond to users’ 
needs. Therefore, the planning stage is crucial 
and the following paragraphs will explore it 
in more details.

PLANNING AND ORGANIZING WEBINARS OR 
ONLINE COURSES

In order to effectively use webinars and online 
courses in career guidance and guidance for 
mobility, designing and planning these activ-
ities should be carried out carefully. There are 
several steps that an organizer of these activ-
ities can follow in order to host quality and 
effective webinar or online course. 

1. LEARNING HOW TO USE WEBINAR OR ON-
LINE COURSE PLATFORM

When organizing a webinar or an online 
course, the first step is to get acquainted with 
several different platforms available for the 
purpose of organizing these activities. When 
deciding on which platform to use, the fol-
lowing information might be important:

 v What are the tools available within the 
platform?

 v How many people can this platform ac-
commodate (especially important for we-
binars)?

 v Is there an option to record webinar for 
later viewing?

 v How to include participants in a more in-
teractive way (web-streaming audio and 

video, chat, forum, raising hand, live feed)?

Most of the platforms are licensed, so 
cost-benefit analysis might help in the deci-
sion-making process.

After deciding which platform to use, getting 
familiar with tools within the platform is very 
important. The functions of webinar platform 
such as recording, screen sharing, turning on 
camera and microphone are basic functions, 
but there are many other options depend-
ing on the platform, such as chat, discussion 
notes, raising hand, etc. Platforms for online 
courses vary in visuals, but also in options for 
promoting your course on the platform.

An important part of the learning process is 
also learning how to present or host webinar 
or an online course. This is very different to 
holding live presentation or lecture. Imme-
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diate feedback from participants and their 
non-verbal reactions usually are not avail-
able via an online platform. Also, the inter-
action between the presenter/lecturer and 
participants is limited to the use of chat and 
comments option, or conference call that is 
less natural than live conversation and also 
can be technically challenging when more 
participants are involved in discussion due 
to platform overload. Since these technical 
problems can unpredictably occur during 
webinar it is advisable to have a technical 
assistant, a person who is familiar with the 
platform and capable of handling technical 
problems as they occur during webinar.

Because of these differences between online 
and live presentations, hosting or presenting 
on the online platform can be challenging at 
first, so practice is advised.

2. PLANNING THE WEBINAR OR ONLINE 
COURSE CONTENT

 
When planning a webinar or an online 
course, it is important to think about audi-
ences’ needs which may vary depending on 
their age, educational level and transitional 
period they are currently facing.

Therefore, the content of the webinar should 
be adjusted to the target group’s needs. The 
topics that are relevant to primary school stu-
dents entering high school are different than 
those that would be of interest to adults who 
wish to change their jobs or are long-term 
unemployed. The language of the webinar 
and the level of explanation should also dif-
fer depending on the target group’s age. It is 

not the same to hold a webinar for children, 
adolescents or adults etc.

The amount of information conveyed during 
a webinar or an online course should be also 
carefully considered. This varies also depend-
ing on target group, but the general advice is 
that less is more. The overload of information 
can negatively affect attention and motiva-
tion of participants, especially young people 
who are more prone to brief, visual and ef-
fective content. Short, clear and to-the-point 
messages are the best way to communicate 
during webinars and online courses. Those 
messages should also be highlighted with 
the help of some visuals which brings us to 
the next point.

3. PLANNING THE VISUALS FOR THE WEBINAR

Because of the limited channels of commu-
nication during webinar or online course 
(audio-visual) it is advised to use it to pres-
ent webinar or course structure by providing 
an overview of the agenda at the beginning. 
This sets audience’s expectations and helps 
them to follow key points as the topic un-
folds. Considering the abovementioned, 
it is also more suitable to use less text and 
more illustrations, if possible. More frequent 
change of slides can also be an effective way 
of attracting participants’ attention. 

4. PROMOTING THE WEBINAR TO A TARGET 
GROUP

Promotion of the webinar is a very important 
part of the organization and this step should 
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be taken at least two weeks before webinar. 
In case of an online course that is available 
for a longer period at a platform, it should be 
promoted periodically.

Depending on the target group, different 
methods of promotion will be more effec-
tive. Based on our experience with organiz-
ing webinars for secondary school students, 
social networks are a very useful resource for 
promotion, especially for a group of young 
people. Additionally, associations of teachers, 
students, and others who usually have their 
groups on social networks, can be a valuable 
resource in promotion. Similarly to the pro-
motion of any other service, it is important to 
spread information via all relevant partners 
and communication channels. It is important 
to have in mind that it is rather easy for partic-
ipants to forget about an online event, or de-
cide not to show up, as well as it might easily 
happen that they decide to join it at the last 
minute. Therefore, reminding all interested 
participants a few hours before the event can 
be a very effective way of attracting the au-
dience. 

References:
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ICT IN GUIDANCE – WHERE ARE WE TODAY?
 
The introduction of information and commu-
nication technology (ICT) as a key element of 
career guidance services brings significant 
changes to the way career guidance is pro-
vided and perceived by its beneficiaries. This 
change goes well beyond the use of new 
communication channels for synchronous 
delivery of career guidance. If we think of the 

3.15 ICT and gamification: opportunities and challenges 
for career guidance
Tomas Sprlak
SLOVAKIA

The workshop presented an analysis of good practices and attractive ICT and game-based tools 
that stimulate active employment and deliver effective guidance and employment services that 
was realized during the development of a Job Labyrinth online career guidance game. This com-
parative analysis gathers best practices, methodological approaches and tools successfully imple-
mented in Europe in four different categories:

 v self-promotion tools;

 v career matching tools;

 v online resource centers;

 v communication tools.

The interactive workshop presented the beta-version of the online guidance game “Job Labyrinth” 
targeted at NEETs, followed by an interactive and open-ended discussion.

WORKSHOP LEADER: TOMAS SPRLAK

Tomas Sprlak graduated in psychology at Charles University in Prague, experienced in HR consult-
ing and in career guidance using the skills audit methodology (“Bilan de compétences”) in France. 
Directly involved in methodological transfer and adaptation of the bilan de compétences meth-
odology to different national contexts, including training of trainers. Since 2013 he has worked 
in the methodological development of career guidance services and training of counsellors at 
the Central Office of Labour, Social Affairs and Family (Slovak public employment services). He is 
a chairman and founding member of the Association for Career Guidance and Career Develop-
ment in Slovakia. He is also of the board and quality auditor of the European Federation of Career 
Guidance and Bilan de Compétences (FECBOP). 

Together with partners from Italy, Spain, Slovakia and Hungary he has been involved since 2015 in 
a development of an online career guidance game “Job Labyrinth”.

ICT in guidance just as a new way of commu-
nicating with clients (e.g. via telephone, mail, 
Skype), we completely miss the opportuni-
ties of new ways of using career guidance.

There is a growing trend to focus on the de-
velopment of web-based counselling servic-
es. Availability of ICT career guidance tools 
brings many advantages:

 v It increases access to information, namely 
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thanks to labour market information and 
labour market intelligence systems avail-
able to clients in an accessible and ap-
proachable way.

 v Convenience and anonymity – self-service 
tools serve as a good first step that helps 
the client to commence the process of 
self-reflection.

 v Easy to locate services and resources – 
with ICT tools usually developed and pro-
moted on a large scale, the service is often 
easy to find on mainstream web platforms, 
e.g. public employment services websites.

 v Improves/increases cost-effectiveness 
– self-sufficient ICT guidance solutions 
require relatively smaller financial invest-
ment to run and maintain compared to 
face-to-face or distance counselling with 
a real person.

However, even the most developed coun-
selling systems in Europe still report lower 
numbers of clients compared to face-to-face 
counselling. While the community of practi-
tioners has been quick to embrace existing 
and new possibilities the career guidance 
offers, clients are slower in picking up these 
solutions. The level of use of ICT in career 
guidance seems to be in correlation with 
the use of ICT within the general population 
of a certain country or region. Also, age dif-
ferences are evident between the younger 
population that is more likely to access such 
services and the older generation that prefers 
face-to-face counselling. Generations of cli-
ents that grew up surrounded by new tech-
nology (the digital natives) are more likely to 
seek counselling through the new media.

However, there are some limitations that 

hinder the use of ICT in career guidance:

 v Questionable quality of some career as-
sessments and career information;

 v Poor implementation of ICT applications, 
with little attention being paid to user ex-
perience;

 v Confidentiality & security of client records;

 v Lack of counsellor intervention – the 
self-service e-guidance approaches rely 
solely on client’s ability to work with the 
results of the interactive e-guidance sys-
tem;

 v Reduced access for specific populations – 
the digital literacy gap is a real issue and 
in this sense the ICT tools respond to the 
challenge of accessibility of career guid-
ance in a very limited fashion.

Also, the behaviour of counsellors and clients 
changes in an online environment. The body 
language and contextual clues are not pres-
ent. There is the potential for enhanced an-
onymity and the counsellor cannot assume 
the environment of the client.

In general, we have a relatively good over-
view of existing ICT tools and approaches in 
career guidance. There are several possible 
classifications of these tools, e.g. self-pro-
motion tools; career matching tools; online 
resource centres; communication tools. The 
recent study realized for CEDEFOP shows 
a wide variety of tools and approaches used 
in terms of labour market information (local-
ly relevant LMI, tools for collecting informal 
data, specialized LMI databases), outreach 
tools, multimedia tools (e.g. video-databas-
es), e-portfolios and social platforms for ca-
reer guidance. Indeed, ICT tools usually have 
the following functions: 
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1. Provision of information;

2. Providing access to automated interac-
tions;

3. Offering communication either one-to-
one, one-to-many/many-to-one or many-
to-many. (Hooley, 2012)

From the perspective of potential beneficiar-
ies and the process of career management, 
ICT can help the beneficiary to better under-
stand their environment (through getting 
relevant information on opportunities on the 
labour market and training opportunities), 
but also to act (e.g. build a personal portfo-
lio or a professional online presence) and to 
cope with career transitions (take decisions 
and get support from an online community. 
In addition, the role of social media in career 
guidance is increasing. J. Kettunen proposed 
a model of how careers practitioners can 
make use of the social media in their practice. 
On the first level, the social media are used 
for delivering information. The next step is 
to use social media as a medium for one-to-
one communication. On the second level the 
social media are used for delivering career 
services, usually in the form of one-to-one 
communication. However, career guidance 
practitioners should strive for more in order 
to fully use the potential of the social media: 
use them for collaborative career exploration 
by creating pedagogically focused interac-
tive working spaces. Career counsellors are 
increasingly becoming managers of social 
spaces and they need to establish a reliable 
online presence.

Despite these advanced conceptual frame-
works and the richness of information on dif-
ferent ICT tools used in career guidance, the 

research on how the impact of ICT tools in 
career guidance and the perspective of the 
users are lacking.

IS E-GUIDANCE REPLACING COUNSELLORS, 
OR LIBERATING THEM FROM THE PRISON OF 
THEIR OWN TOOLS AND HABITS?
 

When we train our career guidance coun-
sellors at public employment services in 
Slovakia, we focus mainly on how they can, 
through various techniques and approaches, 
foster the active role of a client. For example, 
during the interview, they should apply the 
following rules:

 v Make an introduction – to create trust, to 
connect with the previous meetings, and 
to assure them that we are not judging;

 v Every method that is used is explained 
in adapted language (what are we doing 
and why are we doing it?);

 v If tests are used, the client should have the 
possibility to self-evaluate himself;

 v Information gained from questionnaires, 
self-evaluation techniques, tests, LMI must 
be connected with the real life;

 v The client is encouraged to summarize the 
results and assess himself honestly.

 
These are the techniques that do not only 
foster the active role of the beneficiary, but 
they also contribute to the creation of work-
ing alliance, that is one of the strongest pre-
dictors of success of the counselling process, 
especially in the process of change. It is 
clear that these crucial points can hardly be 
replaced by ICT tools. The over-reliance on 
a self-service e-guidance doesn’t bring the 
expected outcomes. Blended delivery in ca-
reer guidance is a way to go.
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Several blended career guidance / career 
learning delivery models exist (see Hooley, T., 
Shepherd, C. and Dodd, V., 2015). A rotation 
model, where counsellor and client rotate 
between modalities during guidance pro-
cess in a purposeful way based on a clear de-
sign of the process. The flex model is used in 
the context of employment services for the 
most autonomous clients. Most information 
and guidance is provided online, but clients 
can access the counsellors in a flexible way to 
meet their individual support needs. A self-
blend model makes use of a limited face-to-
face time and extension tasks provided on-
line. A good example of this is online personal 
spaces for clients of bilan de compétences 
in France, where the counsellor can select 
personalized activities for the beneficiary to 
do at home. In the following interview, they 
can focus on counselling and results of these 
activities. This delivery allows for a more effi-
cient use of the time of guidance counsellors.

 
GAMIFICATION IN CAREER GUIDANCE – JOB-
LAB GAME EXPERIMENT 

Game-based learning and guidance that fa-
cilitates learning, planning and problem-solv-
ing are great instruments for reaching NEETs, 
and motivating them to learn and to re-en-
gage with different existing support services.

Serious games are adapted to their way of 
processing information (“digital natives”) and 
can also provide them self-directed learning 
opportunity with a real-life engagement (in-
formation of job offices nearby, information 
on available training). Game is a structured 
form of play, usually undertaken for enjoy-
ment and sometimes used as an educational 

tool. Game Based Learning is a type of game 
play that has defined learning outcomes, 
designed to balance subject matter with 
gameplay and the ability of the player to re-
tain and apply said subject matter to the real 
world. Gamification takes game elements 
(such as points, badges, leaderboards, com-
petition, achievements) and applies them 
to a non-game setting. It has the potential 
to turn routine, mundane tasks into refresh-
ing, motivating experiences. Why are games 
potentially helpful in career guidance? They 
allow adapting the information delivery to 
‘’digital natives’’. Digital game-based learning 
has the potential to engage and motivate 
young people. Games also help youth to set 
and work towards planning, problem-solv-
ing, achievement of goals. Serious game can 
encourage users to challenge new topics or 
knowledge and guide young people to dis-
cover their inner self and possible support 
measures around of them.

The Job Labyrinth game was developed 
thanks to an Erasmus+ project, and it was 
designed to analyse the situation of NEET for 
the job offices data process and inform them 
about the Job Offices and other support 
measures (ALMPs). It allows to attract NEETs 
to the system and motivate them to discover 
opportunities around them. The game is de-
veloped with elements of RPG and two levels 
are currently available. It is being tested in 
Slovak employment offices to help the NEETs 
discover different ways of support accessible 
to them. The content is easily adaptable to 
the specifics of a given country. You can help 
us test it on the following link: http://joblab.
cnos-fap.it/
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GOAL AND CONTENT OF WORKSHOP
 
How to find inner motivation of pupils to 
study? How to get them to choose their own 
dream job and start to intentionally prepare 
for it? I consider this to be one of the crucial 
questions of every educator and, moreover, 
a very important question for every career 
guidance practitioner.

3.16 Motivating pupils: Giving teenagers a taste of real life

Tomáš Macko and Ján Smolka
SLOVAKIA

During my teacher stay at elementary school in village Spissky Stvrtok, me and my colleague 
Tomáš Macko, tried to organize more extracurricular projects for pupils of our school to motivate 
them to study. Experiential course for nine-graders which I present in this workshop is one of 
them.

We planned this 5-days course to take place in the beginning of the school year for our nine-grad-
ers in Spissky Stvrtok, as it was their last year of elementary school and had to make an important 
choice with impact on their future in the end of the school year. The whole design of the course 
consisted of 3 days when our pupils had to work in real life jobs and 2 days of reflecting and pro-
cessing activities. The jobs and activities varied as we wanted to show them different aspects of life 
possibilities. The main aims of the course were to motivate pupils for studying, show them what 
they are good at and get the taste of real life and responsibility awaiting them.

This workshop containes basic explanation of experiential education, description of this course 
and its results and practical examples of a few activities which we did.

WORKSHOP LEADER: JÁN SMOLKA
Ján Smolka: I am teacher of P.E. and English at elementary school, instructor of experiential courses 
and successful participant of Teach for Slovakia programme. I have a Master title in Recreation 
and Leisure activities at Faculty of Physical Education, Palacky University. Apart from working with 
youth and being active in Scouting movement for 7 years, I specialize in projects aimed at per-
sonal growth of teenagers, wilderness therapy and outdoor winter courses. I have experience with 
working in rope course centre, commercial teambuilding companies, non-profit courses for Vaca-
tion School Lipnice Czech Republic (member of Outward Bound). For two years, I was a researcher 
at Faculty of Physical Culture of Palacky University Olomouc in Czech Republic. After that, I signed 
for Teach for Slovakia programme, which is a part of a worldwide network Teach for All. I spent 
two years as a teacher at elementary school in village Spissky Stvrtok, where I got the picture of 
the Slovak primary education system and its problems. Meanwhile I started to work as a mentor in 
NGO Dive maky, which is programme aimed to help and support gifted Roma children.

During my teacher stay at elementary school 
in the Spissky Stvrtok village, my colleague 
Tomáš Macko and I tried to organize more ex-
tracurricular projects for pupils of our school 
to motivate them to study. The experiential 
course for nine-graders which I presented in 
this workshop is one of them. In Slovakia, the 
elementary education spans 9 years. Starting 
at the age of 6 and continuing until 15 years 
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of age, children (and their parents) need to 
decide which secondary school they would 
like to continue to, or if they want to continue 
in the first place. This choice is quite impor-
tant as the choice of the secondary school 
will affect their future employability.

We planned this 5-days course to take place 
at the beginning of the school year for our 
nine-graders in Spissky Stvrtok, as it was their 
last year of elementary school, and they had 
to make an important choice that would, ulti-
mately, affect their lives. The whole design of 
the course was spread out into 3 days when 
our pupils had to work in real life jobs and 2 
days for the reflection and processing activi-
ties. The jobs and activities varied as we want-
ed to show them different aspects of life pos-
sibilities. The main aims of the course were to 
motivate pupils for studying, to show them 
what they are good at and give them a taste 
of real life and responsibility that awaits them 
inevitably in the future.

The workshop was composed of two parts:

 v basic explanation of theory of experiential 
education;

 v description of the course, its results and 
practical examples of few activities1. 

THE DESCRIPTION OF THE COURSE

The aims of the course:

 v to give the pupil a chance to become 
aware of his/her strengths and abilities;

 v to change positively their attitude towards 
life – to gain the understanding that they 
influence their life through learning and 
activity;

 v to empower pupils and to encourage 
them to take care of themselves and oth-
ers – to promote self-independence.

 

PREPARATION – DAY 0

The week before the course, we gave pu-
pils an informed consent for their parents 
and a list of things to prepare for the course 
(especially for a stay at the cabin). The day 
before the course we met and they got the 
instructions.

On the next day, they were to be properly 
dressed for work, they are supposed to bring 
some food and drink with them. We had to 
split them into individual jobs randomly, and 
informed them about how to behave and 
how to follow the security instructions.

WORK IN COMPANIES – DAY 1

Objective: Students will find out how real life 
works, gain the knowledge about a real job 
(such as the salary, required qualifications, etc.), 
and they will get to know if they are interested 
in the job.

On the first day, the pupils were asked to do 
manual work, which requires only a basic 
school education or no education whatsoever. 
In the morning, we had an introductory meet-
ing with the pupils at school. Again, we have 
discussed safety policies and how to behave at 
the workplace with them.
After that, pupils went to companies in groups 
(canteen in school, cleaners, farm…). It was im-
portant to take care of safety at work, to ensure 
their drinking regime. Throughout their work-
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ing day, pedagogical supervision was provided. 
Pupils were asked to fill out the questionnaires 
about their job experience, and also to receive 
evaluation on their performance from each 
employer. The employer's assessment was pro-
vided in paper, which he placed in the sealed 
envelope. It was absolutely crucial to motivate 
them all along to work, so they would not con-
sider it a waste of time.

EVALUATION OF THE WORK – DAY 1

Objective: Students will be able to see what 
work they can get with only elementary (pri-
mary) school attainment, and they will find 
out what salary they can expect in such work.

In the beginning, pupils received questions 
about feelings and experiences: How do you 
feel? How was it? We created a space where 
they could express and share their feelings 
and experiences with the rest of the group. 
The pupils then received the same question-
naire as their employer wherein they evalu-
ated themselves and also their work perfor-
mance. It was followed by the opening of 
the envelopes from the employers and the 
comparison of the provided answers. In the 
end, they were supposed to write down their 
ideas to personal diaries. Lottery of jobs fol-
lowed the next day.

WORK IN COMPANIES – DAY 2

The programme of the second day was simi-
lar to the Day 1. First, we met at school where 
the pupils got safety instructions and the 
questionnaire to be filled in. Then, they went 
to companies to which they were assigned. 

Jobs, which they were asked to do this time, 
required secondary or higher education like 
pharmacists, municipality clerks, shop assis-
tants, or teaching assistants.

EVALUATION OF THE WORK – DAY 2

Activity ran in the same way as the Evaluation 
after the Day 1. It was very important for us 
to get to see each one of the pupils at least 
once during the day (as they were scattered 
all around the village), and to make a short in-
terview to motivate him/her. In addition, we 
had to make sure that employers understand 
what they should write in their pupils' eval-
uation forms. Upon completing this activity, 
pupils were informed about what the plan for 
the next day is.

PUBLIC WORKS – DAY 3
 
Objective: Students will come to realize that a per-
son can easily lose their jobs, and to understand 
what it means to be unemployed.

We met with the pupils at a mayor office where 
an employee of the municipality responsible 
for unemployed people took them over. She 
explained to the pupils what the conditions for 
receiving a benefit in the material hardship are, 
and what other public benefits they are eligible 
for receiving. She also explained them how many 
hours they had to work to receive such a benefit. 
Then, the pupils got their work equipment and 
started to do public works. It was necessary for us 
to be in a constant contact with them because 
their desire to work was very low, mainly due to 
the absent meaning behind the work. It was im-
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portant to motivate them, and, at the same time, 
it was an opportunity for them to realize whether 
they want to end up in the situation like this any-
time in the future.

