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PORADNICTWO WYCHOWAWCZE NA RZECZ RODZINY

PRZEDMIOT PORADNICTWA

Szczególny rozwój poradnictwa jako instytucji obserwujemy od po
czątku XX w. W Polsce pierwsza poradnia wychowawcza dla dzieci i 
młodzieży powstała w 1937 r. Zorganizował ją  eksperym entalny i wzor
cowy Ośrodek Zdrowia i Opieki na Ochocie w Warszawie, którem u Wy
dział Zdrowia poWierzył badanie potrzeb w zakresie opieki społecznej 
(20, s. 32). Mamy więc w Polsce już pewne tradycje w tym  względzie. 
Kształt poradnictwa jako form y pomocy jest zdeterminowany przedmio
tem, którem u m a ono służyć, istotą tego przedmiotu, a także aktualnym i 
w tym  zakresie potrzebami. Przedmiotem poradnictwa, o którym  mówi
my, ma być pomoc rodzinie w wychowywaniu. Co zatem stanowi istotę 
tego procesu, od czego zależy pozytywny jego przebieg? Odpowiedź na 
postawione pytania wiąże się z wyjaśnieniem czynników składających 
się na proces wychowania w rodzinie. Ogólnie można w nim wyróżnić 
trzy grupy czynników. Pierwszą grupę stanowią czynniki charakteryzu
jące rodziców, ich wzajem ne stosunki, stosunki z dzieckiem oraz stosun
ki międzygeneracyjne. M. Ziemska stwierdza, że rozpatrując wyżej wy
mienione czynniki należy wziąć pod uwagę następujące elementy: hi
storię życia każdego z rodziców, satysfakcję z życia małżeńskiego, wza- 
jem nev stosunki w  małżeństwie, kształtowanie się postaw rodzicielskich 
w okresie ciąży, zaburzenia osobowości rodziców oraz •wpływ dziad
ków na rodziców i ich dzieci (32, s. 217, s. 460). Druga grupa czynników 
to czynniki psychiczne charakteryzujące samo dziecko, jego możliwości 
rozwojowe, przebieg rozwoju, cechy osobowości. Trzecią grupę stanowią 
czynniki społeczne związane z życiem całej rodziny. Należą do nich: 
struktura rodziny, stosunki między rodziną a innymi społecznościami, 
warunki m aterialne, miesżkaniowe oraz subkultura.

Wskazane wyżej czynniki zwracają uwagę na ogromną złożoność pro
cesu wychowawczego w rodzime, na jego zależność od tak  w ielu ele
mentów. Między innymi uczestniczą w  nim obok rodziców także dziad
kowie. Ważne są nie tylko postawy rodziców, ale dziedzictwo w tym  za
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kresie wyniesione z własnych rodzin, stopień wzajemnej akceptacji w 
małżeństwie, odnoszenie się babć do swych córek lub synowych jako 
m atek itp. Poradnictwem należy więc objąć wszystkich członków rodzi
ny, tym  bardziej, że rodzina to całość wzajemnie zależnych od siebie 
członków.

Rola czynników społecznych polega na stwarzaniu warunków ułat
wiających lub utrudniających życie, na presji społecznej odnośnie do 
stylu zachowania oraz sposobu ujmowania funkcji rodziny i obowiązków 
wobec dzieci.

Ze wskazanej s truktury  procesu wychowawczego w rodzinie wyni
ka również, że jego charakter zależy od czynników, które kształtują się 
jeszcze przed zawarciem małżeństwa, w czasie jego trwania, a także w 
okresie oczekiwania na dziecko. Stąd poradnictwo powinno działać w 
kilku płaszczyznach: profilaktyki, wspierania prawidłowo rozwijających 
się rodzin oraz rozwiązywania różnego rodzaju zaburzeń, czyli terapii.

