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Celem tego artykułu jest analiza do-
świadczenia okazania człowiekowi po-
mocy psychologicznej, określenie głów-
nych kierunków treści poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego oraz 
wymóg normatywnych odnośnie jego 
przeprowadzenia.

W taki sposób istotnym jest nada-
nie odpowiedzi na takie pytania: co w 
ogóle oznacza pojęcie „pomoc psycho-
logiczna”? Jakim jest zakres przepro-
wadzenia poradnictwa psychologicz-
no-pedagogicznego? Jakie koncepcje 
naukowe są podstawowymi? Czy istnie-
ją rozbieżności poradnictwa od innych 
form okazania pomocy człowiekowi, na 
przykład, religijnej, czyli medycznej? 
Jakie wymogi do zawodowca istnieją w 
tej dziedzinie?

1. Określenie pOjęcia
Pojęcie „pomóc psychologiczna” od-

twarza pewną działalność psychosocjal-
ną, treścią której jest ogół pytań i proble-
mów, jakie odnoszą się do psychicznego 
życia człowieka jako istoty społecznej. 
Poradnictwo psychologiczno-pedagogicz-
ne jest rodzajem działalności, która przy-
wołana jest do okazania wsparcia czło-
wiekowi i społeczeństwu w rozwiązaniu 
różnych problemów, uwarunkowanych 
duchowym życiem człowieka w ramach 
socjum. Z kolei rozumienie problematyki 
pomocy psychologicznej jest powiązane z 
rozumieniem życia psychicznego jako su-
biektywnego odzwierciedlenia rzeczywi-
stości w formie przeżyć pewnych stanów 
emocjonalnych przez wewnątrz osobo-
wościowe oraz relacje międzyludzkie.

 Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne – to pojęcie pojemne, treść, którego składa 
się z różnorodnych teorii i praktyk – od zastosowania zwykłej psychoedukacji do różnorod-
nych technik terapeutycznych. Bez znajomości naukowych zasad okazania pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej sama ona może lekko przekształcić się na moralizowanie albo 
też na zwykłe wyrazy współczucia.

Poradnictwo  
psychologiczno-pedagogiczne  

jako problem społeczny
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Analiza problematyki pomocy psycho-
logicznej jest powiązana z rozumieniem 
różnych problemów socjalizacji osobo-
wości – wyborem zawodu, stworzeniem 
rodziny, jej funkcjonowaniem, wycho-
waniem dzieci itp.

Mimo rozmaitości sfer problemowej 
działalności życiowej, treść psycholo-
gicznej roboty poradniczej polega na 
okazaniu identyfikowanej jednostce 
emocjonalnego, wartościowo-treściowe-
go i egzystencyjnego wsparcia w sytu-
acjach skomplikowania osobowościowe-
go i funkcjonowania międzyludzkiego.

Oprócz tradycyjnych figur księdza i pa-
sterza, psychiatry i psychoanalityka od 
końca XX wieku, sformowała się taka in-
stytucja pomocy społecznej jak pedagog 
(pracownik) socjalny, psycholog-konsul-
tant, psycholog-psychoterapeuta. Rozdzie-
lenie sfer działalności wśród wymienio-
nego koła specjalistów potrzebuje analizy 
formowania pomocy psychologicznej jako 
społecznej instytucji i zawodu.

2. kształtOwanie się pOmOcy 
psychOlOgicznej, jej źródła

Tradycje okazania pomocy korzenia-
mi sięgają w daleką przeszłość. Teksty 
wszystkich ksiąg Nowego Testamentu 
są przeniknione wielką ideą miłosier-
dzia, co pomaga uświadomić i pozbyć 
się wad i omyłek, niesie światło wia-
ry, nadziei, miłości, Ducha Świętego, 
życia ludzkiego. Nie na próżno C. Jung 
zaznaczał, że “religie są systemami 
uzdrowienia stanu psychicznego” (Jung 
C.G., p.278)1, a psychoterapeuci uważa-
ją Biblię księgą, która najlepiej pomaga 
w rozwiązaniu problemów pacjentów, 
która jednocześnie występuje duchow-
nym wsparciem dla nich.