TRIP TO A CABIN – DAY 3

After the public works had ended, we took 
a bus to a village which was near the cabin. 
In this village, we split the group into two 
teams, and gave them pieces of a map. They 
had to find their way on their own to meet 
us at the cabin. After their arrival, we set the 
rules of behaviour, and made the evaluation 
of the first three days.

UNUSUAL SCHOOL DAY – DAY 4

Throughout all modules/courses, pupils could 
get better understanding of the previous day 
and they were asked to reflect upon their ex-
perience. In order to motivate them, they were 
collecting points for activity, correct answers 
and/or for helping others. They could use them 
later on during a big strategic game that took 
place in the afternoon.

First subject – Physical Education

Objective: to warm up and to get energy and 
fun flowing through games.

Second subject – English
Objective: pupils will learn new English words; 
they will understand the message of the song 
(The Time – Pink Floyd) and come to realize that 
it is up to them to make the best use of the time 
they have.

Third subject – First Aid

Objective: to learn new things about providing 
first aid; to learn how to cooperate.

Fourth subject – Mathematics

Objective: to understand the family budget; the 
pupils will learn what they can already do in or-
der to be successful in life; to encourage them 
to be more self-reliant.

Fifth subject – Strategic game Plankton

Objective: students will learn that everything 
they gain now (skills) can be used later in the 
future and that their future depends heavily on 
how they approach work.

Sixth subject – Communication

Objective: students learn to confront their opin-
ions with others; they can analyze their own 
opinions, attitudes.

RETURN HOME – DAY 5
 
On the last (fifth) day of the course, the final 
reflection of the whole course took place, fol-
lowed by the final lunch in a restaurant.

RESULTS

We have created an experience-based per-

sonality development course, i.e. activities 
and a timetable in which we have demon-
strated the use of the experience pedagogy 
in practice. At the same time, we have provided 
a blueprint/methodology of this course so 
that any teacher can incorporate these activ-
ities in his/her practice.
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We have shown that the experience method 
can change the attitudes of pupils and their 
perception of their future job.

To use this course in practice, we recom-
mend:

 v In order to achieve greater effect, work 
with pupils' parents and involve them in 
some activities, or at least talk about how 
good their children are;

 v Extending the stay at the cabin for at least 
5 days, three working days proved to be 
insufficient for processing all experiences.
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JOB SEARCH BY USING SOCIAL NETWORKS 
(FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN)
 
Social media are computer-mediated tech-
nologies that facilitate the creation and shar-
ing of information, ideas, career interests and 
other forms of expression via virtual com-
munities and networks. Social network is an 
online platform which people use to build 
social networks or social relations with other 
people who share similar personal or career 
interests, activities, backgrounds or real-life 
connections (Wikipedia, 2017).

The purpose of career counselling is: 

 v connection between labor market, clients 
and field of education (employers, unem-
ployed, schools and students);

 v choosing the most appropriate profession;
 v searching for the most appropriate em-

ployment;

3.17 “Job search by using social networks (Facebook, Twit-
ter, LinkedIn)”
Katja Plazar
SLOVENIA

Social networks have become an integral part of the lives of people in the information society. Us-
ing Facebook, Twitter, LinkedIn and other tools for online communication today is commonplace. 
This is especially true for the young population, which is considered the most advanced in the 
field of computer science. These networks serve both the creation and nurturing of interpersonal 
relations as well as advertising and other messages. However, with regard to increasing their im-
portance many questions and dilemmas are raised. During this lecture Katja Plazar introduced 4 
rules to follow in order to maximize the effect of social networks.

WORKSHOP LEADER: KATJA PLAZAR

Katja Plazar is working as career counsellor mainly with young unemployed at the Employment 
Service of Slovenia since 2012. She also leads workshops on social networks in job searching. Be-
fore working as a career counsellor she was working in private companies Hervis and Gorenje as 
purchasing administrator for Slovenian and Croatian markets and in sales and marketing for the 
Belgian and Spanish markets. She has Bachelor of science in Marketing and Master of business 
administration, marketing from the Faculty of Economics, University of Ljubljana.

 v acquiring job searching skills;
 v motivation, activation, removing obsta-

cles to employment.

At our Career center in Ljubljana, Slovenia we 
have a short modular workshop Social net-
works, which covers Facebook (information 
about current events, tracking news of com-
panies); Twitter (information about employ-
ment opportunities, networking, following 
business news and relevant organizations; 
LinkedIn (building and maintaining business 
network, getting recommendations, infor-
mation about employment opportunities; 
YouTube (preparing a video presentation, 
getting a wide base of useful advices on find-
ing a job).

Social network needs to be special. If it’s not, 
not even the best advertising methods will 
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help. People get addicted to a social network. 
So much, that they can’t imagine their lives 
without it. Social networks need to go viral. 
Everyone needs to be talking about them, 
tweeting about them, making videos about 
them. Most employers and recruitment 
agencies today are using social media to 
source the right candidates, which means it 
should be a big part of job search strategy. 
On-line social network sites have become 
an essential forum to advertise person’s skills 
and allow job seeker to establish social brand, 
network with people online, identify job op-
portunities, and turn those leads into real-life 
job opportunities.

Even though it has fewer users and shares 
than Facebook, Twitter is a given for every 
industry. Especially for writers, journalists and 
marketers. Twitter’s hashtag feature spreads 
message far and wide. Facebook offers local 
job groups ideally suited to your purposes. Es-
pecially if the job posting is for an entry – or 
mid-level position. Is the industry known for 
its graphic and visual presentation? One needs 
Pinterest and Instagram accounts for careers 
in graphic arts. Does your target audience 
trend toward younger job seekers? It’s time to 
add Snapchat. You may also want to consider 
Tumblr, another youth-centric site. LinkedIn is 
geared toward professional-level job seekers 
and those interested in career advancement. 
And it is a must-have for any job board (Tel-
pizov, 2016).

LinkedIn can be a valuable tool in your job 
search as businesses, recruiters and head-hunt-
ers will use LinkedIn to search for candidates 
for particular jobs and then approach them 
directly (Heathfield, 2017). LinkedIn is not 

a replacement for a conventional CV but it has 
become a very useful, if not essential, comple-
ment to it. If you are, or aspire to be, in a profes-
sional role then you should join, as recruiters 
who receive a CV will check to see if one is also 
on LinkedIn. If one is not, they might assume 
that one is either technologically outdated or 
perhaps has got something to hide.

Twitter is a public platform for people to post 
and exchange short messages. People use it 
to interact with other people or organizations 
they find interesting or useful, including at-
taching links or photos that they want to share 
with their Twitter community. Twitter profile 
should include a professional looking photo, 
an appropriate bio and a link to your CV, Linke-
dIn profile or website. Twitter is much more 
informal than LinkedIn or conventional CVs, 
but you should not underplay your skills and 
expertise.

On Facebook the boundaries between the 
personal and the professional can be very 
blurred, so make sure that you are always 
aware of what information about you can be 
accessed and by whom (Mills, 2013). From 
a career perspective Facebook can be useful 
as it is an easy way to ask your personal con-
nections for information and advice about 
your career or job search and can also provide 
a resource of information on both individuals 
and companies. The informal nature of the 
site, and its interactivity, means that you can 
often obtain information and communicate 
with employers in a way that may not be pos-
sible elsewhere.

I’m presenting you some tips to network your 
way into a new Job. Take the time to update 
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your job skills, previous job accomplishments, 
education. Potential employers, recruiters, 
and hiring managers will be checking out 
your profile, so make sure you’re presenting 
your online self in the best light possible. Take 
a stab at connecting with 5-10 professionals 
in the field you are interested in or are already 
working for companies you are interested in 
working for. Let them know why you’re inter-
ested in their organization or field and share 
with them some brief information about who 
you are and what you do professionally (Brock-
bank, 2015).

Ensure your social media profiles state that 
you are actively job seeking and the type of 
role you are interested in, make sure you use 
keywords, so recruiters can find you.

Follow relevant companies and individuals in 
your industry or network. Initiate conversa-
tions with individuals and companies on any 
interesting topics related to your industry. 
Keep your personal updates and professional 
updates on separate social media accounts.

If you have graduated from a school, training 
program, internship, that means in some way 
you are formally (or informally) a part of an 
alumni network. Take the time to attend any 
local events sponsored by your alumni group 
to engage in some in-person networking. 
Show your face, engage in meaningful con-
versations with people from your past, and 
share with them that you’re seeking a new 
opportunity. Overall, people definitely know 
other people, and through their connections, 
you then become exposed to a whole new 
world of professionals and new job opportu-
nities.

Sources: 

1. Brockbank Bary: Tips to Network Your Way 
into a New Job, 2015 

2. Martin Emmie: 25 colleges with alumni 
who will jump-start your career, 2016

 
3. Heathfield M. Susan: Use LinkedIn for Re-

cruiting Employees, 2017 

4. Mills Corine: How social media can boost 
your professional profile, 2013 

5. Personal Career Management: How to use 
Twitter in your Job Search (URL: goo.gl/
38JhGC), 2017 

6. Telpizov Rodion: Increase Traffic to Your 
Job Board with Social Media Marketing, 
2016 

7. Wikipedia. The Free Encyclopedia. (URL: 
goo.gl/B23cX4), 2017
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Euroguidance Cross-border Seminar 2017, 
Guidance 4.0: innovative practices for new 
skills, was held on October 4-5th in Belgrade, 
Serbia by Foundation Tempus – Euroguid-
ance centre in Serbia in cooperation with 
Euroguidance centres in Austria, Czech Re-
public, Slovakia, Croatia, Slovenia, Germany, 
Hungary, Romania, Poland and Portugal.

The event gathered around 80 participants 
from 12 countries and offered 15 workshops 
led by experts from 11 countries on the topic 
of innovative practices in lifelong guidance. 
National surveys about innovative practic-
es in guidance systems of the participating 
countries were conducted prior to the event 
and on the following pages you can learn 
more about the developments in 11 partici-
pating countries by reading country respons-
es. It is important to note that the national 
survey reflects only the views of the respec-
tive authors (Euroguidance centres and/or 
experts involved in the work) and shall not be 
considered as the official view of the country. 
Please learn more about the structure of the 
survey are the questions sent to each partici-
pating country in the introductory text.

With the topic Guidance 4.0: Innovative Prac-
tices for New Skills, this year Cross-Border 
Seminar focused on new innovative prac-
tices in guidance, especially the ones using 
ICT, aimed at developing career manage-
ment skills, key competencies and other skills 
needed in contemporary world of work and 
living. Guidance 4.0 relates to the 4.0 code 
that is often used in industry, education and 
other fields as a mark of 4th Industrial Rev-
olution. This Industrial Revolution is reflected 
in the use of ICT that aims to bring together 

4.1 Euroguidance cross-border seminar

digital, physical and biological systems in or-
der to maximize human well-being. Its impact 
is recognized because of the numerous, rapid 
changes that shift perspectives and demand 
to adapt and redefine how we understand 
education, labor market, responsibilities and 
world around us.

Cross-Border Seminar initiative was started in 
2005 by Austria, Czech Republic and Slovakia 
with the aim to enhance European cooper-
ation in the fields of guidance and mobility 
and to facilitate networking of guidance 
practitioners and policy makers in the co-
operating countries. In the past years, more 
and more Euroguidance centres have been 
attracted by this successful initiative and 
currently 11 centres are actively involved in 
these annual Cross-Border Seminars.

More information about Cross-Border Sem-
inar 2017 is available on the event website: 
http://cbs.euroguidance.rs and more infor-
mation about other annual cross-border 
seminars on the Euroguidance network web-
site http://www.euroguidance.eu
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GUIDANCE 4.0 – INNOVATIVE PRACTICES

In this context, for the purpose of the nation-
al survey, the term Guidance 4.0 refers to all 
kind of innovation in career guidance that 
lead to development of career management 
skills (CMS), key competencies and other 
skills needed in contemporary world of work 
and living. Innovative practices can include 
different ICT or non-ICT programs such as 
online portals, counseling services, trainings, 
workshops, courses, information services etc. 
Innovation of services is reflected in new ap-
proaches, methodology, and/or goals and 
outcomes.

Please indicate up to five innovative practices 
(ICT or non-ICT) in guidance services in your 
country. 

Describe practices (around 150 words per 
practice) giving the following information:

 # providers of services 

 # target groups 

 # aims and outcomes 

 # type of services (for example: online por-
tal, counseling service, training, workshops, 
course, information service…) 

 # its main activities 

 # further information and links

GUIDANCE 4.0 – NEW SKILLS

New skills developed through guidance em-
power individuals to manage constant chang-
es happening in the labor market and around 
us. Following questions are addressing the 
changes in the labor market in your country 
and responses to them.

4.2 Survey questions

Please give a short overview of public bod-
ies, organizations, projects, studies, initiatives 
in your country that analyze and forecast 
changes in labor market and how they do it.

Please briefly describe programs, services 
and other initiatives of formal and non-for-
mal education sector that aim to develop 
skills needed in the labor market (around 300 
words). 

Please have in mind the following questions:

 # How do these sectors (education and la-
bor) communicate and exchange infor-
mation? 

 # In which way is the information on labor 
market’s needs incorporated into planning 
new programs, curricula and subjects?

Please describe key developments in educa-
tion and training of guidance practitioners in 
your country: 

Please have in mind the following questions:

 # What new competences do career guid-
ance practitioners need?

 # How are these competences reflected in 
education and training curricula?
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES 

WHATCHADO

Whatchado (derived fro “what shall I do“) is 
an online platform (www.whatchado.com) 
run by a private start-up company. The plat-
form contains videos of people who talk 
about their profession and training in struc-
tured interviews. The interview partners al-
ways receive the same seven questions, e.g.: 
What's your job about? What's your back-
ground? Could someone with a different 
background do your job?

The platform was founded in 2012 and to-
day it offers more than 6,000 interviews in 
about 10 different languages; mainly in Ger-
man, but also almost 1,000 in English. The 
interviews cover all occupational fields and 
qualification levels.

Whatchado is aimed at all people who want 
occupational orientation. The target group 
is not explicitly restricted. The objective is 
to expand the perspectives for possible 
professional activities and to highlight the 
large number of possibilities by showing 
examples of other people with very diverse 
careers and education and training path-
ways. In order to facilitate the orientation 
within the large number of videos, an inter-
est-matching is offered.

More details: 
www.whatchado.com 

WHATCHASKOOL

WhatchaSKOOL is a workshop concept for 
high school students at upper secondary 

level (aged 14 to 18) and a whatchado initi-
ative (see example 1). The whatchado team 
visits schools. In up to 90-minute lectures in 
front of large groups they motivate young 
people to explore their occupational inter-
ests, wishes, expectations and goals and 
inspire them to broaden their views for the 
variety of career opportunities.

The basis of the workshops is the personal 
life story of the lecturers, especially the two 
whatchado founders, who traveled in their 
childhood as refugees from Iran to Austria, 
founded whatchado five years ago and now 
lead this company with around 60 employ-
ees. Based on this example, young people 
are motivated by interactive quizzes and 
open question rounds.

WhatchaSKOOL was launched in 2014 
and has since then reached more than 
80,000 young people in German-speaking 
countries. The peculiarity about the what-
chaSKOOL concept is that lectures are very 
much on par with young people and the 
speakers very convincingly speak the lan-
guage of these young people

More datails:
www.whatchado.com/de/whatchaskool

TALENTCENTER GRAZ – TALENT-CHECK SALZ-
BURG

In Graz and Salzburg two large test centres 
were built where young people can under-
go potential analysis at different test sta-
tions (ICT-based and manual). The test sys-
tem covers capabilities and talents, interests 
and preferences as well as personality. The 

4.3 Austria
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aim of the testing is to support young peo-
ple in grade 8 (at the age of 13 to 14 years) 
with additional information for their first ca-
reer choice. The test results are thoroughly 
discussed together with the participant and 
parents to find out different options for a ca-
reer decision.

The centres are run and financed by the 
regional Chamber of Economy, in Salzburg 
co-financed by the federal province gov-
ernment. For young people the testing and 
counseling are free of charge.

The test centres are extremely attractive, 
highly innovative and encompass areas for 
relaxation, gaming, climbing walls, etc. An 
important aspect of the approach is that 
nearly all pupils of an age group / grade in 
these federal provinces (Salzburg and Styria) 
are addressed and participate.

More details:
Talente-Check Salzburg: 
www.talentecheck-salzburg.at 

Talentcenter Graz: 
www.talentcenter.at

UNISPOTTER

The app UNIspotter is a development of 
a private start-up company. The aim of the 
app is to support young people at the end 
of upper secondary education when choos-
ing a suitable study program at a universi-
ty or university of applied sciences. After 
a playful matching, out of 2,000 possibilities 
those study programs that meet their ex-
pectations best are proposed to the users. 
The app provides comprehensive information 

about the selected studies and the univer-
sity.

With a reminder function the user gets infor-
mation about important appointments, e.g. 
deadlines for registration and applications. 
The users can interactively support each 
other through experience reports during 
the study selection. This means that UNIs-
potter is not only an additional information 
platform on an APP-basis, but also uses the 
possibilities of social media platforms to 
connect users and their experiences.

The app is available since 2015 and can be 
downloaded free of charge via the Google 
Play Store and the App Store.

More details: 
http://blog.unispotter.com/

ONLINE-BILDUNGSBERATUNG ÖSTERREICH 
(ONLINE-EDUCATIONAL COUNSELING AUS-
TRIA)

The online educational counseling is a part 
of the Austrian Educational Counseling Ser-
vice and it is funded by the European Social 
Fund and the Federal Ministry of Education. 
The offers of education counseling in Aus-
tria are aimed at adults who have questions 
about education, training and occupations. 
Like all consultancy services provided by the 
Austrian Educational Counseling Service, 
the online counseling is free of charge.

Online education counseling was initiated in 
2014 and has since been gradually expand-
ed. Currently, the consultation is by mail or 
chat. The help seeking person will get in 
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contact with a career guidance professional 
who is well acquainted with the respective 
regional situation (offers and possibilities).

The target groups of online education coun-
seling are adults who may have difficulties 
to reach counseling centers, who want to 
remain anonymous or who are more likely 
to formulate their concerns in writing. Top-
ics of counseling are, for example, search for 
training and further education offers, subsi-
dies, questions about professional changes 
or re-entry.

Source and more details: 
www.bildungsberatung-online.at

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

In Austria a wide range of programs, projects 
and studies focus on analyses and forecasts 
of changes in the labor market.

The most important program is the so 
called “AMS New Skills Project” of the Public 
Employment Service (AMS). In cooperation 
with representatives of large companies in 
different sectors and with the participation 
of social partner organizations, educational 
institutions as well as further education pro-
viders the future skills need of companies 
are evaluated. In workshops and interviews 
the project aims to identify the companies’ 
change processes and to find conclusions 
about current and future requirements for 
employees and job-seekers, which will in 
turn be integrated into the forward-looking 

development of CET measures.
The project started in 2009 and it is a still 
an ongoing process with changing topics 
and methods. At the moment, the focus is 
on the issue of digitization and its impact 
on skill needs and vocational education and 
training. (Bliem et al. 2012 and 2014)

Other important projects and initiatives 
are the regional Skilled Labor Monitoring 
(Fachkräftemonitor), which is currently be-
ing implemented in three federal provinc-
es (Lower Austria, Upper Austria and Tyrol) 
and the Platform Industry 4.0 Austria, which 
is a wide cooperation of ministries, social 
partners, research institutes, universities and 
companies focusing as one core action also 
on skills need.
 
Sources and more information:
AMS New Skills Project:
www.ams.at/newskills

Fachkräftemonitor – Beispiel Oberösterreich: 
www.fkm-ooe.at Plattform Industrie 4.0 Ös-
terreich: http://plattformindustrie40.at

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEED-
ED IN THE LABOUR MARKET 

A highly developed vocational training sys-
tem in which both dual training and full-
time vocational schools play major roles, is 
of central importance when it comes to cov-
ering the skills needed in Austria. Based on 
framework curricula in the field of full-time 
schooling, it is possible to react relatively 
flexibly to regional qualification require-
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ments and changes through a school-spe-
cific focus. (Tritscher 2014) In particular 
through local cooperation between schools 
and companies, the inclusion of current 
changes in skill requirements can be made 
possible.

In apprenticeship training, the training regu-
lations for enterprises are constantly adapt-
ed to current skill requirements by modern-
izing existing regulations and creating new 
ones. This modernization is carried out by 
research institutes in cooperation with com-
panies and representatives of employers 
and employees. At the same time, through 
training at the workplace (which includes 
80% of the total training period in the Austri-
an dual system) the companies themselves 
ensure that their future workforce is trained 
according to the latest state of technology 
and requirements. (BMWFW 2014)

Initiatives for skills development of jobseek-
ers are often implemented on behalf of and 
with the support of the Public Employment 
Service (AMS). That creates a close link be-
tween the labor market and the education 
and training sector. Programs are partly de-
veloped in cooperation with companies in 
order to take account of the labor market 
requirements (e.g. AMS New Skills Project 
under point 1). The aim is to qualify people 
with low skills or outdated skills for areas 
where there is a lack of skilled labor. The fo-
cus is on providing job-seekers with a formal 
qualification in the sense of dual education. 
Programs are also aimed at specific target 
groups such as refugees, women/re-entry, 
elderly and long-term unemployed.
As a rule, the programs are based on the 
training regulations of Austrian apprentice-

ship training or other formal qualifications, 
for example in nursing professions. Par-
ticular attention is being paid to recogniz-
ing formal or informal competences of the 
participants and taking them into account 
when designing the training.