Szczególnie dużo miejsca w poradnictwie zajmie profilaktyka, nie 
tylko z uwagi na-takie czynniki procesu wychowawczego w rodzinie, jak 
kształtowanie się życia rodzinnego na długo przedtem, zanim ono pow
stanie, ale także ze względu na specyficzne problemy, jakie stwarza 
współczesne życie, wprowadzając nowe elementy do wychowania. Na
leżą do nich wartości, wobec których staw iają dzisiejszych ludzi współ
czesne społeczeństwa, ich ku ltura i cywilizacja. Rozwój bowiem życia 
doprowadził w nich do otworzenia przed człowiekiem ogromnych możli
wości szczęśliwego urządzenia się. Wystarczy zresztą porównać per
spektywy życiowe tych, którzy zakładali życie rodzinne w  1945 r. z tymi, 
którzy to robią obecnie. Ci ostatni stają wobec większej ilości wyborów 
i decyzji niż ci pierwsi. Realizacja tych możliwości i pragnień nie jest 
jednak łatwa. Ponadto troska o codzienne, na wyższym poziomie życie, 
wywołuje brak czasu, spokoju, przemęczenie. Ludzie popadają w kon
flikty, tracą równowagę. Niektórzy autorzy podnoszą, że w te j sytuacji 
dochodzi w  rodzinie naw et do zaniku instynktownej czujności w dostrze
ganiu i rozumieniu potrzeb dziecka (20, s. 31; 27, s. 7). Stąd istotnym 
zadaniem jest przygotowywanie do dokonywania prawidłowych wybo
rów ze względu na potrzeby rodziny i dziecka, aby zajęło ono odpo
wiednie miejsce w  hierarchii spraw życia codziennego.

W profilaktyce należy również uwzględnić przygotowanie do specy
ficznych problemów wychowawczych we współczesnej rodzinie. Prze
miany, jakim uległa rodzina, zmieniły w niej bowiem przebieg procesu 
wychowawczego. Tak zwana rodzina tradycyjna „ze scenariuszem”, jak 
ją nabywa M. Czerwiński, wychowywała dzięki uczestnictwu wszystkich 
członków rodziny we wspólnym gospodarstwie i wspólnocie życia. Dzi
siaj rodzina to związek ludzi nie potwierdzony wspólnymi zadaniami i
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interesami. W tej dawnej wspólnocie nadawała pewien jednolity rytm  
życiu stała obecność kobiety — matki. Dzisiaj brak jest tego kogoś, kto 
wokół siebie koncentrowałby całe życie i jednoczył je. Dawna rodzina 
stanowiła podstawową i zasadniczą formę bytowania, w  której zamykał 
się cały cykl życia każdego człowieka. Dzisiaj każda rodzina, a także każ
dy z jej członków pozostaje w kręgu oddziaływania wielu środowisk i 
czynników. Wskazane zmiany dokonały się w rodzinie szybciej, niż doj
rzała świadomość dorosłych, odpowiedzialnych za jej życie w zakresie 
konsekwencji tych zmian dla procesu wychowawczego. Postawiły one 
rodzinę wobec wielu pytań bez umiejętności odpowiadania sobie na nie. 
Zmiany te  powstają zwykle w trakcie trw ania już życia rodzinnego i 
pojawiania się konkretnych sytuacji wychowawczych, które powołują na 
scenę życia określone problemy. Poradnictwo, rozwiązując powyższe 
sprawy, wkracza w drugą płaszczyznę swojego działania, jakim jest 
wspieranie rozwoju życia rodziny. Same zresztą rodziny przeżywają po
trzebę tego rodzaju poradnictwa, co ujawnia się przy okazji uczestnicze
nia w różnych formach pedagogizacji, w  czasie dokształcania się w szko
łach dla dorosłych, poprzez zwracanie się do czasopism, a także w trak
cie leczenia się w przychodniach zdrowia. Utworzony przed laty  War
szawski Uniwersytet dla Rodziców rozpoczął swą działalność od akcji 
odczytowej. Bardzo szybko przekonał się, że pracę należy poszerzyć o 
poradnictwo (25). Również przy okazji prowadzonych przeze mnie od
czytów i pogadanek dla małżeństw i rodziców, miałam możność przeko
nać się, że często były one okazją do stawiania pytań dotyczących wy
chowania. W szkołach dla pracujących, gdzie udziela się konsultacji w 
zakresie nauczanych przedmiotów, dorośli uczniowie zwracają się o po
radę w innych sprawach. Przeprowadzona ankieta wśród uczniów szkoły 
nr 30 dla pracujących w Łodzi ujawniła, że problemy rodzinne zajmują 
trzecie miejsce wśród problemów, co do których oczekuje się porady 
(22). Osobiście przeprowadziłam analizę udzielonych porad w  czaso
pismach: „Kobieta i Zycie”, „Przyjaciółka” za rok 1969 i „Twoje Dziec
ko” za rok 1968. W „Kobiecie i Życiu” 40 porad dotyczyło zdrowia i wy
chowania dzieci, w „Przyjaciółce” było 35 takich porad. W „Twoim 
Dziecku” w 10 num erach udzielono, 16 porad pedagogicznych.