W wyniknięciu profesji, które bezpo-
średnie odnoszą się właśnie do okazania 
pomocy psychologicznej, wyodrębniają 
takie założenia naukowego gromadzenia 
wiedzy. Po pierwsze, rozwój psychologii 
eksperymentalnej, jaki rozpoczął się od 
założenia w 1879 roku pierwszego labo-
ratorium psychologicznego B. Wundta w 
Lipsku. Po drugie, formowanie nowego, 
humanitarnego podejścia do ludzi, któ-
rzy mają choroby psychiczne, opracowa-
nie katartyczno-hipnotycznej metody 
leczenia histerii (J. Charcot, P. Janet, J. 
Breuer) oraz psychoanalizy Z. Freuda, 
jako początku (źródła) współczesnej psy-
choterapii. Po trzecie, rozwój ruchu za 
umysłową higienę oraz psychologiczne-
go testowania, co jest powiązane z dzia-
łalnością F. Galtona, F. Binet, L. Termana. 
Po czwarte, wyniknięcie na początku 
XX stulecia w Bostonie dzięki F. Parson-
su orientacji zawodowej i poradnictwa, 
powiązanego z wyborem zawodu i przy-
datnej pracy.

Po piąte, utrwalenie w USA „niedyrek-
tywnej psychoterapii” C. Rogersa i A. 
Maslow, którzy zaprowadzili filozofię 
egzystencjalizmu, odmówili pojęcia „pa-
cjent” na korzyść nazwy „klient” i w taki 
sposób umocnili w świadomości spo-
łecznej ujęcie o pomocy psychologicznej 
jako „kliento-centrowanej”, jaką ona jest 
dzisiaj, zawierając w sobie zarówno po-
radnictwo, jak i psychoterapię.

Po szóste, instytucja poradnictwa reli-
gijnego i pracowników socjalnych, która 
sięga do amerykańskich tradycji prote-
stanckich, została stworzona przed II 
wojną światową. Będąc absolwentami 
połączonych wydziałów filozofii, teo-
logii i socjologii, ci specjaliści zostali 
przeznaczeni do okazania bezpośredniej 
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pomocy poradniczej i praktycznej oso-
bom, którzy trafili do skomplikowanej 
sytuacji życiowej.

W taki sposób, do lat pięćdziesiątych 
XX stulecia różnorodne prądy w prak-
tyce psychologicznej, psychiatrycznej, 
psychoterapeutycznej, społecznej, reli-
gijnej doprowadziły do formowania spe-
cyficznej gałęzi działalności naukowej, 
jaka otrzymała nazwę „counseling”, to 
znaczy poradnictwo, mentorowanie, 
konsultacja, pomóc psychologiczna.

Więc, na zasadach etyki chrześcijań-
skiej, gromadzenia praktyki pomocy 
społecznej, uświadomienia potrzeby ist-
nienia w świecie nowej zasady – odpo-
wiedzialności osobowościowej i wyboru 
personalnego – utworzyły się podsta-
wy społecznej i zawodowej instytucji 
w sprawie okazania osobowościom po-
mocy psychologicznej. Epoka krachu 
imperium i totalitarnych reżymów XX 
stulecia, uwolnienie „Ja” człowieka od 
jakichkolwiek form niewolnictwa, przy-
znanie człowieka wolnym i takim, któ-
ry posiada niekwestionowane prawa od 
urodzenia („Deklaracja praw człowie-
ka”, „Konwencja praw dziecka”, przyjęte 
przez ONZ) utworzyły wreszcie cały wy-
kaz dyscyplin naukowych, połączonych 
pojęciem „pomoc psychologiczna”.

