
Life Designing:

Balancing          
Work and Love



ADAPTACJA

GŁÓWNY MOTYW



ADAPTACJA

PODSTAWOWA DĄŻNOŚĆ DO 
RÓWNOWAGI Z OTOCZENIEM



DOSKONALENIE WZORCA 

INTERAKCJI ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE                                                

PRZEŻYCIA, 

KULTUROWEJ  SAMOREALIZACJI, 

I PRZEDŁUŻENIA SWEGO RODZAJU.



Doradztwo 
zawodowe

Cel: dopasowanie
aktora i zawodu



Każde społeczeństwo promuje
adaptację, przedstawiając 

jednostkom “meta-narracje”

czyli scenariusze biegu życia, 
które nadają życiu społeczne

znaczenia

Narracje u podłoża narracji



Socializacja agentów

Rodzina i instytucje społeczne

rozmyślnie kształtują jednostki

tak, 

aby w danym 

społeczeństwie 

ludzie byli do siebie podobni



Tranzycje i trajektorie

Scenariuszom życia strukturę nadaje
następstwo i czasowy harmonogram
przypisany licznym, zazębiającym się

w toku życia rolom społecznym. 

W społeczeństwach zachodnich
normatywnym porządkiem jest edukacja

szkolna, pierwsza praca,  małżenstwo,

a potem rodzicielstwo



W pierwszej połowie 20 wieku,

w społeczenstwach zachodnich

w wyniku działalności państwa

i instytucjonalizacji życia społecznego
wzrosła standaryzacja następstwa ról

oraz harmonogramu tranzycji



W połowie lat 60
w większości społeczeństw

zachodnich, już
zdecydowana większość

jednostek jednolicie
podporzadkowywała sie

kolejności
i harmonogramowi
wydarzeń składajacych

się na tranzycję
w dorosłość.

Niechęć lub niemożność
wypełnienia tych norm 

powodowała negatywne
konsekwencje

Pierwsza tranzycja demograficzna



Coraz ściślejsze uporządkowanie sekwencji sprawiło, 
że harmonogramy toku życia kobiet i mężczyzn,

a także różnych grup ekonomicznych

upodobniły się do siebie.

To nie wyeliminowało jednak szerszych wzorców 

rozwarstwienia, nierówności i zróżnicowania ze względu

na płeć, pochodzenie etniczne, rasę i klasę społeczną. 



Erik H. Erikson





Doradztwo 
zawodowe

Cel: dopasowanie
aktora i zawodu



Edukacja
kariery

Cel: adaptacja
zawodowa
agenta



Etapy i wzory
ról.

Jakie są
twoje role?



BOB SMITH KANDYDUJE NA SENATORA :

ZNACIE MNIE.

JESTEM MĘŻEM.

JESTEM OJCEM.

JESTEM NAUCZYCIELEM.

JESTEM WETERANEM.

JESTEM KONSERWATYSTĄ.





W latach 70. i 80. pojawiły się nowe możliwości, które 
sprawiły, że ludzie zaczęli odmiennie myśleć
o scenariuszach społecznych, a normatywna presja 
towarzysząca następstwu i harmonogramowi ról zmalała.  

Jednak że, w latach 90. tranzycja w dorosło ść stała si ę 
trudniejsza w wyniku przekształce ń w obszarze pracy 
(szczególnie po kryzysie paliwowym roku 1973) . 

To, co niegdy ś uważano za „nowe 
możliwo ści”, uznano za „chaotyczne” 
sekwencje i harmonogramy spowodowane 
zmiennymi warunkami gospodarczymi



Po dekadach rosnącej standaryzacji (mniej
więcej do lat 70.) nastąpiła pozorna deregulacja

scieżek życia oraz coraz wieksza pluralizacja
trajektorii tak rodzinnych, jak i zawodowych. 

indywidualizacja



Indywidualizację uznaje się za kluczową cechę
społeczeństwa ponowoczesnego.                                     

Wskazuje to na odejście od ustandaryzowanych, 
zinstytucjonalizowanych wzorców przebiegu
życia w kierunku zindywidualizowanej biografii



W zaawansowanych spoleczeństwach
struktury życia staly sie mniej przewidywalne, 
uregulowane, stabilne i uporządkowane.

Opisuje się je jako: 

zindywidualizowane, 

odstandaryzowane, 

odinstytucjonalizowane. 