More information:
Apprenticeship in Austria:
www.en.bmwfw.gv.at/Vocationaltraining/
ApprenticedTradesInAustria/Seiten/default.
aspx 

Frauen in Handwerk und Technik (FiT) 
(Women in crafts and technology):
www.ams.at/service-unternehmen/person-
alsuche/frauen-handwerk-technik-fit

Kompetenzen mit System (Competences 
with system):
www.ams.at/service-arbeitsuchende/ange-
bote-frauen/kompetenz-system

Lehrplane der Berufsbildenden Schulen 
(Curricula of VET-Schools):
www.abc.berufsbildendeschulen.at/down-
loads

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

The increasing complexity, rapid change 
of education and training possibilities, the 
ever-increasing dynamism in the change of 
the world of work and the challenge with 
new target groups like refugees cause new 
requirements for guidance practitioners. At 
the same time, information opportunities 
are increasing with the digitization process, 
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which means the need for new media com-
petencies for both people who are seeking 
advice and advisors. This leads to a growing 
demand for instructions for self-guidance, 
the interpretation of results of online-tests 
or the handling of social media, for example 
in the application process. Guidance practi-
tioners will therefore have to become some 
kind of guides in an online jungle.

Intercultural competences, new consul-
tancy competences in dealing with online 
tools, know-how about developments in 
the working world and the recognition of 
formal education and informal competenc-
es are further areas of competence which 
are becoming more important for guidance 
practitioners. (Hammerer et al. 2017 / Bliem 
2016 / Petkov R. et al. 2016)

Since there is no clearly regulated training 
for guidance practitioners in Austria, it is 
difficult to determine the extent to which 
these topics are included in the training 
programs. Major institutions such as the 
public employment service (AMS) are run-
ning their own training programs. Different 
courses for training guidance practitioners 
are gradually developing their curricula in 
order to be able to cover also topics such as 
online counseling, diversity and intercultur-
al competence. However, many current top-
ics such as changes in the world of work and 
professional life, new educational and train-
ing opportunities, digitalization, new media 
competency, new tools in career counseling 
are mainly covered by a growing number of 
seminars and conferences in the field of ca-
reer guidance.

School-based orientation and counseling 
plays an important role in education and 
vocational counseling in Austria. With the 
general reform of the pedagogical educa-
tion, the training and further education of 
vocational orientation teachers and edu-
cation consultants is currently being rede-
signed and more structured throughout 
Austria. The developments and topics de-
scribed here are at least partly covered by 
these new training regulations and educa-
tion programs for teachers. (BMBF 2014)

In principle, however, it must be stated that 
it is largely left to the respective guidance 
practitioner and guidance organization to 
deal with the described developments and 
to care for their own skills development by 
self-initiative.
 
More information:

Teacher education new: www.bmb.gv.at/
schulen/pbneu/index.html

School contact persons in vocational 
orientation and education counseling: 
https://www.bmb.gv.at/schulen/bo/schul 
ansprech/index.htmI

LINKS AND REFERENCES
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LINKS

AMS New Skills Project: 
www.ams.at/newskills

Bildungsberatung Ósterreich – Online-Beratung: 
www.bildungsberatung-online.at 

BMWFW: Apprenticeship in Austria:
www.en.bmwfw.gv.at/Vocationaltraining/
ApprenticedTradesInAustria/Seiten/default.
aspx

Fachkräftemonitor – Beispiel Oberösterre-
ich: www.fkm-ooe.at

Frauen in Handwerk und Technik (FiT): 
www.ams.at/service-unternehmen/person-
alsuche/frauen-handwerk-technik-fit
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Kompetenzen mit System: 
www.ams.at/service-arbeitsuchende/ange-
bote-frauen/kompetenz – system

Lehrpläne der Berufsbildenden Schulen: 
www.abc.berufsbildendeschulen.at/down-
loads 

PädagogInnenbildung NEU: 
www.bmb.gv.at/schulen/pbneu/index.html 
Plattform Industrie 4.0 

Österreich: 
http://plattformindustrie40.at/

Talente-Check Salzburg: 
www.talentecheck-salzburg.at 

Talentcenter Graz: 
www.talentcenter.at 

UNIspotter: 
http://blog.unispotter.com/ 

whatchado: 
www.whatchado.com

whatchaSKOOL: 
https://www.whatchado.com/de/what-
chaskool

4

G
uidance 4.0: Innovative Practices for N

ew
 Skills | N

ational survey



228

INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

“GUIDE MY W@Y”

The EU project "Guide My W@y" aims to sup-
port career counsellors (EURES, national, re-
gional and local) in terms of advice towards 
the international mobility of young people 
and young professionals. At the heart of the 
project is the development of a European 
career guidance concept for international 
and circular mobility of young people and 
young professionals as well as the provision 
of online materials and tools. Target groups 
are: EURES, Euroguidance and other voca-
tional and career counsellors, Young people 
(vocational mobility), Young professionals 
(career mobility). The partners in Czech Re-
public are Eures counsellors and the Masaryk 
University of Brno.

The main aims are: to provide training con-
cept for vocational and career counsellors 
and online materials and tools for the usage 
of virtual training and virtual counselling, 
to increase the usage of website by both 
young people and young professionals as 
well as counsellors in Europe, to offer digital 
E-Learning material to encourage ICT-com-
petencies.

More information: 
www.guidemyway.eu

JOBHUB

The main task of JobHub is to create a plat-
form which would support career guidance 
and counselling. The platform should provide 
access and gather information, connect career 
counselors and various online tools, as well 

as create an online communication space for 
career counselors in the Czech Republic. This 
e-tool aims to improve the quality of career 
guidance and enable counselors to increase 
their effectivness and help them to guide 
people in various situations with the right 
tools and information. The project reacts to 
the need to develop a central platform which 
would connect all actors and tools available in 
the Czech Republic that are currently poorly 
interconnected and lack cooperation within.

The tool is developed by the Fond of Further 
Education (FDV) from the resources of the Eu-
ropean Social Fund and the Czech Republic.

More information: 
www.pracowninavyky.cz (available only in 
Czech)

INFOABSOLVENT

The system ISA+ (integrated information 
system) provides online help when searching 
for the right educational or professional direc-
tion. It is an online data collection of all the 
schools, universities, fields of study, as well as 
useful information on the labour market and 
how to enter it. For example, there is a test to 
help clients with job seeking or short videos in-
troducing various technical areas and the job 
positions within them. The system also helps 
children with handicap to navigate through-
out the school system and the labour market. 
It is visited not only by children and their par-
ents, but also my career counsellors. A part of 
the system is also an e-learning course eCa-
reer+, which serves as a tool for teachers for 
the subject World of work (mandatory subject 
in elementary schools).

4.4 Czech Republic
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The system was developed by The National 
Institute for Education (NÚV).

More information:
www.infoabsolvent.cz (available only in Czech)

NESYLSIMPRACUJI.CZ PORTAL

The portal is designed for the hearing-im-
paired and it gathers the job opportunities 
for them. The website can be used for search-
ing for a job or listing the job opportunity by 
an employer. Moreover, there is information, 
practical advice, videos etc. in sign language. 
It is a free website and it aims to support 
the independence of the hearing-impaired 
in their lives. The portal is also winner of the 
National Career Guidance Awards 2016. The 
service is provided by the Tichý svět, o.p.s. 
(a non-governmental organization).

More information: 
www.deafworking.eu

PRACOVNÍ NÁVYKY (WORK HABITS)

The project was carried out by the Fund of 
Further Education and its goal is mapping and 
developing local potential for new job op-
portunities in areas with high unemployment 
rates. It was based on participative mapping 
and further identification of the local develop-
ment potential. The process was a cooperation 
of many experts on topics of social geography, 
urbanism, history or social anthropology. And 
their goal was to analyze the area and identify 
the resources together with the local commu-
nity which would help to create new job op-
portunities for the unemployed in the area. An 
important part of the project was career coun-

seling which helped to define the strategy for 
further education of the unemployed clients 
and to communicate with them throughout 
the transfer to the newly created job position.

More information: 
www.pracowninavyky.cz (only available in 
Czech)

JOBCHECKIN (CAREER CENTER – MASARYK 
UNIVERSITY)

JobCheckIN is an official university career 
network that enables employers to find suit-
able employees and fresh graduates to start 
a successful career. It is a fully automatic da-
tabase system for finding job applicants. It 
automatically recommends adequate job 
applicants to employers for a given job posi-
tion based on competencies and career pref-
erences. On the other hand, it recommends 
suitable jobs to students. JobCheckIN auto-
matically downloads data about education of 
MU students from the Information system of 
Masaryk University and the accuracy will be 
guaranteed by the University.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

The main public bodies are the Ministry of 
Education, Youth and Sports (MEYS), the 
Ministry of Labor and Social Affairs (MoLSA) 
and the Ministry of Industry and Trade (MIT). 
Under the MEYS is the The National Institute 
for Education (NÚV) which among other also 
pursues development of the integrated infor-
mation system (ISA) and the related website 

4

G
uidance 4.0: Innovative Practices for N

ew
 Skills | N

ational survey



230

www.infoabsolvent.cz that gathers informa-
tion on the situation and employment of 
school leavers in the labor market, publishes 
studies on the competencies expected from 
employers and thus provides a useful source 
of information for career decision making for 
students, counsellors as well as adults. Under 
the MEYS it is also the Centre for the Inter-
national Cooperation in Education which co-
ordinates various international programs and 
sites with special impact on the labor market 
(e. g. Erasmus+, Euroguidance, PIAAC, EPALE) 
The main programme Erasmus+ strengths 
competency of beneficiaries through mobil-
ity and international cooperation, and with-
in the Erasmus+ programme impact studies 
are currently in the process of the realization. 
The Euroguidance Center provides the plat-
form for exchange of good practices on the 
international level and together with Eras-
mus+ finances various projects in the field of 
mobility, labor market and employability. The 
Eurydice brings data from educational envi-
ronment and impacts to the labour market. 
In 2009-2015 PIAAC (Programme for the In-
ternational Assessment of Adult Competen-
cies) was realized in the Czech Republic. The 
survey provided data and outputs for deci-
sion makers and policy makers in the field of 
education and labour market.

Under MoLSA are Labor Offices, Fund of 
Further Education (FDV), which collect data 
of supply and demand in the labor market 
as well as of the competencies needed and 
implement projects reflecting the results. In 
cooperation with Labor Offices the Czech 
Chamber of Commerce carries out the ac-
tivities in support of requalification and re-
vision of employment policies. One of these 
activities is the National Register of Qualifica-

tions that provides an overview of nationally 
recognized vocational qualifications in the 
Czech Republic, which can be obtained by 
validation of non-formal and informal learn-
ing.

Research Institute for Labor and Social Affairs 
is active and one of their spheres of activity is 
labor market research, which is in this context 
related to guidance and counselling. It focus-
es mainly on employment policy, its objec-
tives and instruments.

The National Training Fund analyses the 
changes and needs of the labor market, spe-
cifically does forecasting of skill needs in the 
Czech Republic through sectoral studies and 
quantitative mathematical forecasting mod-
el ROA-CERGE. More projects were funded 
from European Structural and Investment 
Funds (ESIF) in the regions via operational 
programmes, such as workshops with school 
directors on the topics of analysis of needs in 
the region, and challenges and areas of co-
operation between companies and schools. 

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

How do these sectors (education and labor) 
communicate and exchange information?

The analysis on the labor market and educa-
tion is done mainly by the Ministry of Labor 
and Social Affairs. The Strategy of Employ-
ment Policy until 2020 is an analysis focusing 
on the unemployment and the following 
strategies how to support the education and 
mobility in order to develop skills needed in 
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the labor market. Similarly, the Strategy on 
the Digital Literacy is a plan until 2020 which 
aims at improving the digital skills for better 
employability among other goals. The Na-
tional Institute for Education (NÚV) is another 
important player that analyses the labor mar-
ket and education. The studies and analysis 
focus on the situation of alumni on the labor 
market, unemployment, the connection be-
tween education and labor market, demands 
by the employers etc. The career counsellors 
work with the data from the integrated portal 
of the Labor office.

In which way is the information on labor mar-
ket’s needs incorporated into planning new 
programs, curricula and subjects?

There is a subject “World of work” within 
the curricula which is revised and aims to 
introduce the necessary competencies and 
information to the children in elementary 
schools. Universities most often work the 
data through their career centers. The centers 
collect the data from their alumni clubs, fac-
ulties, and Czech Statistical Office or Labor 
offices to present each faculty their situation 
and reflect on the numbers of unemploy-
ment.

Within the Regional Authority Action plan 
(Krajský akční plan) for the education sector 
is possible to define and revise the goals for 
career guidance and counseling, coopera-
tion between schools and employers or en-
trepreneurship.

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

In the 4.0 world, a career guidance practi-

tioner should be aware of two fundamental 
layers of the guidance process – (1) the use 
of client–supporting competences and (2) 
professional skills of a counsellor (coach, 
mentor).

A career guidance practitioner should be 
able to ask the right question at the right 
moment, empower his/her clients on their 
career path and guide and support them 
to enhance their career management skills. 
In the counselling process the practitioner 
should keep in mind the ethics, try to avoid 
his/her prejudices and fully concentrate on 
the individual client’s needs.

Furthermore, life-long learning, the use of 
technologies to keep in touch with clients 
and coaching and mentoring competences 
are very important in a career guidance prac-
titioner’s professional life.

What new competences do career guidance 
practitioners need?

According to the National qualification da-
tabase the necessary competencies for one 
type of a career counselor are:

 # knowledge and comprehension of theo-
ries and methods of careers advisory;

 # searching, preparing and providing career 
information for personal and distant career 
work with clients (individuals and groups);

 # implementing methods, techniques and 
procedures of basic career diagnostics;

 # leading advisory interviews to obtain ba-
sic career information;

 # career work with individuals and groups, 
individual plans, methods of group career 
work;
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 # keeping registers and systemizing career 
information on a regional level and work-
ing with potential employers;

 # providing career information within the 
sphere of education and the sphere of 
work, and processing this information;

 # knowledge and comprehension of legisla-
tion in the initial and continued education, 
including regulations connected with ca-
reers advisory;

 # organization of informational and advi-
sory and educational activities focused 
on support and development of careers 
management which includes cooperation 
with other advisory subjects in the interest 
of clients (networking).

How are these competences reflected in ed-
ucation and training curricula?

In-service training courses for educational 
counsellors and school prevention special-
ists at schools are provided by higher educa-
tion institutions or by institutions providing 
in-service training for educational staff, e.g. 
mainly the National Institute for Further Edu-
cation (NIDV) and its 13 regional workplaces.

There is no special initial training scheme for 
career counsellors working at higher educa-
tion institutions and outside the education 
system. Career counsellors can use several 
specialized courses and seminars offered by 
educational institutions (NGOs, adult edu-
cation organizations, associations, the Euro-
guidance Center etc.) Among them Aspekt 
with their sociodynamic counselling courses, 
Centrum vzdělávání všem (CVV) which offer 
supervision to career counselors, or EKS with 
various selection of courses.
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

LABOUR MARKET INFORMATION SYSTEM 
AND NEET TRACKING SYSTEM

In line with the national Strategy for Lifelong 
Career Guidance in the Republic of Croatia 
2016-2020, the Ministry of Labour and Pen-
sion System plans to develop the LABOUR 
MARKET INFORMATION SYSTEM (LMI) – a por-
tal for collecting, organising and providing 
information on the labour market situation 
and/or occupations and jobs with the aim to 
align education and labour market needs The 
LMI portal will provide practical information, 
such as the number of employed and unem-
ployed persons within different sectors, the 
number of persons in different sectors based 
on their educational and professional pro-
files, the number of persons still in education, 
etc. as well as the analysis of current labour 
market needs and future projections. There-
fore, the portal will be a useful tool for indi-
vidual users interested in making informed 
decisions about their future education and 
career paths, as well as to decision-makers in 
the education and employment sectors. The 
Ministry is also in the final stages of develop-
ing NEET TRACKING SYSTEM based on data 
exchange from several public institutions to 
identify persons in NEET status. The system 
will be used to develop strategies of outreach 
to NEET population and target public policies 
and measures to tackle their identified prob-
lems.

Both systems are planned to be operational 
by the end of 2017.

“WORKSHOPS CATALOGUE”

In 2017, following the Recommendations 
on the Integration of the Long-term Unem-
ployed into the Labour Market, a new set 
of activities was developed, the so-called 
“WORKSHOPS CATALOGUE”, that is designed 
for the long-term unemployed. The activi-
ties from the catalogue are implemented at 
regional level by the Lifelong Career Guid-
ance Centres (CISOK centres) of the Croa-
tian Employment Service (CES) where career 
and rehabilitation counsellors address the 
long-term unemployed lacking skills, com-
petencies and self-awareness, but showing 
sufficient potential to be included in group 
sessions. The most important goal of group 
counselling is providing psycho-social sup-
port to unemployed job-seekers in the pro-
cess of active job search through the ex-
change of experiences. The beneficiaries of 
such workshops are expected to gain soft 
skills that will facilitate their social inclusion 
and increase employability. On the other 
hand, the counsellors will have the opportu-
nity to gain insight into beneficiaries’ poten-
tial to improve their inclusion by selecting 
appropriate measures for each individual.

E-GUIDANCE

THE WEB PORTAL FOR LIFELONG CAREER 
GUIDANCE (E-GUIDANCE), put in place in July 
2015, is designed for the broadest group of 
users. It was established with the idea of pro-
viding easy access to the information neces-
sary to select education programs and jobs, 
upgrade future business plans and achieve 
career goals, all in one place. The portal offers 

4.5 Coatia
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helpful information and advice on career de-
velopment and decision making. The portal 
also offers “Career Compass” (Kompas karijere), 
an information tool on education and career 
decision making specially tailored to four dif-
ferent target groups – pupils, students, the 
unemployed and employed job-seekers.

The web portal is available at www.e-usmjer-
avanje.hr

“VOCATIONAL DEVELOPMENT IN ADOLES-
CENCE: SETTING THE ADOLESCENT CAREER 
TRANSITION MODEL”

A web portal containing a variety of online 
counselling tools has been developed by 
a team of researchers from the field of guid-
ance and career counselling, career develop-
ment and career decision-making gathered 
around the project called “VOCATIONAL DE-
VELOPMENT IN ADOLESCENCE: SETTING THE 
ADOLESCENT CAREER TRANSITION MOD-
EL” established at Ivo Pilar institute of Social 
Sciences. This body of researchers is also 
active in career development programs de-
veloped within “Razbor” NGO. Although the 
primary target group for online counseling 
are elementary and high school students, the 
systems are also designed to be useful to uni-
versity students, the unemployed or persons 
in any kind of career transition. The aim of the 
tool is to provide feedback about the users’ 
interests, work values, career maturity and 
the type of their career decision-making diffi-
culties they can encounter, with the ultimate 
goal of helping its users to make well-in-
formed, information-based career choices. 
The web portal also includes the two book-
lets “Career Development School Program” 

for elementary and secondary school.

The complete online counseling and book-
lets are free for all users and available at www.
putkarijere.hr and www.karijera.hr

BODIES AND ORGANIZATION THAT AN-
ALYSE AND FORCAST CHANGES IN LA-
BOUR MARKET

The Ministry of Labour and Pension System, 
together with the Ministry of Science and Ed-
ucation and the Croatian Employment Ser-
vice (CES) are public bodies responsible for 
the analysis and prediction of changes in the 
labour market in Croatia.

Croatian Qualifications Framework (CROQF) 
is a reform instrument set up in 2007 which 
aims at increasing quality, relevance and 
transparency of the educational system. The 
core of the reform lies in introducing quali-
fications standards based on occupational 
standards. The two ministries mentioned 
above are the key stakeholders in the de-
velopment of the CROQF, to which the CES 
contributes by developing and conducting 
supporting studies and tools.

“Projections of the Future Needs of the La-
bour Market” is a study commissioned by the 
Ministry of Education and Science and the 
National Council for Development of Human 
Potential which was implemented by the 
Institute of Economics in Zagreb from Octo-
ber 2015 to January 2016. It is the first ever 
study of this kind conducted using a model 
approach and based on a rich set of quan-
titative data. Projections of the future needs 
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of the labour market include projections of 
employment in Croatia per year and per la-
bour category as well as projections for vari-
ous occupations and sectors of economy, for 
the period from 2015 to 2020. The study rep-
resents the starting point for future research 
into the needs of the labour market, which 
should also use quantitative and qualitative 
data from various sources. The results of the 
study do not show which trends to follow, 
but rather indicate which trends will follow if 
policy-makers do not make use of the find-
ings and make evidence-based decisions.

The “Occupational Standards Survey”, which 
is the main instrument used in the analysis 
of the needs of the labour market, is an on-
line questionnaire which requires employers 
to identify key competencies that poten-
tial employees need to possess in order to 
work in a particular occupation. In addition, 
occupational standards are also based on 
relevant strategic, legal and analytical infor-
mation available in the sector profiles and/
or on the CROQF portal (www.kvalifikacije.
hr). Qualification standards, which form the 
basis of the CROQF, need to define units of 
learning outcomes a person has to acquire 
in order to obtain a qualification. To accu-
rately respond to the labour market needs, 
qualification standards need to be based on 
occupational standards, requiring education-
al programmes to be in line with respective 
standards of qualifications.

The Ministry of Labour and Pension System 
also plans to develop the Labour Market In-
formation System (LMIS) – a system for col-
lecting, organising and providing informa-
tion on the labour market situation and/or 

occupations and jobs with the aim to align 
education and labour market needs (See pre-
vious page). 