Na dzień dzisiejszy w różnych zakła-
dach naukowych utworzono specjalne 
wydziały poradnictwa psychologiczne-
go i roboty społecznej, absolwenci, któ-
rych otrzymują prawo na działalność, 
związaną z okazaniem praktycznej po-
mocy psychologicznej – zarówno wśród 
wspólnoty, jak i w różnych ośrodkach 
kulturalno-oświatowych. Ta działalność 
jest związana właśnie ze społeczno-

psychologicznymi problemami dzieci i 
dorosłych (społeczna pomóc-wsparcie, 
psychologiczna pomóc-poradnictwo). 
Metody i formy poradnictwa psycholo-
giczno-pedagogicznego zostały zapoży-
czone od zbliżonych gałęzi naukowych: 
socjologii (ankietowanie, wywiad), psy-
chologii (testowanie, psychoterapia jako 
leczenie słowem), psychiatria i religijne 
poradnictwo.

3. główna prOblematyka Oraz 
OsObliwOści rOzwOju pOmOcy 
psychOlOgicznej we współczesnym 
świecie

Analiza licznej literatury naukowej, 
dotyczącej kwestii „poradnictwa” świad-
czy, że nie ma żadnej dziedziny życia 
ludzkiego, której by nie ogarniała pomoc 
psychologiczna.

Kontent-analiza dostępnych dla nas 
źródeł, szczególnie „Podręcznika psy-
chologii konsultatywnej”2, udziela nam 
możliwości wyodrębnić główne kierun-
ki nauki i sztuki poradnictwa psycholo-
giczno-pedagogicznego na etapie współ-
czesnym:

psychiczny rOzwój dziecka
Jako problem specjalny występuje tu 

pomoc dziecku w wypadku deprywa-
cji emocjonalnej, nabycia identyczności 
w procesach etnicznego, kulturalnego, 
elegijnego samookreślenia, wspierania 
w kształtowaniu pozytywnego obrazu 
„Ja”, trwałych moralno-etycznych norm 
obcowania i współdziałania z otaczają-
cym środowiskiem socjalnym, które sta-
łyby się dobrą podstawą w najbardziej 
skomplikowanym przejściowym okresie 
– w wieku nastolatków.
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egzystencjalne i OsObiste prOblemy 
nastOlatka

Główny kierunek pracy konsultacyj-
nej w tej dziedzinie to jest pomoc w 
samookreśleniu nastolatka w sferze za-
chowania płciowego oraz seksualnego, 
opanowaniu dorosłych ról socjalnych. 
Psycholog-konsultant napotyka szerokie 
spektrum problem dorastania – infanty-
lizacja uczynków, wciągnięcie się do al-
koholu, narkotyków, Internet-zależność, 
marginalizacja świadomości – naślado-
wywanie aspołecznych modeli zacho-
wania się. Jednym z ważnych kierunków 
poradnictwa pedagogicznego jest pro-
filaktyka, która zgodnie ze Zb. Gasiem 
„opiera się na koncepcji, zgodnie z którą 
to proces wspierania nastolatka, młodzie-
ży przez dostarczanie mu pomocy, po-
trzebnej do konstruktywnego zmierza-
nia się z trudnościami i kryzysami oraz 
subiektywnie satysfakcjonującego i spo-
łecznie wartościowego życia (Gaś Z.)3.

ślub i rOdzina
Instytucja życia małżeńskiego pozo-

staje jedną z najbardziej intensywnych 
sfer pracy konsultacyjnej. Konflikty mał-
żeńskie, kryzysy rodzinne, dysharmonij-
ne stosunki rodzice-dzieci – to zwykłe 
problemy w tej sferze, do których dodają 
się wysokie wskaźniki rozwodów, uza-
leżnienie członków rodziny od używa-
nia przez jednego z nich (dorosłego lub 
nastolatka) środków psychoaktywnych 
(alkoholu lub narkotyków), oraz praca 
rehabilitacyjna z rodziną po rozpadzie 
rodziny (zgodnie z wynikami badań na-
ukowych i ludzie dorośli i dzieci bardziej 
ciężko odnawiają swoje siły psychiczne 

