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Definicja poradnictwa 
transnacjonalnego 

 

Jest to forma poradnictwa ukierunkowanego na 
wspomaganie i promowanie karieryzmu  

w skali europejskiej i globalnej 



Czym jest karieryzm 
• JEST TO Ogół działań związanych z realizacją kariery zawodowej (rozwoju zawodowego) 

• Termin „kariera” najczęściej utożsamia się z pionowym awansem zawodowym, 

• Terminu „kariera” używa się także w odniesieniu do przeżywania rozwijających się równolegle 
procesów i udziale w zjawiskach zachodzących w obszarze życia rodzinnego, dotyczących 
rozwoju osobistego, aktywności politycznej, obywatelskiej, edukacyjnej, towarzyskiej. 

• Można napotkać pojęcie tęczowego obrazu kariery,  czyli takiej, która, w różnych okresach 
biografii człowieka, odzwierciedla szeroką przestrzeń, w jakiej lokują się różnorodne sfery 
jego życia, w tym także aktywność zawodowa, mocno  związana z innymi rodzajami 
aktywności .  

• Tak ujmowana kariera „dotyka” ludzkiej tożsamości, poddawanej ciągłej dekonstrukcji oraz 
rekonstrukcji w biegu życiowych wydarzeń. 

• Ponowoczesne rozumienie kariery życiowej jest równoznaczne z traktowaniem jej „jako 
biografii, mozaiki epizodów życia”. Przy jej analizie niezbędne jest uwzględnienie, chociażby 
tego, iż bardzo często przechodzi się od wykonywania zawodu do szkolenia zawodowego, że 
mają miejsce przerwy w życiu zawodowym, że przebranżowienia są zjawiskiem 
powszechnym, a przede wszystkim, że w tym procesie ulega zmianie całość życia osobistego, 
jak też korzysta się z pomocy różnorodnych służb społecznych.  

 

• W procesie kariery nie brakuje także poradnictwa, które nie może się ograniczyć do niesienia 
pomocy w rozwiązywaniu problemu dotyczącego tylko jednego obszaru życia 



• Potrzeba poradnictwa transnacjonalnego 
pojawia się w związku z koniecznością 
nauczenia się funkcjonowania każdej jednostki 
w społecznościach transnacjonalnych - 
międzykulturowych 



Poradnictwo transnacjonalne jako 
element poradnictwa zawodowego 
Czym jest poradnictwo w ogóle? 

Poradnictwo jest taką formą pomocy, jakiej oczekują ludzie 
„normalni”, tzn. osoby zarówno zaradne, choć w danej chwili 
niepewne co do podejmowanych przez siebie decyzji, stojące 
wobec alternatywnych wyborów,  przeżywające stany niezbyt 
głębokiego załamania lub stresu itp. – a więc te, których miałoby 
dotyczyć doradztwo – jak też osoby bezradne, jednakże nie stale i 
całkowicie, ale z racji tego, że znalazły się w określonych 
sytuacjach problemowych, czasem sytuacjach krytycznych, 
odczuwanych przez nie jako wymagające takiej zmiany, jakiej 
samodzielne dokonanie wydaje im się w danej chwili 
przekraczające ich możliwości. 



• Poradnictwo jest relacją dwuosobową, której nazwa, dzięki przedrostkowi „po” wskazuje, że 
jego sens tkwi w po-wtarzaniu, po-prawianiu, po-wracaniu do przeżyć, przemyśleń i  
podjętych przez radzącego się działań; relacją konstruowaną dzięki refleksyjnemu, czyli 
analitycznemu udziałowi w nim doradcy i radzącego się, jest wejściem w interakcję 
„pomocową” i rozpoczęciem współdziałania z doradcą (co ma miejsce wówczas, gdy 
ubieganie się radzącego się o poradę jest jego dobrowolnym „przedsięwzięciem”)  

 

• Jako relacja lub interakcja nawiązana między uczestnikami układu, czy to w warunkach 
sformalizowanych w poradni, czy w życiu codziennym w okolicznościach do tego specjalnie 
nie zaaranżowanych, może być formą pomocy udzielanej w sposób dyrektywny, partnerski 
(dialogowy) lub liberalny, a doradca udzielając jej, może przyjąć w relacji styl działania 
eksperta, informatora, konsultanta, spolegliwego opiekuna lub leseferysty (Wojtasik 1993). 
Celem zawiązanej relacji jest udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemu lub w poradzeniu 
sobie z problemem osobie radzącej się, poprzez – mówiąc najogólniej – podniesienie jej 
kondycji psychicznej, rozwinięcie jej refleksyjności, zwiększenie jej zaradności. 



Czym jest doradztwo 
• Z kolei doradztwo, jak sygnalizuje przedrostek „do”, polega na do-

dawaniu, do-łączaniu, jest najczęściej zorientowane na zwiększanie zasobu 
wiedzy klienta w określonej dziedzinie, na powiększanie jego kompetencji, 
i tym samym głównie mentalne wspomaganie radzącego się zmagającego 
się z problemami.  

 

• Doradztwo jest najbliższe poradnictwu dyrektywnemu, uprawianemu w 
stylu eksperta lub informatora. A więc tak, jak przy tych stylach uprawiania 
poradnictwa, w doradztwie ma miejsce węższy zakres działań, który 
obejmuje mniej ludzkich problemów tak osobistych, jak i społecznych niż 
przy innych stylach 



Wymiary poradnictwa 

• Wymiar horyzontalny i wertykalny poradnictwa 

•  W wymiarze wertykalnym, a więc ze względu na dziedzinę życia, w której 
udzielane są  porady, mówi się o poradnictwie rodzinnym, małżeńskim, 
seksualnym, zawodowym, osobistym, zdrowotnym, religijnym itp.  

 

• Wymiar horyzontalny dotyczy głębi i rodzaju problemu oraz charakteru 
interwencji (poradnictwo: prognostyczne, profilaktyczne, optymalizujące, 
naprawcze). Ze względu na liczbę osób objętych jednocześnie tą formą 
pomocy wspomina się o poradnictwie indywidualnym, grupowym lub 
masowym, z tym że to ostatnie ma najczęściej charakter poradnictwa  
zapośredniczonego i uprawiane jest przez wykorzystywanie masowego 
przekazu, jak też poprzez wystawy, odczyty itp. 



Poradnictwo transnacjonalne jako element 
poradnictwa biograficznego 

 

 

• Przedmiotem poradnictwa w poradnictwie 
biograficznym są kryzysy tożsamości. 

• Kryzysy te wiążą się z poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytania: Kim teraz jestem? Kim być? Jaką wybrać 
tożsamość? 

• Można zaobserwować  silny związek poradnictwa 
biograficznego z realiami ponowoczesności w wyniku 
której ujmuje się  życie ludzkie jako refleksyjny 
projekt konstruowany ze zmiennych tożsamości 
oferowanych przez pluralistyczną kulturę. 



Poradnictwo transnacjonalne jako element 
poradnictwa biograficznego 

• Idea poradnictwa biograficznego pojawiła się jako odpowiedź 
na taką sytuację, w której zmianie ulegają pewne relacje 
człowieka, a wśród dotychczasowych znanych mu przepisów 
roli nie odnajduje on adekwatnych scenariuszy. 

 

• Pomoc, jakiej może udzielać tego typu poradnictwo, dotyczy 
rekonstruowania możliwych wzorów karier (biografii).  

 

• Metodami używanymi w tym procesie są przede wszystkim 
prowadzenie dialogu, refleksja etyczna oraz całożyciowe 
uczenie się, zarówno klienta, jak i doradcy. 

 



Doradztwo zawodowe  
a poradnictwo transnacjonalne 

Doradztwo zawodowe jest to proces, w którym 
doradca zawodowy pomaga klientowi w 
osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego 
w odniesieniu do środowiska pracy, aby 
umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę 
zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego 
dostosowania zawodowego. 

  

R. Lamb „ Doradztwo zawodowe w zarysie” 



Rola doradcy zawodowego 

• Doradca zawodowy zalicza się do profesji doradczej, 
różniąc się od innych jej członków tylko dziedziną i 
rodzajem problemów, z którymi borykają się jego klienci. 

• Jego zadaniem jest pomoc osobom, które muszą stawić 
czoła problemom bezpośrednio związanym z 
zatrudnieniem, z reguły polegającym na wyborze 
zatrudnienia lub dostosowaniu do zatrudnienia 

• Pomagając klientowi doradca rozważa wewnętrzne i 
zewnętrzne czynniki, jak np. psychologiczne, fizyczne i 
społeczno-ekonomiczne czynniki mające wpływ na status 
zawodowy klienta i mogące mieć wpływ na jego 
przyszłość 

    dr Teresa Chirkowska-Smolak, Definicja doradztwa 
zawodowego, Instytut Psychologii UAM 

 



Wymiary poradnictwa 
transnacjonalnego 

 

• podejście reaktywne – stare podejście 

• podejście aktywne, wyprzedzające i działające 
poprzez prewencję, interwencję oraz 
promocję – nowe podejście  

 



Poradnictwo transnacjonalne  
z perspektywy Polski 

• Fakty – Polska jest krajem o najwyższym 
współczynniku migracji transnacjonalnej: 

• Liczba Polaków pracujących poza granicami kraju: 

• Według badań CBOS po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, a więc w ciągu ostatnich niespełna  
3 lat liczba Polaków pracujących za granicą sięgnęła 
niemal 2 milionów 

• Badania CBOS pokazują, że w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat co dziewiąty dorosły Polak (11%) 
pracował za granicą. Co setny (1%) deklaruje, że 
obecnie jest zatrudniony poza krajem 

 



Źródło: CBOS, POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ, WARSZAWA 2009 
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Poradnictwo transnacjonalne  
z perspektywy Polski 

• Problem poradnictwa transnacjonalnego 
sprowadza się do perspektywy narodowej, tzn. 
zabezpieczenia żywotnych interesów 
obywateli Polski i dobrego imienia państwa 
narodowego. 

• Poradnictwo transnacjonalne stanowi 
specyficzną formę marketingu narodowego 

• Jest elementem szerszej strategii promocji 
wizerunku kraju oraz wizerunku Polaka poza 
granicami kraju. 



