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Wprowadzenie
Introduction
1.a Znajomość historii doradztwa i poradnictwa to
klucz do zrozumienia dawnych i obecnych
koncepcji doradztwa i poradnictwa
1.b. Aby badać jakąś dziedzinę trzeba
umiejscowić ją w najszerszym możliwym kontekście

2. Możliwe poziomy działań, na których
doradztwo różni się od poradnictwa
3. Namysł nad dialogami w poradnictwie

“Natchnienie nie jest wyłącznym przywilejem

poetów czy artystów w ogólności. Jest, była,
będzie zawsze pewna grupa ludzi, których
natchnienie nawiedza. To ci wszyscy, którzy
świadomie wybierają sobie pracę i wykonują
ją zamiłowaniem i wyobraźnią. Bywają tacy
lekarze, bywają tacy pedagodzy, bywają tacy
ogrodnicy i jeszcze setka innych zawodów. Ich
praca może być bezustanną przygodą, jeśli
tylko potrafią w niej dostrzec coraz to nowe
wyzwania. Pomimo trudów i porażek ich
ciekawość nie stygnie.
Z
każdego
rozwiązanego
zagadnienia
wyfruwa im rój nowych pytań. Natchnienie,
czymkolwiek ono jest, rodzi się z bezustannego
„nie wiem”.

Od doradztwa zawodowego do poradnictwa
kariery…
From vocational guidance to career counseling…
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Up until the 1950’s, the main objective of
guidance was the choice of an occupation and
professional success

•

•

•

This approach is characterized by
the importance of measurable
attributes
as
predictors
of
vocational success
And what about the role of
society? To make uniform and to
standardize
And what about the imperative?
The need to act according to
social
norms,
which
are
determined by the context in
which a particular individual exists

Do lat 50. głównym celem doradztwa był
wybór zawodu i osiągnięcie sukcesu
zawodowego

•

•

•

Typowym dla tego podejścia było
przywiązywanie wagi do mierzalnych
cech jako prognostyków sukcesu
zawodowego
Co zaś z rolą społeczeństwa?
Ujednolicanie i standaryzacja
Co było imperatywem? Potrzeba
działania
zgodnie
z
normami
społecznymi
określanymi
przez
kontekst, w którym istnieje dana
jednostka.

Vocational guidance is closely
related with the notion of career

•

•

•

The proliferation and diversification of
professions. The need to help people
find and negotiate paid employment,
which contributed towards the growth
of explanations of behavior and
performance at work, and
consequently, of professional choices
The world of work molded and
continues to mold the development
of the concept of career
The Industrial Revolution - migration to
urban centers of populations from
rural areas -to adapt to new type of
work - factory work, a labor force that
was largely untrained, but able to
carry out specific, repetitive tasks,
which had to be done within an
agreed work timetable

Doradztwo zawodowe ściśle wiąże się
z pojęciem kariery

•

•
•

Rosnąca liczba i zróżnicowanie
zawodów. Potrzeba pomagania
ludziom w znajdywaniu i
negocjowaniu zatrudnienia; nowe
próby rozumienia ludzkich zachowań i
działania w pracy, a także wyborów
zawodowych
Świat pracy kształtował i nadal
kształtuje pojęcie kariery
Rewolucja przemysłowa – migracja
ludności z obszarów wiejskich do miast,
konieczność dostosowania się do
nowego rodzaju pracy; siła robocza,
która była w dużej mierze
niewyszkolona, ale zdolna do
wykonywania konkretnych,
powtarzalnych zadań, które trzeba
było wypełniać w zgodzie z
określonym harmonogramem pracy

Vocational guidance…

•

•

•

Parsons understood vocational choice
as a type of individual and social
efficiency
The first paradigm : Vocational
Psychology being conceded the
status as a science : the
suitability/matching model of person/
environment
Vocational psychology served the
purpose of matching the individual to
the work in a very restricted sense: a
controlled selection of workers based
on their cognitive aptitudes and
sensory-motor skills, and their limited
orientation for jobs which required
these skills and aptitudes