po rozwodzie w porównaniu z rodzina-
mi, które przeżyły gwałtowną śmierć 
jednego z członków rodziny). Jak trafnie 
charakteryzowała psychologię rozwodu 
Wisława Szymborska:
Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata.
Dla kotka nowy Pan.
Dla pieska nowa Pani.
Dla mebli schody, łomot, wóz i przewóz.
Dla ścian jasne kwadraty po zdjętych ob-
razach.
Dla sąsiadów z parteru temat, przerwa 
w nudzie.
Dla samochodu lepiej gdyby były dwa.
Dla powieści, poezji – zgoda, bierz co 
chcesz.
Gorzej z encyklopedią i sprzętem wideo, 
no i z tym poradnikiem poprawnej pi-
sowni,
gdzie chyba są wskazówki w kwestii 
dwojga imion – czy jeszcze łączyć je 
spójnikiem „i”,
czy już rozdzielać kropką4.

Psycholog-konsultant występuje jako 
mediator w zawieraniu porozumienia 
między małżonkami odnośnie przy-
szłych kontaktów dzieci z tym z rodzi-
ców, który odchodzi, uczy rodziców ob-
cowaniu się z dzieckiem w taki sposób, 
żeby ono nie miało poczucia własnej wi-
ny w rozstaniu się rodziców.

Pomocy konsultacyjnej potrzebują 
również pary zamierzające zawierać 
związek małżeński. 

zachOwanie zdrOwia psychicznegO 
Oraz OsObOwegO

Dość wielka ilość ludzi dorosłych oraz 
nastolatków potrzebują pracy konsulta-
tywnej, skierowanej na usunięcie zabu-
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rzeń psychicznych oraz zachowaniowych 
o charakterze neurotycznym. Wśród 
ostatnich są te, które spowodowane pod-
wyższoną agresywnością, trwogą, zacho-
waniem demonstracyjnym lub uchylnym, 
depresją. O ile źródła patologii neurotycz-
nych sięgają korzeniami w styl stosunków 
rodzicielsko-dziecięcych lub stosunków 
dysharmonijnych z najbliższym oto-
czeniem (dziecięce zakłady oświatowe, 
kompanii rówieśników), to konsultatyw-
na działalność włącza również kwestie 
ekologii socjum, oraz przeprowadzenie 
psychokorekcyjnych zajęć dotyczących 
rozwoju u jednostki asertywności, komu-
nikatywności, pewności siebie, umiejęt-
ności rozwiązywania konfliktów między-
osobowych w sposób konstruktywny. 

pOmOc ludziOm z zaburzeniami 
sOmatycznymi

Oddzielnym nietradycyjnym kierun-
kiem pomocy konsultatywnej, która 
potrzebuje szczególnych umiejętności 
psychologiczno-pedagogicznych jest 
obcowanie się z ludźmi (dziećmi, do-
rosłymi), cierpiących od ciężkich, czę-
sto niewyleczalnych chorób, również 
tymi osobami, które stały się ofiarami 
nieoczekiwanego nieszczęścia – gwał-
townej śmierci krewnych lub rodziców, 
przyjaciół. Uwzględniając złożoność te-
go tematu, problem do dnia dzisiejszego 
pozostawał w sferze działalności kościo-
ła, zwłaszcza księży i sióstr zakonnych. 
Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
w tej dziedzinie pomocy psychologicz-
nej przeprowadzono dużo badań nauko-
wych, na podstawie, których opracowa-
ne zostały strategie i taktyki okazania 
pomocy różnym ludziom, jak na przy-
kład z zamiarami samobójczymi albo 

tym ludziom, które wybierają hospicjum 
jako ostatnią życiową przystań.