Również w gabinecie lekarza, najczęściej ogólnego, ludzie poszukują 
porady w sprawach rodzinnych. „Badania przeprowadzone w Anglii wy
kazały, że ponad 1/3 pacjentów przyjmowanych przez lekarzy ogólnych, 
to osoby zgłaszające się z powodu najrozmaitszych problemów psychicz
nych i społecznych” (28, s. 35). Między innymi poruszane są sprawy 
opieki nad  młodzieżą i starcami, konflikty rodzinne, zagadnienia sek
sualne, planowanie rodziny. Podobną sytuację potwierdzają badania w 
gabinetach lekarzy w Warszawie.
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Trzecią w końcu płaszczyzną działania poradnictwa będzie pomoc w 
rozwiązywaniu trudności, w  jakie popada niejednokrotnie rodzina. Licz
ne już dzisiaj badania dotyczące procesu wychowawczego w rodzinie 
wskazują nie tylko na jego przemianę, ale także na  braki, jakie w nim 
występują. Charakterystykę tych braków podejmuje między innymi
H. Izdebska (14, s. 5-14). Na pierwszy plan wysuwa poczucie odpowie
dzialności rodziców ograniczone do potrzeb materialnych dzieci. Następ
nie autorka zauważa brak jakiejkolwiek koncepcji życia rodzinnego, co 
utrudnia zorganizowanie konkretnego procesu wychowawczego. Ponad
to zwraca uwagę na szczególne niedomogi w zakresie stosunków inter
personalnych, których szczytem są stale nasilające się rozwody. Dopeł
nieniem tego obrazu są zaburzenia w  prawidłowym rozwoju dziecka we 
wszystkich niemal sferach życia, a także odchylenia w zachowaniu się, 
trudności w  nauce, jako konsekwencje nieprawidłowo funkcjonującej 
rodziny. Inni' autorzy zwracają jeszcze uwagę na brak sił wychowaw
czych w rodzinie, a  naw et zdolności do podjęcia odpowiedzialności 
(4; 23; 31).

Ogólnie można stwierdzić, że przedmiotem profilaktyki powinno być 
kształtowanie postaw wobec współczesnej cywilizacji, jej osiągnięć i dą
żeń jakie budzi, a także w yrabianie umiejętności wyboru wśród propo
nowanych możliwości z uwagi na odpowiedzialność za życie rodzinne. 
Drugą grupą zadań będzie przygotowywanie do właściwego zawiązania 
życia rodzinnego, do rozwiązywania powstałych współcześnie przemian 
przez pomoc w tworzeniu koncepcji życia rodzinnego i ról rodzinnych. 
Trzecia grupa problemów w profilaktyce będzie dotyczyła przygotowa
nia do ról rodzicielskich, planowania rodziny, wychowania w po
szczególnych okresach rozwoju dziecka. Wspieranie sił należy zorgani
zować jako udzielanie odpowiedzi na aktualne, bieżące wychowawcze po
trzeby rodziny. Ciekawego m ateriału w odniesieniu do tej kwestii do- 

. starcza analiza porad udzielonych przez cytowane czasopisma. Rozwią
zywanie trudności to przede wszystkim pomoc w zażegnaniu konfliktów 
i trudności w  wychowaniu.

Przedstawiona koncepcja poradnictwa wychowawczego, nastawionego 
na objęcie pełnego procesu wychowawczego w rodzinie, jak również ro
dziny jako całości, niestety nie znajduje prawie potwierdzenia zarówno 
w koncepcjach teoretycznych poradnictwa, jak w praktyce życia spo
łecznego. W yjątek stanowi tu  propozycja H. Radlińskiej. W latach 
1946—1947 H. Radlińska opracowała podstawy planowania opieki nad 
dziećmi i młodzieżą, które charakteryzują się również szerokim i wszech
stronnym ujęciem spraw pomocy (24). Autorka rozpoczyna swój plan 
od podkreślenia, że „punktem wyjścia wszelkiej pomocy dla dziecka jest 
przygotowanie dojrzałej młodzieży do obowiązków rodzicielskich”, po
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czym wskazuje na potrzeby w okresie ciąży i wszystkich okresach roz
wojowych oraz związane z tym  poradnictwo i konieczne urządzenia 
(24, s. 348-354). Próbę tak pomyślanego poradnictwa, poszerzonego jesz
cze o zadania badawcze i szkolenie odpowiednich pracowników, podjęła 
N. Han-IIgiewicz w Łodzi w latach 1954— 1958 w parafii św. Krzyża (11).