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOP SKILLS NEEDED 
IN THE LABOR MARKET

In response to tourism sector being identi-
fied as a sector lacking skilled workforce, in 
2016 the CES conducted a pilot programme 
“On-the-job Training for a Specific Employer” 
in cooperation with the Croatian Chamber 
of Trades and Crafts. The beneficiaries of the 
programme attended theoretical courses in 
the training institutions, while practical cours-
es were offered by the employers from the 
tourism sector chosen by the Chamber. This 
way the participants acquired relevant skills 
through practical education and obtained 
a certificate which they could use in their fu-
ture job search. Furthermore, at the end of the 
programme the beneficiaries who passed the 
exam were issued a license by the Chamber, 
which gave them access to self-employment 
in the tourism sector (license is a prerequisite 
for independent work). Based on the results 
of this programme, the active labour market 
policy (ALMP) measure “On-the-job Training”, 
was updated, allowing its beneficiaries to ac-
quire specific skills needed in a particular job, 
and obtain either an employer’s certificate or 
a public document which certifies the skills 
acquired.

Furthermore, in order to develop skills of the 
unemployed which are needed in the labour 
market, the CES organises education and 
training activities based on the identified gaps 
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in their skills and the needs on the local labour 
market.

For the purpose of the promotion of occupa-
tions needed on the labour market, in collab-
oration with the regional chambers of crafts, 
the CES organises activities promoting dif-
ferent craft occupations and provides funds 
for medical examinations of pupils entering 
such occupations.

The Ministry of Education has adopted the 
Ordinance on Elements and Criteria for Can-
didate Selection for High-School Enrolment 
enabling pupils with developmental and 
health difficulties easier access to high school 
programs which are in line with competen-
cies and skills of a pupil. In order to obtain the 
right to easier access in the application pro-
cess, pupils need to submit an expert opinion 
issued by the CES Career Guidance Service 
on their abilities and motivation with a list of 
recommended educational programs. Apart 
from each student’s individual abilities and 
needs, such expert opinions also take into 
account the needs of the labour market and 
available education opportunities.

As part of partnerships development within 
the Youth Guarantee, an agreement on the 
exchange of databases between the CES, 
the Ministry of Labour and Pension System, 
the Ministry of Science and Education and 
the Croatian Pension Insurance Institute was 
signed in 2015 in order to gather the rele-
vant information on NEETs tracking, which 
will function as a basis for the creation of 
target-oriented measures for the identifica-
tion and activation of NEETs. In this respect, 
local Lifelong Career Guidance Centres (CI-
SOK centres) have been identified as focal 

points for the identification and activation 
of NEET groups and the creation of preven-
tive measures. Accordingly, since the begin-
ning of 2016 CISOK centres sign cooperation 
agreements with partners at the local level in 
relation to the process of identification and 
activation of NEET’s.

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Lifelong career guidance services in the edu-
cation and employment sector are currently 
provided by experts of different educational 
profiles (psychologists, pedagogues and ed-
ucational and rehabilitation specialists) who 
have different background knowledge and 
skills needed to work with guidance bene-
ficiaries. The development of occupational 
standards and qualification standards for 
career guidance counsellors will enable the 
development of the curriculum for the ac-
quisition of qualification of “career guidance 
counsellor”.

Employment Sector

As a result of research conducted within 
the EU EmployID project, the CES designed 
and introduced a new internal IT learning 
platform for its employees – Community of 
Practice. The main goal of the platform is to 
enable learning among colleagues working 
in different regional and local offices – shar-
ing ideas and information, challenges and 
best practice examples. To test it in a working 
environment, the platform was introduced to 
a limited target group of the users – to local 
offices of Lifelong Career Guidance Centres 
(CISOK centres), which were later followed by 
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other target groups of users, such as bene-
ficiaries of the peer coaching online course. 
Currently the platform is at a pilot stage and 
is used by approximately 100 employees.

As a part of Employ ID project, the CES has 
developed and implemented peer coaching 
method for its employees. The method was 
implemented as an online course on peer 
coaching for 90 employees. Apart from the 
course, the method included face-to-face 
training activities, such as practical work-
shops and train-the-trainer events. The ob-
jective of these workshops was to upgrade 
the skills of trainers in order to develop the 
organizational know-how and sustain the 
activities following the end of the project. 
Peer coaching method is planned to be im-
plemented in more activities for a bigger 
number of CES employees. For that purpose, 
the online course is implemented into the 
e-learning sysystem in CES and additional ac-
tivities are planned for September 2017.

Education Sector

The project “Emphasis on Developing and 
Upgrading of Competences for Academic 
Teaching (Educa-T)” implemented by the 
Ministry of Science and Education in the 
two-year period from 2016 and 2018, fund-
ed under the Erasmus+ Programme, aims 
to create pre-conditions for upgrading the 
competences of teachers in higher educa-
tion for high quality teaching and learning. 
Within the project, a competence framework 
for teachers in higher education will be de-
fined, which will also include teachers’ com-
petences to encourage the development of 
students’ personal academic and professional 
goals.

The results of a Research on the Internal Ca-
pacities of Schools in Croatia to Provide Guid-
ance Service carried out by Euroguidance 
Croatia in 2014 point to a limited offer of pro-
fessional development opportunities in the 
field of guidance in general. In this respect, 
Euroguidance Croatia has made substantial 
efforts to offer education opportunities to 
primary and secondary school counsellors, as 
well as to higher education career counsel-
lors. So far, Euroguidance has developed and 
organised Guidance and Career Counselling 
Seminars with the aim of provide school 
counsellors with the knowledge and prac-
tical methods needed for the provision of 
guidance and counselling services to pupils 
in schools, as well as to their parents and the 
teaching staff with the ultimate goal of de-
veloping pupils' work ethic, career planning 
skills and ensure their lifelong employability.
In cooperation and with the support of the 
Agency for Science and Higher Education, 
Euroguidance Croatia has also started devel-
oping educational and networking events for 
guidance practitioners from this sector. So far 
two seminars have been organised, focus-
ing on creating a solid network between the 
practitioners themselves and establishing 
contacts and possibilities for cooperation be-
tween the academic and the business sector, 
notably the HR departments of successful 
national and international companies oper-
ating in Croatia. The Agency for Science and 
Higher Education is also active in organising 
seminars for guidance practitioners as well 
as university management, who often lack 
sufficient knowledge and awareness of the 
importance of career guidance at higher ed-
ucation level.
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

PLANET BERUF.DE

This website is aimed at pupils from grade 9 
to 12 as well as to teachers, guidance coach-
es and parents. It combines various options. 
From professional orientation through inter-
active tests to info platforms which are de-
signed for young people to find information 
about professions and pathways after school. 
It also includes videos in German and English 
on professions as well as a training on how 
to apply to companies for vocational training. 
Especially the parent’s part is quite innovative 
as they play an important role, but need as-
sistance to help their children and to be up to 
date with new developments, too.

Within this portal there is a tool called “Beru-
feentdecker” to explore professions and to 
give orientation via pictures. It is also availa-
ble as APP.

More information:

Planet beruf: 
www.planet-beruf.de/schuelerinnen
  
Berufeentdecker: 
http://entdecker.biz-medien.de/starte-check

ONLINE INFORMATION DAYS

Since 2014 the International and Specialized 
Services (ZAV) of the Federal Employment 
Agency (BA) organises “Online Information 
days” for young people across Europe who are 
interested in an apprenticeship in Germany 
by offering online information and advice on 
the Dual Vocational System and by recruiting 

them for Germany’s special programme Mo-
biPro-EU “Promoting the occupational mobil-
ity of European youth in search of vocational 
training”: https://www.thejobofmylife.de/en

Thereby, the tool of the “Online Information 
days” uses the already existing IT-platform of 
the “European Online Jobdays” developed by 
the European Commission. 4 Online Informa-
tion Days in different 4 languages (English, 
Spanish, Portuguese and Croatian) in No-
vember 2014:

 # Topic: Presenting vocational training in 
the dual system, via Online Event

 # Provider: ZAV in cooperation with EURES  

 # Target groups: Young Europeans poten-
tially interested in being vocationally 
trained in Germany supported by the Ger-
man programme MobiPro-EU

 # Advertising of event: EURES-Facebook 
– and – twitter-channels as well as EO-
JD-Website

 # Aim: online-registration/applications of in-
terested candidates for the program “The 
job of my life”

 # Aim: informing candidates about: the dual 
system, professional orientation on over 
300 professions and funding scheme “Mo-
biproEU”

 # Type of services: Live-chat, registration 
after the event and individual recruiting 
interviews

Virtual presentations (live streaming/videos), 
that were recorded and cut to be shown as 
clips on: www.thejobofmylife.de

4.6 Germany
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Outcome:

 # 4 presentations were followed by approxi-
mately 6.700 people

 # 320 Chats (English 80, Spanish 165, Portu-
guese 37, Croatian 38 Chats)

 # Video teasers have been clicked by over 
144.000 people within presentation week

 # Increase of visits on programme home-
page during presentation sessions by 
300%, close to 4.000 visitors every day

 # About 2.000 extra online-registrations 
compared to average of 100 registrations 
per day

Further information and links: 
Information from internal report
www.europeanjobdays.eu/en/events/
job-my-life-germany-information-days

The programme ended 2016, but the system 
and the idea was inherited to those partners 
involved and has a future in a different fund-
ing and further developed tailoring.

LEBENSBEGLEITENDE BERATUNG – LBB (LIFE-
LONG GUIDANCE AS A PROJECT MODEL)

In March 2017 the Federal Employment 
Agency (BA) launched a one-year pilot pro-
ject on “Lifelong Guidance” (Lebensbeglei-
tende Berufsberatung). Four public employ-
ment agencies Düsseldorf, Kaiserslautern, 
Pirmasens and Leipzig were selected to test 
the new concept and offer an enhanced 
guidance service to their clients.

 # Providers of services: Public Employment 
Service, networking with chamber of 
commerce/Crafts, labour unions, city of 
Düsseldorf as well as employers’ association.

 # Target groups: People interested in fur-
ther training/lifelong learning. Focus on 
unemployed persons, but also employed 
candidates.

 # Aims and outcomes: in times of work 4.0 
changing labour market conditions and 
quickly changing needs of labour market, 
contributing to keep a high level of em-
ployment as well as employability, by life-
long learning. Possible outcome lifelong 
guidance all over the country.

 # Type of services: See also self-exploring 
test tool: 
https://set.arbeitsagentur.de/teaser
 
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/
ausbildung/welche-berufe-passen 

Guidance on:

 # Application
 # Possibility of Qualification
 # Business start-up
 # Further topics

Its main activities:

 # orientation services at schools;

 # orientation services at professional schools 
and universities to support first entry into 
labour market;

 # orientation parallel to working life/career.

Further information and links:

www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/
dienststellen/rdnrw/duesseldorf/Agentur/
BuergerinnenundBuerger/index.htm 
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www.tagesspiegel.de/politik/arbeitsagen-
tur-chef-detlef-scheele-lebenslange–berufs-
beratung-ab-2019/19764554.html

www3.arbeitsagentur.de/web/content/
DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/
NordrheinWestfalen/Presse/Presseinforma-
tionen/Detail/index.htm?dfContentId=EGOV 
– CONTENT519744 

LEARNING NUGGETS

Since 2014 staff of the public employment 
Service (PES) can find so called learning nug-
gets in their intranet within the learning sec-
tion.

Learning Nuggets are part of the now com-
mon formats of e-learning. It is a short learn-
ing unit in the form of a film sequence. They 
are meant to give impulses. Learning Nug-
gets are easy to integrate into the workplace 
because they last only a few minutes.
 

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

IAB

The Institute for Employment Research (IAB) 
conducts research on the labour market in 
order to advise political actors at all levels in 
a competent manner.

The Institute has been a special office of the 
Federal Employment Agency (Bundesagen-
tur für Arbeit/BA) since 2004.
Economists, sociologists and researchers 

from other social science and methodologi-
cal disciplines create the base for empirically 
well-informed labour market policy by way 
of excellently linked research, both nationally 
and internationally.

The main areas of research are :

 # analyse the causes and structures of over-
all developments on the labour market 
from a macroeconomic perspective;

 # take into account the international and 
regional dimensions of changes in the la-
bour markets;

 # study the effectivity of labour market policy;

 # concern themselves with the observation, 
measurement and explanation of the in 
– demand for labour by establishments, 
and examine the structuring of the labour 
market according to occupations;

 # investigate the connections between ed-
ucation and employment;

 # examine the living conditions, chances of 
participation and labour market perspec-
tives of persons receiving basic income 
support.

BA - Federal Employment Agency

Statistics department and Labour market re-
ports and monitoring

The Federal Employment Agency (Bundes-
agentur für Arbeit – BA) is the largest pro-
vider of labour market services in Germany. 
It has a network of more than 700 agencies 
and branch offices nationwide. Our most im-
portant tasks are job and training placement, 
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career counselling and providing benefits re-
placing employment income such as unem-
ployment benefit and insolvency payments. 
The Federal Employment Agency furthermore 
conducts labour market and occupational re-
search, labour market observation and report-
ing and records labour market statistics.

Labour market monitor

Is an instrument to analyse regional struc-
tures and it helps to check chances and risks 
of the current labour market situation. Graph-
ics and data can be compared and work in-
teractively. The monitor consists of profes-
sions, branches, labour market situation and 
demographic changes in regional parts of 
the country.
 
BIBB – The Federal Institute for Vocational 
Education and Training

The Federal Institute for Vocational Educa-
tion and Training (BIBB) was set up in 1970 
with the aim of using academic research as 
a basis for conducting regular and systematic 
analysis of the field of vocational education 
and training in order to develop recommen-
dations for the way in which VET should be 
structured.

In its Mission Statement, BIBB commits to 
provide expert research-based policy consul-
tancy. The objects of this guidance are issues 
and problems relating to vocational edu-
cation and training which are of current or 
future relevance. These issues and problems 
may be identified and processed by BIBB it-
self on the basis of its own expertise or equal-
ly may be brought to the institute’s attention 
by policy makers or by those involved in VET 
practice.

The development of R&D-projects takes 
place on a statutory basis. BIBB is independ-
ent with regard to the execution of projects, 
in particular in respect of choice of methods, 
interpretation and publication of results.

BMBF – The Federal Ministry of Education 
and Research

The ministry promotes education and re-
search for they are the foundations on which 
is built our future in a changing world. Edu-
cation provides the basis for leading an au-
tonomous, responsible and participatory life 
within industry and society. Research helps to 
discover the new and improve on the known.

More information here:

www.iab.de/en/ueberblick.aspx

statistik.arbeitsagentur.de/

https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de

www.bibb.de/en/index.php

www.bmbf.de/en/index.html

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

Transfer companies

The purpose of transfer companies is to give 
a new temporary employment of max. one 
year to employees of a company who are 
threatened with unemployment. They have 
the sole purpose of re-arranging the employ-
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ees as soon as possible into new employ-
ment relationships. Changing from the orig-
inal employer to a contract with the transfer 
company is voluntary for the employees in 
question. Transfer companies are installed 
through a legally defined procedure in close 
collaboration with the Employment Agency.

Within the one-year period, the staff that has 
been taken over by the transfer company 
will be upskilled and trained to fit in the new 
company’s environment or at least to match 
the latest labour market needs.

Mibeg Institutes in Cologne

Mibeg institutes in Cologne was founded 
about 30 years ago, in order to provide train-
ings and further education after university 
level. It aims at building up knowledge, nec-
essary in professional environment. Several 
institutes provide offers for medical/hospital 
sector, branch of media, and in the fields of 
management and law knowledge.

As the mibeg institute is cooperating with 
external experts performing as trainers, who 
lecture on their working knowledge and 
experience from daily business, exchange 
between education and labour market hap-
pens implicitly. Thus, labour market needs 
are taught by practitioning experts. E.g. in 
the recognition process for foreign doctors 
and pharmacists, preparatory courses for the 
highly demanding language exam (C1 level) 
are not only provided by language teachers, 
but also by professional experts. Doctors 
from hospitals come to practice simulations 
with international doctors, write physician’s 
letters, etc.

In the Region of North Rhine-Westphalia only 
about 40% passed the Fachsprachenprüfung 
(exam of medical language) recently within 
the first go. The candidates having complet-
ed a preparatory course with mibeg institute 
had a success rate of about 75%.

Bildungsberatung Online – Niedersachsen:

A report about a pilot project in online guid-
ance counselling was published by the re-
gion of Lower Saxony (Niedersachsen). The 
project ran in 2009 and statistically evalu-
ated questionnaires for clients as well as for 
guidance practitioners. The aim was to find 
out about differences for clients, changes in 
guidance counsellors acting, as well as gen-
eral differences.

Out of the basic four existing ways of on-
line-guidance, such as: e-mail, chatting, guid-
ance through forum and by video-chatting; 
the first two have been applied within the 
project.

Presumptions were, very young candidates 
(under 20/30) as well as candidates from fur-
ther/rural regions would respond strongly to 
this service

Frame conditions of importance: choosing 
the software, as well as working according to 
data protection/with approval of candidate. 
Guidance practitioners worked as experts. 
Per topic, they sent max. 3 e-mails/had chats 
of max 60 minutes. They worked with text 
modules for the 5 main areas.
Participating counsellors were experienced, 
quite fast in typing, but however did not 
need any specific technical background as 
they were supported by technical experts.
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Results:

 # Target group was mainly female (54% vs. 
41% male), however compared to regu-
lar guidance, significantly more males are 
participating, in face-to face guidance the 
male share lies at only about 30%.

 # Contrary to the presumed, the age group 
that most actively took part in online guid-
ance was 35-49 (30,3%), followed by 25-34 
(22,1%).

 # The majority of participants left school 
with a matriculation standard, this varies 
from face-to-face guidance, where the 
biggest group are those with intermediate 
school leaving certificate. Down to profes-
sional education the largest number of cli-
ents were candidates being vocationally 
trained. More than 40% were employees, 
the share of unemployed was only about 
14%.

 # About two-thirds of the participating can-
didates did not live in the city but in more 
remote places.

 # Close to 95% of participants stated to be 
well informed and clearly orientated after 
having profited from online-guidance.

 # Guidance by e-mail turned out to be more 
time-efficient to both guidance practi-
tioners and candidates. Online communi-
cation compared to face-to-face counsel-
ling is more consolidated and reduced to 
the essential points.

 # Both the recipient as well as the practi-
tioner generally rated the pilot project as 
a valuable experience, which should be 
continued.

Jobstarter

Since 2006, the Federal Ministry of Educa-
tion and Research (BMBF) has been funding 
"JOBSTARTER plus" innovations and structural 
development in vocational education and 
training. So far, more than 430 projects have 
been launched.

JOBSTARTER plus supports the aims of the Al-
liance for Education and Training 2015-2018 
and is on one hand part of the Federal Gov-
ernment's qualification initiative to strength-
en educational opportunities and increase 
the permeability in the education system. On 
the other hand it is a part of the BMBF Ini-
tiative "Abschluss und Anschluss – Bildung-
sketten bis zum Ausbildungsabschluss". The 
BMBF and the European Social Fund of the 
European Union (ESF) have provided over 
125 million euros for the program so far.
 
More inforamation: 

www.mibeg.de/

www.bildungsberatung-nds.de/images/
downloads/Abschlussbericht_Bildungsber-
atung_als_Onlineberatung.pdf

https://www.jobstarter.de/

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Changes and developments for guidance prac-
titioners are mostly related to technological 
changes. This has a very strong link to com-
munication with clients. In many cases com-
munication works through Apps, text messen-
ger, video (Youtube etc.) and pictures/photos 
(snapchat your life…). So, there is a need to 
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acquaint yourself with these technologies.

Another key development is the fast growth 
of multiple testing methods and requirements 
in the educational sector. Many universities 
have obligatory tests to select the students.

Originally, this was an idea to prevent drop-
outs, but it might also be a result of an in-
creasing gap between school marks and re-
ality.

The PES Germany runs a specialized Bache-
lors Study and since 2015 a Master program 
at their University of Applied Sciences (www.
hdba.de) to become a guidance practition-
er. The curriculum covers a module called 
recent developments in the labour market. 
Furthermore, the module “digital working 
world” covers changes and developments in 
working 4.0, etc.

The BeQu Concept for Quality Develop-
ment in Career Guidance and Counselling 
in Germany:

To assist practitioners and providers of guid-
ance in the process of developing the quality 
and professionalism of their services, the Na-
tional Guidance Forum in Education, Career 
and Employment (nfb) has developed a qual-
ity concept in cooperation with the Research 
Group Quality in Guidance at the Institute of 
Educational Science of the Heidelberg Uni-
versity (IBW) and numerous other experts. 
The project was funded by the German 
Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF).

Three Tools – One Concept

The BeQu Concept comprises three essential 

elements of quality development:

 # Quality Standards for Career Guidance and 
Counselling

 # A Competence Profile for Guidance Prac-
titioners

 # A Quality Development Framework (QDF) 
for Career Guidance and Counselling

The three elements of this comprehensive 
quality concept form part of a professional-
ization strategy to promote the social and 
political value attached to professional career 
guidance and counselling.

The BeQu Concept was developed with 
a broad involvement of numerous actors 
and stakeholders from the German guidance 
community and is now freely available to 
anyone interested. The more practitioners, 
service providers, administrators and respon-
sible policy makers acknowledge and use 
these tools/instruments as a benchmark for 
professional career guidance and counsel-
ling, the more the BeQu Concept will emerge 
as a guiding framework for the guidance 
practice and policy in Germany.

More information: 
http://bequ-konzept.beratungsqualitaet.net
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

Based on Slovakian and Czech good practice, 
the Hungarian National Guidance Award was 
organised for the first time in 2016. The aim of 
the award was to collect good practices from 
the field of orientation and guidance, as well 
as to provide opportunity for the guidance 
services to highlight the importance of their 
activities. The intention was to address as 
many types of guidance services as possible 
from the field of education and labour, so the 
call was open for services and guidance relat-
ed activities without any categories or limita-
tions. The innovative practices presented be-
low are selected from the winning projects.

CAREER ORIENTATION FOR MAKING STEM 
AND ICT/CS PROFESSIONS MORE ATTRAC-
TIVE FOR YOUNG GIRLS

Project owner: Association of Hungarian 
Women in Science

The Association of Hungarian Women in 
Science is a national network of female and 
male scientists, who are committed to gen-
der equality within the fields of science and 
research.