prOblemy ludzi wieku pOdeszłegO
Udział ludzi starszych wzrasta w demo-

graficznej strukturze większości krajów 
europejskich, a zarazem i konieczność 
zadośćuczynienia ich emocjonalnych, spo-
łecznych potrzeb. Najgłówniejsze w tej sy-
tuacji jest zadanie zwyciężenia masowego 
stereotypu polegającego na tym, że pełnia 
życia, miłość, przyjaźń jest właściwa tylko 
ludziom młodym. Wprowadza się w życie 
idea Ericha Eriksona o tym, że to jest okres 
integracji „Ja”, szczytu mądrości, doświad-
czeń, pojmowania radości życia.

pOradnictwO szkOlne
Stosunki nauczyciela i ucznia, psycho-

logiczna gotowość dziecka do nauki w 
szkole, działalności życiowej w środowi-
sku szkolnym, umiejętność kształcenia 
się, treningu pamięci, dyscypliny, rozwo-
ju zdolności, interesów itp. – w centrum 
uwagi psychologiczno-pedagogicznego 
poradnictwa. Właśnie te funkcje włączo-
ne są do profesjonalnych obowiązków 
każdego nauczyciela, jednak nie każda 
uczelnia pedagogiczna orientuje przy-
szłych specjalistów na ten zakres pracy. 
Dlatego poradnie psychologiczno-peda-
gogiczne są bardzo skuteczne podczas 
przygotowania dziecka do przedszkola, 
i dalej jako superwizja pedagogiczna od 
szkoły podstawowej do pomocy porad-
niczej w przygotowaniu do matury.

pOradnictwO zawOdOwe
Kryzys finansowy zaostrza uwagę do 

internalności zachowania ekonomiczne-
go, wybór edukacji zawodowej, rozbudo-
wa własnej kariery. Praca konsultatywna 
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skierowana jest na określenia zarówno 
zdolności zawodowej, jak i niezdolności 
do wykonania całego szeregu zawodów. 
Programy orientacji zawodowej które są 
do usług abiturientów zapoznają przy-
szłych studentów z treścią profesjonalne-
go życia i stylu życia w zawodzie. Skutecz-
ność wyboru zawodu bardzo zależy od 
umiejętności połączenia cech osobowości 
i struktury działalności profesjonalnej.

pOradnictwO zarządzania
To jest poradnictwo zawodowe oraz 

w zakresie rekrutacji i selekcji kadr, ich 
adaptacji do warunków organizacyj-
nych. To jest pomoc w podjęciu decyzji, 
zarządzaniu zasobami pracy i psycho-
logii przedsiębiorczości, szkolenia i tre-
ningi psychologiczne w doskonaleniu 
kadr, opanowanie kultury organizacyj-
nej, profilaktyka stresu organizacyjne-
go, wypalenia zawodowego. Konsultant 
pomaga klientowi nabyć umiejętności 
być pewnym siebie w zorganizowaniu 
własnego biznesu, w komunikowaniu z 
instytucjami i zakładami oficjalnymi, w 
strukturowaniu własnego czasu, zorga-
nizowaniu własnego wypoczynku.

***
Istnieje wieli innych kierunków i treści 

poradnictwa psychologiczno-pedagogicz-
nego. Ich wybór zależy od środowiska 
socjalno-ekonomicznego, demograficzne-
go, ekologicznego. Charakteryzując kie-
runki poradnictwa psychologiczno-pe-
dagogicznego nie można nie odznaczyć 
ich różnicę w oddzielnych środowiskach 
kulturalnych. Tak, na przykład, w indy-
widualistycznych kulturach, które są 
właściwe większości krajów zachodnio-
europejskich, szerokiego rozpowszech-

nienia otrzymała tak zwana paradygmat 
humanistyczny. W ramach konsultowa-
nia w tych kulturach propagowane były 
wartości egzystencjalne – samorealizacje 
jednostki, wybór osobisty, prawdziwość 
bycia, gdzie człowiek jest podmiotem (ak-
torem), indywidualizacja działalności.