Poradnictwo transnacjonalne  
z perspektywy Polski i Polaków 

• Na arenie krajowej poradnictwo 
transnacjonalne jest pewną formą idealizmu 
wprzęgniętą w walkę z nierównościami i biedą 
w skali globalnej, ale widzianą z perspektywy 
oddolnej tj. solidarności obywatelskiej. 

• Idea PT dla własnych obywateli jest to idea 
niesienia pomocy ludziom, którzy wyjeżdżają 
za granicę, z zamiarem powrotu (emigracja 
zarobkowa). 



Poradnictwo transnacjonalne  
z perspektywy Polski i Polaków 

• Poradnictwo transnacjonalne opiera się na 
założeniu, że nie ma globalnej aktywności 
obywateli państwa bez wsparcia narodowego 
zaplecza. 

• Bez trwałości i kontynuacji funkcji państwa 
narodowego w przestrzeni transnacjonalnej 
nie jest możliwe efektywne funkcjonowanie 
jednostki w społecznościach 
transnacjonalnych  



Do kogo kierowane są działania w ramach 
poradnictwa transnacjonalnego? 

• Poradnictwo transnacjonalne dotyczy 
narodowej i kulturowej tożsamości ludzi 
podążających za pracą i zatrudnieniem za 
granicę własnego kraju 

• Istotą poradnictwa transnacjonalnego jest 
służba wspólnocie narodowej. 

• Transnacjonalne poradnictwo uczy m.in. tego 
jak zachowywać patriotyzm w otwartym 
świecie. 

 



Czynniki warunkujące poradnictwo 
transnacjonalne 

• Globalizacja 

• Migracja  

• Transnacjonalny urbanizm 

• Tożsamość kulturowa i obywatelstwo 

 

 



Geneza poradnictwa 
transnacjonalnego w Europie 

• Termin „poradnictwo transnacjonalne” pojawił 
się po raz pierwszy w Europie w kontekście 
poradnictwa zawodowego. 

• Pojawił się w kontekście pojęcia „Kariery” w 
ujęciu transnacjonalnym. 

• Poradnictwo transnacjonalne powstało w 
odpowiedzi na nowe cele polityczne 
jednolitego rynku europejskiego. 



Geneza poradnictwa transnacjonalnego  
w Europie 

• Poradnictwo transnacjonalne powstało jako idea 
międzynarodowej kooperacji między narodowymi 
systemami usług doradczych i praktykującymi 
doradcami 

• Wzrost mobilności kapitału, dóbr, usług oraz ludzi, 
wynikający z celów integracji europejskiej – 
jednolitego rynku i swobodnego przepływu 
pracowników – spowodował powstanie idei adaptacji 
narodowo zorientowanych usług doradczych do 
nowej – transnacjonalnej wizji 



• Transnacjonalne poradnictwo zawodowe jako 
idea transnacjonalnej koordynacji usług 
doradczych rozszerzała swój zakres wraz z 
rozwojem Wspólnoty. Z początkowych 12 do 
obecnie 27 państw 

• W swojej genezie poradnictwo 
transnacjonalne zostało przewidziane jedynie 
dla jednej kategorii osób – obywateli państw 
członkowskich UE 

Geneza poradnictwa 
transnacjonalnego w Europie 



Geneza poradnictwa 
transnacjonalnego w Europie 

• Potrzeba takiej specyficznej formy poradnictwa zauważona została, jako 
ważne ogniwo kooperacji między usługami doradczymi na różnych 
szczeblach: międzynarodowym, państwowym, regionalnym i lokalnym.  

• Transnacjonalne poradnictwo jako nowa domena i perspektywa 
poradnictwa XXI wieku mogło powstać dzięki szeregu zmianom definicji i 
zakresu poradnictwa zawodowego.  

• Pierwsza istotna zmiana definicji poradnictwa zawodowego polegała na 
rozszerzeniu celu poradnictwa, z wyboru zawodowego na programy 
interwencji, zakładające całożyciowe doradztwo karier, obejmujące 
wszystkie fazy życia i niemal wszystkie grupy wiekowe.  

• Druga istotna zmiana polegała na poszerzeniu kontinuum procesów 
interwencji poradnictwa zawodowego, których efektywne rozwiązywanie 
wymaga procedur, technik i teorii z zakresu pomocy psychologicznej i 
psychoterapii. 



Geneza poradnictwa 
transnacjonalnego w Europie 

• Przez większą część kilku ostatnich dekad poradnictwo karier, poradnictwo 
zawodowe, doradztwo personalne (jako pomoc psychologiczna) i 
psychoterapia traktowane były jako dziedziny rozłączne (Herr, 1997) i jako 
procesy niewymienne. 

 

• Zmiana natury problemów zdefiniowanych jako problemy z zakresu 
poradnictwa karier wymaga fuzji poradnictwa karier i poradnictwa 
personalnego jako pomocy psychologicznej.  

• Kompetentne pomaganie w złożonych problemach emocjonalnych, 
tożsamościowych czy w sferze zaburzeń zachowania jako reakcji na 
doświadczenia związane z bezrobociem, pracą za granicą itd. wymaga 
zastosowania nowego szerokiego kontinuum procesów interwencji - od 
interwencji doraźnej do interwencji prewencyjnej. 



Rozwijające się poradnictwo transnacjonalne przewiduje 
integrację poradnictwa na następujących poziomach: 

1. Poziom komunikacji, wymiany informacji  
i wzajemnego zrozumienia, 

2. Poziom kooperacji – współpraca między służbami 
doradczymi 

3. Koordynacja procedur działania między służbami 
doradczymi 

4. Wzajemna wymiana kadr i współpraca 
transgraniczna 

5. Całkowite ujednolicenie i zsynchronizowanie 
procedur działania narodowych usług doradczych 

 

Geneza poradnictwa 
transnacjonalnego w Europie 



Ograniczenia integracji 
poradnictwa transnacjonalnego 

 

• Ograniczone możliwości wychodzenia 
narodowych systemów poradnictwa poza 
granice kraju 

• Niekompatybilność kadr i systemów ich 
szkoleń 



Rozumienie poradnictwa 
transnacjonalnego 

 

 

Czym jest poradnictwo transnacjonalne 

(wg A. Bańki) 

 



Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 
 

1.  

PT jest nauczaniem umiejętności 
przezwyciężania realnej i postrzeganej 

dyskryminacji w otwartym świecie 



Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

2.  

PT jest tworzeniem, poprzez ukierunkowane 
informowanie, klimatu dla ekspresji potrzeb 
migranta w obcej rzeczywistości kulturowej 



3.  

PT jest informowaniem o instytucjach  
i miejscach, w których migrant, w obcej 

rzeczywistości publicznej, znajdzie wsparcie  
i sprzyjający klimat, gwarantowany przez 

państwo i instytucje liberalne społeczeństwa 
cywilnego, do ekspresji swoich potrzeb oraz 

problemów 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



4.  

PT jest formą pomocy w sporządzaniu planu 
życiowego i wyjazdowego uwzględniającego 

zasoby związane z dotychczasowym 
środowiskiem życia klienta, których nie da się 

przenieść na obczyznę, jak np. relacji 
rodzinnych, przyjaźni, ulubionych miejsc etc. 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



5.  

PT jest orientacją międzykulturową opartą na 
państwowych i narodowych punktach 

odniesienia. Oznacza to, że chociaż 
poradnictwo transnacjonalne jest 

międzynarodowym doradztwem kariery, to 
jednak z istoty rzeczy, jest ono dedykowane 

dla populacji własnych obywateli, tj. Polaków 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



6 .  

PT jest szerszą i zarazem uzupełniającą wersją 
transnacjonalnego poradnictwa zawodowego 

jako eurodoradztwa (Euroguidance), czyli 
zinstytucjonalizowanej pomocy dla obywateli 

krajów członkowskich Unii Europejskiej 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



 

7 .  

PT jest formą poradnictwa, w którym klient  
i doradca nie różnią się kulturowo 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



 

8 .  

PT ma za zadanie ukształtować zdrowe relacje 
między pracą i innymi rolami życiowymi 

osobom znajdującym się poza granicami kraju 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



 

9 .  

PT koncentruje się na wspomaganiu 
indywidualnego rozwoju opartego na 
różnorodności kulturowej, polega na 

międzykulturowych kompetencjach doradców 
i osób korzystających z ich usług 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



10 .  

PT jest to forma praktyki służenia ludziom 
pomocą na wszystkich etapach życia, w 

rozwiązywaniu problemów wynikających z ich 
dobrowolnych decyzji, dotyczących życia, 
pracy lub kształcenia się za granicą przez 

pewien czas 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



11 .  

PT przekracza granice tradycyjnych koncepcji 
wielokulturowości, które odwołują się głównie 
do zasad równych szans w zatrudnieniu (equal 

employment opportunity) i innych form 
niedyskryminacji 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



12 .  

PT zorientowane jest na zaspokajanie 
specyficznych potrzeb ludzi, którzy znaleźli się 

w sytuacji lokalizacji swojego miejsca pracy  
i innych podstawowych ról życiowych,  

w obcym kontekście kulturowym 

Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 



Czym jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

13 .  

PT w europejskim obszarze gospodarczym, 
postrzegane jako eurodoradztwo, jest jednym 

ze sposobów realizacji idei tożsamości 
europejskiej 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne (wg A. Bańki) 

 

1.  

PT nie jest poradnictwem multikulturowym, tzn. 
poradnictwem dedykowanym imigrantom  

i ukierunkowanym na ich asymilację do 
warunków życia w Polsce 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

2 . PT nie jest modelem asymilacji 
wielokulturowej, poprzez wyrównywanie 
deficytów posiadanych przez imigrantów 
usiłujących osiedlić się w kraju gościnnym  

(w tym przypadku w Polsce) 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

3 .  

PT nie jest poradnictwem, gdzie relacja doradca-
klient opiera się na istotnej różnicy kulturowej 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

 

4 .  

PT nie zajmuje się przybyszami z innych krajów 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

5 .  

PT nie jest modelem poradnictwa dla tzw. 
permanentnych emigrantów., czyli 

doradzaniem dotyczącym tego: Jak osiedlić się 
na stale w innym kraju? 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

 

6 .  

PT nie zajmuje się pełnym cyklem emigracyjnym 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

 

7 .  

PT nie jest orientacją transnacjonalną, która 
abstrahuje od polskiej sfery państwowej i 

narodowej 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

8 .  