The association focuses on career guidance 
for secondary school girls with the aim of 
making technology-oriented professions at-
tractive for this target group. The most impor-
tant programme is the “Girls’ Day” campaign, 
which has been organised annually since 
2012. “Girls’ Day” is an open day when girls 
studying in secondary education are invited 
to visit tech companies or universities where 

they participate in interactive programmes. 
Since 2012 the “Girls Day” has reached almost 
7000 girls with different programmes organ-
ised in 16 towns and in more than 150 venues.

“Teachers’ Day” is also offered as an accom-
panying event, where special emphasis is 
placed on addressing the teachers who play 
an essential role in the career guidance pro-
cesses of students. Teachers can also partici-
pate in open days and meet the representa-
tives of tech companies. The success of such 
programmes as well as other activities of the 
Association can contribute to the long-term 
increase of high skilled workforce in the sec-
tor.

More information: 

http://nokatud.hu/
 
NIGHT OF PROFESSIONS – VOCATIONAL ORI-
ENTATION FROM A NEW PERSPECTIVE

Project owner: Mr Dávid Rozványi, National 
Office of Vocational Education and Training 
and Adult Learning

The programme “Night of Professions” is the 
biggest career guidance event organised in 
Hungary to boost the popularity of vocation-
al education and training.

The idea of the event came from an 8-year old 
boy, who, after participating in a Researchers’ 
Night, concluded that a similar programme 
should be organised to get familiar with dif-
ferent professions.

The original aim of the “Night of Professions” 
was to organise an open school night for vo-

4.7 Hungary
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cational schools and training institutions in 
Szeged, Csongrád county, and offer the visi-
tors first-hand experience about the different 
kinds of professions and training offers. So 
many institutions wanted to join the pro-
gramme that finally the organisers decided 
to make the “Night of Professions” a national 
event instead of a local one.

In 2016, 341 participating vocational institu-
tions in 121 towns and all 44 Centres of Voca-
tional Training in the country remained open 
after dark and offered various interactive pro-
grammes to promote vocational education 
and training. Altogether 43 572 visitors and 
8096 teachers participated, and even 8 voca-
tional schools joined the initiative from across 
the Hungarian border. In 2017 the number of 
visitors grew to 46,5 thousand and also more 
institutions participated: 423 institutions in 
151 tows. This year not only state schools, but 
also foundation run schools, enterprises and 
cross-border vocational schools joined from 
Ukraine, Serbia, Romania and Slovakia.

More information: 

http://szakmakejszakaja.hu/, www.facebook.
com/szakmakejszakaja/

WORKSHEET, AS A NEW METHODOLOGY IN 
CAREER GUIDANCE

Project owner: Mr Miklós Kenderfi, Dr

Miklós Kenderfi, professor at Szent István 
University, Faculty of Economics and Social 
Sciences, has developed a worksheet which 
can be used in all career guidance settings 
to document the results of the guidance 
session according to the personal needs and 
skills of the client.

The worksheet does not contain verbal in-
structions, but it offers space for drawings 
and key words which would help summarise 
the conclusions made during or after the 
guidance session. The worksheet this way 
becomes the intellectual product of each 
participant, its content can easily be recalled 
and reused while making a synthesis of the 
information and experiences gained during 
the guidance intervention.

This tool can be used during guidance ses-
sions at schools or at extra-curricular activ-
ities, but in all cases the presence of a ca-
reer guidance professional is required. The 
worksheet can especially be useful for those 
disadvantaged young people who have dif-
ficulties in accessing and processing quality 
information. For them finding a reasonable 
career is essential to improve their disadvan-
tageous situations.

In order to develop the worksheet, Mr. Ken-
derfi built on the experience of hundreds of 
guidance sessions.

More information: 

kenderfim@gmail.com

THE PROFESSIONAL GAMBLER

Project owner: Ms Katalin Kozma Palástiné

“The professional gambler” is an activity de-
signed to facilitate better knowledge of pro-
fessions in an interactive and tailored way. 
The setting of the activity is a “casino” where 
6th grade primary school students can learn 
about different professions at different ta-
bles. The students can choose from the 
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games depending on their own individual 
interests, abilities and personalities, and the 
game which provides the biggest feeling 
of success can be repeated as many times 
as the student wants. The different tables 
present different groups of professions, skill 
shortages, old or new professions. Multiple 
types of games are offered for the students 
depending on the facilities of the individu-
al school. These games include card games, 
table games and games relying on PC appli-
cations. Different worksheets have also been 
created, and students are encouraged to use 
certain websites to do exercises in an interac-
tive way. The games are rewarded with coin 
tokens which the students can lose or double 
either in roulette game or in its online version 
using Kahoot. At the end of the activity a win-
ner is announced and rewarded.

More information: 

palastinekozma@freemail.hu

DEVELOPMENTAL BIBLIOTHERAPY

Project owner: Ms Erika Juhász

Developmental bibliotherapy – bibliocoun-
selling, biblioguidance – generally refers to 
the use of literature to help people recognize 
and understand themselves, cope with prob-
lems or changes in their lives, and to promote 
personality growth and development. The 
underlying premise of bibliotherapy is that 
clients identify with literary characters similar 
to themselves, in an association that helps to 
release emotions and gain new directions in 
life at appropriate times. With a bibliothera-
py module built into the college curriculum, 
students can be guided through stages of, 

for example, career management. It may em-
power them to achieve their greatest poten-
tial by recognizing and understanding them-
selves, and with the knowledge of what to 
expect as an employee and examples of how 
others have dealt with the same concerns.

The participants of the 2017 Cross Border 
Seminar can learn more about the method-
ology of this approach and its use in higher 
education settings from Ms Erika Juhász, the 
Hungarian workshop leader.

More information: 

www.irodalomterapia.hu,

juhasz.erika@irodalomterapia.hu

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

Public Employment Service (PES): The central 
database of the PES receives data through 
the integrated labour market system, which 
is the national database of labour offices. The 
data are used to compile statistics on a week-
ly or monthly basis, which are grouped ac-
cording to the main characteristic features of 
the registered unemployed (e.g. gender, age, 
qualification, etc.). The statistics on labour 
demand is based on the actual labour force 
demand declared by the employers. These 
data are public and can be downloaded from 
www.munka.hu.

Institute for Economic and Enterprise Re-
search operated by the Hungarian Chamber 
of Commerce and Industry (MKIK GVI): The 
MKIK GVI is a non-profit economic research 
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institute which provides empirically and 
theoretically substantiated knowledge and 
analysis of the economic and social process-
es that influence the Hungarian economy. In 
cooperation with the Ministry for National 
Economy each year the MKIK GVI provides 
a short-term labour market forecast about 
the future labour market tendencies. The 
data are collected from representative sur-
veys in which company leaders’ responses 
on employment data, the companies’ busi-
ness situation and their future expectations 
are registered and analyzed. The data are also 
available in English.

Using the data of the short-term labour mar-
ket forecast, the MKIK GVI and the Ministry 
for National Economy issue the labour mar-
ket barometer which analyses the employ-
ers’ plans for recruitment and redundancies. 
The barometer therefore gives a picture at 
regional level about the occupations and 
professions where recruitment or redundan-
cies are expected and lists those occupations 
and professions where the employment of 
career-starters are planned. www.mmpp.hu

Institute of Economics, Centre for Economic 
and Regional Studies of the Hungarian Acad-
emy of Sciences: The Institute of Econom-
ics of the Hungarian Academy of Sciences 
publishes “The Hungarian Labour Market 
Yearbook” and presents the current char-
acteristics of the Hungarian labour market, 
its employment policy and also features an 
“In Focus” topic in each issue. The data are 
received from statistical information, con-
ceptual research and empirical analysis. The 
yearbook, which has been published every 
year since 2000, is downloadable in English 

as well: www.econ.core.hu/kiadvany/mt.html

Manpower: Manpower’s Labour Market fore-
cast is done quarterly in order to provide 
a forecast of the employers’ plans for recruit-
ment and redundancies for the next quarter. 
The data are representative and are based 
upon the responses of approximately 750 
employers. The summary gives a regional 
comparison and a breakdown for the differ-
ent industries: http://munkaeropiacifelm-
eres.hu The Manpower group also provides 
a survey on skills shortages, which provides 
analysis for the shortages present on the 
Hungarian labour market: http://hianyszak-
mafelmeres.hu

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

Each year the County Development and Train-
ing Committees draw up a skills-shortage list to 
determine those occupations for which there is 
current shortage of skilled workers. A govern-
ment decree then defines financial support 
for those who choose to be trained in one of 
the occupations included in this skills short-
age list. The scope of the committee’s opinion 
includes recommendations on school enrol-
ment rates in formal and informal VET training.

In order to provide trainings which are tai-
lored to the needs of the regional labour 
market and its employers, the labour de-
partments of government offices when 
setting up their training plans take into ac-
count the recommendations of district la-
bour offices, the registered labour demands,
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structural labour market changes, forecasts, 
and the chances of finding employment. Each 
year the labour departments publish a call for 
proposal for adult training institutions, and 
those which fulfill the requirements set in the 
call, will be able to run supported trainings. 
The trainings listed in the training register are 
free of charge for the registered unemployed 
or for those individuals who belong to one of 
the target groups specifically defined, such as 
50+ registered unemployed, the long-term un-
employed, or the 25-30-year-old career starters. 
Most of these supported trainings are running 
in one of the vocational schools of the 44 Cen-
tres of Vocational Training. The Centres of Vo-
cational Training also offer fee-based training 
programmes upon request from individuals or 
employers.

The website “Szakmavilág” (World of profes-
sions) of the Institute for Economic and En-
terprise Research operated by the Hungarian 
Chamber of Commerce and Industry (MKIK GVI) 
provides information on all the skills that can 
be learned in vocational schools. The data are 
ranked according to the content of the train-
ing and on labour market opportunities after 
graduation (e.g. most demanded professions 
and highest paying professions). http://www.
szakmavilag.hu/

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

In Hungary the training of guidance counsel-
lors in higher education dates back to more 
than 20 years when in 1992 the predecessor 
of Szent István University won World Bank 
support and started a training programme 
for employment counsellors. This training 
programme was further developed and later 

became the andragogy Bachelor programme 
with a specialization in employment coun-
selling (2006-2013) and today’s Human Re-
source Counselling Master programme.

The global financial and economic crisis, 
growing unemployment figures and ever 
changing labour market needs have resulted 
in a demand for professionals with new skills 
within the fields of employment and human 
resources. Counsellors are required to under-
stand and recognize complex labour market 
and economic situations as well as to help 
develop skills and competencies needed for 
successful labor market integration.

The 18/2016 (VIII.5.) Ministerial Decree pro-
vides new regulatory framework on the 
requirements of Bachelor and Master pro-
grammes. The decree defines the training ob-
jectives of the Human Resource Counselling 
Master programme and accurately lists the 
professional competencies of the counsel-
lors. According to this, the aim of the Human 
Resource Counselling Master programme is 
to train professionals who have developed 
profound knowledge during their training 
in human and economic disciplines, possess 
good counselling skills and are able to pro-
vide detailed analysis of trends shaping the 
labour market, education and training. The 
future counsellors should be able to help cli-
ents refine their career plans and make career 
decisions, as well as to support stakeholders 
by evaluating current trends in education 
and workforce management.

The Human Resource Counselling Master 
programme is a 4-semester programme 
where students should acquire 120 credits. 
Theory and practice are evenly divided in 
the training curriculum: foundation courses 
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aim to develop knowledge related to psy-
chology, labour market and career planning, 
while practical courses and field work prac-
tice develop those skills which are related to 
the profession of counselling, such as good 
communicative, cooperative, problem solv-
ing and conflict resolution skills. By the end of 
the programme the counsellors-to-be have 
developed independence both in conduct-
ing individual and group counselling and 
have learnt to regard work as an important 
factor when organising one’s life.

The Human Resource Counselling Master 
programme is currently run by 5 universities 
in Hungary (Szent István University, Universi-
ty of Pécs, University of Debrecen, University 
of West Hungary and Eötvös Loránd Universi-
ty). These universities have developed a con-
sortium and offer focus either on human 
resources, economics, or counselling, de-
pending on the institution’s individual profile.
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

PROJECT: EFFECTIVE EDUCATIONAL AND CA-
REER COUNSELLING FOR CHILDREN, TEENAG-
ERS AND ADULTS

The project is run by the Centre for Educa-
tion Development under the priority axis 
2 Efficient Public Policies for Labour Market, 
Economy and Education. Measure 2.14. The 
Development of Tools for Lifelong Learning. 
Knowledge Education Development Pro-
gramme 2014-2020.

The objective of the project is to develop the 
framework for efficient functioning of career 
counselling in the education system through:

 # devising career counselling programmes 
for specific types of schools,

 # preparing model organizational solutions 
in terms of the operation of in-school ca-
reer counselling systems.

These general assumptions have been spec-
ified and, as a result, the following project 
tasks have been determined:

 # developing recommendations on direc-
tions of changes in the career counselling 
system,

 # testing programmes in 26 randomly se-
lected schools,

 # devising final versions of programmes tak-
ing account of the test results and chang-
es in the education system,

 # preparing recommendations on the regu-
lation of the Minister of Education on ca-
reer counselling in the education system,

 # preparing model organizational solutions 
in terms of the operation of in-school ca-
reer counselling systems,

 # conducting implementation seminars for 
local government units.

  
WEB PORTAL: DORADZTWO EDUKACYJNO- 
-ZAWODOWE. POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ 
[EDUCATIONAL AND CAREER COUNSELLING. 
FOCUS ON YOUR FUTURE]

Since July 2016, a central part of the web 
portal has been managed by the the Centre 
for Education Development. The web portal 
is the effect of work undertaken since 2009 
as part of the project Creating the Career 
Counselling Model in the Education System 
in Poland and the Online System of Educa-
tional and Career Information. The project 
concerned facilitating access to educational 
and career counselling services for lower sec-
ondary school students and older by means 
of building a coherent, available and adjust-
ed to current needs system of career coun-
selling in the education system which would 
execute the idea of lifelong counselling. The 
project objective was to, among other things, 
facilitate access to educational and career in-
formation for students, parents, teachers and 
career counsellors at the national, voivode-
ship and district level by developing Online 
System of Educational and Career Informa-
tion.

Currently, in the central part of the portal, the 
information is categorized by groups: educa-
tion paths, choose a profession, where can 
I find some help, the labour market, a coun-
sellor’s handbook, multimedia and useful 
links.
The central part of the portal includes also 
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links to 16 voivodeship (regional) websites 
where the information concerning the afore-
mentioned issues at the regional level can be 
found.

DIAGNOSTIC TOOLS FOR CAREER COUNSEL-
LORS

As part of Priority 3 of the Human Capital 
Operational Programme, two editions of the 
competition to develop diagnostic tools for 
career counsellors took place. The Centre 
for Education Development in Warsaw was 
a level 2 Intermediary Institution. In the first 
edition, 9 tools which enabled recognizing 
professional aptitudes and interests were 
developed. These proposals mainly referred 
to the trait and factor theory. In the second 
edition of the competition, 12 diagnostic 
tools together with methodological aspects 
were presented. In addition to diagnostic 
tools, there were also methodological hand-
books, handbooks for students and parents, 
multimedia presentations, lesson plans, films 
about various professions shown. In the sec-
ond edition of the competition, the authors 
referred to a modern idea of designing an ed-
ucational and professional career. It is a very 
extensive methodological material which 
can be used in working with students of, 
among other things, primary and secondary 
schools as well as with adults. These resourc-
es are available for free at http://doradztwo.
ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-do-
radcow-zawodowych. Moreover, as part of 
this project, career counsellors had an op-
portunity to participate in workshops and 
develop competence in terms of using these 
tools during the counselling process with 
a student.

OBSERVATORY OF ECONOMY AND LABOUR 
MARKET OF THE POZNAŃ AGGLOMERATION

It is a project executed at the local authority 
level. It is an innovative counselling and ed-
ucational offer which integrates knowledge 
of professions, knowledge of the local labour 
market and interesting educational solu-
tions, including ICT. This project is executed 
by the Career Counselling Centre for Youth 
in Poznań. The Centre is a municipal unit 
operating in the field of social policy which 
undertakes tasks concerning career coun-
selling and career development for youth. In 
November 2013, the Observatory of Econ-
omy and Labour Market of the Poznań Ag-
glomeration was established as an affiliated 
unit to the Centre. Its tasks include, among 
other things, collecting, processing and dis-
seminating credible information on current 
and projected trends in the labour market, 
entrepreneurs’ demand for human resourc-
es and education offers in terms of lifelong 
learning among young people, employers 
and investors.

As part of this project, educational materials 
were devised and provided to teachers, edu-
cators and career counsellors. The objective 
of these materials is to introduce students 
to issues connected with the local labour 
market. As part of the project, a quiz was pre-
pared, that is “Check if you can move on the 
local labour market”. It includes 5 thematic 
models to which two versions of tasks are 
assigned:

module 1: how do students from the Poznań 
agglomeration and employers look for a job?
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module 2: how is the Internet used to look 
for a job and an employee?

module 3: scarce skills – skills of the future

module 4: image in social media

module 5: steps for preparing for a job inter-
view

The tool is addressed to third grade students 
of lower secondary schools and secondary 
school students. The quiz can be used dur-
ing weekly class meetings, career counselling 
classes or classes in introduction to business.

PROJECT: MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ 
[MY PROFESSION – MY FUTURE]. ENHANCING 
AND ADJUSTING GENERAL EDUCATION TO 
THE LABOUR MARKET NEEDS IN SWARZĘDZ 
AND KLESZCZEWO MUNICIPALITIES
   
It is an example of a project executed by lo-
cal authorities which aims at helping young 
people to choose their career path on the 
basis of their own professional aptitudes 
and skills as well as educational possibilities 
in secondary schools located in the territory 
of Swarzędz. The project is mainly addressed 
to students who have difficulties with taking 
decisions concerning the choice of a school 
and a profession. It is executed together with 
the offer of counselling support as part of in-
school systems of counselling, in particular, 
in lower secondary schools. The project is ex-
ecuted by Swarzędz and Kleszczewo Munic-
ipalities in cooperation with the Adam Mic-
kiewicz University in Poznań, the Complex of 
Vocational Schools No. 1 in Swarzędz and the 
Complex of Schools No. 2 in Swarzędz. The 

project is addressed to students, parents and 
lower secondary school teachers. A distinc-
tive feature of the project is an extensive use 
of local resources, both educational ones and 
those connected with the labour market. The 
project involves the following tasks:

 # students – learning about professions 
during weekly class meetings, workshops 
with a career counsellor, individual consul-
tations with a counsellor, trips providing 
knowledge of professions;

 # parents – meetings with a career coun-
sellor concerning supporting children in 
their education and professional deci-
sion-making process;

 # teachers – lectures and workshops aiming 
at improving competence of class teach-
ers in terms of the execution of tasks relat-
ed to educational and career counselling.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

Detailed analyses concerning the labour 
market analyses and forecast are done by the 
Ministry of Family, Labour and Social Policy 
(http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/
raporty-sprawozdania/rynek-pracy/). At the 
local level, such analyses are done by the 
Voivodeship Labour Offices and District La-
bour Offices. These are mainly statistical anal-
yses and studies.

In terms of the education – labour market re-
lation, it is worth emphasising research and 
analyses undertaken by the Educational Re-
search Institute. It is an institution conduct-
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ing interdisciplinary research concerning the 
functioning and effectiveness of the educa-
tion system in Poland. The Institute partici-
pates in national and international research 
projects, prepares reports, expert opinions 
and carries out advisory functions. On 1 Oc-
tober 2010, under the Act of 30 April 2010 on 
Research Institutions, the Institute became 
a research institute. It is supervised by the 
Minister of National Education. In terms of 
the labour market, the Educational Research 
Institute devised such reports as: “The Labour 
Market and Poles’ Skills – Selected postPIAAC 
Research Findings” (2015), “Determinants of 
Educational Decisions” (2015), “Educational 
and Professional Decisions of Lower Sec-
ondary School Students” (2015), “Diagnosis 
of the Condition of Educational and Career 
Counselling in Lower Secondary Schools and 
Secondary Schools in the Accounts of School 
Head Teachers and Counsellors” (2015).

Research on the education – labour market 
relation was also carried out by the National 
Centre for Supporting Vocational and Con-
tinuing Education in Warsaw. Reports on the 
state of the educational and career counsel-
ling system in Poland and selected EU coun-
tries as well as offering support for schools in 
terms of educational and career counselling 
have been devised there.

Moreover, the analysis of the situation on the 
labour market is conducted by institutions 
and organizations which do research, most 
often surveys, on the issue of dynamics of 
and changes in selected processes in the 
labour market. Research on that issue is also 
done by commercial companies.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

In order to develop competence required 
on the labour market, the education system 
involves initiatives at various organizational 
levels.

1. Macro level
As far as education is concerned, since the 
school year 2017/2018 a lot of changes relat-
ed to career counselling will be introduced.

In the Act of 14 December 2016 on Educa-
tion Law, it is stated that the education sys-
tem ensures that, in particular:

education directions and content are adapted 
to the labour market requirements,

students attitudes are developed in terms of 
business and creativity, what contributes to ac-
tive participation in economic life, including by 
introducing innovative curriculum, organiza-
tional or methodological solutions to the edu-
cation process,

students are prepared to choose their profes-
sion and further education, there are conditions 
for developing students’ interests and talents 
thanks to extracurricular and out-of-school ac-
tivities as well as the possibilities of social activi-
ties and abilities to spend free time (Art. 1, 17-20).

Currently, system solutions connected with 
career counselling are being introduced. 
There will be obligatory classes in the sev-
enth and eighth grade of primary school and 
the first level vocational schools, general sec-
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ondary schools and technical schools. In the 
school year 2017/2018, the curricula of these 
classes should include content concerning 
information on professions, qualifications 
and work positions as well as possibilities 
of obtaining qualifications required by the 
labour market and developing professional 
aptitudes. Moreover, the tasks related to ed-
ucational and career counselling arising out 
of the Regulation of the Minister of National 
Education of 30 April 2013 on the principles 
of providing and organizing psychological 
and pedagogical support in public kinder-
gartens, schools and institutions will be still 
undertaken.