W krajach postradzieckich, gdzie socja-
lizacja nosiła charakter kolektywistycz-
ny, grupowy, w centrum problematyki 
pomocy konsultatywnej była nie tyle oso-
bowość, ile jej stosunek do grupy, relacja 
ze społeczeństwem, problemy socjalne w 
życiu społecznym i zawodowym.

4. kwalifikacja, funkcje Oraz etyka 
specjalisty-kOnsultanta pOradni 
psychOlOgicznO-pedagOgicznej

Jednym z najgłówniejszych zagadnień 
powstałych na początku wprowadzenia 
w praktykę instytucjonalnej pomocy 
konsultatywnej jest kwestia tego, kto 
zawodowo może pełnić te obowiązki. 
Naturalnie dla nas wydaje się zwrócenie 
się do figury nauczyciela, psychologa al-
bo pracownika socjalnego.

Psycholog konsultatywny z zawodu spe-
cjalizuje się zazwyczaj w szerokim zakre-
sie problemów – socjalizacji osobowości, 
psychicznego rozwoju jednostki, problem 
ślubu i rodziny, przyczyn i skutków neuro-
tycznego rozwoju człowieka, psychoterapii 
zaburzeń itd. On jest najbardziej skuteczny 
jako specjalista psychologo-pedagogiczne-
go poradnictwa, który po dyplomie konty-
nuuje kształcenie się w odrębnych dziedzi-
nach nauk humanistycznych. 

Konsultantem poradni może być nie 
koniecznie psycholog z zawodu, ale za-
wsze specjalistą z wyższym wykształ-
ceniem, który otrzymał odpowiednie 
przygotowanie w zakresie udzielania 
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Tablica 1. Podstawowe cechy osobowości.

Ekstrawersja Ukierunkowanie człowieka na kontakt z innymi ludźmi, umiejętność 
dzielenia się swoim „ja” w sposób emocjonalny, komunikatywność.

Ugodowość Skłonność do osiągnięcia zgody, porozumienia z innymi, 
uniknięcia konfliktów; cechy społeczne.

Sumienność Sumienność, odpowiedzialność, orientacja na wykonanie zadania, 
organizacja w pracy, wysoki poziom samokontroli.

Neurotyzm Stabilność emocjonalna, intuicja (wyczucie niebezpieczeństwa), 
konstruktywna reaktywność w sytuacjach stresowych.

Otwartość Otwartość na doświadczenia innych, szerokie zainteresowania 
wiedzą naukową i nienaukową, skłonność do refleksji.

5 Costa, R., McGrae, R. (1998). From catalog to classification: Murray’s needs and the Five ac-

tor Model. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 258-265.

pomocy psychologicznej. Najczęściej na 
tych stanowiskach zatrudnieni są na-
uczyciele, specjaliści z dyscyplin huma-
nistyczno-społecznych.

Warto podkreślić, że wszyscy specjali-
ści poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej w trybie obowiązkowym powinni 
odbywać regularnie podwyższenie kwa-
lifikacji zawodowej, sertyfikowanie w 
toku studiowania na kursach podyplo-
mowych, w stowarzyszeniach psycholo-
gicznych, co jest gwarantem udzielenia 
jakościowego poradnictwa.

Oddzielną kwestią w działalności kon-
sultatywnej jest wspólne i odmienne w 
pojęciach konsultowanie (poradnictwo) 
i psychoterapia (pozamedyczna). Konsul-
towanie i psychoterapia są wzajemnie 
przenikającym kontinuum metod i form 
pomocy psychologicznej, który zawiera 
w sobie różne poziomy wpływu psycholo-
gicznego na osobistość: od elementarnej 
psychoedukacji prawie do wewnętrznych 
zmian osobowości klienta, które są bardzo 
czasochłonne w pracy konsultatywnej.