Wśród teoretycznych ujęć poradnictwa koncepcja E. Bornemanna 
(3) dotycząca poradnictwa wychowawczego, koncentruje się przede 
Wszystkim na sytuacjach trudnych, a  w  dalszej kolejności wymieniane 
jest dopiero jako zadanie „pobudzanie gotowości do wychowania i roz
wijanie zdolności wychowawczych [...]” Podobnie ujm uje zagadnienie
H. Hanselmann (12). Cechą charakterystyczną wszelkich poczynań na 
rzecz rodziny jest rozdzielanie poradnictwa od pomocy (1). Ta ostatnia 
uważana jest za elem ent polityki rodzinnej (8). Do koncepcji E. Bor
nemanna nawiązuje M. Jędrzejczak, poświęcając dość dużo uwagi porad
nictwu w naszej literaturze (15, s. 4). Natomiast w organizacji życia 
społecznego w Polsce, podobnie zresztą i gdzie indziej, nie spotykamy 
kompleksowych poradni, obejmujących całokształt życia rodzinnego 
(8, s. 170-175). Praktyka pokazuje nam jedynie poradnie nastawione na 
trudności wychowawcze i zaburzenia.

W związku z przedstawioną koncepcją poradnictwa wychowawcze
go, przeznaczonego dla rodzin, powstaje pytanie, jak je nazwać. Wydaje 
się, że skoro od pomyślności rodziny zależy pomyślność społeczna, o ile 
objęci nią będą i przygotowujący się do życia rodzinnego i żyjący w 
nim, może poradnie te nazwać poradniami pomyślności życiowej, w  od
różnieniu od poradni wychowawczych, obejmujących swoim zakresem in
stytucje wychowawcze, czy od poradni zdrowia psychicznego udzielających 
porad ludziom z zaburzeniami.

Przedstawiony zakres poradnictwa wychowawczego na użytek rodziny 
musi być realizowany przy pomocy odpowiednich metod, o czym powiemy 
w następnym punkcie.

ELEMENTY SKUTECZNOŚCI PORADNICTWA

Wprawdzie porada stanowi podstawową formę pracy i jej poświęcimy 
przede wszystkim uwagę, to jednak nie można zapominać, że w wymie
nionych płaszczyznach działania poradnictwa zachodzi potrzeba stosowania 
i innych form, nie mówiąc o konieczności oparcia się o odpowiednią orga
nizację życia społecznego.