PT nie jest poradnictwem ukierunkowanym na 
rozwiązywanie problemów bezpaństwowców, 

ale tworzeniem tożsamości narodowej  
i patriotycznej w kontekście 

międzykulturowym 



Czym nie jest poradnictwo 
transnacjonalne 

 

 

9 .  

PT nie jest pedagogią dla cudzoziemców 



Cele poradnictwa 
transnacjonalnego 

• Udzielanie obywatelom zorientowanym na 
karierę międzynarodową pomocy doraźnej i 
profilaktycznej w wytworzeniu 
samokrytycyzmu, co do zdolności radzenia 
sobie w otwartym świecie 

• interwencyjna i prewencyjna pomoc 
wyjeżdżającym za granicę w przezwyciężaniu 
problemów stygmatyzowania migrantów 



Cele poradnictwa 
transnacjonalnego 

• udzielanie obywatelom pomocy w zakresie 
wyrabiania zmysłu krytycznego wobec własnej 
tożsamości związanej z tradycją i nowym 
zagranicznym miejscem życia, nowymi kontekstami 
życia społecznego i nowymi wymaganiami 

• wspomaganie ludzi wyjeżdżających w wytwarzaniu 
sobie zdolności do odwracalnej integracji z krajem 
goszczącym, poprzez tymczasowy kompromis między 
systemami wartości indywidualnych i narodowych  
z systemami wartości kraju goszczącego 



Cele poradnictwa 
transnacjonalnego 

• pomoc w diagnozie i ocenie własnego 
potencjału z punktu widzenia kariery 
międzynarodowej 

• dostarczanie rzetelnej informacji zawodowej, 
dotyczącej międzynarodowych rynków pracy 
oraz możliwości edukacyjnych na arenie 
międzynarodowej 



• objęcie opieką obywateli, którzy pracując  
za granicą popadli z różnych powodów  
w tarapaty 

Taka opieka może się dokonywać  poprzez 
wykorzystanie kooperacyjnych sieci powiązań 
z innymi narodowymi, państwowymi, 
publicznymi oraz prywatnymi agencjami 
świadczącymi usługi doradcze na rynku pracy 

Cele poradnictwa 
transnacjonalnego 



Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 

• Efektem końcowym PT jest selekcja osób, 
które najwyraźniej nie nadają się do życia w 
świecie otwartym.  
Powyższa selekcja ma jedynie charakter 
perswazyjny i uświadamiający, ponieważ nikt 
nikomu nie może zabronić podróżowania 

 

 



Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 

• nowe normy międzynarodowe dotyczące 
migracji, jak też nowe podejścia do polityki, 
polegające na redefinicji roli państwa poza 
jego granicami terytorialnymi i w 
konsekwencji na rekonfiguracji tradycyjnego 
rozumienia suwerenności, narodu i 
obywatelstwa powodują konieczność nowego 
podejścia do poradnictwa zawodowego  



Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 

• rozszerzenie narodowej polityki państwa poza jego granice, na 
obszary nie związane wyłącznie z tradycyjnie pojętą emigracją, 
czy powrotami do kraju w formie repatriacji, ale także na takie 
obszary jak łączność ze społecznościami transmigrantów, 
społecznościami o podwójnym obywatelstwie, 
społecznościami, których podstawą identyfikacji obywatelskiej 
jest poczucie jednoczesności, czyli migrantów 
transnacjonalnych prowadzących podwójne życie zarówno w 
znaczeniu tych, którzy stale wyjeżdżają i wracają, jak i tych, 
którzy zostają w kraju (rodzina, małżonkowie). 



• PT jako element państwowej polityki 
społecznej, wykraczającej poza granice 
terytorialne kraju, wpisuje się w nową 
strategię świadczenia usług dla szerokich grup 
obywateli zdanych na czasowe 
funkcjonowanie poza granicami kraju i częste 
transnacjonalne przemieszczenia przestrzenne 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• nie przestaje się być obywatelem państwa, 
wraz ze wszystkimi obowiązkami i 
przywilejami, przez fakt opuszczenia granic 
państwowych. 

• obowiązki państwa wobec obywateli zaczynają 
się przed opuszczeniem przez obywatela 
granic kraju i trwają cały czas pobytu poza jego 
granicami. 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• Poradnictwo transnacjonalne wpisuje się 
zatem w nową definicję suwerenności i rolę 
państwa – państwo ma za zadanie dbać o 
podtrzymywanie więzi migrantów z krajem i 
umożliwiać powrót. 

• Państwo niekoniecznie musi koncentrować się 
na ułatwianiu powrotu, ale raczej na 
podtrzymywaniu członkostwa, lojalności i 
kontynuacji obywatelstwa, bez względu na 
miejsce i czas pobytu osoby wyjeżdżającej. 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• Poradnictwo transnacjonalne jest więc 
poszerzeniem funkcji poradnictwa 
narodowego na obszary obywatelstwa 
transnacjonalnego, wykraczającego poza 
granice terytorialne państwa 

• Instytucje PT poszerzają swoją działalność, 
łącząc transnacjonalizację i asymilację jako 
komplementarne a nie przeciwstawne procesy 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• Otwarcie wewnętrznych granic zjednoczonej Europy 
oraz prawne i polityczne usankcjonowanie wspólnej 
transnacjonalnej przestrzeni społecznej i 
ekonomicznej, tak naprawdę nie likwiduje granic, 
ponieważ one dalej istnieją w umysłach ludzi 

• niezależnie od tego, iż w sferze politycznej drzwi 
między państwami pozostają szeroko otwarte, to 
drzwi wyimaginowane nadal pozostają zamknięte, w 
szczególności w przestrzeni mentalnej społeczności 
lokalnych.  

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• Dlatego ważnym problemem pojawiającym się 
w transnacjonalnej migracji, nawet tej 
krótkodystansowej, przejawiającej się w 
codziennym przekraczaniu niewidzialnych 
granic państwowych, jest stała konfrontacja 
psychiczna my kontra inni 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• tam gdzie pojawia się myślenie w kategoriach 
„my” - „oni” powstaje potrzeba 
wyprzedzającego działania państwa,  
m.in. w formie poradnictwa pomagającego 
przygotować się do prawdopodobnych, 
znanych lub koniecznych „niewygód” 
funkcjonowania na obczyźnie 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



• Konieczność poradnictwa transnacjonalnego 
pojawia się w związku z pojawianiem się  
nierówności w dostępie do rynku pracy, w 
nierównym traktowaniu podmiotów w 
transnacjonalnej przestrzeni gospodarczej oraz 
nierównej ochrony socjalnej świadczonej 
obywatelom w zjednoczonej Europie 

 

Znaczenie poradnictwa 
transnacjonalnego 



Poradnictwo transnacjonalne jako 
międzykulturowe doradztwo karier 

• Współcześnie kariera zagraniczna staje się 
problemem cywilizacyjnym, wpływającym na 
kształt rozwoju państw, politykę społeczną, 
ekonomiczną i integracyjną całych regionów, 
ale również 

• Pojmowanie kariery staje się problemem 
psychologicznym i kulturowym 

 



Poradnictwo transnacjonalne jako 
międzykulturowe doradztwo karier 

• W związku ze zniesieniem barier 
komunikacyjnych, rozwojem swobodnego 
przepływu informacji oraz stworzeniem 
międzynarodowych struktur o charakterze 
ekonomicznym i politycznym rozumienie 
kariery przestało ograniczać się jedynie do 
jednego państwa i tym samym do jednej 
kultury 



Poradnictwo transnacjonalne jako międzykulturowe 
doradztwo karier 

• Dwa państwa, tj. państwo pochodzenia oraz 
państwo, do którego osoba wyjeżdża, zawsze 
różnią się kulturowo 

• A skoro różnią się kulturowo, zatem kariera 
zagraniczna z istoty rzeczy zawsze dotyka sfery 
kontaktów międzykulturowych 



Klasyfikacja kontaktów 
międzykulturowych 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje kontaktów 
międzykulturowych:  

1. Kontakty, jakie mają mieszkańcy kulturowo 
zróżnicowanych narodów i społeczeństw (np. Bośni, 
Londynu czy Nowego Jorku) – kontakty między 
kulturami wewnątrz państw i społeczeństw -> 
wielokulturowość  - rodzące potrzebę poradnictwa 
multikulturowego 

 



Poradnictwo multikulturowe 

• Poradnictwo ukierunkowane jest na realizację 
celów, których wspólnym mianownikiem jest 
równość grup kulturowych/etnicznych, czyli 
zacieranie różnic 

• poradnictwo wielokulturowe to poradnictwo 
realizowane w społeczeństwie 
pluralistycznym, w którym doradca i klient 
różnią się pochodzeniem kulturowym. 



Poradnictwo międzykulturowe 

• Kontakty jakie mają osoby, które podróżują z 
jednego społeczeństwa do innego w ściśle 
określonym celu, takim jak: praca, rekreacja, 
nauka, doradztwo, zarządzanie – kontakty 
między kulturami i między społecznościami – 
międzykulturowość - poradnictwo 
międzykulturowe 

 



Poradnictwo międzykulturowe 

Celem tego rodz. poradnictwa jest:  

1 . podkreślanie różnic między narodami, 
społeczeństwami i kulturami;  

2 . podkreślanie różnic w formie przewag i 
deficytów każdej z nich;  

3 . podkreślanie zagrożeń wynikających  
z przekraczania granic między jedną kulturą  
a drugą. 



Poradnictwo międzykulturowe 

• Poradnictwo międzykulturowe jest 
konsekwencją rozwoju transnacjonalizacji i 
intensywnych kontaktów między narodami i 
reprezentowanymi przez nie kulturami.  

• Podstawowym problemem jest nie równość, 
ale inność w znaczeniu zarówno przewag, jak i 
deficytów. 

• Planowanie kariery w wymiarze  
międzynarodowym jest planowaniem 
kontaktów między kulturami. 



Poradnictwo międzykulturowe 

• Wg Prof. A. Bańki najważniejszym źródłem 
sukcesu w karierze międzynarodowej jest 
rozumienie kultury, do której jednostka 
zmierza, jako do miejsca zrobienia kariery. 



