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KSZTAŁCENIE USTAWICZNE  

JAKO DZIELENIE SI ODPOWIEDZIALNO�CI	

Komentuj�c z punktu widzenia psychologii transportu artykuł po�wi�cony kształceniu ustawicz-

nemu psychologów diagnostów zaproponowano, aby ró�ne formy kształcenia podyplomowego 

były oceniane pod k�tem zakładanych i weryfikowanych efektów kształcenia, za� opieranie ich 

zało�e� na EBA powinno wyrabia� nawyk wi�zania praktyki z wiedz� naukow�. Powa�ny pro-

blem stanowi brak elementarnych kompetencji psychologicznych u wielu osób, i najlepszym wyj-

�ciem w ich przypadku wydaje si� sta� i praca pod superwizj�. System kształcenia powinien 

uwzgl�dnia� fakt, �e przekazywanie zasad, umiej�tno�ci i procedur jest przej�ciem cz��ci odpo-

wiedzialno�ci za działania uczestników w pó�niejszej praktyce diagnostycznej. 
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Pracuj�c w do�� dobrze ustrukturalizowanym obszarze diagnostyki, jakim 

jest psychologia transportu, mam obecnie okazj� obserwowa� proces wdra�ania 

unowocze�nionej przez zmienione rozporz�dzenie metodyki bada�. Bardzo cz�-
sto podstawowe pytanie sprowadza si� do kwestii: „w jaki sposób, nie zmienia-

j�c niczego w swojej pracy, działa� zgodnie z nowymi przepisami”. A zatem 

nawet maj�c bardzo komfortow� sytuacj� istnienia do�� szczegółowych, wzgl�d-

nie nowoczesnych przepisów (zobowi�zuj�cych zreszt� diagnostów do podno-

szenia kwalifikacji), psychologia transportu boryka si� ze znacznym oporem 

wobec prób profesjonalizacji. Prowadz�c obligatoryjne dla psychologów trans-

portu studia podyplomowe, a nast�pnie obserwuj�c ich absolwentów w czasie 

praktyk w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, mam sporo materiału do 

uzupełnienia odpowiedzi na pytania postawione przez Autorów artykułu (Fili-
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piak, Tarnowska, Zalewski i Paluchowski, 2015). Niestety, niemo�liwe jest sko-

mentowanie wszystkich kwestii, tote� postaram si� skupi� na najistotniejszych 

pytaniach. 

Kryteria oceny szkole� w zakresie diagnozy powinny dotyczy� przede 

wszystkim prostych zasad jako�ci kształcenia. Kursy i studia powinny mie�
sprecyzowane efekty uczenia si� i sposoby ich weryfikacji. Tylko wtedy mo�na 

oceni�, czy kurs gwarantuje uzyskanie kompetencji; ocena tre�ci programów jest  

w mojej opinii drugorz�dna. Zdecydowanie natomiast przychylam si� do stoso-

wania zasad EBA, rozwijania umiej�tno�ci samodzielnego korzystania ze �ródeł 

naukowych w doskonaleniu własnej praktyki. Cz�sto psychologowie maj� po-

czucie funkcjonowania „�wiata akademickiego” i „�wiata klinicznego” jako zu-

pełnie odr�bnych rzeczywisto�ci – i rol� kształcenia ustawicznego jest zasypy-

wanie tej przepa�ci.  

Jestem przeciwny czysto technicznym „szkoleniom z testów”. Zanim przej-

dziemy do testu, trzeba odpowiedzie� na pytanie, w jakich okoliczno�ciach,  

w imi� weryfikacji jakiej hipotezy został on wprowadzony. Nast�pnie – poza 

stron� techniczn� – nale�y nauczy� formułowania pyta� wywiadu, które pozwol�
na uwiarygodnienie wniosków. Szkolenia musz� wi�c obejmowa� bardziej zło-