At the macro level, it is also worth noticing 
that projects executed by the Centre for Ed-
ucation Development are very significant 
as they build and develop educational and 
counselling resources supporting the profes-
sionalization of counselling services provid-
ed in schools. Information on the introduced 
changes are provided to students, parents 
and teachers on web portals of: the Ministry 
of National Education, Centre for Education 
Development and Boards of Education.

2. Meso level
In local communities, initiatives which are 
connected with adapting education to the 
local labour market are undertaken. Funds for 
such purposes come from both the Regional 
Operational Programmes and other sources. 
There are analyses which verify a demand for 
not only specific professions, but also skills 
and qualifications. Monitoring graduates of 
particular schools also helps in the process 
of adapting education offers of vocational 
schools to the actual needs of the local la-
bour market. Furthermore, it can be noticed 
that there are more initiatives based on co-

operation between vocational schools and 
local enterprises.

3. Micro level
So far, regulations on the provision of educa-
tional and career counselling in schools have 
focused only on the tasks of career coun-
sellors. Therefore, at the level of particular 
schools, people providing counselling had 
the possibility of creating solutions suitable 
for the needs of students of a given school 
and the context of the local labour market, 
however, not all schools offered the same 
content. The introduced changes will aim at 
revising content that students learn during 
classes in career counselling. It should be 
noted that, by October 2015, as part of the 
project “Education for Work” undertaken by 
the National Centre for Supporting Vocation-
al and Continuing Education, 19,250 repre-
sentatives of lower secondary schools were 
trained. Thanks to that training, school head 
teachers and people executing tasks on ca-
reer counselling in schools obtained knowl-
edge, skills and methodological resources 
necessary to provide professional career 
counselling aiming at developing students’ 
professional resources and preventing fail-
ures on the labour market.

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Currently, among key issues in terms of ed-
ucating career counsellors and expanding 
their knowledge in Poland are the following:

 # preparing them methodically for under-
taking tasks connected with the introduc-
tion of career counselling in 7th and 8th 
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grade of primary school, first level voca-
tional schools, technical schools and sec-
ondary schools,

 # developing their skills in using available 
diagnostic tools referring to modern theo-
ries of career and educational counselling,

 # preparing counsellors in terms of method-
ology of work related to creating proactive 
attitudes, enterprise and skills in career 
management,

 # updating their knowledge on the struc-
ture and dynamics of the labour market at 
the European, national and local level,de-
veloping counsellors’ skills in terms of us-
ing information technologies in counsel-
ling work.

These tasks are done through various forms 
of educating counsellors and improving their 
professional skills. The following forms can be 
listed among the most important ones: 

1. BA and MA programmes in career coun-
selling

They are offered by universities and other 
higher education institutions. The career 
counselling specialization in most often part 
of pedagogical studies. Apart from being pre-
pared for counselling work, graduates also 
obtain qualifications in pedagogy. The stud-
ies prepare them for undertaking counselling 
tasks in the education sector, labour market 
institutions as well as in human resource de-
partments in organizations.

2. Postgraduate studies offered by univer-
sities and other higher education insti-
tutions

The programme of the studies includes special-
ist topics. The studies most often last 2 terms.

3. Courses, training and workshops
It is an offer which objective is to develop 
specific skills. These courses are offered by 
various types of institutions. In this respect, 
the Centre for Education Development plays 
a significant role as it provides training for 
counsellors and people offering career coun-
selling in education institutions. As part of 
the project Euroguidance Poland, diverse 
methodological workshops have been con-
ducted, e.g. “Diagnostic Workshop for Career 
Counsellors”, “Creative Techniques in Career 
Counselling”, “Working with Adult Clients”, 
“Workshop Based on CH-Q Method”.

4. Online courses
It is a more and more popular form of im-
proving career counsellors’ skills. It takes the 
form of longer courses or webinars. The ac-
tivities of the Centre for Education Develop-
ment include many online courses, e.g. “Mul-
ticulturalism in Career Counselling – Basic 
and Advanced Levels”, “Distance Counselling”, 
“E-portfolio”.

5. Publications
As part of the project Euroguidance Poland, 
studies which aim at enhancing and updat-
ing methodological skills of career coun-
sellors are published (http://www.eurodo-
radztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja 
– currently, 30 publications). Also, as part of 
other programmes offered by the Centre for 
Education Development, books and meth-
odological materials related to career coun-
selling are published (https://www.ore.edu.
pl/materialy-do-pobrania-wdez).
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6. Conferences
This form of the development of career coun-
sellors’ skills is provided by various institu-
tions and organizations. Such key entities can 
be listed as the Centre for Education Devel-
opment, universities and other higher edu-
cation institutions, the Association of School 
and Vocational Counsellors of the Republic of 
Poland.

7. Discussion forums
Such an exchange of experience and views is 
moderated by the Centre for Education De-
velopment (Support network “Career Coun-
sellor” http://moodle.ore.edu.pl/course/view.
php?id=9), and the Association of School and 
Vocational Counsellors of the Republic of Po-
land.

LINKS AND REFERENCES

Ministry of National Education 
https://men.gov.pl/min

Ministry of Family, Labour and Social Policy 
http://www.mpips.gov.pl

Educational Research Institute 
http://www.ibe.edu.pl/pl

Centre for Education Development 
http://www.ore.edu.pl

Educational and career counselling. Focus on 
your future 
http://doradztwo.ore.edu.pl

Euroguidance Poland 
www.eurodoradztwo.praca.gov.pl

Association of School and Vocational Coun-
sellors of the Republic of Poland 
http://www.sdsiz.com.pl

Observatory of Economy and Labour Market 
of the Poznań Agglomeration 
http://www.obserwatorium-poznan.pl

Polish Agency for Enterprise Development 
http://www.parp.gov.pl
Global Skills Index 
https://www.hays.pl/gsi/wskazniki/index.htm

1. Chłoń-Dominiczak A., Palczyńska M., (2015), 
Rynek pracy a kompetencje Polaków – wy-
brane wyniki badania postPIAAC, IBE, War-
saw.

2. Kamieniecka M., (2015), Decyzje edukacy-
jno-zawodowe uczniów szkół gimnazjal-
nych, IBE, Warsaw.

3. Podwójcic K., (2015), Diagnoza stanu do-
radztwa edukacyjno-zawodowego w gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
w relacjach dyrektorów szkół i osób reali-
zujących doradztwo, IBE, Warsaw.

4. Raport tematyczny z badania: Uwarun-
kowania decyzji edukacyjnych, (2015), IBE, 
Warsaw.
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

VI@S PORTAL

This tool was developed by PES and it is ac-
cessible to all, both with the assistance of 
counsellors and autonomously.

The portal addresses a wide range of tar-
get groups. Its aim is to support students, 
from 13-14 years old on, to be more aware 
of themselves, and to learn about future op-
portunities and occupations. It also aims to 
facilitate smooth transitions from school or 
VET systems to labor market. Unemployed 
people can learn how to get a job and how 
to create an enterprise. They can also assess 
their soft skills and design their employability 
profile.

It includes career development activities, as-
sessment exercises, LMI and e-portfolio tem-
plates. The users can keep track of their career 
activities and assessment exercises, done on 
Vi@s platform. They can also upload other rel-
evant documents to their profile. If someone 
needs to do the CV, they can choose the doc-
uments and design different CV for different 
purposes. The job seekers, when they do the 
register as unemployed in PES platform, are 
“driven” to Vi@s to assess skills and design the 
draft of the Personal Employment Plan. This 
Plan is sent online to a job expert from PES.

Source and more details: https://vias.iefp.pt

PROMOTING PARENTAL SUPPORT AND VO-
CATIONAL DEVELOPMENT OF 8TH GRADE 
STUDENTS

Providers – Career Guidance Units in schools.
Target group – Students in the 8th grade.

Type of Service – conjoint parent-student ac-
tivity designated as career dilemmas.

Aims – gather occupational information and 
stimulate the discussion as they work out 
a solution.

Main activities - The dilemmas consisted of 
problem solving situations, applied once 
a week (six consecutive weeks). Students 
would bring the dilemmas home and work 
on them with their guardians, solving the 
weekly dilemma by working on a solution. In 
the classroom, the participants, before receiv-
ing another dilemma for the following week, 
would read out their weekly "solution" of the 
previous dilemma, and a discussion of the 
previous dilemma would follow, conducted 
by the school psychologist. Each session of 
discussion would last up to 45 minutes.

PLATFORM DESIGN THE FUTURE

The Platform "Design the Future" is carried 
out with the goal of creating new features 
that ease the access to vocational exploration 
in order to increase the knowledge of young 
people in relation to occupations in the 
present labour market, as well as overcom-
ing the gap between the information that is 
provided by the universities on the courses 
and curricular programs, and the informa-
tion that young people are seeking in order 
to make a decision on their academic future. 
Another goal of the platform is to stimulate 
self-knowledge through a Vocational Explo-
ration engine which aim is to help young 
people to develop the knowledge about 
themselves by exploring professions related 
to their interests and preferences.

The platform integrates approximately 200 
videos of 3-5 minutes, containing interviews 
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with representatives of different occupations, 
and indicates the necessary training for each 
profession, offering information on more 
than 3750 courses of 1222 institutions across 
the country.

Target groups: Students of secondary education 
and higher education; Career guidance practi-
tioners; Psychologists; Teachers and Parents.

Source and more details:
www.designthefuture.pt

SET OF GUIDANCE ONLINE TOOLS

Set of guidance online games addressed to 
children and students from age five until fif-
teen. A small description of each follows.

Vou à Descoberta (Discovery): The aim of this 
tool is to support the self-knowledge. The 
student can choose the word more linked 
with him/her from a checklist. It is mainly 
addressed at students from disadvantaged 
groups, but can be also utilized by students 
from primary school. It is mainly used by 
counsellors, but parents or teachers can sup-
port students to utilize this game.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/desco-
berta/descoberta.html

Escalada das Qualificações (Climbing qualifi-
cations): The aim of this tool is to support stu-
dents to take decision and to define school and 
vocational paths. The students have to answer 
questions about school and VET system. For 
each question answered in the right way an al-
pinist climb one more step until the top of the 
mountain. It is mainly addressed to students 
aged 13/14.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/jeq.html

Odisseia das Profissões (Occupations Odyssey): 
Its aim is to raise awareness of professions (con-
tent of the activity, tools used, place of work, 
health and safety in work). With different levels 
of difficulty, children have to identify and put in 
the right place features related with the profes-
sion. At the end they can hear and read a small 
description. It is addressed at students from 7 to 
10 years old.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/odisseia/

O Baú das Profissões (Occupations Chest): The 
aim is to raise awareness on professions. With 
two levels of difficulty. Children are invited 
to choose an occupation and to complete 
a puzzle. At the end they can hear a small 
description about the occupation they have 
chosen. It is addressed at children in pre-
school education stages. It is mainly used 
with the support of teachers.

www.wonderdesign.net/clientes/apc/arca/
main.php

Apoio à Mobilidade (Support Mobility): Main-
ly addressed at students from schools and 
VET. The aim is to prepare students to have 
successful mobility experiences. The game is 
composed by different types of quizes. 

www.wonderdesign.net/clientes/apc/_
build2/
 
TRAINING COURSES FOR CAREER GUIDANCE 
PRACTITIONERS

Since 2013, Euroguidance Centre has been 
developing, every year, a set of blended 
courses addressed to career counselors from 
schools, PES and social sector in the field of 
mobility, e-guidance, guidance in VET sys-
tem, new methodology and tools on guid-
ance; guidance with special target groups. 
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Each training course has 21 hours, seven of 
which are developed in class with all the par-
ticipants while the remaining 14 are devel-
oped through an online platform.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

Since 2015 there is a System on Identification 
the Needs of Qualification (SANQ) with the 
aim to support, in advance, the definition of 
the learning opportunities to be developed 
to face future needs of labour market.

The identification need of qualifications mod-
el incorporates a strong regional dimension. 
With the aim of assuring the results of the 
model of identification, the system on iden-
tification the needs of qualifications is com-
posed by three pillars that are interlinked:

 # Diagnose – Establishes the reference 
items to all the country and an analyse by 
regions (NUT II). The analysis includes both 
quantitative and qualitative approaches.

 # Planning – Establishes the ways in which 
information is organized and the analyses 
criteria to support the priorities and the 
guidelines that should be taken in account 
to put in field the learning opportunities.

 # Regional Approach – Adjusts the planning 
to the regional context.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOP SKILLS NEEDED 
IN THE LABOR MARKET

A wide number of stakeholders are involved 

in SANQ, including public bodies such as the 
Nacional Agency from Vocational Education, 
Public Employment Service, Trade Confeder-
ations and Unions. The Municipalities are also 
involved in it.

The SANQ is delivery to all public and private 
bodies involved in training and education 
system. This year a road show all over the 
country was done to give SANQ more vis-
ibility to career guidance counsellors from 
schools, VET and PES. A survey to school psy-
chologist done in May show that SANQ was 
considered as an important tool to be used in 
the guidance process.

In which way is the information on labor mar-
ket’s needs incorporated into planning new 
programs, curricula and subjects?

The VET courses are to be implemented each 
year. Both private and public schools are in 
accordance with the SANQ priorities.

In the scope of PES, there is a set of training 
centres called Centros de Gestão Participada, 
that are a result of a protocol between PES 
and sectorial confederations (metallurgy, 
cork, commerce, construction, footwear and 
leather goods, wear industry, catering and 
food) that develop training courses to face 
the need of each one of these sectors.

Other courses (Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (TeSP)) are available within pol-
ytechnic education. This cycle of studies has 
four semesters and conferred 120 ECTS.

This cycle of studies aims to provide skills to 
enable the student an easy and successful in-
tegration into the labour market. The TeSP in-
clude an internship during a semester. These 
courses should be in line with the regional 
needs of the labour market. 
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KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Career guidance practitioners need to be 
aware of:

 # new theoretical approaches in the field of 
guidance;

 # labor market evolution and LMI;
 # career management skills;
 # mobility;
 # how to use ICT tools inn guidance and to 

be confident with the use of these tools;
 # how to develop e-guidance interventions;
 # how to work with migrants.

How are these competences reflected in ed-
ucation and training curricula?

The Direção Geral de Educação developed 
training on career counseling and mobility to 
counselors working in Portuguese career ser-
vices. School psychologists, career counsel-
lors from PES and psychologists from social 
inclusion sector participated in the training 
courses.

The main aim was to develop counselor’s 
skills in:

 # Assessment and intervention in career 
counseling;

 # Promoting clients adaptability and mobility;

 # Using different mobility tools;

 # Another goal was to foster the coopera-
tion among sectors;

 # The course was comprised by 21 hours 
of theoretical contents on narrative ca-
reer counseling and experiential activities 
grounded in real problems faced by coun-
selors in their practice.

This link between theory and practice was 
implemented through an exercise in which 
was required to plan a counseling session on 
mobility and guidance.

LINKS AND REFERENCES

www.dges.gov.pt/pt/pagina/cursos-tecnic-
os-superiores-profissionais 

www.sanq.anqep.gov.pt/?page_id=23

www.forma-te.com/centros
-de-formacao-de-gestao-participada 

www.designthefuture.pthttp://www.euro-
guidance.gov.pt/alunos.php

1. Harris-Bowlsbey, J., Dikel, M. R. e Sampson, 
J. P., Jr. (1998). The Internet: A tool for career 
planning. Columbus, OH: National Career 
Development Association.

2. Mallen, M. J., Vogel, D. L., & Rochlen, A. B. 
(2005). The Practical Aspects of Online 
Counseling: Ethics, Training, Technology, 
and Competency, The Counseling Psy-
chologist, 33, 776 – 818.

3. Offer, M., & Sampson, J. P., Jr. (1999). Quality 
in the content and use of information and 
communications technology in guidance. 
British Journal of Guidance and Counsel-
ling, 27, 501–516.

4. Sampson, J. E, Jr. (2002). Quality and Ethics 
in Internet-Based Guidance. Internat. Jnl. 
for Educational and Vocational Guidance, 
2, 157–171. 
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

COGNITROM CAREER PLANNER (CCP)

COGNITROM CAREER PLANNER (CCP) is an 
online platform designed by COGNITROM 
for specialized school and professional guid-
ance, mainly for high-school students. It is 
designed to involve teachers, career coun-
sellors, psychologists, and parents. The career 
guidance services are offered by the experts 
of COGNITROM, an organization focused on 
research and development services in pro-
ducing the best solutions and innovative ser-
vices in psychology and IT. CCCP is an online 
counselling service whose main objectives 
are to help the student to discover their ca-
reer competencies profile and designing the 
vocational and educational path. The main 
activities include: evaluation of the compe-
tencies, analysis of the educational options, 
guidance for educational options, guidance 
for creating the educational path, analysis of 
the occupational options, individual or group 
activities for assisting adolescents in career 
planning.

Further information and links:
www.ccponline.ro, 

www.consilieresiorientare.ro

SELF KIT

SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING FACIL-
ITATOR (SELF KIT) is a program designed to 
help children, adolescents and youth devel-
op their social and emotional skills in order to 
be flexible and better adapt to new realities. 

It is designed by a team of psychologists and 
education specialists from Romanian Asso-
ciation of Cognitive Sciences and involves 
a toolkit with activities and a training pro-
gram for the users. SELF KIT takes into consid-
eration the following outlines:

(1) it is designed to be used by educators, 
psychologists as well the parents,

(2) the structures respect the ontogenetic 
stages of development,

(3) it is based on the psychological develop-
ment characteristics,

(4) it is flexible regarding the structure of dif-
ferent educational curricula,

(5) it can be adapted to the specificity of dif-
ferent cultures. The main activities include: 
modelling and coaching activities to pro-
mote social and emotional learning, oppor-
tunities to practice an integrated set of cog-
nitive, affective, and behavioural skills.

Further information and links: 
www.selfkit.ro

EDMUNDO

EDMUNDO is an educational guidance ser-
vice provided by the EDUCATIVA Group, offer-
ing young Romanians information, counsel-
ling and assistance in the process of selecting 
the high education path. The biggest is RIUF 
– Romanian International University Fair – the 
largest international education exhibition in 
Eastern Europe. The program is designed 
for high school and university students and 
provides the following activities: counselling 
for and information regarding bachelor and 
master programs abroad, support during the 
applications (review of application forms and 
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procedures, personal statements, CVs, rec-
ommendation letters), Offering information 
about the alternative solutions to finance 
their studies.

Further information and links: 
www.edmundo.ro

DIGITAL WORKSHOP

ATELIERUL DIGITAL (ENG. DIGITAL WORK-
SHOP) is an online platform and a training 
course developed by Google Romania. The 
main objective is to improve young people's 
entrepreneurial, digital and marketing skills. 
The course is provided online and the con-
tent has 23 topics in 89 lessons (e.g.: online 
opportunities, web analysis, online branding, 
SEO, marketing online, video branding etc). 
The structure of the course offers the possi-
bility to personalize the learning process by 
creating personal learning objectives and 
path on the platform. At the end of the train-
ing course, the participants can be certified 
by Google and IAB Europe (Interactive Ad-
vertising Bureau). Also, the participants are 
guided to develop their digital skills through 
video tutorials, online activities, and resourc-
es provided by the experts involved in the 
project.

Dodatkowe informacje i linki:
www.learndigital.withgoogle.com

PROFESSIONAL SUCCESS

SUCCESUL PROFESIONAL (ENG. PROFESSION-
AL SUCCESS) is a program designed by Junior 
Achievement Romania, an NGO founded in 
1993, and a part of JA Worldwide®, USA, and 

JA Europe. JAR has developed many projects 
implemented in 1000 educational institu-
tions every year, with the support of Minis-
try of Education and entrepreneurial sector. 
The Professional Success project is a part of 
the JA national project for education and 
professional guidance. The main objective of 
the project is to increase the young people 
capacity (high school students) to make re-
sponsible decisions for their future. The main 
activities are interactive and are focusing on: 
developing interpersonal skills for labour 
market, personal branding skills (CV, job in-
terview), and career planning skills. All these 
activities are guided by teachers, volunteers, 
and partners of JAR and are implemented in 
schools.

Further information and links:
www.jaromania.org/program/succesul--pro-
fesional

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET 

A. The national system of institutions in 
charge of analysing the changes in the la-
bour market is comprised of:

a. The Ministry of Education network: Univer-
sities-research experts from different fields, 
Centre for Resources and Educational As-
sistance – an umbrella organization for the 
coordination of the activity of Centres for 
Psycho-pedagogical Assistance in schools, 
Centres for Information and Guidance ad-
dressed to the undergraduates and gradu-
ates in university centres;
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b. The Ministry of Labour network: The Cen-
tres for Information and Career Counselling 
– coordinated by the National Agency for 
Employment, EURES – The national network 
of services, The National Agency for Employ-
ment (ANOFM), European Centre for Devel-
opment of Vocational Training, National Insti-
tute of Statistics.

The institutions mentioned above are most-
ly involved in conducting research studies 
and statistics to forecast the changes in the 
labour market. The educational institutions 
are in charge of investigating the connection 
between formal education and the labour 
market in order to improve graduates' place-
ment.

B. Private organizations and different NGO-s 
and actors with specific interests in the la-
bour market. E.g. Human Solutions; High Po-
tential Careers High Potential Employers.

The private sector is usually oriented through 
specific research topics aiming to improve 
the human resources management.