Poradnictwo międzykulturowe 

• poradnictwo międzykulturowe obejmuje 
wyłącznie kontakty transnacjonalne, jakie 
mają miejsce w trakcie realizowania kariery 
poza granicami własnego kraju.  



Cele poradnictwa transnacjononalnego,  
jako międzykulturowego doradztwa karier (MDK) 

1. zwiększenie zdolności zatrudnieniowej 
(employmentability) w skali międzynarodowej, 

2. przygotowanie do zawodowej retranzycji  
(retransition) w wymiarze międzynarowym,  

3. edukacja w zakresie zdolności 
międzykulturowych (intercultural skills), jako 
jednej z najważniejszych kompetencji życiowych 
na globalnych rynkach pracy i zatrudnienia. 

 



Kultura a międzynarodowe 
doradztwo karier 

• Transnacjonalne poradnictwo jest formą 
pomocy opartej na międzynarodowej 
współpracy, skoncentrowanej na osobach, 
które kierowane wewnętrzną motywacją lub 
sytuacją zewnętrznego przymusu, pozostają w 
separacji z rodzimą kulturą, przy jednoczesnej 
chęci udziału w życiu kulturalnym innych 
narodów. 



Kultura a międzynarodowe 
doradztwo karier 

• Kultura narodowa jest podstawą solidarności 
społecznej i siłą jednoczącą jednostki, które ją 
zachowują. Ponadto, jest cechą zbiorowości 
zachowujących specyficzną organizację 
społeczną, w ramach której dana kultura jest 
rozwijana i przekazywana. 



Kultura a międzynarodowe 
doradztwo karier 

• W obrębie kultury narodowej wyróżnić można 
szereg subkultur., pozostających naturalnie 
pod jej wpływem, które jednakże mają 
bardziej bezpośredni wpływ na działania 
jednostki: kultura grupy religijnej, etnicznej, 
kultura grupy pokoleniowej, kultura klasy 
społecznej i kultura organizacyjna zwana też 
korporacyjną. 

• W przypadku kultur narodowych podstawowe 
różnice pomiędzy kulturami dotyczą przede 
wszystkim wartości. 



Kultura a międzynarodowe 
doradztwo karier 

• Narodowość i etniczność wymagają 
uwzględniania w praktyce doradczej na 
wszystkich poziomach 

• Dlatego poradnictwo transnacjonalne i 
międzynarodowe doradztwo karier obejmują 
kategorie kultury: narodowej rodzimej, 
narodowej kraju goszczącego i kultury miejsca 
pracy, czyli kultury organizacyjnej. 



Diagnoza potrzeb osób w poradnictwie 
transnacjonalnym 

 



Diagnoza w PT 

• Narzędziami diagnostycznymi w PT jest 
testowanie i ocena 

• Testy oznaczają mierzenie  

• Ocena to coś więcej niż tylko mierzenie  



Diagnoza w PT 

• pojawia się problem kulturowej adaptacji 
instrumentów – na ile mają one zastosowanie 
do warunków globalnego i transnacjonalnego 
zastosowania – pojawia się pytanie o trafność i 
rzetelność treściową instrumentów i metod 
diagnozy, które zostały opracowane w 
poszczególnych państwach narodowych z 
myślą o ich zastosowaniu do ściśle 
zdefiniowanych populacji  

 



Diagnoza w PT 

• Drugim problemem jest zagadnienie 
adekwatności narzędzi z punktu widzenia 
potrzeb poradnictwa transnacjonalnego – 
międzykulturowego 



Diagnoza w PT 

Testy podzielić można na dwie główne kategorie:  

1 . Testy jako kwestionariusze osobowości, czy instrumenty oceny 
i samooceny, w których odpowiedzi wskazują na wybory i 
odczucia jednostki.  

Przykładami takich kwestionariuszy przydatnych w PT, są 
inwentarze zainteresowań zawodowych.  

2 . Testy maksymalnych osiągnięć, w których odpowiedzi 
oceniają zdolność jednostki do efektywnego działania w 
standardowych warunkach.  

Przykładami takich testów, które są przydatne w 
transnacjonalnym poradnictwie zawodowym, są testy 
umiejętności i uzdolnień. 



Diagnoza w PT 
• Prof. A. Bańka wskazuje, iż rola testów i ocen w 

transnacjonalnym poradnictwie zawodowym jest 
kontrowersyjna, gdyż jest oparta na testach 
psychometrycznych. 

• Aby test został uznany za psychometryczny, powinien być on 
obiektywny, znormalizowany, rzetelny, uzasadniony, 
prawomocny i wyróżniający. 

• Spełnienie tych rygorystycznych wymagań na płaszczyźnie 
transnacjonalnej do końca jest niemożliwe, bowiem wszelkie 
normy i standardy oceny są w ostateczności sprowadzane do 
populacji kulturowych i narodowych. 



Diagnoza w PT 

• Dlatego też w PT coraz większą popularnością 
cieszą się oceny konstruktywistyczne jako 
podejścia narracyjne, przeciwstawne 
podejściom psychometrycznym 

• Podejście konstruktywistyczne do oceny w 
doradztwie karier opiera się na możliwości 
wglądu doradcy w historię życia klienta, 
rozwinięcia u klienta sfery samoświadomości 
oraz rozwinięcia u klienta orientacji 
przyszłościowej. 



Diagnoza w PT . 
Kompetencje wymagane wobec doradców prowadzących 

PT: 
 • Umiejętność przeniesienia metod poradnictwa 

zawodowego do zastosowań i potrzeb interkulturowych i 
transnacjonalnych. 

• Znajomość metod diagnostycznych właściwych dla 
transnacjonalnego poradnictwa zawodowego i ich 
adaptacja w krajach partnerskich. 

• Umiejętność zastosowania metod badania osobowości w 
transnacjonalnym poradnictwie zawodowym, ze 
szczególnym odniesieniem do kluczowych zagadnień oceny 
osobowości. 

• Umiejętność przeniesienia metody diagnozy umiejętności, 
zainteresowań zawodowych i dojrzałości przy 
podejmowaniu decyzji w sprawie kariery do 
transnacjonalnego poradnictwa zawodowego. 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Wyjeżdżając do pracy lub na studia za granicę 
z miejsca, które jest naszym domem, 
nieodzownie doznajemy kontaktu z obcym, 
nieznanym środowiskiem, który prowadzi do 
tzw. „szoku kulturowego” 

• Szok kulturowy to syndrom reakcji stresowych 
wystawiających na próbę zdolności 
przystosowawcze. 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Z punktu widzenia doświadczenia 
transnacjonalnego ważne jest określenie 
odpowiedzi na następujące pytania:  

– czym jest dla migranta dom?  

– czy „dom” jest to miejsce, do którego się wraca z 
migracji?  

– Czy dla migranta dom jest wszędzie i nigdzie? 

– Czy dom to pewna idea bagażu podręcznego, 
który zabiera się wszędzie tam, gdzie się w danej 
chwili przebywa? 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Ponieważ doświadczenia migracyjne 
powodują zawsze problemy ze znajdowaniem 
się poza domem poradnictwo transnacjonalne 
musi rozstrzygnąć, czy wszyscy jednakowo 
nadają się do migracji oraz co zrobić, aby 
migranci i ich rodziny nie byli rzuceni, bez 
żadnego przygotowania, w środowiska 
kulturowe znacznie odmienne od tych 
środowisk, w których zostali ukształtowani. 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Jeśli jednostka jest przywiązana do jakiegoś miejsca i 
z nim się identyfikuje trudno jest jej jakieś miejsce 
opuścić, gdy zainwestuje w nie psychicznie w postaci 
emocji, w postaci wysiłku, w postaci ustanowienia 
dobrych relacji z innymi itd. 

• Jednostka może doświadczać więzi przywiązania, 
będąc tego nieświadoma. 

• Zadaniem doradcy jest dotrzeć do niej i ustalić siłę 
przywiązania. Jednostka uzyskuje świadomość więzi 
przywiązania w sytuacji braku, tj. utraty więzi z 
obiektem. 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Przemieszczenia przestrzenne takie jak 
emigracja za pracą, bez względu na to, czy 
dobrowolne lub wymuszone, zawsze 
powodują zmiany i zaburzenia w poczuciu 
przynależności społecznej oraz identyfikacji 
indywidualnej, której istotnym wymiarem jest 
poczucie kontynuacji tożsamości w relacji do 
miejsca, jakim jest dom 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

• Pozwala na selekcję osób, które najwyraźniej 
nie powinny wyjeżdżać za granicę, 

   Oraz  

• Pozwala na zaprojektowanie strategii 
doradczych zmniejszających negatywne skutki 
przemieszczenia, takie jak „choroba domowa” 
(tęsknota za domem) - nostalgia 



Diagnoza i ocena poczucia siły 
przywiązania do miejsca 

Metody diagnozy: 

• W PT pomiar przywiązania może przebiegać w trzech 
płaszczyznach: 

• 1. Rozpoznanie i ocena natury (emocjonalnej i 
tożsamościowej) oraz siły przywiązania 
(intensywności, zakresu, czasu trwania) do miejsca 
zamieszkania u osób planujących karierę za granicą – 
ma na celu ustalenie przez doradcę strategii 
przygotowania klienta w sferze mentalnej, do 
realizacji planowanego przez niego przedsięwzięcia. 

 



Metody diagnozy: 

2. Rozpoznanie i ocena natury oraz siły 
przywiązania do kraju goszczącego tych 
klientów, którzy już tam przebywają - Celem 
tej diagnozy jest zdobycie informacji 
niezbędnych do stworzenia planu pomocy 
interwencyjnej w ramach mentoringu na 
miejscu. Polega to na wsparciu, dotyczącym 
rozwiązywania problemu separacji od 
środowiska domowego i przeciwdziałaniu 
narastania „choroby domowej” w miejscu 
życia i pracy migranta. 