Doradztwo zawodowe

•

•

•

Parsons uważał wybór zawodu za
rodzaj indywidualnej i społecznej
skuteczności
Pierwszy paradygmat: Psychologii
zawodu przyznano status nauki –
model dopasowywania osoby do
otoczenia
Psychologia zawodu służyła
dopasowywaniu jednostki do pracy
w bardzo ograniczonym sensie:
kontrolowany dobór pracowników
oparty na ich poznawczych
zdolnościach i umiejętnościach
sensoryczno-ruchowych oraz
kierowanie ich do zawodów
wymagających tych umiejętności i
zdolności

Historical context…
•

•
•

Methodologies concerning the
management of individuals sought to
find the most rational means –
establishing clear and indisputable
rules in the hierarchic chain of
command - of deciding for the
collective, not looking at individual
characteristics and necessities; these
methods were in reference to an
organization closed in on itself, and
endowed with self-regulation
Predominance was given to the
considerations of production.
Growing state interference in the
economy .The Great Depression of
1929 had the effect of intensifying the
re-evaluation of the principles of
scientific administration of work with
its spirit of dogma and prescription

Kontekst historyczny
•

•
•

Metodologie zarządzania jednostkami
dążyły do wprowadzenia najbardziej
racjonalnych środków – ustalenia
jasnych i niepodważalnych reguł w
hierarchicznym łańcuchu zarządzania
– służących podejmowaniu decyzji na
rzecz kolektywu, nie biorąc pod uwagę
indywidualnych cech i potrzeb;
metody te pasowały do organizacji
zamkniętych i samoregulujących się
Pierwszeństwo miały względy
produkcji.
Rosnąca ingerencja państwa w
gospodarkę. W wyniku wielkiego
kryzysu roku 1929 dogmatyczne zasady
naukowego i nakazowego zarządzania
pracą podlegały coraz
radykalniejszym przeszacowaniom.

The beginning of second transition…the
need to humanize the organization

Początek drugiego zwrotu…potrzeba
humanizowania organizacji

W. James and the pragmatic movement
- pragmatyzm

K. Lewin and the dynamic psychology – psychologia dynamiczna

E. Mayo i Hawthorne

The change in the meaning: vocational
guidance to career guidance

Zmiana znaczenia: doradztwo
zawodowe staje się doradztwem
kariery

E. Strong and the psychology of interests – psychologia
zainteresowań

J. Flanagan and new techniques – nowe techniki

D. Super and developmental approach –
podejście rozwojowe

Hoppock and work satisfaction – zadowolenie z
pracy

Maslow and motivation - motywacja

Argyris and personnel development – teoria
rozwoju kadr

Career development theories came to reinforce
the image of employment and stability for those
who have the potential to develop

•

The dominant idea inherited from the
industrial era remained: a well-planned
production-line, a symbiosis between the
individual and the organization where
he/she worked, works and will work, and
the prevalence of rigid and uniform
career systems

•

The legacy of what the 20th century
theories of career guidance was a big
step in understanding individuality as
rooted in a system of conceptual
generality, allowing guidance and
counseling to work with the theories of
constructivism and social constructivism
in a way that looks to create deeper
understanding of the individual

Teorie rozwoju kariery umocniły wyobrażenie
o zatrudnieniu i stabilności tych wszystkich,
którzy mają potencjał rozwojowy

•

Dominująca koncepcja
odziedziczona po erze industrialnej
nie zmieniła się: dobrze
zaplanowana linia produkcyjna,
symbioza jednostki z organizacją, w
której pracuje, powszechność
trwałych i jednolitych systemów
kariery

•

Ważnym dziedzictwem
dwudziestowiecznych teorii
doradztwa było pojęcie jednostki
osadzonej w systemie
konceptualnej ogólności, dzięki
czemu doradztwo i poradnictwo
mogło posługiwać się teoriami
konstruktywizmu i społecznego
konstruktywizmu w celu głębszego
zrozumienia jednostki

The designations that were being adopted
by companies may find some parallel in
periods and economic and social realities in
the evolution of the function itself

Administration of Personnel - ( in parallel,
the emergence of vocational guidance),
going through Human Relations, in line
with the Human Resources movement (
in parallel the era of career development
theories) , it went through the period of
Human Resource Management,
consequences of the vision of
organizations as open systems and also
of the decrease in labor tensions at the
end of the 1970s – when, following the
collective negotiations of work contracts
and social agreements/adjustments, the
management of people gained a new
dimension – until reaching the logic of
the Development of Human Potential ( in
parallel the assumption of the past, and
the new era of construction, opening a
space for the distinction of vocational /
educational / counseling).