At national, regional and local level, there are 
also projects financed from different sources 
(European grants, private sector etc.) which 
try to improve the connection between the 
educational system and business sector.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

Partnerships between the formal educa-
tion and labour market are usually ensured 

through the partnership agreements that 
are concluded between schools, universities, 
NGO-s, and companies for different types of 
activities: job fairs, internships for students, 
training programs, and projects funded by 
different grants.

a. Formal Education

Universities programs implemented through 

Psychological and Career Counselling Cen-
tres in partnership with companies and 
NGO-s (open days, job fairs, internships, train-
ing programs).1 

The correlation of practices in vocational ed-
ucation and training system with the labour 
market in promoting practical and relevant 
skills. There is still an insufficient correlation 
of qualifications and VET curricula with la-
bour market developments, and inadequate 
quality assurance mechanisms. The underfi-
nancing of the sector, the quality of teaching 
staff, drop-outs and graduation rates are ad-
ditional challenges.2

 
National and EU-funded projects to support 
education and labour market interaction: 
e.g.: “Optimizing the interaction between 
university and labour market”, Babes-Bolyai 
University; “Providing competencies required 
by the labour market through top interna-
tional study programmes”, Romanian-Amer-
ican University; “Professional training – the 
key to career development and equal access 
to the labour market”, University POLITEHNI-
CA of Bucharest.

b. Non-formal education:

E.g.: Junior Achievement Romania programs 
and projects in partnership with the Ministry 
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of Education and private organizations aim-
ing to develop a large set of life skills: entre-
preneurship skills (Junior Company, Business 
Academy, My Money, Life Changer), e-skills 
and career management skills (START Intern-
ship Romania, Professional Success, e-Lead-
ers for a day).3

A better collaboration of the formal educa-
tional institution with the business leaders 
is needed in order to contribute to the for-
mation of the competencies necessary for 
a graduate to adapt to the new realities of the 
labour market. Involving private sector in de-
signing academic programs and curriculum 
promotes a formative training as opposed to 
the informative one and directing this one 
towards personal and professional develop-
ment.4

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS
 

Education and training system:

a. The formal professional pathway is provided 

by universities. The most common educa-
tional path for counsellors is provided by the 
trajectory in the field of educational psychol-
ogy or education.

To become a counsellor in Romania it is com-
pulsory to have a university diploma in one of 
the following fields: pedagogy, psycho-ped-
agogy, psychology, sociology, social peda-
gogy, psycho-sociology, psycho-pedagogy. 

3 www.jaromania.ro 
4 Dutu, Georgescu and Diaconu (2015) The partnership 
relationship between economic academic and business 
environment, component of modern university marke-
ting orientation, Procedia-Social and Behavioral Sciences 

62, 722-727 

The graduates who want to become school 
counsellors at the pre-university level should 
pass the national examination, done accord-
ing to the new Guidance and Counselling Ac-
creditation Curriculum. It is not compulsory 
to have a Master degree to become a coun-
sellor at pre-university or at the university 
level. Master degree studies in Guidance and 
Counselling are offered however by the big-
gest public universities in Romania.5

The main professional competencies defined 
and targeted in most of the formal education 
programs for counsellors are guided by na-
tional standards and include: general com-
petencies – required for everyone working in 
the educational system – and specific com-
petencies, for this qualification in particular.

General competencies:

Career management; Implementation of do-
main-specific quality standards; Integration 
of ICT in education and learning; Professional 
standards and deontological ethics;

Specific competencies for career guidance:

Defining students' career-related problems; 
Psychological evaluation of interests, abilities, 
values and personality traits; Creating a voca-
tional profile; Checking out the job market; 
Guidance in making and implementing stu-
dents' career plans; Solving career problems 
and/or other career-related psychological 
problems; Development of career manage-

5 http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/programe-aca-
demice/master/admitere-masterat/22 – consiliere-si-in-
terventii-psihologice-in-dezvoltarea-umana-2017;
http://fpse.unibuc.ro/admitere/studii-de-master/pre-
zentare/28-masterat/91-master-consiliere-scolara-si-
-dezvoltarea-carierei
 

4

G
uidance 4.0: Innovative Practices for N

ew
 Skills | N

ational survey



266

ment skills.6 

b. Continuous and Non-formal training

Non-formal learning in Romania is conduct-
ed mainly by public and private educational 
institutions, governmental and non-govern-
mental organizations, employee training pro-
grams organized by employers and cultural 
institutions. They can authorize specific train-
ing to develop competencies in counselling. 
The National Authority for Qualification is the 
official government structure responsible for 
authorization, monitoring, and evaluation 
of the training programs according to Oc-
cupational and Professional Standards. The 
training courses in the field of guidance are 
designed according to the Occupation of 
Vocational Counsellor (specific competence 
required: Vocational evaluation; Professional 
guidance; Building up the beneficiary-em-
ployer relationship; Postemployment coun-
selling.7

One example of an organization that devel-
ops and promotes high-quality standards for 
the Romanian counselling training programs 
(including continuous education) is NBCC 
Romania – a consultative and educative body 
that initiates and sustains activities with the 
purpose of promoting, developing and pro-
fessionalizing counselling within the country. 
NBCC Romania collaborates with academic 
institutions, professional organizations, gov-
ernmental and non-governmental agencies 
and private companies with the aim of sup-

6 The competencies are extracted from the National Oc-
cupational Standard for School Counsellor, The National 
Authority for Qualification; www.anc.edu.ro 
7 The competencies are extracted from the National Oc-
cupational Standard for Vocational Counsellor, The Na-
tional Authority for Qualification; www.anc.edu.ro

porting the professionalization of counsel-
ling activities and their promotion. Their aim 
is to develop counselling training programs, 
adapting universal counselling concepts and 
techniques to the national specific and to the 
economic, social and political needs of the 
Romanian society.

LINKS AND REFERENCES

1. Agentia Romana de Asigurare a Cali-
tatii in Invatamantul Superior. Standarde 
specifice privind evaluarea externa a cal-
itatii academice la programele de studii 
din domeniile de licenta si mastera afer-
ente Comisiei 5 – Stiinte administrative, 
ale educatiei si psihologie. www.aracis.
ro/fileadmin/ARACIS/Comunicate_Me-
dia/2016/Standarde_specifice_con-
sultare/5._Standarde_ARACIS-_Comi-
sia_5._Sitiinte_administrative___BEX.pdf 

2. Autoritatea Natională pentru Calificări. 
Standar ocupațional pentru ocupația 
de Consilier școlar. www.anc.edu.ro/up-
loads/SO/Consilier.scolar.pdf

3. Autoritatea Natională pentru Calificări. 
Standar ocupațional pentru ocupația de 
Consilier vocațional. www.anc.edu.ro/up-
loads/SO/consilier.vocational.pdf

4. Dutu, Georgescu and Diaconu (2015) The 
partnership relationship between eco-
nomic academic and business environ-
ment, component of modern university 
marketing orientation, Procedia-Social 
and Behavioral Sciences 62, 722-727

5. European Commision; Cedefop. European 
inventory on validation of non-formal and 
informal learning 2016: Country Report Ro-
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mania www.cedefop.europa.eu/en/pub-
lications-and-resources/country-reports/
european-inventory-validation-non-for-
mal-and-informal-13

6. European Commission (2016), Education 
and Training Monitor, Country fiche Ro-
mania,

7. Mara E.L, Mara D. (2010). Current Guidance 
during the orientation in career counseling 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
Volume 5, 2010, pp. 2351-2354

8. Multi Consulting Group SRL., Studiu 
privind analiza serviciilor de consiliere 
si orientare profesionala la nivelul sis-
temului de national de invatamant. 
www.via-consiliere.ro/uploads/File/pdf/
Studiu%20privind%20analiza%20ser-
viciilor%20de%20consiliere%20si%20
orientare%20profesionala%20la%20nive-
lul%20sistemului%20national%20de%20
invat amant.pdf

9. Nicolescu L., (2010) Higher education in 
Romania: Evolution and views from the 
business community. Tertiary Education 
and Management , Volume 9, 2003 - Issue 1 
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/
13583883.2003.9967094

10. Nita A.M, Ilie-Goga C. (2015). A research 
on the educational counseling and 
career guidance in Romania. Europe-
an Scientific Journal (February 2015) 
ww.eujournal.org/index.php/esj/article/
viewFile/5042/4969 open access www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877042811001480

11. Safta C.G, Stan E., Suditu M., lurea C., (2011) 
Quality Management in the Counselling 

and Orientation Services in Romania. Anal-
yses, Findings, Recommendations. Procedia 
– Social and Behavioral Sciences Tom 12, 
2011 r., pp. 470-477

12. Stanciu, S., Banciu, V. 2012. National Qual-
ifications System (NQS) in Romania and 
validation of formal and non-formal learn-
ing. Elsevier Procedia - Social and Behav-
ioral Sciences Vol. 69, pp. 816–820 http://
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1877042812054638

13. Vasilescu D. (2015) Piata fortei de muncă 
din România. Caracteristici și dezechilibre. 
Editura Universitară ISBN: 978-606-28-
0345-2 DOI:10.5682/9786062803452

14. Vasilescu, Denisa Maria , Aparaschivei, 
Larisa and Roman, Mihai Daniel (2012): 
Employment in Romania: evidence from 
a panel data analysis. Published in: Inter-
national Journal of Social Science Tomor-
row, Vol. 1(2), (5 March 2012): pp. 1-13.

15. Vilcov N., Dimitrescu M. (2015). Man-
agement of Entrepreneurship Educa-
tion: a Challenge for a Performant Ed-
ucational System in Romania, Procedia 
- Social and Behavioral Sciences Volume 
203, 26 August 2015, pp. 173-179 www.
sciencedirect.com/science/article/pii/
S1877042815049265

16. Watts, A.G.; Fretwell, David H.. 2004. 
Public policies for career development: 
case studies and emerging issues for 
designing career information and guid-
ance systems in developing and transi-
tion economies. Washington, DC: World 
Bank. http://documents.worldbank .
org/curated/en/546071468763805157/
Public-policies-for-career-develop-
ment-case-studies-and-emerging-is-
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sues-for-designing-career-informa-
tion-and-guidance-systems-in-devel-
oping-and-transition-economies

Links:

www.ccponline.ro

www.consilieresiorientare.ro

www.selfkit.ro

www.edmundo.ro

https://learndigital.withgoogle.com

http:// jaromania.org/program/succe -
sul--profesional

http://cariera.centre.ubbcluj.ro/

http://centruldecariera.ase.ro

http://www.ccoc.upt.ro

http://iuma.granturi.ubbcluj.ro

http://www.nbcc.ro/en

www.anc.edu.ro

http://psychology.psiedu.ubbcluj.ro/ro/pro-
grame-academice/master/admitere-mas-
terat/22-consiliere-si-interventii-psiholog-
ice-in-dezvoltarea-umana-2017

h t t p : / / f p s e . u n i b u c . ro / a d m i te re / s t u -
di i - de -master/prezentare/28-master-
at/91-master-consiliere-scolara-si-dezvoltar-
ea-cariereiwww.hipo.ro;https://www.hipo.ro/

locuri-de-munca/raporthipo_succeswww.
ejobs.ro www.anofm.ro

h t t p : / / w w w . i s e e y o u - n e t w o r k . e u /
files/3014/3193/5846/Country_Analysis_Ro-
mania.pdf
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

In the Republic of Serbia, in the past few 
years a number of online services and inno-
vative practices have been developed that 
are aimed at provision of self-assessment 
tools, career and educational information in 
guidance, counseling (online or in-person) 
and training for career management, soft, 
entrepreneurial and specific professional 
skills. Below we will present some of the most 
recent and most comprehensive guidance 
practices.

LEARNING OPPORTUNITIES DATABASE OBRA-
ZOVANJE.RS

Website http://obrazovanje.rs/ is a non-com-
mercial database of all educational oppor-
tunities in the Republic of Serbia – primary 
and secondary schools, higher education 
programs and institutions, as well as available 
scholarships and student mobility opportu-
nities. The provider of this service is Founda-
tion Tempus and it is created for all citizens 
who seek information about opportunities in 
formal education on the national level as well 
as mobility opportunities. The portal offers 
information on:

 # national educational system;
 # accredited educational institutions and 

programs on the secondary and tertiary 
levels;

 # available mobility scholarships through 
Erasmus+ and Ceepus programmes as 
well as other available scholarships;

 # students’ dormitories and other resources 
for students.

The database enables users to search insti-

tutions and programs by title, type, field of 
studies, educational level and location.

GUIDE FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS FOR 
MAKING CAREER CHOICES

The National Employment Service (NES) has 
developed an open portal for primary school 
pupils as a guide for enrolment in secondary 
education http://www.vodiczaosnovce.nsz.
gov.rs/ with information on all occupations 
and online questionnaires about professional 
interests, abilities and personality traits. The 
guide is also available as an ebook: http://
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/pdf/vodic_
za_izbor_zanimanja.pdf.

The guide provides information on different 
fields of work, needed skills and work con-
ditions as well as examples of characteristic 
occupations. The portal provides self-admin-
istered skills test through which students can 
assess compatibility of personal traits and 
characteristics to the desired occupation. In 
addition to skills test, the portal provides abil-
ities test and guidelines for assessing person-
ality traits.

BOŠ KARIJERA – ONLINE SYSTEM FOR CAREER 
GUIDANCE

Portal “BOŠ Karijera” http://karijera.bos.rs has 
been developed by NGO Belgrade Open 
School and it is intended for secondary school 
students and other young people.

The portal provides both career information 
and counseling services and it includes:

 # online personality, interests and skills 
questionnaires – based on their results, 

4.11 Serbia
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the system consequently recommends 
occupations;

 # information on occupations, entrepre-
neurship and educational opportunities 
on the national level;

 # interactive online CV builder;
 # online counselling for secondary school 

students who are planning to enroll col-
leges and faculties, or seek information 
or advice on career options and decision 
making;

 # career portfolio that gathers all informa-
tion the user has provided through assess-
ment and by choosing career options. This 
online portfolio allows the user to access 
personal information based on his/her 
previous choices and answered question-
naires and to create and modify action 
plans for future personal and professional 
development.

The portal is user-friendly, free to use and it 
requires only simple registration.

CAREER GUIDANCE FOR UNIVERSITY STU-
DENTS

Centre for Career Development of the Univer-
sity of Belgrade has many activities dedicated 
to the development of students’ career man-
agement skills (CMS), as well as career infor-
mation and counseling services. The centre 
has a portal http://www.razvojkarijere.bg.ac.
rs with information on internship programs 
and job opportunities available for university 
students, online counseling service and Pro-
fil+ tool for self-assessment with a short inter-
pretation of the results. In addition to many 
workshops and publications dedicated to ac-
tive job seeking, the Centre for Career Devel-
opment has developed and is implementing 

a career management course for university 
students. This 12-week course prepares stu-
dents for different phases of career manage-
ment including self-knowledge, informing 
about career and educational opportunities, 
active job seeking and presenting oneslef to 
the employers. The course is also available 
online, through Moodle platform.

CAREER CENTRE FOR YOUTH AT RISK – STRONG 
YOUTH

Career Centre ”Strong Youth” provides sup-
port to unemployed youth in Belgrade who 
are/have been in social or foster care. The 
activities of this centre are aimed at increas-
ing employability of these young people 
through promoting development of entre-
preneurial, soft and professional skills needed 
in the labor market. In order to achieve these 
goals, the centre has developed the follow-
ing services:

 # individual psychological and career counsel-
ling,

 # training programs aimed at development of 
CMS,

 # support in finding and joining adequate 
re-training and internship programs,

 # support in finding their first employment.
 
Career centre "Strong Youth" was established 
in March 2017 and so far provided support to 
around 200 young people.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET

When it comes to monitoring of the labor 
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market, most of the activates are focused on 
data collection about labor force and market 
rather than on forecasting changes.

Labour Forces Survey (LFS) is periodically 
done by Statistical Office of the Republic of 
Serbia. LFS is the internationally comparable 
instrument for labour trends monitoring, reg-
istering demographic and socio–economic 
characteristics of population aged 15 and 
over. The aim of LFS is to describe labour 
force volume and to describe the characteris-
tics of the following groups on labour market:

 # employed (professional status of the em-
ployed persons, their activity, occupation, 
etc.);

 # unemployed (acquired education, dura-
tion of job seeking, previous working ex-
perience, etc.);

 # inactive population (their education, age, 
income source and readiness for involve-
ment in the labour market, etc.).

Furthermore, the trends of employment/
unemployment rates from 2014 to 2017 are 
presented in the LFS report.

National Employment Service (NES) pub-
lishes statistical reports on the number and 
structure of unemployed persons and open 
vacancies in the register of the NES each 
month. Once per year, NES publishes em-
ployers’ survey called: Anketa poslodavaca, 
where labour market movements within 
specific professions are presented. Infostud, 
one of the largest private portals that pro-
vide information on open vacancies annually 
publishes the data analysis of job vacancy 
trends. It presents the number of published 
vacancies by profession, job title, education 

and region. Alongside that, it presents the 
number of applications and characteristics of 
applicants (i.e. education, years of work expe-
rience, etc.)

There is a new initiative within the VET reform 
and the introduction of the elements of dual 
model, that enables direct communication 
between companies and schools. The Cham-
ber of Commerce collects information about 
employers’ needs that are communicated 
directly with educational institutions. Close 
cooperation between employers and educa-
tional institutions is also envisaged through 
sectorial councils at both local and national 
levels.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

On the national level, there are a couple of 
projects that aim to promote the develop-
ment of skills needed on the labor market, 
especially for youth and unemployed adults. 
Projects like the abovementioned Career 
Center ”Strong Youth” is one of those, but 
there are many other initiatives such as pro-
jects of Ministry of Youth and sport, GIZ and 
Belgrade Open school which also promote 
employability of youth. Besides that, PES 
continuously organizes workshops for plan-
ning career and active job seeking for unem-
ployed adults, students etc. The modalities of 
communication between educational and 
labour sectors vary from project to project. In 
some cases, representatives of business sec-
tor are directly involved in the process of cre-
ation of project activities or their realization, 
and in some cases business sector analysis 
are conducted in order to get clearer picture 
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of labor market needs. Also, NES publishes 
monthly statistical bulletin on unemploy-
ment and employment as well as yearly em-
ployers’ survey with some data on deficit and 
surplus occupations and skills needed in the 
labor market.

Some of the newest model of cooperation 
have recently been developed within the VET 
reform and the introduction of the elements 
of dual model. This model implies coopera-
tion between employers and representatives 
from business sector and schools. Curricula 
and program planning process include rep-
resentatives from both sectors.

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

At national level there is no special formal 
education for the profession of career guid-
ance practitioners as such. Career services 
are provided by psychologists, pedagogists, 
teachers, youth workers and many others. 
Several CPD programs have developed with 
the aim to improve practitioners’ competen-
cies needed for guidance tailored for the new 
needs. These CPD programs reflected chang-
es in the guidance practice. For example, the 
law of secondary education introduced ca-
reer guidance teams on the school level that 
would be in charge of planning and realizing 
career guidance activities and several CPD 
programs have been developed on the top-
ic of planning career guidance activities and 
cooperating in teams.

The draft of the Framework of quality stand-
ards for career guidance and counseling 

services1, which has just been developed, 
defines general and specific competencies 
of career guidance practitioners. Among oth-
ers, these Standards recognize development 
of online services and digital competencies 
of practitioners as the key for the provision 
of available and targeted career guidance 
services. Further development of new CPD 
programs is expected once Standards are 
adopted.

LINKS AND REFERENCES

Ministry of Education, Science and Techno-
logical Development 
http://mpn.gov.rs

Ministry of Youth and Sport 
www.mos.gov.rs

Institute for improvement of education 
www.zuov.gov.rs

Chamber of commerce 
www.pks.rs

National Employment Service (NES) 
www.nsz.gov.rs

NES: Monthly Statistic Bulletin: 
www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/statisti_ki_
bilteni_nsz_-_2017._godina.cid33849

NES: Anketa poslodavaca:
www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/7/7147_
anketa_poslodavaca_2016-2017.pdf
Guide for primary school pupils 
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs 

Statistical Office of the Republic of Serbia 
www.stat.gov.rs
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Statistical Office of the Republic of Serbia: La-
bour Force Survey:
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikaci-
je/G2017/pdfE/G20171242.pdf

University of Belgrade – Centre for Career De-
velopment and Student Counselling
www.razvojkarijere.bg.ac.rs
Belgrade Open School (BOŠ)
www.bos.rs 

BOŠ Karijera 
http://karijera.bos.rs

Euroguidance centre in Serbia
www.euroguidance.rs
 
Foundation Tempus – Erasmus+ Office 
www.erasmusplus.rs
 
Foundation SOS Childrens’ villages Serbia
www.sos-decijasela.rs 

Infostud 
www.infostud.com

Infostud: Survey 
https://poslovi.infostud.com/za-medije/
Srednja-strucna-sprema-sve-trazenija-na-tr-
zistu-rada/50014
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

DIGITAL TOOL KOMPOSYT.SK1 is an on-line 
platform through which users have access to 
different diagnostic tools. It was developed 
as a part of the National Project with the 
purpose of implementing an innovative ap-
proach to the complex guidance and coun-
selling system. The tool puts emphasis on the 
prevention of socio-pathological phenome-
na in the school environment, targeting pri-
marily pupils with special educational needs 
(SEN). Target groups of the tool are pupils in 
general and pupils with SEN, pedagogical 
staff, expert staff, general public (especially 
parents), policy-makers, and other stakehold-
ers. With more than 170 contributions, this 
digital tool is offering a broad scope of pub-
licly displayed articles, tests, useful links, and 
interesting information concerning guidance 
and counselling system. Users may, in addi-
tion, access methodological manuals, mate-
rials, and worksheets that were distributed 
in printed form directly to schools, centres of 
special pedagogical counselling, and centres 
of pedagogical, psychological counselling 
and prevention.

