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 Biografię traktuje się potocznie jako historię 
życia określonej osoby w danym społeczeństwie. 
Życie  w  określonym społeczeństwie oznacza 
przeżycie pewnej biografii (Hałas, 1990, s.197). 

  Biografia uczestnika życia społecznego 
odzwierciedla swoistą „karierę” jego 
społecznych związków, polegającą na 
stopniowym przekształcaniu tożsamości (por. 
Hałas, 1990). 

 

Biografia jako byt o 

 obiektywno-historycznym i 

 subiektywno-przeżyciowym wymiarze. 

  



 biografia kierowana jest przez wydarzenia, które mogą zmieniać 
drogi życiowe jednostki 

 pewna liczba wydarzeń jest związana z przynależnością jednostki 
do grupy wiekowej 

 część wydarzeń życiowych wiąże się z faktem bycia członkiem 
określonej "społeczności doświadczeniowej" (np. grupy osób 
bezrobotnych, samotnych itd.), nie pozbawia to jednak człowieka 
przynależności do innych grup odniesienia, także wiekowych 

 wydarzenia życiowe występujące w przeciągu całej biografii, w 
pewnych jej okresach występują częściej, są też bardziej 
intensywne  

 odbieranie i interpretowanie wydarzeń zależy od społecznych 
wzorców interpretacyjnych jednostki  

 wydarzenia życiowe mają charakter procesualny, otwierają drogi 
życiowe, które inaczej byłyby dla jednostki niedostępne  

 doświadczenia życiowe, które doprowadzają do wypadnięcia z 
trajektorii bądź zerwania ciągłości biograficznej nie powodują, 
że zaczyna się życie od zera – społeczno-zbiorowe i biograficzne 
schematy interpretacyjne zawierają ślady przeszłości   

 



 wydarzenia życiowe polegające na stratach np. utrata 
pracy, powodujące erozje uprzednich biograficznych 
planów mogą być traktowane jak wyzwania 

 znaczenie i wpływ wydarzeń życiowych zmieniają się w 
ciągu historii życia jednostki, co oznacza, że niosą wspólne 
i/lub ukryte normatywne przypisanie na przestrzeni  życia 
osoby 

 znaczenie i oddziaływanie wydarzeń życiowych ulega 
zmianie jak przechodzą one do przeszłości, ponieważ na 
każdym etapie rozwiązywania pojawiają się nowe 
możliwości działania   

 wydarzenia  życiowe mają wpływ na stosunki człowieka z 
otoczeniem społecznym; stosunki powstałe w ramach 
poprzednich układów ulegają reinterpretacji, często 
rywalizując z nowo powstającymi układami. 

 ludzie różnie reagują na te same wydarzenia , co ma 
związek z jego znaczeniem dla danej osoby. 

 



Ewolucyjne zmiany charakteryzujące przechodzenie 
nowoczesnych społeczeństw uprzemysłowionych do 
etapu późnej i ponowoczesności wiążą: 

 

 z destandaryzacją cyklu życia rodzinnego, 

 

 dekonstrukcją trójfazowego przebiegu kariery 
zawodowej (przygotowanie edukacyjne do 
uczestnictwa w rynku pracy – aktywna w nim 
partycypacja – etap postzawodowy) oraz 

 

 deregulacją standardów w obszarze organizowania i 
spędzania czasu wolnego. 
 

 



 

 kariera – pojęcie niejednoznaczne i wielowymiarowe.   

 

możliwość jej postrzegania w perspektywie: 

 funkcjonalno-strukturalnej,  

 w perspektywie interakcjonizmu symbolicznego, 

  w perspektywie teorii strukturacji A. Giddensa 

 wybranych teorii cech i czynnika oraz  

 teorii rozwojowych  

 

 

 Kariera – jako wzór doświadczeń życiowych związanych z 
pracą  
 

 



 zdefiniowanie personalne, kariera jest zawsze czyjaś (podobnie jak 

biografia); 

 jest splotem elementów obiektywnych i subiektywnych;  

 kariera jest pojęciem dynamicznym (koncepcja careership); 

 organizowana jest przez wydarzenia mające zróżnicowany charakter  

 nie ogranicza się do klasycznie pojętego zatrudnienia, odnosi się do 

różnych form uczestnictwa w rynku pracy i wzajemnych powiązań 

aktywności zawodowej z innymi polami zaangażowania 

 nie ma zewnętrznie narzuconych standardów oceny przebiegu 

zawodowego doświadczenia 

 może podlegać deskrypcji jako struktura temporalna,  

 łączy trzy perspektywy czasowe: przeszłe zdarzenia, aktualne 

doświadczenia i plany na przyszłość 

(por. Piorunek 2004, 2009, Sarzyńska-Mazurek, 2013); 

 



 Kariera jest zatem konstruktem temporalnym, 
odnosząca się do przebiegu zindywidualizowanego 
doświadczenia konstruowanego w obiektywnych 
realiach społeczno-kulturowych, zogniskowanych 
wokół przejawów aktywności człowieka na rynku 
pracy. 

  Jest zatem tożsama z pojęciem biografii 
zawodowej, która jako biografia „tematyczna”, 
odniesiona do wybranej sfery aktywności życiowej 
jednostki jest kategorią obecną w europejskiej 
tradycji i literaturze naukowej od lat 30-tych XX 
wieku. Karierę można  także postrzegać jako 
kategorię węższą – mianowicie jako przebieg 
zawodowej drogi na danym etapie biograficznego 
rozwoju jednostki. 
 

 



 Badania autorskie (odwołujące się do 

paradygmatu interpretatywnego – por 

Piorunek, 2009) pozwoliły na wyłonienie  

zasadniczych typów biografii zawodowych / 

wzorców karier: 

 

 Biografie kariery linearne; 

 Biografie/kariery sekwencyjne ( tranzycje, 

zmiany, przerwy) 

 Biografie/kariery zdecentrowane i 

mozaikowe (gra, kolaż) 



 obiektywizacja versus subiektywizacja przebiegu zawodowej drogi; 

 

 parydygmat normatywny opisu versus paradygmat interpretatywny; 

 

 instytucjonalno-organizacyjny versus jednostkowy (pracodawca i pracobiorca na 
rynku pracy) wymiar analizy i wyjaśniania fenomenów związanych z pracą; 

 

 statyczne versus dynamiczne ; 

 

 wymiaru poradnictwa - tu interesujące i ważne z punktu widzenia teorii i praktyki 
poradnictwa zawodowego/kariery/biograficznego stają różne perspektywy oglądu 
problemu: 

 

 perspektywa „mikro” -  klient versus doradca,  

 

 perspektywa „mezzo”- opisująca funkcjonowanie  na styku relacji jednostkowych i 
instytucjonalnych, relacje wzajemne pomiędzy typami, metodami, formami 
oddziaływań społecznych 

 

 perspektywa „makro” - opisująca poradnictwo jako element struktury społecznej 
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