Niezależnie od stopnia złożoności po-
mocy psychologicznej zarówno konsul-
tacja, jak i psychoterapia zawierają w 
sobie takie składniki:
– psychoedukacja klienta – co się z nim 

dzieje i dlaczego;

– resocjalizacja klienta – nauka nowych 
i bardziej konstruktywnych sposobów 
stosunków wzajemnych z ludźmi „zna-
czącymi innymi” i samym sobą. Na 
przykład, w konfliktowych sytuacjach 
nie używać w zarzutach zaimki „Ty”, 
„Tobie” itp., lecz potrafić wyrażać za-
rzuty przez określenie własnych uczuć z 
zaimkiem „Mnie”, „według mnie” itd.;

– insight (uświadomienie) klienta – wła-
śnie czemu to odbywało się ze mną i co 
ja mam w podobnych sytuacjach robić:

– sam sobie poradnik w sposób jaki mnie 
poradzili (ja potrafię już sam pokonać 
problem).
Działalność konsultatywna jak i jakakol-

wiek inna praca zawodowa podporządko-
wana jest pewnym przepisem zachowania 
człowieka w zawodach, jakie dotyczą sfe-
ry „człowiek – człowiek”. To jest szacunek 
do ludzi, ludzkich praw i swobód, należna 
kompetencja zawodowa, sumienność itd.

Wiadomo, że pięcioczynnikowy model 
osobowości tzw. „Wielka Piątka” autor-
stwa Paula T. Costa i Roberta R. McCrae5 
dominuje w nurcie czynnikowym od lat 
80-tych ubiegłego stulecia. Według tych 
autorów, również licznych badań co do 
skuteczności pełnienia funkcji zawodo-
wych w profesjach społecznych wystę-
pują następujące cechy:
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tor Model. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 258-265.

Oprócz ogólnych wymóg etycznych 
do działalności zawodowej konsultanta 
opracowane są specjalne etyczne stan-
dardy zachowania specjalista poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Jedne z 
najpierwszych miejsc należy tu zasadzie 
konfidencjalności, zachowaniu w tajem-
nicy informacji osobistej klienta.

Specyficznym normatywnym prze-
pisem jest wymóg unikania jakiegokol-
wiek fizycznego kontaktu z klientem, 
ograniczając się ogólnie przyjętymi w 
społeczeństwie formami przywitania i 
pożegnania.

Zmniejszenie dystansu psychologicz-
nego (przestrzeni osobistej) ze strony 
zarówno klienta, jak i konsultanta, wy-
chodzi za ramy ogólnie przyjętego za-
chowania etycznego.

Specyficznymi wymogami do konsul-
tanta jest unikanie pozazawodowych 
nieformalnych kontaktów ze swoim 
klientem oraz niedopuszczenie jakichkol-
wiek manipulacji w rozwoju stosunków 
między nimi jako klienta i specjalisty.

W wypadku opłacalnych usług konsul-
tatywnych rozmiar honorarium powi-
nien być omówiony wcześniej. Klient ma 
prawo wyboru konsultanta, omówienia 
i podjęcia osobistej decyzji, dotyczącej 
pewnego rodzaju pomocy psychologicz-
nej wobec siebie, oceny wyników pomo-
cy psychologicznej oraz na otrzymanie 
informacji dotyczącej edukacji i kwalifi-
kacji konsultanta.

Image konsultanta, jego wygląd ze-
wnętrzny, ubranie, uczesanie i maniery 
zachowania się powinno świadczyć o 
jego zdrowym sposobie życia i odgry-
wać przekonującą rolę w prawdziwości 
otrzymanej wiedzy.