WORKNAVIGATOR.SK

WORKNAVIGATOR.SK2 is an interactive on-
line platform based on the long-time work 
of Thomas Diener. Thomas Diener is a Swiss 
coach, supervisor, and a career counsellor 
with more than 25 years of experience. He 
developed different methods aiming at ca-

1 www.komposyt.sk 
2 https://worknavigator.sk 

reer and life pathways. This online platform is 
a private commercial guidance service which 
offers to help clients with self-knowledge 
and decision-making process on the basis of 
personal values, qualities and attitudes. Tar-
get groups for this service are clients looking 
for a change in their work lives, and those 
aiming at personal growth and further devel-
opment. The platform offers exercises, tests 
and reflexive tasks leading to comprehen-
sive mapping of one’s qualities, expectations 
and requirements. The platform offers three 
different programs with different levels of 
complexity. In the third – the most complex 
– program, those who are interested are of-
fered a personal consultation with experts in 
the method of job navigation.

LABOUR MARKET INTEGRATED SYSTEM

ISTP3 stands for Labour Market Integrated Sys-
tem, a database of all existing job vacancies 
in the Slovak labour market. Moreover, it of-
fers counselling tools that are useful for find-
ing a job corresponding to one’s educational 
attainment, experience, knowledge, and dig-
ital skills. The project is financed by the Minis-
try of Labour, Social Affairs and Family of the 
Slovak Republic, and the project coordinator 
is Central Office of Labour, Social Affairs and 
Family. Application maintenance is ensured 
by the implementation team of TREXIMA Bra-
tislava. The catalogue of vacancies is created 
by experts from various fields, i.e. employers, 
educational counsellors, teachers, psycholo-
gists, physicians, and statisticians. Target 
groups of ISTP are unemployed people, em-
ployers, pupils and students, their parents, 

3 www.istp.sk/english-information 
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school counsellors, and employees of PES. 
They can find different types of information 
depending on their area of interest, e.g. em-
ployers’ requirements for education, knowl-
edge, skills, competencies, etc.

INNOVATION IN PES (OFFICES OF LABOUR, 
SOCIAL AFFAIRS AND FAMILY)

PES in Slovakia offer improvements and in-
novations in their services to address the 
requirements of the changing labour mar-
ket. For instance, the Unit of Counselling and 
Training at the Central Office of Labour, Social 
Affairs and Family produced a Methodology 
Guide for Counselling Services. The most 
important part of the Guide is a set of coun-
selling techniques and instruments, sorted 
out into four basic themes: A. Activation, la-
bour market navigation, and job search; B. 
Self-discovery, evaluation of prospects, and 
developing of a professional profile; C. Career 
guidance; D. Valorisation of acquired knowl-
edge and skills. The implementation of the 
Methodology Guide was accompanied by 
the training of all counsellors from PES. An-
other example of innovation efforts is Assess-
ment and Development Centre programme 
at local PES Dolný Kubín. It is based on assess-
ment centre method used by employers and 
serves jobseekers to better understand their 
qualities and possibilities. This service also 
supports clients to take responsibility for their 
future and motivates to self-development. 
“Coaching as an interactive and effective 
tool in the process of re-integration of unem-
ployed in the labour market” is a programme 
of local PES Martin applied since 2013. With-
in the employment services in Slovakia, it is 
a very innovative approach, not only in terms 

of used counselling methods (coaching), but 
also in terms of organizational system of pro-
fessional counselling services.

THE CENTRE OF PEDAGOGICAL AND PSY-
CHOLOGICAL COUNSELLING AND PREVEN-
TION

THE CENTRE OF PEDAGOGICAL AND PSY-
CHOLOGICAL COUNSELLING AND PRE-
VENTION (CPPPAP), ČADCA, is operating 
a longitudinal model CAMIP.4 (Čadca Model 
of Interactive Career Guidance), which fo-
cuses, in a very systematic manner, on career 
orientation of pupils in the interaction with 
actual trends and possibilities in the labour 
market. This programme is innovative owing 
to the advanced methodology, new topics, 
quality of provided services, and mainly be-
cause it encourages an intensive cooperation 
between the labour market, schools, pupils, 
and other counselling centres (CPPPaP). Tar-
get groups are pupils in the final year of ele-
mentary schools, pupils with specific needs, 
parents, educational and school counsellors, 
other stakeholders (companies, PES). It is 
realized in five modules: 1) aimed at school 
counsellors (workshops, supervision, etc.); 
2) aimed at pupils (tests and intervention 
programmes in the natural environment of 
school); 3) international fair of information, 
education and employment in cooperation 
with PES; 4) specific consultation for pupils 
with special needs; 5) leading to further im-
provements in the following years.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
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MARKET
 
The main public research body in Slovakia is 
Slovak Academy of Science and its institutes, 
e.g. Institute of Economic Research, Institute 
for Forecasting, and Institute for Sociology. 
Slovak Academy of Science is issuing fore-
casts of the labour market (LM) development. 
One of the latest analytic materials concern-
ing the LM is ‘Labour Market 2017 +".5

In addition, the Ministry of Finance, Ministry of 
Education, Science, Research and Sport and 
Ministry of Labour, Social Affairs and Family 
set up their own think-thank institutes, i.e. In-
stitute for Financial Policy,6  IInstitute for Edu-
cation Policy,7 Institute for Labour and Family 
Research8 respectively. Their research activity 
consists mainly in the optimization of the pub-
lic spending in each sector, analysis of the ex-
isting tools and strategies and their effective-
ness, and rec recommendations for the labour 
market and educational system policies.

The National VET Council is the counselling 
body affiliated to the government (The Minis-
try of Education, Science, Research and Sport) 
and composed of representatives of munic-
ipalities, employers, and public officials. The 
Council provides recommendations for effec-
tive VET policies and their implementation on 
the regional level.

Employment Institute (IZ Bratislava) is 
a non-government organization that fo-

5www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/358_lubyova_

stefanik_labour_market_in_slovakia_2017.pdf 
6www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=291 
7 www.minedu.sk/institut-vzdelavacej-politiky/ 
8 www.ceit.sk/IVPR/index.php?lang=en

cuses on the problems of employment and 
unemployment in the Slovak LM, reflect-
ing differences among regions, age groups, 
qualifications, etc. Employment Institute 
puts forward problems of active labour mar-
ket policies, life-long learning, middle and 
long-term strategies and forecasts based 
on regional disparities. Trexima is a private 
company monitoring employment situation, 
wages, working conditions, work productivi-
ty and employers’ requirements. Manpower is 
a company operating all over the world, and 
in Slovakia provides, among other things, 
employment outlook surveys. They quarterly 
gather information on recruitment plans of 
employers and annually issue reports17 on 
qualification and skills mismatch on LM.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOP SKILLS NEEDED 
IN THE LABOR MARKET

In 2015 a dual vocational education and 
training (VET) scheme was introduced to 
facilitate smooth transition of students from 
secondary vocational schools to the labour 
market. Dual VET scheme provides a reg-
ulatory framework for students to attend 
practical training directly at the employer. 
However, an increasing number of manu-
facturing companies report difficulties in 
hiring people with the right skills. While the 
interest of employers in dual VET is growing, 
the scheme does not seem to be sufficient-
ly attractive to young people or to certain 
schools. A practical example of the building 
ties between the formal education and the 
labor market is the initiative by Volkswagen 
Slovakia and Faculty of Mechanical Engi-
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neering at Slovak Technical University. They 
are launching a new pilot project – dual 
bachelor's degree programme 9 in automo-
tive industry with a total duration of 4 years. 
It combines a professional formation in the 
respective field with an extended period of 
practical training directly at Volkswagen’s 
manufacturing plant. The main goal of the 
initiative is to prepare highly qualified work-
ers in the field of automotive engineering.

In addition to changes in vocational training, 
Slovakia launched ‘Practice to employment"10 
project within the Youth Employment Initiative 
scheme as a part of the National implementa-
tion plan of guarantee for young people in the 
Slovak Republic which became effective as of 
January 2015. The project is aimed at young 
people (below 29 years old) who have not had 
any previous regular job experience, and it is 
based on an innovative approach that com-
bines support for the acquisition of professional 
skills through job mentoring, followed by sub-
sidised part-time employment for at least nine 
months. The objective of the programme is that 
its participants acquire professional skills and 
practical experience for future employment, 
relevant to their respective education.

However, the Slovak educational system has 
still difficulties in addressing the labour mar-
ket needs. There is missing a link of current re-
quirements, but also practical knowledge of 
the profession in the education system. An-

9www.s j f. s tuba .sk/sk/uchadzaci/ak reditovane -
-studijne-programy/bakalarske-studium/studij-
ne -zameranie -automobi lova-produkcia .html?-

page_id=4929 
10 h t t p : / / e c . e u ro p a . e u / s o c i a l / B l o b S e r v l e t ? d o -

c I d = 1 6 2 8 8 & l a n g I d = e n 

other reason might be the fragmentation of 
responsibilities in the area of career guidance 
and lifelong learning for the labour market 
between the Ministry of Education, Science, 
Research and Sport and the Ministry of La-
bour, Social Affairs and Family.

 
KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Faculty of Education, Comenius University 
in Bratislava launched new Bachelor study 
programme “Psychological and Career 
Counselling for Individuals with Disabili-
ties"11 This study programme has both full-
time and external form, and it is very unique 
in its content. The programme addresses 
social needs for inclusion and it is aimed at 
fighting prejudice and discrimination of in-
dividuals with disabilities. The essential goal 
of the study programme is to bridge the 
gap between the narrow and general pro-
fessional approach to children, youth and 
adults with disabilities. At the same time, 
the programme is aimed at professional 
training of career counsellors, preparing 
them to execute professional both individ-
ual and group care for individuals of all ages 
and in all kinds of situation. The graduates 
are employable as assistants of professionals 
in education, health and social care, and in 
counselling services helping with conduct-
ing specialised activities to psychologists 
with a higher degree. They can also take 
positions of career educators, career infor-
mation providers, and managers of career 
programmes and services.
Within the Lifelong Learning Programme 
ERASMUS, Slovak Technical University in co-

11 www.fedu.uniba.sk/en 

4

G
uidance 4.0: Innovative Practices for N

ew
 Skills | N

ational survey



278

operation with partner universities launched 
a multilateral project named ‘Development 
and Implementation of Common Bachelor´s 
Degree Programme in the European Con-
text12 (DICBDPEC). The aim of the project 
rested in harmonization of higher education 
and postgraduate education for career coun-
selling of partner countries. As an outcome of 
the project, programmes in career guidance 
and human resources development were 
proposed and worked out for all the study 
levels (B.A., M.A., Ph.D). Nevertheless, the cur-
ricula have not been implemented in any of 
the Slovak universities thus far.

Apart from these programmes, there are no 
comprehensive university programmes with 
focus on career guidance. Classes on career 
guidance are offered mainly by Psychology 
Departments, but they last only one semes-
ter, and provide only a general overview of 
the topic. A wider offer may be found in the 
form of paid courses (short to long term) 
provided by private actors which strive to en-
compass newer approaches to career guid-
ance (ICT services, sociodynamic and narra-
tive approaches, etc.).

LINKS AND REFERENCES

European Commission (2017), Country Re-
port Slovakia 2017, available at:
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Ministry of Labour, Social Affairs and Family 
(2014), National Employment Strategy of the 
Slovak Republic until 2020, available at:

12 www.ies.stuba.sk/erasmus/ 

www.employment.gov.sk/files/slovensky/
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INNOVATIVE PRACTICES IN GUIDANCE 
SERVICES

WHERE AND HOW (KAM IN KAKO)

Computer programme Where and How (Kam 
in kako) is online guidance programme up-
dated and managed by The Employment 
Service of Slovenia, Euroguidance Slovenia 
for different target groups in 2 specialized 
versions:

 # Where and how online guidance pro-
gramme for students of primary schools, 
VET schools, general upper secondary 
schools and their guidance counsellors;

 # Where and how online guidance pro-
gramme for higher education students, 
the unemployed and all other individuals 
interested in career change.

Online guidance programme Where and how 
is used by guidance counsellors in employ-
ment and education sectors as well as youth 
and adults in order to help them in achieving 
informed career decisions in the times of the-
ir career transitions. There is also possibility to 
ask questions online to counsellor. The Em-
ployment Service of Slovenia, Euroguidance 
Slovenia develops the programme and also 
covers the national fee for all Slovenian em-
ployment offices and schools in order to pro-
vide free service.

ELECTRONIC QUESTIONNAIRE ABOUT CARE-
ER PATH

The Employment Service of Slovenia, Eu-
roguidance Slovenia prepares and upda-
tes electronic questionnaire about career 

path. The questionnaire about career path 
is a guidance tool for guidance counsellors 
in all Slovenian primary schools that collects 
information every year from over 12.000 stu-
dents in last year of primary education about 
intended career choices in order to provide 
them better career guidance in transition 
from primary/lower secondary to upper se-
condary education. The results gained de-
monstrate planned career choices of Slove-
nian students and are as such helpful tool for 
guidance counsellors with their counselling 
work. The results are analyzed and interpre-
ted by Euroguidance Slovenia and presented 
to The Ministry of Education, Science and 
Sport as well as to school counsellors in pri-
mary and upper secondary schools and care-
er counsellors at The Employment Service of 
Slovenia in order to inform them about ge-
neral interest for selected schools before the 
enrolment call for admission at the (upper)
secondary education.

The most interesting vocational education 
programs for career choices of Slovenian 
young people for school year 2017/2018 are: 
hair dresser, nurse, carpenter, confectioner, 
electrician, car mechatronic, gastronomy and 
hotel services, chemical technician, electro 
technician, computer technician, mechanical 
engineering technician, media technician, 
veterinary technician and beauty therapist.

ESVETOVANJE (ECOUNSELLING)

eSvetovanje (eCounselling) is a self-eva-
luation guidance tool for effective care-
er planning and job searching that can 
be used independently since it provides 
access to several guidance tools which 

4.13 Slovenia
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guide individual through the key points of 
career planning. Several questionnaires lead 
the user to discover more about own perso-
nality, abilities, motives, values, life styles and 
their importance for career planning. Additio-
nally, one can discover more about interests, 
competences and vocations as well as learn 
about labour market, job searching, job ap-
plications, CV and activation plan. In order 
to get full access to all available services it 
is advisable to register; registered users can 
save data in folder and access the results of 
the questionnaires.

SPLETI SVOJO KARIERO

Spleti svojo kariero is an online tool develo-
ped by The Employment Service of Slovenia 
which includes several career tools that helps 
in searching for employment and in career 
planning. The tools are widely used by Slove-
nian guidance counsellors in their daily work 
with their clients. The portal also provides 
10 compendia with relevant chapters about 
independent job searching and career plan-
ning.

MOJA IZBIRA

Moja izbira is an online portal that provides 
the most important information on vocations 
(around 500 vocation descriptions provided 
by the Employment Service of Slovenia, Eu-
roguidance Slovenia and over 350 movies on 
vocations) as well as learning opportunities 
from all levels of vocational education (upper 
secondary general, technical and vocational, 
short-cycle higher vocational education and 
adult education institutions and program-
mes). There are some guidance tools availa-

ble including video game on vocations and 
vocational cards. Moja izbira has been deve-
loped by Institute of the Republic of Slove-
nia for Vocational Education and Training in 
cooperation with partner organisations, inc-
luding the Employment Service of Slovenia, 
Euroguidance Slovenia. The target groups are 
guidance counsellors, students, parents and 
other interested.

BODIES AND ORGANIZATION THAT ANA-
LYSE AND FORCAST CHANGES IN LABOUR 
MARKET
 
The Employment Service of Slovenia is one 
of the key Slovenian labour market institu-
tions that conduct twice a year in April and 
October research Employment forecast (Na-
povednik zaposlovanja) among Slovenian 
employers who employ over 10 employees. 
The research focuses on business expecta-
tions and services, employment in the next 
6 months (short-term employment intention 
for future vacancies and needs) as well as 
problems with finding adequate staff in last 
6 months. The Employment Service of Slo-
venia also manages the project Increasing 
effective coordination of supply and demand 
in the labour market with purpose to deve-
lop instruments suitable for quality forecasts 
of worker's needs, skills and competences 
which will contribute towards the reduction 
of structural imbalances in the labour market 
and enable faster access to employment for 
the unemployed. This project will also upgra-
de the existing methodology used to identify 
employers' short-term employment needs and 
develop a methodology to establish employer 
needs regarding knowledge and competen-
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cies in the labour market as well as develop 
a competency model of employment as a re-
levant tool to aid in the efficient identifica-
tion of the employability of the unemployed 
and job seekers.

Office of the Government of the Republic 
of Slovenia for Macroeconomic Analysis and 
Development provides reports on develop-
ments, including labour market.

Statistical Office of the Republic of Slovenia 
collects and publishes a wide scope of data 
in the field of labour market, including regi-
stered employment rate, etc.

PROGRAMS, SERVICES AND INITIATIVES 
THAT AIM TO DEVELOPE SKILLS NEEDED 
IN THE LABOUR MARKET

There are several workshops provided by The 
Employment Service of Slovenia for different 
target groups aiming to develop skills ne-
eded for the labour market. The Employment 
Service of Slovenia also provides initiatives as 
part of active labour market policy measure 
with regard to skills needed on the labour 
market (e. g. trainings for butchers, welders 
and metalwork profession and several others) 
and workshops (e. g. Career after 50, Counsel-
ling for more effective job searching, Social 
activation focused on long-term unemploy-
ed). Counselling workshop by The Employ-
ment Service of Slovenia for the (long-term) 
unemployed If I want things to be different, 
I must change something (Differently) em-
ploys a combination of five main approaches: 
self-reflection techniques, different exercises, 
methods and interventions for self-realiza-

tion, training of certain skills, career counsel-
ling and personal counselling. The workshop 
is intended to provide to the participants ad-
ditional assistance in shifting from their sta-
tus quo situation (long-term unemployment) 
to resolving the situation.

Project Learning for Young Adults (PLYA) pro-
gramme supports vulnerable young adults 
(15 to 26 years) who have dropped out of 
school early due to different challenges they 
face in their social, cultural and economic 
environment, using alternative pedagogi-
cal and counselling methods to reintegrate 
them into education, training or employ-
ment. The programme provides supportive 
learning environment and a flexible appro-
ach tailored to fit local circumstances and 
the needs of each young person. The role 
of the mentor is crucial in empowering and 
supporting the individual through this tran-
sition. The programme is managed by the 
Employment Service of Slovenia and provi-
ded by several organisations. School guidan-
ce counsellors and employment counsellors 
can refer a young person to participate in the 
project.

The Employment Information Service at Lju-
bljana city library helps job seekers with pro-
viding information about employ-ment, edu-
cation, economy, social services and free legal 
assistance as well as assistance in writing job 
applications and CVs. The Employment Infor-
mation Service offers various types of infor-
mal education and organizes free workshops, 
lectures, and motivational meetings on how 
to enhance one’s employment possibilities. 
They also provide individual career coaching 
as a special type of informal education.
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Public Scholarship, Development, Disability 
and Maintenance Fund of the Republic of 
Slovenia has various programmes to promo-
te growth and development of knowledge, 
skills and lifelong learning. In cooperation 
with the Ministry of Labour, Family, Social 
Affairs and Equal Opportunities and the Mi-
nistry of Education, Science and Sport they 
support also:

 # Competence centres for human resources 
where employers in the sector cooperate 
and determine key desired competences 
and train employees depending on the 
requirements and the highlighted deficits.

 # Scholarships for shortage occupations 
(baker, confectioner, stonemasonry, chim-
ney sweep, butcher, carpenter, etc.) in or-
der to provide adequate workers for the 
vacancies as well as increase participation 
in vocational education programs that 
promote economic development and 
employability.

KEY DEVELOPMENTS IN EDUCATION AND 
TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS

Slovenia does not have education program 
in career guidance at the university level. Our 
school counsellors have university degrees in 
psychology, pedagogy, social pedagogy, so-
cial work or relevant social sciences. In adu-
lt education centres guidance counsellors 
usually have university degree in pedagogy 
and andragogy. They must have professional 
certification exam in education. Our guidan-
ce counsellors in employment sector and 
with private concessionaires can be any of 
the profiles above, but also lawyers, econo-

mists, teachers and others. They must have 
passed the professional certification exam for 
lifelong career orientation and employment. 
Additionally, guidance counsellors’ training is 
provided by different organisations, mostly 
as internal training.

The Employment Service of Slovenia provi-
des modular training for career counsellors in 
lifelong career orientation from employment 
and education sectors in order to provide ca-
reer counsellors with the needed knowledge 
on useful working methods and their theo-
retical background as well as to encourage 
networking among career counsellors from 
different fields. The multidisciplinary 160-
hour training includes group work, e-lear-
ning and independent work. It is divided into 
4 modules (career orientation, guidance, life-
long guidance career tools and working with 
group in career orientation) for 4 different 
fields of practice (employment counsellors, 
education counsellors, HR and NGO). The 
training is provided in the frame of Service 
Development of Lifelong Career Guidance 
project.

The Employment Service of Slovenia is mana-
ging several projects in order to strengthen 
the competences of its career counsellors:

 # Enhancement of the counselling work 
with the young unemployed project is 
focused on the enhancement of the co-
unselling work with the young job seekers 
and the unemployed aged 29 or less and 
an increase in accessibility of the services 
provided by the Employment Service of 
Slovenia in compliance with the Youth 
Guarantee.

 # Performing services for the unemployed, 
other job seekers and employers project 
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increases the quality of counselling process 
and enhances the accessibility of services 
of The Employment Service of Slovenia for 
the users of services, which will contribute 
to higher employability of the registered 
unemployed and job seekers.

LINKS AND REFERENCES

The Employment Service of Slovenia:
http://english.es.gov.si

Computer programme Where and How (Kam in 
kako):
www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako 

Increasing effective coordination of supply 
and demand in the labour market:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
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Service Development of Lifelong Career 
Guidance:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
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er-guidance

Enhancement of the counselling work with 
the young unemployed:
http://english.ess.gov.si/about_ess/ess_pro-
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k-with – the-young-unemploye

Performing services for the unemployed, 
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eCounselling portal 
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