Co to jest porada? Słownik języka polskiego podaje dwa znaczenia 
tego terminu: 1 . „porada — udzielenie komuś wskazówek, rady, zalecenie 
jakiegoś środka na coś, rada” i 2. „środek zaradczy, lekarstwo” (26,
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s. 1044). Przedstawione wyjaśnienia wskazują, że treścią porady jest 
wskazanie sposobu, środka, rozwiązanie jakiejś sprawy. Funkcja porady 
nie kończy się zatem na przekazaniu komuś informacji, ale ma zmierzać 
do rozwiązania danej sytuacji. A. Matuszczyk słusznie odróżnia informację 
od porady. Jego zdaniem informacja wyjaśnia jakieś zjawisko, względnie 
zawiadamia o nim. Z jej charakteru nie wynika jednak, że jest to wiado
mość oczekiwana przez nas, która miałaby 'rozwiązać sposób naszego po
stępowania w określonej sytuacji (21, s. 89). Odwrotnie jest z poradą. 
Poszukujący jej nie tyle oczekuje informacji o sytuacji, co wskazania, jak 
ma postąpić, zachować się w tej lub innej sytuacji, która może się zdarzyć. 
Tak rozumiana porada występuje w poradnictwie prawnym, lekarskim. 
W poradnictwie wychowawczym w odniesieniu do rodziny, zgodnie z pod
stawową koncepcją zakresu jego działalności, chodzić będzie jeszcze o in
ny rodzaj porady. Przedmiotem wychowania, mówiąc najogólniej, jest 
dokonywanie przemian w osobowości. Porada wychowawcza ma zatem za 
zadanie nie tylko wskazanie, jak postąpić, ale także jej przedmiotem jest 
oddziałanie lub współdziałanie w modyfikowaniu osoby wychowywanej 
(17, s. 90). Na podobne cechy porady wychowawczej wskazuje E. Borne- 
mann, nazywając ją  „aktywną pomocą wychowawczą” (3). Tak rozumiana 
porada wychowawcza musi być wspierana innymi czynnościami. Rodzaj 
czynności zależy od przedmiotu porady. Może to być interwencja społecz
no-wychowawcza w środowisku, pomoc, opieka, zabiegi lecznicze lub 
psychoterapeutyczne. Obok tak rozumianej porady można jeszcze wy
różnić „poradę w zakresie wychowania”. Będzie to poinformowanie o moż
liwych rozwiązaniach w danej sytuacji. Udzielenie porady powinno obej
mować następujące etapy pracy: diagnozę lekarską i psychologiczną, opra
cowanie wyników badań, udzielenie porad, oddziaływanie (16, s. 45). 
Wskazuje się także na potrzebę prognozy, a więc ustalenie możliwie do
kładnego dalszego rozwoju sytuacji będącej przedmiotem porady (7, s. 
691-692). Nie w każdej poradzie muszą wystąpić wszystkie wymienione 
etapy pracy, zależeć to będzie od jej przedmiotu. Przykładem poradni, 
w których działalności występują wszystkie wymienione etapy pracy, są 
poradnie dla dzieci głuchych. Pisze o nich H. Góralówna, przedstawiając 
eksperyment współpracy z rodzicami w oparciu o „Listy o wychowaniu 
dziecka głuchego” (9). Porada wychowawcza, aby spełniła swoje zadanie, 
musi być poprzedzona nawiązaniem serdecznego kontaktu, następnie po
winno się ustalić cel porady w oparciu o odpowiednie badanie, dobrać 
odpowiednie metody aktywizujące poszukujących jej, po czym kontrolo
wać skutki oddziaływania, a w końcu umiejętnie wycofać się z tego sto
sunku psycho-społecznego (18, s. 85; 19). Mówiąc o skuteczności porad
nictwa wychowawczego nie można zapominać, że to w dużym stopniu za
leży od postawy poszukujących porady, a bywa ona bardzo różna. Porada
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wychowawcza ma zą zadanie nie tylko wskazanie, jak postąpić, ale także 
oddziałanie lub współdziałanie w modyfikowaniu osoby wychowywanej. 
W poradzie wychowawczej mamy zatem do czynienia za stosunkiem spo
łecznym między udzielającym a poszukującym porady. Stosunek ten może 
mieć charakter prosty, bezpośredni lub złożony. Stosunek prosty zacho
dzi wtedy, kiedy poszukujący porady jest wyłącznym jej przedmiotem; 
złożony — gdy porady wychowawczej poszukują rodzice, w stosunku do 
dziecka, na które m ają oddziaływać. Przedmiotem porady może być bo
wiem pobudzenie samych rodziców do właściwego wychowania lub kształ
towanie ich postaw, a ponadto pokierowanie wychowaniem dzieci. W za
leżności więc od rodzaju porady wychowawczej poszukujący może być 
sam przedmiotem porady lub ogniwem pośrednim w stosunku do przed
miotu porady. Fakty te są szczególnie ważne dla udzielającego porady. 
Nakładają obowiązek ustalenia zaraz na wstępie, do kogo ma być skiero
wane oddziaływanie (formation). Poszukujący porady posiadają pewne 
wspólne cechy. Zdaniem wielu autorów (17, s. 89; 13, s. 80; 10, s. 73) 
charakteryzuje ich przede wszystkim niepewność wynikająca z bezrad
ności w sytuacji, której nie potrafią sami rozwiązać. Tym bardziej się ona 
pogłębia, że powstałe komplikacje wpływają bardzo mocno na ich życie 
uczuciowe, zaciemniając obiektywne spojrzenie na sprawy. Poszukujący 
porady rodzice uważają bardzo często, że wyłącznie dziecko wymaga sko
rygowania (6, s. 89), co utrudnia udzielenie właściwej porady wycho
wawczej. Inną, również utrudniającą cechą rodziców, jest liczenie, że po
wstałe zaburzenia w zachowaniu da się usunąć przy pomocy odpowied
niego zabiegu czy lekarstwa. Nie potrafią także przedstawić przyczyn za
burzeń. Zapytani- o nie na ogół podają jako przyczyny powody, dla których 
przybyli.