Metody diagnozy: 

3. Rozpoznanie i ocena natury oraz siły 
przywiązania do miejsca zamieszkania w kraju 
goszczącym i miejsca zamieszkania w kraju 
ojczystym u osób powracających do „domu” - 
Celem tej diagnozy jest opracowanie 
programów readaptacji tzw. migracji 
powrotnej 



Przykłady pomiaru przywiązania do miejsca 

Skala Shamai „Poczucia Miejsca” - 7 poziomów 
oceny miejsca: 

1 . Brak jakiegokolwiek poczucia więzi  z 
miejscem,  

2 . Wiedza o byciu ulokowanym w miejscu, 

3 . Przynależność do miejsca, 

4 . Przywiązanie do miejsca,  

5 . Identyfikacja z miejscem,  

6 . Zaangażowanie/zainwestowanie w miejsce,  

7 . Poświęcenie dla miejsca 



Skala zależności i Tożsamości  z Miejscem Williamsa  

obejmuje m.in. następujące pozycje: 

• To miejsce jest najlepszym miejscem na 
świecie, by robić to, co robię.,  

• Żadne inne miejsce nie może się porównywać z 
tym miejscem 

• Odnoszę dużo więcej satysfakcji będąc w tym 
miejscu, niż w jakimkolwiek innym 



Skala zależności i Tożsamości   
z Miejscem 

• Skala ta zawiera również Podskalę Tożsamosci z 
miejscem, obejmujące m.in. nast.pozycje: 

• W tym miejscu czuję się tak, jakby było ono częścią 
mnie  

• Bardzo silnie identyfikuję się z tym miejscem 

• W skali zależności i Tożsamości  z Miejscem badani 
oceniają swoje uczucia na siedmiostopniowej skali, 
począwszy od 1 –”stwierdzenie całkowicie dla mnie 
nie charakterystyczne” do 7- „stwierdzenie 
całkowicie dla mnie charakterystyczne” 

 



Skala Przywiązania do Kraju Zamieszkania  - prof. A. 
Bańka 2002 

 

• Próbuje określić  „Emocjonalne Przywiązanie 
do Miejsca Zamieszkania” („Kraj, w którym 
obecnie mieszkam ma znaczenie dla obrazu 
mojej własnej osoby”). 

• Czynnik ten mierzy satysfakcję z miejsca i 
emocjonalne identyfikowanie się jednostki z 
krajem zamieszkania. 



Diagnoza i ocena motywacjii wyboru kariery poza 
granicami kraju 

• Motywacja osiągnięć jest rozumiana jako potrzeba 
wykonywania czynności tak szybko i dobrze, jak to jest tylko 
możliwe, w celu osiągnięcia bądź przekroczenia wysokich 
standardów. Różni się ona u różnych ludzi swoim nasileniem, 
ma wpływ na ich samoocenę i tendencje dążenia do sukcesu 

• motywacja osiągnięć ma związek z rodzajem czynników 
motywujących jednostkę do działania zmierzającego do 
osiągnięcia celu. Czynniki te mogą być w zależności od 
człowieka i zadania zewnętrzne bądź wewnętrzne. 



Rodzaje motywacji do działania 

• motywacja zewnętrzna – popycha człowieka 
do działania, na skutek zewnętrznych 
nacisków lub dla określonych korzyści 
zewnętrznych 

• motywacja wewnętrzna – skłania jednostkę 
do aktywności dla samej przyjemności jej 
wykonywania.  W wypadku motywacji 
wewnętrznej nagrodą jest przyjemność, jaką 
dostarcza sam proces rozwiązywania danego 
zadania 
 



Kompetencje a aspiracja  
i motywacja osiągnięć  

• Kompetencje i motywy osiągnięć, można rozpatrywać w 
dwóch różnych wymiarach, w zależności od tego jak je 
zdefiniujemy i jaką wartość im nadamy.  

 

• Wymiar definicyjny wyróżnia: 

– kompetencje absolutne/intrapersonalne.  

– kompetencje normatywne 

 

• Wymiar wartościujący wyróżnia:   

– kompetencje pozytywne 

– kompetencje negatywne 



Skala Motywacji Osiągnięć w 
Karierze Międzynarodowej 

• Służy do diagnozy i oceny motywacji osiągnięć osób 
wybierających się do pracy za granicę 

• Zakłada ona występowanie motywów:  

1. ukierunkowanych na dążenie 

2. ukierunkowanych na unikanie mistrzostwa spowodowane 
przewidywaniem porażki 

3. ukierunkowanych na realizację pewnego poziomu 
wykonania zadania w relacji do innych, tzn. takiego samego 
lub lepszego;  

4. ukierunkowanych na unikanie wykonania zadania w obawie 
przed kompromitacją, w związku z tym, że inni takie zadanie 
potrafią wykonać i wykonują. 

 

 



Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze Międzynarodowej – 
znaczenie  

1. Jest ona miarą dążenia do doskonałości, tj. zdolności zwiększania 
perfekcjonizmu w zakładanych oraz wykonywanych zadaniach 
życiowych, poprzez konkurowanie i realizowanie porównań z innymi. 

2. Jest miarą postawy unikania działania, czyli lęku przed porażką, jaką 
może być negatywna ocena w oczach innych. Wyjazd z kraju za granicę 
może więc być dążeniem do unikania utraty szacunku nie tylko w 
oczach rodziny, przyjaciół czy społeczności lokalnej, ale również 
urzędników, np. państwowych służb zatrudnienia, realnych i 
potencjalnych pracodawców. 

3. Jest miarą postawy unikania działania, czyli lęku przed porażką w 
znaczeniu negatywnej oceny w oczach własnych. Ten rodzaj motywacji 
unikowej opiera się na lęku ludzi przed utratą szacunku wobec własnej 
osoby w realizacji zadań związanych z motywami wewnętrznymi. W 
tym przypadku, decyzja lub zamiar wyjazdu za granicę jest rezultatem 
lęku przed antycypowaną porażką, jaka nastąpiłaby w wyniku 
pozostania w kraju i narażenia się na frustrację niespełnienia od 
jakiegoś czasu zakładanych ambitnych celów życiowych i rozwojowych. 

 



Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze 
Międzynarodowej - struktura  

zawiera cztery empirycznie wyodrębnione czynniki jako podskale: 

1. Unikanie Porażki w Realizacji Celów Samych w Sobie. Znalazło się 
tu 13 pozycji wskazujących na cele wewnętrzne, które jednostka 
uważa, że może zrealizować jedynie poprzez wyjazd za granicę, i 
tym sposobem osiągnąć w życiu szczęście i uniknąć cierpienia. 
Wyjazd i kariera zawodowa za granicą jest postrzegana jako sposób 
na uniknięcie porażki w realizacji celów i zadań życiowych, które 
jednostka uznaje za  najważniejsze elementy definiujące jej osobę.  

2. Dążenie do Doskonałości w Realizacji Celów Społecznych. Składa 
się on z 9 stwierdzeń opisujących cele, jakie jednostka zamierza 
zrealizować poprzez wyjazd za granicę. Wyrażają one przekonania, 
odnoszące się do możliwości podołania konkurencji społecznej i 
oczekiwanych z tego tytułu korzyści wewnętrznych (rozwojowych i 
psychicznych) oraz zewnętrznych (materialnych).  

 



3.  Nastawienie na Samorealizację i Perfekcjonizm. 
Zawiera 8 pozycji, uzasadniających racjonalność 
decyzji wyjazdu za granicę, z punktu widzenia 
potrzeby samorealizacji i zbliżenia się do 
najwyższych standardów (perfekcjonizmu).  

4. Unikanie Utraty Szacunku w Oczach Innych. 
Obejmuje 6 stwierdzeń przedstawiających motywy 
unikania utraty szacunku w oczach innych, jako 
podstawowy wyznacznik decyzji wyjazdu za 
granicę. 

 

Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze 
Międzynarodowej - struktura  c.d. 



Skala Motywacji Osiągnięć w Karierze 
Międzynarodowej – cel badania 

 

Zadaniem osoby badanej jest wyrażenie na 7 
stopniowej skali swoich odczuć dotyczących 
problemów, postaw i dylematów, jakie 
towarzyszą ludziom rozważającym wyjazd do 
pracy za granicę. 



Diagnoza i ocena uwarunkowań przyczyn wyjazdu 
za granicę z perspektywy bezdecyzyjności kariery 

• Bezdecyzyjność kariery (career indecisiveness) to zbiór afektywnych, 
poznawczych i behawioralnych reakcji na trudności, jakie jednostka 
napotyka w manifestowaniu swojej tożsamości zawodowej. 

• Konteksty globalizacyjne spowodowały, że choć w dalszym ciągu aktualny 
jest podstawowy problem teorii bezdecyzyjności zawierający się w 
pytaniu: Dlaczego jedne osoby są niepewne swoich wyborów zawodowych, 
a inne cechuje wysoki stopień zaufania? Obecnie pytanie to rozszerzone 
zostało na cały okres dorosłego życia. 

• Badania nad bezdecyzyjnością w karierze prowadzone są w dwóch 
kierunkach: 

• Pierwszy kierunek dotyczy syndromu bezdecyzyjności a więc uczuć i 
stanów, jakie przeżywają osoby zdecydowane i niezdecydowane.  

• Drugi kierunek bada różnice typów osobowości niezdecydowanych, oraz 
różnice między bezdecyzyjnością rozwojową, charakterystyczną dla osób 
niezdecydowanych czasowo, a bezdecyzyjnością chroniczną 

 



 

 

Bezdecyzyjność chroniczna  dotyczy osób trwale 
niezdolnych do podejmowania decyzji związanych z karierą, 
na bazie rozpoznania własnych preferencji i zdolności, w 
przeciwieństwie do bezdecyzyjności kariery jako 
normalnego stanu rozwojowego niepewności i obniżonej 
sprawności decyzyjnej, mijającego wraz z doświadczeniem 
życiowym i gromadzonym zasobem wiedzy 

Diagnoza i ocena uwarunkowań przyczyn wyjazdu 
za granicę z perspektywy bezdecyzyjności kariery 



Diagnoza i ocena uwarunkowań przyczyn wyjazdu 
za granicę z perspektywy bezdecyzyjności kariery 

Warunkiem przełamania bezdecyzyjności  osobowościowej jest 
samoskuteczność kariery, czyli  dążenie skierowane na 
eksplorację środowiska, odzwierciedlające się w pięciu 
kompetencjach związanych z wyborem kariery: 

 1 . dokładności samooceny,  

2 . zbierania informacji zawodowej,  

3 . selekcji celów,  

4 . tworzenia planów,  

5 . rozwiązywania problemów.  