�ony kontekst ni� tylko wykonywanie testu. Nie powinno si� tworzy� wra�enia, 

�e pojedynczy test mo�e zawiera� cało�ciow� informacj� o funkcjonowaniu 

człowieka. Jestem sceptyczny wobec pomysłu szkole� po�wi�conych umiej�tno-

�ciom „fundamentalnym”. Mo�liwo�� zapewnienia kompetencji fundamental-

nych w kształceniu ustawicznym widz� dwojako: poprzez demonstrowanie pro-

fesjonalizmu w trakcie zaj�� (np. w opisywaniu studiów przypadku) oraz po-

przez selekcj� kandydatów do szkolenia. W trakcie szkole�, a nawet studiów 

podyplomowych trudno jest nadrobi� cz�sto ra��ce braki ze studiów magister-

skich i skorygowa� złe nawyki niektórych praktyków. Je�li braki w tym zakresie 

s� zbyt znaczne, mo�na to nadrobi�, jedynie pracuj�c pod superwizj�. W prakty-

ce prowadzenia studiów podyplomowych czasem spotykam si� z osobami, dla 

których podj�cie pracy w zawodzie psychologa jest skrajnie trudne – nie maj�
wiedzy ze studiów, cz�sto pracowały wiele lat w innym obszarze (jako barman, 

ksi�gowy lub bosman na �aglowcu – �eby wymieni� tylko niektóre zaj�cia). 

Niekiedy uwa�aj�, �e „potrzebny im papier, a potem znajd� prac� i jako� sobie 

poradz�”, inni otwarcie mówi�: „na studiach nic si� nie nauczyłem i dlatego id�
na podyplomowe”. Zdarzaj� si� magistrowie psychologii niepotrafi�cy wymieni�
nazwy (nie wspominaj�c o skalach) �adnego testu osobowo�ci czy inteligencji. 

Wielu z nich nasza komisja odmawia przyj�cia na studia, poniewa� nie widzimy 

mo�liwo�ci osi�gni�cia minimalnego poziomu kompetencji z chwil� ich uko�-
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czenia. Staramy si� wskaza� nieprzyj�tym kandydatom, na czym polega pro-

blem, i zach�ci� ich do podj�cia sta�u oraz ponownego zgłoszenia si� na rozmo-

w�. I naprawd� cz�sto spotykamy si� po roku lub dwóch z tymi samymi osoba-

mi, które podj�ły trud i odpowiedzialno�� zwi�zan� z własnym rozwojem zawo-

dowym i o których mo�na ju� powiedzie�, �e s� psychologami. Jeszcze niedo-

�wiadczonymi i wymagaj�cymi dokształcenia, ale stawiaj�cymi pierwsze kroki 

w stron� profesjonalizmu. Model „teoria–praktyka–superwizja”, o ile miałby 

szanse na sformalizowanie, byłby dla nich najlepsz� mo�liwo�ci�, dzi� jednak 

realizowany jest w poszczególnych o�rodkach, a niekiedy intuicyjnie przez ab-

solwentów poprzez sta�e i szukanie wsparcia u do�wiadczonych kolegów.  

Motywacja do kształcenia zawsze zawiera potrzeb� podzielenia si� odpo-

wiedzialno�ci�. Diagnoza psychologiczna poci�ga za sob� cz�sto konsekwencje 

prawne i administracyjne, tote� diagnosta formułuj�cy prognoz� funkcjonowania 

osoby badanej (jako kierowcy, rodzica, ucznia), zwłaszcza je�li nie ma du�ego 

do�wiadczenia, powinien mie� mo�liwo�� podzielenia si� odpowiedzialno�ci� za 

podj�t� decyzj�. Ma prawo liczy� na wiarygodno�� danych zawartych w pod-

r�czniku testowym (tym samym autor testu i jego adaptacji bior� na siebie cz���
odpowiedzialno�ci). Równie� osoby prowadz�ce szkolenie lub studia podyplo-

mowe, przekazuj�c wiedz� na temat reguł diagnozowania, przejmuj� jej cz���. 
Niepokój w sytuacji diagnostycznej jest nieodł�cznym składnikiem pracy psy-

chologa, za� procedury przekazywane w czasie studiów i szkole� pozwalaj�  
w znacznej mierze go zredukowa�. Oczywi�cie taka postawa w swojej skrajnej 

postaci prowadzi do skostnienia w schematach, tote� dobre szkolenie wskazuje 

zawsze, jakie s� granice stosowalno�ci podawanych reguł i jakie mog� si� zda-

rzy� od nich wyj�tki. 

Reasumuj�c, kształcenie ustawiczne w postaci szkole� i studiów podyplo-

mowych ukierunkowanych na konkretne, szczegółowe umiej�tno�ci powinno 

uzupełnia� model „teoria-praktyka-superwizja”, b�d�cy jedyn� drog� rozwoju 

kompetencji ogólnych. 
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