O ile sytuacja psychologiczno-peda-
gogicznego poradnictwa przewiduje 
interakcję na poziomie „podmiot – pod-
miot” ważnym w jej realizacji jest zdol-
ność konsultanta do refleksji własnego 
zachowania. Sam zawód konsultanta 
wymaga od niego całkiem określonej 
wewnętrznej pracy – przepracowanie 
własnych emocjonalnych i umysłowych 
problemów, stosowanie pewnej kultury 
samoanalizy, krytycznego uświadomie-
nia własnych moralnych, kulturalnych, 
politycznych, religijnych, narodowych 
postaw. Bez głębokiej refleksji wymóg 
profesji do własnej osobowości i samo-
krytycznej analizy wobec siebie, zdol-
ności do pragnienia osobistego rozwoju, 
praktyka udzielania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej innemu człowie-
kowi nie może być skuteczna:
„Im silniejszy mikroskop,
tym pilniej i dokładniej wielokrotne”6.

streszczenie
Artykuł skupia uwagę na głównych py-

taniach zawodowych i etycznych, jakie 
odnoszą się do serwisu poradniczego. Jak 
stosowana sfera poradnictwo zmienia-
ło się razem ze społecznymi wymogami 
czasu. Główne kierunki poradnictwa psy-
chologicznego i pedagogicznego są okre-
ślone podobnie do wymóg do osobowości, 
która przeprowadza serwis poradniczy, 
jej wykształcenia i norm zachowania.

Usługi konsultacyjne zorientowane 
najpierw na tematy socjalno-senzytyw-
ne – utrzymanie całościowości i harmo-
nijności stosunków rodzinnych, rozwój 
odpowiedzialnego macierzyństwa i oj-
costwa, na profilaktykę jakichkolwiek 
uzależnień, na poszukiwanie najbar-
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dziej optymalnych osobistych decyzji w 
wyborze profesji i budowaniu kariery. 
Psychologiczno-pedagogiczne konsulto-
wanie bazuje się na ścisłych zasadach 
etycznych: zasady życzliwości, współ-
czucia i rozumienia, ufności, partner-
stwa, współpracy i dialogu, stosunku 
nieuprzedzonego, dostępności, konfi-
dencjonalności i swobody wyboru.

Jako dziedzina psychologiczno-pedago-
gicznej nauki stosowanej konsultatywna 
praca powinna odpowiadać zapotrzebo-
waniom współczesnego społeczno-eko-
nomicznego, kulturowo-edukacyjnego 
środowiska, w którym funkcjonują za-
równo dzieci, jak i ludzie dorośli. Orien-
tacja na konsultatywną pracę psycho-
logiczno-pedagogiczną jak na zawód 
wymaga świadomego egzaminowania 
własnych postaw, wartości i zobowią-
zań, a nawet nowego widzenia swojej 
roli jak przewodnika pozytywnego spo-
łecznego i humanistycznego przekształ-
cenia człowieka.

psychOlOgical and pedagOgical 
cOunseling as a sOcietal prOblem

The article focuses on significant pro-
fessional and ethical issues that are rele-
vant to the counseling service. As applied 
field counseling has evolved with the 
economic and societal challengers of the 
times. Main areas of psychological and 
pedagogical assistance have been high-
lighted as well as demands to the person-
ality providing counseling service. 

Consultive service is being oriented on 
socially sensitive topics-promoting the 
wholeness and harmony in family rela-
tionships, the development of conscious 
motherhood and fatherhood, preventive of 
any psychoactive substance use disorders, 

seeking the most suitable vocation and 
career development. Psychological-peda-
gogical counseling is based on the strict 
ethical foundations: benevalece, empathy, 
and understanding, trusting, partnership, 
cooperations and dialogue unprejudiced 
relationships, approachability, konfidality 
and freedom in making decision.

Being the branch of applied psycho-
logical –psychological science the con-
sultive work has to be adequate to the 
challengers of a modern social-econom-
ical and cultural environment, in which 
children as well as adults are doing. The 
orientation on psychological –pedagogi-
cal job as on a vocation demands the con-
scious examination of the own attitudes, 
values and duties and possibility to look 
at there own positive roles in modifying 
the change in the social and humanistic 
improving a human being. 
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