Pojęcie  samoskuteczności podejmowania decyzji dotyczących 
kariery jest równoznaczne z pojęciem „dojrzałości do kariery” 

 



Skala Bezdecyzyjności w Karierze 
(Bańka 2005) 

• Skala ta zawiera 59 pozycji, opisujących poszczególne problemy, z jakimi 
borykają się młodzi ludzie układający swoje plany zawodowe. 

• Osoby badane Skalą Decyzyjności Kariery mają za zadanie wskazać jakimi 
kryteriami kierują się planując swoją karierę.  

• Ważność każdego z 59 kryteriów badany ocenia na 7 stopniowej skali, 
począwszy od 1 . „całkowicie się nie zgadzam”, a skończywszy na 7 . 
„całkowicie się zgadzam” 

• Skala Decyzyjności Kariery. obejmuje cztery czynniki traktowane jako 
odrębne podskale: 

1. Bezdecyzyjność Uogólniona  

2. Bezdecyzyjność Informacyjna 

3. Lęk Przed Związaniem się z Konkretną Karierą 

4.  Potrzeba Dalszej Krystalizacji Obrazu Własnej Osoby. 



Diagnoza i ocena otwartości na karierę 
międzynarodową 

Uwarunkowania te określają m.in. to, czy jednostka jest otwarta 
na realizowanie kariery w różnych środowiskach społecznych, 
kulturowych i geograficznych.  

 

Diagnoza obejmuje odpowiedź na dwa pytania:  

1. Co skłania niektórych ludzi do wybierania aktywności 
skierowanej na eksplorację nowych środowisk? 

2.  Dlaczego jednych cechuje większa skłonność tj. gotowość do 
eksperymentowania niż innych? 



• Planowanie każdej kariery, a w szczególności kariery międzynarodowej, 
nie może się obyć bez poznania własnych atutów i słabych stron. 
Poznanie to dotyczy własnych zasobów oraz potencjałów istniejących w 
środowisku.  

• Ważny staje się w tym momencie stopień otwartości na  eksplorację, co 
zależy od poziomu lęku społecznego, ten z kolei od zdolności do eksploracji 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

Gotowość do eksploracji wewnętrznej  

• Ludzie różnią się pod względem stopnia gotowości/otwartości na poznanie 
własnych możliwości, a co za tym idzie różnią się nastawieniem na 
kontrolę własnego Ja.  

• Przekłada się to na planowanie i możliwości osiągania celów, gdyż aby 
zrealizować cele życiowe jednostka musi odkryć posiadane przewagi 
(zasoby), ale również uzupełnić, zaktualizow  gotowość do realizowania 

kariery w wymiarze międzynarodowym 

Gotowość do eksploracji zewnętrznej  

• Gotowość do realizowania kariery w wymiarze międzynarodowym 
związana jest nie tylko z budowaniem Ja i zasobów osobowości, ale 
również z otwartością na zewnątrz, a konkretnie z budowaniem sieci 
powiązań środowiskowych. Sieć powiązań społecznych jest ważnym 
czynnikiem warunkującym różne aspekty aktywności zawodowej i dążenia 
jednostki do osiągania sukcesu.  



Skala Otwartości w Karierze 
Międzynarodowej A. Bańka (2005) 

Jest miarą: 1 . Postrzeganej predyspozycji do wyjazdu za 
granicę; 
 2 . Postrzeganej gotowości do realizacji celów i zadań 
życiowych poza krajem ojczystym;  

3 . Postrzeganej determinacji: 

• a) wyrobienia w sobie, b) kultywowania w sobie oraz 
uruchomienia dodatkowych cech charakteru niezbędnych do 
realizacji celu, jakim jest praca i życie za granicą (kariera);  

4 . Postrzeganego indywidualizmu. 



Diagnoza i ocena poczucia samoskuteczności 
w karierze międzynarodowej 

• Pojęcie samoskuteczności oznacza wiarę we własne zdolności 
organizowania i wprowadzania w życie takich działań, które będą 
potrzebne do przezwyciężenia przyszłych, potencjalnych sytuacji 

• Wiara we własną skuteczność determinuje to, jak ludzie myślą, czują, jaką 
mają motywację i w efekcie jak się zachowują.  

• Samoskuteczność wpływa na wybory jakich dokonujemy i na nasze 
wysiłki z tym związane, a także na to jak długo podejmujemy ten wysiłek, 
kiedy napotykamy na przeszkody oraz jak się z tym wszystkim czujemy. 

• Silne poczucie samoskuteczności uwydatnia pozytywne umiejętności i 
osobistą pomyślność w tym, co się robi. Ludzie przekonani o swoich 
zdolnościach częściej podchodzą do trudnych zadań jak do wyzwań, z 
którymi z pewnością sobie poradzą, a nie jako do zadań, których będą 
unikać.  

• Samoskuteność pomaga też ludziom w obliczu porażki zwiększać i 
podtrzywać wysiłki, a po doznanym niepowodzeniu nie załamywać się 
szybko. 
 

 



Diagnoza i ocena poczucia samoskuteczności 
w karierze międzynarodowej 

 

• Ludzie którzy nie wierzą w swoje umiejętności radzenia sobie 
z trudnymi zadaniami, biorą taki punkt widzenia za sposób 
życia. Mają oni niskie aspiracje i słabo angażują się w 
osiąganie celów, które chcieliby osiągnąć. 

• W obliczu trudności podejmują mały wysiłek i szybko się 
poddają.  

• Ponieważ mają słabą wiarę we własne zdolności, wystarczy 
mała dawka niepowodzenia, by stracili ją do końca.  

• Osoby takie łatwo stają się ofiarami stresu i depresji. 
 



Główne źródła wpływające na kształtowanie 
samoskuteczności: 

 1. doświadczenia, które dają poczucie, żen jest się dobrym 
w tym, co się robi - Aby poczucie skuteczności było silne, 
konieczne jest doświadczanie wielu trudności, sytuacji z 
którymi trzeba sobie poradzić poprzez stały wysiłek w to 
wkładany.  Wówczas wzbudza to silne przekonanie o 
swojej skuteczności. 

2. modelowanie społeczne - Obserwowanie ludzi 
podobnych do siebie, którzy osiągają swoje cele poprzez 
podejmowanie wytrwałych wysiłków powoduje, że 
zaczynamy wierzyć, że my też mamy takie zdolności. 
Obserwowanie porażek innych ludzi, mimo wkładanych 
przez nas wysiłków w osiągnięcie celu, obniża nasz osąd o 
własnej skuteczności. 
 



Główne źródła wpływające na kształtowanie 
samoskuteczności – c.d. 

3. perswazja społeczna - Ludzie, którzy są przekonywani przez 
otoczenie o tym, że mają zdolności radzenia sobie z 
wszelkiego rodzaju czynnościami, wykazują większą 
mobilizację i wkładają większy wysiłek, niż gdyby wątpili w 
siebie i rozpamiętywali własne deficyty, które się pojawiają w 
obliczu problemu. Ludzie, których otoczenie przekonywało, że 
nie posiadają umiejętności w działaniu, mają skłonność do 
unikania wyzwań a w obliczu niepowodzenia bardzo łatwo się 
poddają. 

4. redukowanie stresu – pozytywny nastrój uwydatnia 
dostrzeganie w sobie pokładów samoskuteczności, a 
przygnębiający, zły humor pomniejsza pokłady 
samoskuteczności.  



Skala do Badania Poczucia Samoskuteczności 
w Karierze Międzynarodowej (Bańka, 2005) 

 

zawiera 30 pozycji pogrupowanych w 4 czynniki/podskale 

 

1. Zaufania do Ogólnych Kompetencji Życiowych 

2. Zaufanie do Własnych Kompetencji Zawodowych. 

3.  Zaufanie do Własnych Kompetencji Kontroli 
Zdarzeń.  

4.  Zaufanie do Własnych Kompetencji w Zakresie 
Koordynacji Różnych Sfer Życia. 



Interwencja w poradnictwie 
transnacjonalnym  

 



Znaczenie pomocy interwencyjnej dla osób pracujących poza 
granicą w zakresie trudności związanych z pracą i życiem  

za granicą 

• Przebywanie za granicą najczęściej wiąże się z jednoczesnym 
doświadczaniem akulturacji, choroby domowej i różnych niedostatków 
natury społeczno-ekonomicznej, prowadzi do sytuacji zapotrzebowania na 
pomoc i wsparcie. 

• Pomoc w poradnictwie transnacjonalnym może być profesjonalna  
i nieprofesjonalna.  

• Pomoc nieprofesjonalna jest czynieniem komuś jakiejś przysługi, 
wynikającej z roli społecznej, obowiązku moralnego lub po prostu odruchu 
pochodzącego z empatii.  

• Opiera się ona głównie na miłosierdziu i normach współżycia społecznego. 

• Pomoc profesjonalna jest pomocą sformalizowaną, opiera się na 
racjonalnej, planowej organizacji i dystrybucji środków oraz wsparcia dla 
osób będących w potrzebie. 

• W PT obydwa rodzaje pomocy są niezwykle ważne, z tym, że pomoc 
profesjonalna często jest niedostępna dla osób przebywających za granicą 



Różnice pomiędzy pomocą spontaniczną i 
sformalizowaną/profesjonalną  w PT: 

1. Profesjonalnym doradcą kieruje nie tylko dobra wola i obowiązek 
moralny, podejmuje on pomoc niejako „z urzędu” 

2. W pomocy nieformalnej ludzie opierają się na doświadczeniu 
subiektywnym, zaś w pomocy instytucjonalnej, doradca opiera się 
nie tylko na wiedzy subiektywnej, ale korzysta z wiedzy 
skodyfikowanej, z aparatu teoretycznego i posługuje się 
sformalizowanymi krokami w działaniu.  

3. Pomoc profesjonalna wytwarza u osoby poszukującej pomocy 
nastawienie i oczekiwanie na uzyskanie kompetentnej i fachowej, a 
nie intuicyjnej pomocy. 

4.  W pomocy sformalizowanej doradca kieruje się wyłącznie dobrem 
osoby otrzymującej pomoc, akceptując jej odmienność i jej własne 
rozumienie dobra i zła. 