Ponadto zgłaszający się po poradę charakteryzują się pewnymi posta
wami wobec swojego dziecka jako przedmiotu troski wychowawczej, jak 
również wobec sprawy, z którą przybywają i osoby udzielającej porady. 
Zagadnienie postaw rodzicielskich szeroko omawia M. Ziemska i tam  od
syłam zainteresowanego czytelnika (32). Brak jest natomiast badań doty
czących drugiego poruszonego problemu. N. Han-Ilgiewicz wymienia na
stępujące postawy w stosunku do sprawy, z którą zgłaszają się rodzice: 
postawę wyrażającą się w dążeniu, że coś się naprawdę da zmienić, po
stawę pozbawioną realizmu, która wyraża się rozpaczą, że ich rodzina 
odbiega od wytworzonego przez nich ideału, postawę usztywnioną, nie
chętną do zastanowienia się nad trudnościami oraz postawę ludzi, którzy 
są rozżaleni i nie są skłonni do wysłuchania rad. Najbardziej pozytywną 
postawą z punktu widzenia poradnictwa jest postawa pierwsza, niestety, 
rzadko występująca. Każda z wymienionych postaw wymaga oczywiście 
odmiennego traktowania szukającego porady. Równocześnie N. Han-Ilgie-
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wicz przedstawiając postawy rodziców podkreśla, że sam fakt zwróce
nia się po poradę i wskazówki tło rzecznika określonej specjalności świad
czy o pewnej, niekiedy embrionalnej zaledwie, gotowości do spojrzenia 
na trudne zjawisko w życiu własnym —< wzrokiem innego człowieka 
(10, s. 71); to należy umiejętnie wykorzystać. Przybywający do porad
ni przychodzą także z określonymi postawami wobec udzielającego po
rady. Wymienia je M. Kulczycki (18, s. 85). Pierwszą z nich nazywa 
postawą chwiejną, charakteryzującą się chęcią uzyskania pomocy, a z dru
giej strony niezadowoleniem, że się po nią zwrócili. Postawa druga to 
postawa wymuszania — żądająca potwierdzenia dla swojego pomysłu np. 
rozwiązywania trudności wychowawczych. Trzecią postawą jest postawa 
współpracy, która otwiera dopiero możliwości współdziałania. A. Isam- 
bert dokonuje podziału rodziców potrzebujących wychowania ze wzglę
du na cechy charakteru. Zwraca bowiem uwagę, że innych metod na
leży użyć w stosunku do rodziców lękliwych, słabych, a innych w od
niesieniu do obojętnych, egoistycznych itd. (13, s. 130). Prof. pediatrii 
J. Bogdanowicz (2) na podstawie swojej bogatej praktyki pokusił się 
również o wyróżnienie pewnych typów matek ze względu na ich stosu
nek do dziecka, jego choroby oraz na podstawie ogólnego zachowania 
i reakcji. W zależności od tego radzi matce „chaotycznej” wszystkie rady 
zapisać na kartce, matce „tragicznej” jak najmniej wyjaśniać, a matkę 
„nerwową” uspokoić. Najlepszym typem matki, według niego, jest matka 
„pogodna” i zrównoważona. Nie bez znaczenia jest także, według A. Isam- 
bert, liczenie się z cechami społecznymi danej rodziny. Stawiane bowiem 
propozycje powinny brać pod uwagę warunki życia (13, s. 129; 29).

Przedstawione cechy poszukujących porad nie są wyczerpujące ani też 
nie uwzględniają wszystkich aspektów tego zagadnienia. To, co zostało 
powiedziane, wskazuje jednak, że przy udzielaniu porad trzeba najpierw 
ustalić, kto ma być jej podmiotem oraz jakimi cechami psychicznymi, 
a także postawami wobec porady i udzielającego jej charakteryzuje się, 
w jakich żyje warunkach. Tak potraktowane poradnictwo wychowawcze 
stawia wymagania udzielającemu porad specjaliście.