• INDUSTRIALIZACJA � UCYFROWIENIE

• URBANIZACJA � GLOBALIZACJA

• IMIGRACJA � PRACOWNICY ŚWIATOWI

Od 
instytucjonalizacji 

do indywidualizacji



• ZREDUKOWANE

• SPŁASZCZONE

• ZRESTRUKTURYZOWANE

• UCZĄCE SIĘ

• TWORZĄCE SIECI

• POKORPORACYJNE



COMPANIES  LOOK 
FOR WORK, NOT 

WORKERS

Eliminate Stable Jobs

Employ for Time-Limited 
Projects                    and 

Temporary Assignments

firmy poszukują pracy a 
nie pracowników

odejście
od etatowego 

zatrudniania
eliminacja stałych etatów

zatrudnianie na czas trwania 
danego projektu i na 
tymczasowe zlecenia



1 z 4 pracowników

jest zatrudniony u 

obecnego pracodawcy

krócej niŻ od roku

1 z 2 dwóch pracowników jest 
zatrudniony u obecnego pracodawcy 

krócej niż pięć lat



Floyd Norris, Germany vs. the rest of Europe, NY Times,
Friday, 2-17-12  P. B1 & B5

Około 2/3 młodych pracowników 
w Niemczech nie ma stałego 

etatu. Zatrudnieni s ą na “umowy 
na czas okre ślony.” Po upływie 

tego czasu, firmy nie przedłu żają 
z nimi umowy



PRACOWNICY

• TYMCZASOWI

• PRZYGODNI

• DORYWCZY

• NA UMOWE

• FREE-LANCERZY

• NA CZĘŚĆ ETATU

• ZEWNĘTRZNI

• NIETYPOWI



Od taśmy montażowej do drabiny kariery

do “tarczy ”



W tej drugiej tranzycji demograficznej, 
indywidualizacja toku życia 
postępuje z Północnej Europy na 
resztę rozwiniętego świata. 

Wkraczanie w dorosłe role jest 
bardziej zmienne, mniej 
rozwarstwione ze względu na wiek i 
zabiera więcej czasu. 



Ukończenie edukacji
Samodzielne mieszkanie

Znalezienie pracy na pełen etat
Małżeństwo

Rodzicielstwo

W roku 2000 jedynie 46% kobiet I 31% mężczyzn przeszło przez te 
pięć tranzycji przed ukończeniem 30 roku życia, natomiast w roku 

1960 proporcje te wynosiły: 77% kobiet  I 65% mężczyzn



“Nowe” rodzaje zachowań i zjawisk, np.

mieszkanie w pojedynkę

mieszkanie razem przed ślubem

dzieci urodzone poza 
małżeństwem

stają się coraz bardziej powszechne w Europie
Północnej i Zachodniej.



W roku 2006, po raz pierwszy w 
historii USA, większość dzieci 

urodzonych przez kobiety 
poniżej 30 roku życia – 50.4% -

- były dziecmi ze związków 
pozamałżeńskich.



Zacieranie się normatywnych 
harmonogramów, które tradycyjnie 
służyły za ramy organizujące rozwój 

osobisty i planowanie życia

Taka indywidualizacja toku życia wymaga 
od ludzi większej elastyczności w 

przygotowaniu i adaptacji do możliwości 
i problemów związanych z tokiem życia. 



Bacz, wędrowcze, wszak twe tropy

Tworzą drogę, tylko one;

Bacz, wędrowcze, nie ma drogi,

Prócz tej, którą maszerujesz.

Tak wędrując, tworzysz drogi;

Gdy spojrzenie wstecz zwrócone,

Ujrzysz szlak, którego nigdy,

Po raz drugi nie znajdujesz.

Tłum. Zuzanna Jakubowska

Caminante No Hay Camino

Antonio Machado



Ryzyko i niepewność

“Społeczeństwo ryzyka”, 
pojęcie zaproponowane 
przez Becka, uwypukla 

niepewność panującą w 
nowym świecie



Odkładaniew
czasie wydarzeń 

stanowiących 
tranzycje w 

dorosłość jest 
racjonalną 
reakcją na 

niepewność i 
ryzyko.



Adolescencja  (1904)

G. Stanley Hall

Wyłaniający się dorośli (2000)

Jeffrey Arnett



NEET  - Twixter

• Niezatrudniony, nieuczący się, nieszkolący się

• Tkwiący w pułapce między adolescencją a 
dorosłością

W Japonii są nazywani pasożytującycmi singlami



W roku 2009, w Anglii populacja młodzieży typu N.E.E.T 
osiągnęła 935 000.

W Anglii 16,6%  osób między 18 a 24 rokiem życia to NEETy

40% mieszka z rodzinami, w których nikt nie ma zatrudnienia

Popsuta Wielka Brytania 

Zirytowane/kłopotliwe pokolenie



Liczby te są jeszcze wyższe w Turcji, 
Meksyku i Włoszech



Zanik wyróżnialnych i przewidywalnych dróg 
kariery.  

Ustalone scieżki i rozpoznawalne 
scenariusze znikają.