Znaczenie pomocy interwencyjnej dla osób pracyjących poza 
granicą w zakresie trudności związanych z pracą i życiem za 

granicą 



Oczekiwania i postawy transmigrantów wobec pomocy 
doradczej 

Użyteczność doradztwa karier w wymiarze międzynarodowym 
widziana jest przez pryzmat głównych grup (czynników) 
oczekiwań:  

1. Pomoc w kształtowaniu możliwości startu 

2. Pomoc w określaniu znaczenia orientacji w zasobach 

3. Pomoc w ukierunkowywaniu kariery zgodnie z wymaganiami 
otoczenia. 

4. Pomoc w budowaniu zdolności do samozarządzania zasobami 
wewnętrznymi 

 



Doradztwo interwencyjne w miejscu pracy 
i zamieszkania 

Przebywanie na obczyźnie, nawet w kraju o najbardziej 
liberalnym nastawieniu do przybyszy, i nawet wtedy, gdy wyjazd 
był jak najbardziej dobrowolny, zawsze prowadzi do przeżywania 
przez migrantów następujących problemów, stwarzających mniej 
lub bardziej artykułowaną potrzebę pomocy:  

• stresu i szoku kulturowego 

•  tęsknoty za domem (choroby domowej) 

•  konfliktów międzykulturowych 

•  pogorszenia się zdrowia psychicznego  

•  konfliktów rodzinnych  

• rytuałów domowych  

• poczucia bezpieczeństwa 

• dezintegracji osobowości 



Cykl tranzycji międzykulturowych ekspatriantów 
korporacyjnych 

Źródło: A. Bańka, Poradnictwo transnacjonalne  



najogólniejsze i najczęstsze kategorie przystosowania 
dysfunkcjonalnego do tranzycji międzykulturowych to:  

1 . oskarżanie obywateli kraju goszczącego (o głupotę, nieuczciwość 
itd.).  

2 . obwinianie firmy (o brak dostatecznego poinformowania w 
drobiazgach, nielojalność etc.).  

3 . obwinianie współmałżonka (o różne niewygody, dziwne jedzenie). 



Uwarunkowania adaptacji 
kulturowej 

1 . Udział w szkoleniach przedwyjazdowych, 

2 . poprzednie doświadczenia zagraniczne,  

3 . mechanizmy selekcji kandydatów,  

4 . zdolności indywidualne,  

5 .poznawanie i akceptowanie nowości kultury 
kraju goszczącego oraz poprawne relacje  
z rodziną  

 



Mentoring w miejscu pracy 

• Wiele firm rozwinęło, w ramach swojej przedłużonej na zagranicę 
działalności, formy pomocy dla ekspatriantów określane mianem 
mentoringu na miejscu (on-site mentoring).  

• Mentoring to w doradztwie zawodowym bardzo stara i bardzo 
efektywna metoda. 

• Mentorami są osoby, które wspierają, przewodzą, doradzają mniej 
doświadczonym kolegom w celu ułatwienia im rozwoju kariery.  

• Mentoring w miejscu pracy przybiera dwie odrębne formy: 

• Pierwsza, to mentoring w miejscu pracy skoncentrowany na 
procesach socjalizacji organizacyjnej ekspatriantów  

• Druga forma, to mentoring skoncentrowany na powrocie do domu 



Mentoring w miejscu pracy  
znaczenie 

Mentoring ma pozytywny wpływ na socjalizację ekspatriantów, czyli 
stopień przemiany przybysza z outsidera w efektywnego uczestnika 
bo: 

1 . pozwala przybyszom zredukować niepewność i lęk przed nowym 
środowiskiem, tak iż w efekcie lepiej uczą się oni pracy;  

2 . pozwala lepiej zasymilować się w organizacji;  

3 . pozwala zgromadzić przybyszowi użyteczne informacje pomocne w 
omijaniu różnych zagrożeń w rozwoju kariery;  

4 . pozwala osiągnąć poczucie dopasowania własnej osoby do 
środowiska. 

 



Mentoring w miejscu pracy  
znaczenie 

• Mentoring skoncentrowany na powrocie do 
domu odgrywa duże znaczenie w adaptacji 
repatriantów do wewnętrznych zmian w 
kulturze organizacyjnej firmy, jakie zaistniały w 
okresie pobytu za granicą.  

• Jest to proces odkrywania na nowo niby 
dobrze znanego środowiska, ale do którego 
nie pasują już nabyte za granicą nawyki stylu 
życia. 

 



Pomoc na miejscu odyseuszom pracy i pracownikom 
nomadycznym 

• Odyseusze pracy i pracownicy nomadyczni są ludźmi 
wyjeżdżającymi z własnej inicjatywy, ale 
pozbawionymi przeszkolenia i treningu 
przygotowującego do życia w kraju goszczącym.  

 

• Nie mają oni również oparcia w kontrakcie 
psychologicznym i pozbawieni są, w związku z tym, 
jakiejkolwiek gwarancji, że w razie nagłej potrzeby 
mają się gdzie zwrócić o pomoc. 



Pomoc na miejscu odyseuszom pracy i pracownikom 
nomadycznym 

• Podstawowym dylematem poradnictwa transnacjonalnego jako 
narodowo zdefiniowanego programu pomocy obywatelom 
własnego kraju za granicą jest fakt, iż w przeciwieństwie do 
transnacjonalnej pomocy korporacyjnej pomoc państwa, poprzez 
jego instytucje jest za granicą ograniczona. 

• Państwo ma ograniczone możliwości działania w innych państwach 

• Może to czynić jedynie za pośrednictwem służb konsularnych, lub 
sieci internetu.  

• Internet w PT ma jednak istotne ograniczenie, gdyż wiele 
problemów migrantów można rozwiązać tylko w bezpośrednim 
kontakcie międzyludzkim (twarzą w twarz) lub chociażby w 
rozmowie telefonicznej. 

• Z tego powodu coraz bardziej popularna jest instytucja telefonów 
zaufania dla imigrantów.  



Kto może udzielać efektywnej 
pomocy doraźnej migrantom na miejscu? 

 
 

• Migranci transnacjonalni pomocy interwencyjnej mogą 
poszukiwać przede wszystkim w organizacjach pozarządowych i 
nieformalnych, np.: w nieformalnych społecznościach 
transnacjonalnych, w kościele, w diasporycznych organizacjach 
emigranckich jak organizacje polonijne, oraz w 
stowarzyszeniach charytatywnych,  

• Przykładem takiej instytucji niosącej pomoc jak działająca na 
wyspach brytyjskich Good Samaritan Society 

• W takich miejscach, dzięki sieci powiązań międzyludzkich i 
przyjaźni, przybysze wchodzą w sieci wsparcia informacyjnego 
oraz psychospołecznego, niewiele się różnią od ekspatriacyjnego 
mentoringu na miejscu 

• Jedynym warunkiem uzyskania pomocy jest akceptacja 
przybysza, według kryteriów definiujących tę grupę, takich jak 
podobieństwo posiadanych cech pozytywnych, dzięki którym ta 
społeczność w ogóle egzystuje. 

 



Kto może udzielać efektywnej 
pomocy doraźnej migrantom na miejscu? 

• Instytucją, której rola ustawicznie zwiększa się w 
systemie pomagania transnacjonalnym migrantom jest 
kościół.  

• Wynika to m.in. stąd, że syndrom choroby domowej 
powoduje powrót do religii jako jednego z 
podstawowych mechanizmów, obok wsparcia 
społecznego, ucieczki mentalnej i pozytywnego myślenia. 

• Dzięki ożywieniu religijnemu migranci zbliżają się do 
kościoła redefiniując granice swojej przynależności. 

 

 



Budowanie samoregulacji i wyprzedzające działania 
ułatwiające adaptację do ekspatriacji 

 interwencja prewencyjna 

• Poradnictwo transnacjonalne ma główne pole rozwoju 
właśnie w dziedzinie przygotowania do ekspatriacji.  

• Może ono odgrywać analogiczną rolę w przygotowaniu do 
efektywnego wyjazdu za granicę, jaką pełni pracodawca 
szkolący swoich pracowników przed wysłaniem ich na 
placówki zagraniczne. 

• Celem poradnictwa transnacjonalnego, z punktu widzenia 

interwencji prewencyjnej, jest przygotowanie ludzi 
aspirujących do kariery międzynarodowej w pełnym 
zakresie radzenia sobie z wyzwaniami 
międzykulturowości, transnacjonalizmu oraz 
przewidywalności własnych reakcji na dające się przewidzieć 
sytuacje trudne.  



Budowanie samoregulacji i wyprzedzające działania 
ułatwiające adaptację do ekspatriacji 

 interwencja prewencyjna 

• Nie każdy człowiek nadaje się do realizowania swoich 
planów zawodowych i życiowych za granicą, dlatego 
celem i kryterium przygotowania kandydatów do 
ekspatriacji w poradnictwie transnacjonalnym jest 
zastąpienie procesów selekcji procesami doradztwa i 
doprowadzenie kandydatów do wyjazdów do 
zdolności radzenia sobie w życiu poprzez umiejętność 
samokontroli.  

• Podstawą efektywnego funkcjonowania za granicą 
jest zdolność do samoregulacji, jako że każda 
jednostka musi w dużym stopniu umieć polegać tylko 
na sobie 

 



Proaktywność jako wyprzedzające działanie ułatwiające 
adaptację do ekspatriacji 

• Proaktywność oznacza, że ludzie mogą świadomie i w sposób 
ukierunkowany wpływać na swoją przyszłą sytuację i 
środowisko społeczne w teraźniejszości.  

• Proaktywność to postawa jednostki ujawniająca się w 
procesach realizacji dążeń oraz celów, która w efekcie 
bardziej tworzy i zmienia rzeczywistość niż ją przewiduje.  

• Między jednostkami proaktywnymi i nie proaktywnymi 
dostrzegalne są wyraźne różnice w sile woli i wpływu na 
otoczenie społeczne. 

• Kluczowym problemem staje się sposób pomiaru stopnia lub 
jakości przygotowania mechanizmów autoregulacyjnych do 
podejmowania tak ryzykownych ról życiowych, jak praca i 
kariera zagraniczna. 



Skala Proaktywności 
w Karierze A. Bańka  

• Opiera się na założeniu, że zachowania proaktywne są 
zdeterminowane kontekstualnie a więc poprzez 
oddziaływanie, np. w procesie doradczym na jednostkę i 
jej środowisko, możliwe jest ich pozytywne 
kształtowanie.  

