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Tradycyjny model poradnictwa
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Czego oczekujemy od 
poradnictwa?

� pomocy w wyborze 
zawodu???

� pomocy w wyborze drogi 
kariery

� pomocy w skonstruowaniu  
własnego planu na życie

� pomocy w konstruowaniu 
własnego JA

� pomocy w odnalezieniu 
swojego miejsca w świecie

� pomocy w odnalezieniu sensu 
życia

odpowiedzi 
na pytanie

jak żyć?

pytania 
egzystencjalne

i moralne

wartości
ETYKA
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Wymiar 
techniczny

Wymiar
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Problem Klient



Poradnictwo – jako relacja

„poradnictwo stanowią działania 
racjonalnych podmiotów 
wchodzących w różnorodne relacje 
z innymi podmiotami. Za najbardziej 
charakterystyczną można w nim 
uznać relację międzyosobową, jaką 
nawiązują doradca i radzący się, 
zmierzając do opracowania porady 
wspólnie z radzącym się i dla niego, 
relację  mającą swe miejsce w 
różnych kontekstach społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych.”

(Kargulowa, 2009, s. 22)



Poradnictwo

Relacja

Zaufanie

Dialog



Dialog
Martin Buber, Ja i Ty (1923)

� człowiek to istota 
dialogiczna, której 
tożsamość jest 
ustanawiana nie przez 
niego samego, ale 
właśnie w relacji z innymi



Rozmowa a dialog

jakakolwiek

konwersacja
wymaga relacji i 

zaufania

surowiec/ tworzywo,

punkt wyjścia dla dialogu
wydarzenie 

egzystencjalne

wymiana informacji, 
poglądów

rozwój i współtworzenie 
tożsamości, definiowanie 

swojej podmiotowości,

organizacja biografii 
kariery



Słuchanie dialogiczne

� lepienie wzajemnych 
znaczeń

� w rozmowie zawarte 
są możliwości 
stworzenia czegoś 
więcej niż tego, co 
można by uczynić 
samodzielnie



Dialog
podstawą etyki zawodowej

Myślenie dialogiczne skoncentrowane na osobie

antropocentryczna wizja

specyficzną przestrzeń pomiędzy

wydarzenie między uczestnikami dialogu,

będącymi w relacji

Wymaga zatem specyficznej logiki postępowania

dialogika - logika tego, co pomiędzy



Poradoznawstwo

� specyficzny sposób myślenia 
o rzeczywistości 
na(/prze)syconej 
poradnictwem

� proponuje swoistą 
perspektywę oglądu i 
interpretacji fenomenu 
pomagania jako specyficznej 
interakcji między dwoma 
osobami/ podmiotami, 
opartej na dialogu



Antropocentryczne myślenie 
wrażliwe na dialog

� dialog jest relacją interpersonalną;

� dialog ma wymiar intrapersonalny („autoporadnictwo”);

� dialog może mieć charakter formalny i nieformalny;

� dialog może mieć charakter przedmiotowy i podmiotowy;

� dialog może być prowadzony bezpośrednio i pośrednio



Antropocentryczne myślenie 
wrażliwe na dialog
� dialog może być rozmową i postawą 
� dialog wymaga poszanowania wartości 

(kodeks etyczny)

� dialog wymaga akceptacji, otwartości, 
zaufania, dyskrecji, odpowiedzialności 
oraz świadomości konsekwencji wpływu, 
jaki wywiera doradca na radzącego się. 



Świadomość etyczna
� „Spotkanie człowieka z 

człowiekiem niesie za sobą 
taką siłę perswazji, że zdolna 
jest zmienić radykalnie 
stosunek człowieka do 
otaczającego świata, 
ukształtować na nowo 
sposób bycia człowieka w 
tym świecie, zakwestionować 
uznawaną dotychczas 
hierarchię wartości.”

(Tischner, 1980, s. 137)



Poradnictwo i dialog dla 
zrównoważonego rozwoju

�fortologiczne (fortis – siła) –
Strümpfer (2005)

�agatologiczne (agatos – dobro) –
Tischner (1982)

� towarzyszące, całożyciowe 
(obejmujące długość i szerokość 
życia)



Dziękuję za uwagę