Trudno jest planować, a jednak od ludzi 
wymaga się zarządzania swą karierą



KARIERA JAKO SCIEŻKA

PRZEBIEG ŻYCIA      - CURRICULUM  VITAE



• Kariera bez granic
• Kariery proteańska
• Kariera kalejdoskopiczna
• Kariera portfolio
• Kariera zindywidualizowana
• Kariera subiektywna



KARIERA JAKO NOŚNIK ZNACZENIA

WÓZEK, POJAZD, RYDWAN, SAMOCHÓD



W 20. wieku ciągłość toku 
życia i towarzysząca 

etapom życia 
przewidywalność dawały 

poczucie tożsamości. 

Tok życia został odrytualniony, a 
w konsekwencji poczucie 

własnego ja trzeba zgłębiać i 
budować w refleksywnym 

procesie, który wiąże zmianę 
osobową i społeczną (Giddens, 

1991). 



Wiek 21. jest czasem 
erozji tradycyjnych 

sposobów życia. 
Instytucje nakazują 

obecnie ludziom brać 
odpowiedzialność za 

kształtowanie 
własnego życia
i rozliczają ich

z podjętych przez nich 
decyzji biograficznych



W społeczeństwie potradycyjnym, bieg życia
wymaga jednostkowej refleksyjności gdyż
instytucje nie dostarczają już struktury w 

takim stopniu jak poprzednio.

Tok życia staje się "biografią z wyboru" (Heinz, 
2002) w miarę jak ludzie ważą alternatywy, 
koordynują efekty oraz naprawiają skutki

porażek.



Jednostki konstruują swój własny bieg życia
reagując na możliwości i ograniczenia związane

z ich własną tożsamością

oraz uwarunkowaniami społecznymi,

a następnie radząc sobie z konsekwencjami



Z powodu nieciągłości

i wielorakości opcji
związanych z karierami, 
warunkami bytowymi

oraz stosunkami
społecznymi, ludzie muszą
raz po raz rekonstruować

swoją tożsamość.

A więc, rekonstruowanie



Indywidualizacja
• Samo-

konstruowanie się

• Samo-wytwarzanie

• Auto-socjalizacja

• Auto-montaż

• Samo-organizacja



Kompetencja życiowa

Jednostkowe projektowanie życia stało się 
ogólną cechą życia w społeczeństwach 
nowoczesnych. 

Nie planowanie, a zarządzanie

Od młodych dorosłych coraz bardziej 
oczekuje sie zaangażowania w kształtowanie 
własnego życia.



Heinz 2002

Doradcy pomagają klientom podjąć

autobiograficzne rozważania w celu
skonstruowania w momencie teraźniejszym

znaczącego powiązania między ich
biograficzną przeszłością i przyszłością





Istniejące teorie kariery

nie wyjaśniają zadowalająco 
indywidualizacji toku życia oraz

zmieniających się niezwykle szybko 
struktur zawodowych

i zatrudnieniowych



Cel: dopasowanie 
aktora i zawodu



Cel: zawodowa 
adaptacja 
agenta



PORADNICTWO 
KARIERY

Cel: konstrukcja kariery 
przez autora



Dykursy interwencji poradniczych związanych z karierą: 
gatunki i leksykony



Projektowanie zycia

Wewnętrzny kompas

umożliwiający nawigowanie podczas tranzycji



Life course

individualization 

calls for

Adaptability
and

Identity 



ZWROT PARADYGMATYCZNY
OD 

DOJRZAŁOŚCI
DO 

ZDOLNOŚCI 
DOSTOSOWAWCZYCH



• Zatrudnialność
• Całożyciowe uczenie się
• Kapitał kariery
• Flexicurity
• Strategia toku życia
• Projektowanie pracy
• Role zawodowe
• Gotowość
• Praca emocjonalna
• Kompetencja kulturowa
• Inteligencja emocjonalna
• Kontrakt psychologiczny UMIEJĘTNOŚCI 

DOSTOSOWAWCZE



ZWROT PARDYGMATYCZNY 
OD

OSOBOWOŚCI
DO 

TOŻSAMOŚCI



TOŻSAMOŚĆ

W NIEPEWNYM ŚWIECIE, 
ZBUDUJ PEWNOŚĆ

W SWEJ WŁASNEJ JAŹNI



• Biograficzność

• Projektowanie życia

• Narracyjność

• Powołanie 

• Wola

• Sens 

• Znaczenie

• Samo-konstruowanie

• Konstruowanie kariery TOZSAMOŚĆ



Zarządzanie karierą

Od wyboru zawodu do rozwoju kariery
do zarządzania karierą

Zarządzanie karierą jest trwającym całe życie
dążeniem do skonstruowania sobie możliwie

najlepszej przyszłości

Powodzenie kariery
zależy od uczenia się i stawania

raczej niż od decyzji.