• Pomiar proaktywności polega na inwentaryzacji i 
szacowaniu tych zachowań proaktywnych, w 
poszczególnych domenach aktywności jednostki, które 
zostały wyodrębnione empirycznie.  

• Skala zawiera 26 pozycji, a zadaniem osoby badanej jest 
wskazać na siedmiostopniowej skali stopień, w jakim 
zgadza się z każdym stwierdzeniem. 



Planowanie kariery za granicą jako planowanie życia 

• Planowanie kariery w wymiarze międzynarodowym jest częścią 
trudnego procesu tworzenia obrazu przyszłości życia jednostki.  

• Większość ludzi wyjeżdżających za granicę nie ma szczegółowego 
planu działania, kierując się zasadą, że „jakoś to będzie” 

• Planowanie kariery transnacjonalnej to samodzielne i 
wspomagane przenoszenie działań w czasie rzeczywistym w 
przyszłość.  

• Planowanie kariery jest działaniem wyprzedzającym przyszłą 
rzeczywistość.  

• Im bardziej skrupulatnie przeprowadzone są procesy planistyczne i 
związane z nimi działania w teraźniejszości, takie jak: zdobywanie 
informacji, ćwiczenia i treningi, tym większa jest nadzieja,  że 
zaplanowane przedsięwzięcia nie będą niemiłym zaskoczeniem. 



Planowanie kariery w wymiarze międzynarodowym  
„portfolio kariery” 

• Jest to zbiór akcji inwestycyjnych jednostki 
ujmowanych w planach rozwoju kariery, a więc 
rozwoju zawodowego, miejsca zamieszkania, relacji z 
innymi (głównie relacji w ramach rodziny), etc. 

• Portfolio jest również zbiorem działań i ich zapisów, 
które demonstrują zdolności, umiejętności, 
kwalifikacje, doświadczenia zawodowe i życiowe oraz 
ambicje jednostki.  



Planowanie kariery w wymiarze międzynarodowym  
„portfolio kariery” 

 „Portfolio kariery” w wymiarze międzynarodowym pełni dwojakiego 
rodzaju rolę: 

1. Jest swoistym organizatorem aktywności w odniesieniu do tego:  

czego się dokonało a czego nie, czego należy nauczyć się o sobie 
i świecie oraz co można uznać za wystarczająco mocne 
strony, by móc ruszyć w świat, a co należy uzupełnić.  

2. pełni rolę swoistego rodzaju „teczki personalnej”, w której znajdują 
się: materiały, opracowania, informacje, świadectwa pracy, 
certyfikaty, odznaczenia honorowe, nagrody, historia doświadczeń 
edukacyjnych i inne referencje użyteczne w poszukiwaniu 
zatrudnienia i w automarketingu.  

Inaczej mówiąc, portfolio w drugim znaczeniu jest odzwierciedleniem 
zdolności zatrudnieniowej jednostki. 

 



Co obejmuje portfolio kariery 
1. indywidualny plan kariery,  

2. eksplorację profilu kariery, 

3. eksplorację ról związanych z płcią oraz pracą,  

4. ustanawianie celów, 

5. eksplorację i analizę zdolności, jakich oczekują pracodawcy,  

6. eksplorację i nauczenie się efektywnych stylów radzenia sobie z 
problemami i ze stresem,  

7. eksplorację i zdecydowanie o strategii życia w relacji do innych 
osób,  

8. eksplorację i zdecydowanie o stylu życia w odniesieniu do pracy, 
przyjaciół i czasu wolnego, 

9. eksplorację swoich słabych i mocnych stron i określenie swojej 
zdolności zatrudnieniowej,  

10. Eksplorację kompetencji ogólnożyciowych i określenie realiów 
życia. 



Dokumentacja kapitału kariery w referencjach 
międzynarodowych 

• W karierze międzynarodowej świadectwa pracy, certyfikaty, 
nagrody zawodowe, patenty oraz doświadczenia edukacyjne pełnią 
niezwykle ważną funkcję referencji użytecznych w poszukiwaniu 
zatrudnienia i w automarketingu.  

• Najważniejsze w karierze międzynarodowej obok umiejętności 
ogólnożyciowych i znajomości języków są certyfikaty oraz różnego 
rodzaju paszporty kariery.  

• Paszporty kariery można scharakteryzować jako formalny produkt 
lub dokument, w którym dana osoba prezentuje swoje osiągnięcia 
o wymiernej wartości rynkowej, zgromadzone na przestrzeni 
całego swojego życia. 



Europass Training jako przykład 
dokumentowania kariery w PT 

 

• Wszedł w życie 1 stycznia 2000 roku w krajach Unii 
Europejskiej na podstawie Decyzji Rady Europy, w 
sprawie promocji europejskich ścieżek szkolenia, 
połączonego z pracą i praktykami zawodowymi.  

• Europass jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej, 
mającej na celu zwiększenie przejrzystości 
kompetencji zawodowych i osiągnięć edukacyjnych, 
w celu wspierania transnacjonalnej mobilności 
zawodowej i zatrudnieniowej w Krajach Unii 
Europejskiej oraz krajach EFTA.  



Europass Training jako przykład 
dokumentowania kariery w PT 

Europass jest standaryzowanym na poziomie europejskim 
dokumentem potwierdzającym:  

1 . fakt odbycia szkolenia zagranicznego związanego z pracą i 
zrealizowanego w innym kraju Unii,  

2 . Fakt zastosowania takiej samej procedury do każdego 
szkolonego bez względu na kraj pochodzenia. 

• Dokument może otrzymać każda osoba podejmująca naukę, 
staż lub szkolenie zagraniczne niezależnie od wieku, poziomu 
wykształcenia czy statusu zawodowego, jeżeli spełnia 
formalne kryteria określone stosownymi przepisami. 

 

 



Od 2005 roku Europass obejmuje pięć dokumentów:  

1. Europass CV zawierający dane osobowe, obejmujące informacje na 
temat doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji;  

2. Europass Mobility potwierdzający okresy nauki i szkolenia 
realizowanego za granicą; 

3.  Europass Diploma Suplement (Suplement do Dyplomu) 
zawierający szerszą informację na temat programu kształcenia. 
Wydawany jest on łącznie z dyplomem uczelni wyższej, choć nie 
prowadzi automatycznie do uznania dyplomu w innym kraju Unii 
Europejskiej;  

4. Europass Certificate Supplement (Suplement do Świadectwa) 
zawierający opis kwalifikacji osoby uzyskującej dane 
świadectwo/dyplom. Dokument ten wydawany jest łącznie ze 
świadectwem/dyplomem potwierdzającym odbyte kształcenie i 
szkolenie zawodowe;  

5. Europass Language Portfolio (Portfolio Językowe) zawierające 
informacje na temat stopnia znajomości języków obcych. 

 



Europass - znaczenie 

• Korzyści wynikające z posiadania Europassu polegają 
na rozszerzaniu możliwości, przejrzystego dla 
wszystkich stron europejskiego rynku pracy, 
dokumentowania różnych form zdobywania 
doświadczeń zawodowych za granicą. 

• Dokument ten umożliwia również porównywalność 
umiejętności zawodowych na obszarze Unii 
Europejskiej,  

• Zwiększa  też szanse zatrudnieniowe w karierze 
transnacjonalnej. 

 



Znaczenie edukacji 
międzykulturowej w PT 

• służy wzajemnemu poznawaniu kultur, oraz przygotowaniu do 
życia w otwartym świecie.  

• Edukacja międzykulturowa jako przygotowanie do życia w 
innych kulturach, to również coś więcej niż samo poznanie 
obcej kultury.  

• Jest to przede wszystkim trening międzykulturowy 

• Celem edukacji międzykulturowej jest zwiększenie 
kompetencji kulturowych osób wybierających się do pracy w 
określonej kulturze poprzez praktyczny trening.  



Znaczenie edukacji 
międzykulturowej w PT 

• Jest to często wyrażane akronimem KSAA, 
pochodzącym od angielskich słów: 

•  Knowledge (wiedza),  

• Skills (umiejętności), 

• Abilities (zdolności) 

• Attitudes (postawy).  

 



Typy edukacji międzykulturowej  

 

• Najbardziej rozpowszechnionym typem orientacji międzykulturowej jest 
dostarczanie odpowiednich informacji w różnych formach: pisemnych, 
ustnych, książkowych, ulotkowych, graficznych. 

• Informacje mogą dotyczyć klimatu, pożywienia, zwyczajów, religii i 
wszystkiego tego, co trener/doradca może uznać za niezbędne do 
przekazania. 

• Coraz bardziej popularne są przewodniki kulturowe dla podróżników 
kulturowych. 

• Inną metodą edukacji międzykulturowej jest kulturowe uwrażliwianie. 

• Szkoleniowiec nie tylko dostarcza informacji, ale także pobudza 
świadomość uczestników szkolenia w odniesieniu do ich nieodpowiednich 
zachowań.  

• Celem tej metody jest porównanie i przeciwstawienie kultury własnej i 
kultury kraju goszczącego 



Typy edukacji międzykulturowej  

• Metoda symulacji. Są to imitacje rzeczywistych sytuacji i procesów 
życiowych, w których uczestnicy ćwiczą rozumienie, wykonanie i 
interakcje zachowań międzykulturowych.  

• Kolejną metodą jest metoda krytycznych wydarzeń zapożyczona z 
analizy pracy.  

• Celem ćwiczenia jest samodzielne odkrycie źródeł konfliktów i 
nieprawidłowości w prezentowanych zachowaniach w trakcie 
specjalnej sesji analitycznej. 



Typy edukacji międzykulturowej  

 

• Najbardziej efektywną metodą edukacji 
międzykulturowej jest praktyczne uczenie się kultur 
poprzez doświadczenia na miejscu, w formie 
wycieczek lub warsztatów bazujących na 
doświadczeniu, organizowanych poza granicami kraju 



Przykłady projektów realizujących idee Poradnictwa 
transnacjonalnego 

• Projekt Euroguidance – sięga do koncepcji, 
doświadczeń i osiągnięć zawodowego poradnictwa 
transnacjonalnego 

 

• Projekt Transnacjonalne poradnictwo zawodowe, 
http://www.akc.com.pl/www/tpz/2-1.htm 
http://www.praca.gov.pl/eurodoradztwo/index.php?
option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9 
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