Określenie, kim powinni być udzielający porady, tak ze względu na 
przygotowanie zawodowe, jak i specyficzne cechy osobowości, wymaga 
przypomnienia pewnych stwierdzeń z poprzednich punktów. Zadaniem 
poradnictwa jest profilaktyka, wspieranie sił oraz terapia. Podstawową 
formą pracy jest porada wychowawcza, która nie tylko informuje, ale 
także oddziałuje wychowawczo. Skuteczność porady wychowawczej za
leży od znajomości ubiegającego się o poradę i oceny jego osobowości. 
Przedstawione założenia poradnictwa wychowawczego określają w pew
nym stopniu kategorie pracowników, którzy powinni się tutaj znaleźć.
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Do realizacji profilaktyki konieczni są przede wszystkim wychowawcy. 
Wspieranie sił powinno być realizowane przez psychologów, wychowaw
ców, instruktorów od gospodarstwa domowego, ekonomiki rodziny, orga
nizacji czasu wolnego itd., lekarzy, pracowników społecznych. Dla działu 
terapii konieczni są lekarze różnych specjalności, psychologowie, psycho
terapeuci, prawnicy, pracownicy społeczni. Profil więc zawodowy poradni 
musi być szeroki. Jak  słusznie zauważa A. Isambert, przygotowanie spe
cjalistyczne w tego rodzaju prący nie jest jednak wystarczające (13, 
s. 139). Każdy pracownik, bez względu na posiadany zawód, powinien 
posiadać pewną formację psychologiczną — i to nie tylko w zakresie psy
chologii dziecka, ale także w odniesieniu do rodziców, stosunków rodzin
nych, małżeńskich, społecznych. Pożądane jest również, aby pracownicy 
poradni posiadali własne doświadczenie małżeńsko-rodzinne.

Obok przygotowania fachowego konieczne jest posiadanie odpowied
nich cech osobowości. Niestety, liczba publikacji na ten tem at jest bar
dzo niewielka. E. Osborne dokonał pewnego zinwentaryzowania cech, ja
kimi powinien się charakteryzować pracownik poradni. Przede wszyst
kim musi posiadać umiejętność szerokiego i obiektywnego spojrzenia na 
sprawę mu powierzoną, nie tylko z punktu widzenia reprezentowanej 
przez niego specjalności. Przy tym  jego spojrzenie powinno być pełne 
wiary w możliwości rodziców, w  żadnym przypadku krytyczne. W in
nych publikacjach amerykańskich podkreśla się, że pracownik poradni 
musi posiadać normalną, zdrową osobowość, umiejętność nawiązywania 
kontaktu i słuchania, znajomość metod wychowawczych (13, s. 142). J. 
Czaplińska (5), omawiając osobowość pracownika podkreśla, że potrzeb
ny jest mu talent pedagogiczny, umiejętność stałego wzbogacania włas
nej osobowości i doskonalenia jej. Należałoby dorzucić jeszcze do tego' 
sprawność w gromadzeniu własnych doświadczeń i ich uogólnianiu.

Postawiona koncepcja cech pracownika poradni stawia mu bardzo wy
sokie wymagania. Wydaje się to jednak słuszne. Nie wystarczy bowiem 
być dobrym technikiem w swojej specjalności, trzeba być pełnym czło
wiekiem, charakteryzującym się pozytywnym stosunkiem do każdego 
człowieka.
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EDUCATIONAL CONSULTING FOR THE FAMILY 

Summary

Consulting as an aid to the family is entirely determined by the goal towards 
which it is orientated, the substance of this goal and its present needs.

The objeqtive of this kłkid of consulting is assisting the family In the educa- 
tion of its members. There are many factors involved in consulting rendering the 
task a wide and difficult one. One must ifcake dinto oonsideration the characteiistics 
of the pairmts, thedr relatianship, thedr attitude towairds ithe child, the inter-gesne- 
raition trelatiarLship, the ipsyicihlical chairacteristics o f the child and lastly, the social 
factors infliuanaiing the ifiaimiily. Therefiare ithiis consulting must oansist of prophilaxis, 
mjorai suppart and therapeutilcal trealtment.

The fundamenta! ocuumse of ladtion is aounsel. This tak es into aooount advice 
on how to act as w ell the influence of cooperation offered to the person 
seeking help in the modification of his behavior.

The efficaoity of the counsel depends on ithe olienfs attitude toward the child 
toward the problem and towiand the oounselor.