Sformułowania używane przez firmy
odzwierciedlają w pewnej mierze
gospodarczą i społeczną rzeczywistość
rożnych okresów i zmiany w koncepcji funkcji
Zarządzanie personelem (powiązane z
pojawieniem się doradztwa zawodowego),
przekształcające się w Human Relations
(stosunki międzyludzkie), wraz z ruchem
Zasobów Ludzkich (powiązanym z okresem
teorii rozwoju kariery), co prowadzi do okresu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, wskutek
postrzegania organizacji jako systemów
otwartych i obniżenia się napięć
pracowniczych pod koniec lat 70., gdy po
zbiorowych negocjacjach w sprawie umów
o pracę i ugód/dostosowań społecznych
zarządzanie ludźmi zyskało nowy wymiar –
aż do powstania logiki Rozwoju Potencjału
Ludzkiego (w powiązaniu z założeniami z
przeszłości i nową erą konstruowania
tworzącą przestrzeń do wyróżnienia
poradnictwa zawodowego/edukacyjnego).

A new phase, that of a different
rationality

The function of help people widens its
field of action, becoming part of the
strategy of counseling, with specifics and
complexities which work as a means of
attaining the results associated with the
success of the individual

Nowa faza, inna racjonalność

Funkcje pomocowe poszerzają swój
zakres działania, stając się strategią
poradnictwa, które ze swą specyfiką i
złożonościami, dąży do osiągnięcia
wyników powiązanych z powodzeniem
jednostki

The construction phase…
Guidance is not what it once was, nor
can it be. Guidance, in the broadest
sense of the word, has to distinguish
between different levels of action: action
on the informative level relative to the
organization of work, action of a psychopedagogical nature that helps
to
develop competencies and career/life
counseling
Guidance partners with life in that it can
help individuals to become consciously
aware of their own careers, their lifestyle
and their options and can help to
attribute a greater sense of importance
to people’s lives

Faza konstruowania
Doradztwo nie jest, ani nie może być
tym, czym było kiedyś. Trzeba w
nim rozróżniać rozmaite poziomy
działań: działania na poziomie
informacyjnym odnoszące się do
organizacji pracy, działania natury
psychologiczno-pedagogicznej,
które
pomagają
rozwijać
kompetencje, oraz poradnictwo
życia/kariery
Doradztwo wplata się w życie
pomagając jednostkom zbudować
świadomość dotyczącą ich kariery,
stylu życia i dostępnych dla nich
opcji.
W ten sposób może
przyczynić
się
do
nadania
ludzkiemu życiu większej ważności

Understanding career guidance in the 21st
century, we must consider some new and
varied aspects, namely the parameters that
guide its application: examining the
knowledge of new models and techniques
and the working tools available, in order to
provide a richer supportive relationship in a
way that better fits into a society in which
each individual is responsible for their
particular path. Moreover, what we can see
today are social movements around the
world that are probably (history will tell in
time) looking for other methods of
representation and of a significance that can
in some way frame aspirations and hopes
that, even when restrained, do not leave out
the human condition.

Aby zrozumieć doradztwo w 21.
wieku, musimy wziąć pod uwagę
pewne nowe i zróżnicowane
aspekty, a mianowicie parametry
decydujące o jego zastosowaniu:
poznać nowe modele, techniki i
dostępne narzędzia pracy, aby
umożliwić bogatszą relację
wspierającą lepiej pasującą do
społeczeństwa, w którym każda
jednostka odpowiedzialna jest za
swoją własną ścieżkę. Ponadto
jesteśmy obecnie świadkami
ruchów społecznych
powstających na całym świecie,
które zapewne (historia pokaże)
poszukują nowych sposobów
wyobrażania i nadawania
wartości aspiracjom i nadziejom,
które – nawet jeśli mają swoje
ograniczenia – nie porzucają
zainteresowania ludzką kondycją.

In order to help people to survive without
losing the sense of the individuality,
because of that, people need people
well trained, well prepared to help them
to surpass the violence of a society that
put economic and political interests at
the first floor, at the same time put
people at the basement with precarious
conditions, threatening the dignity of the
human. In that sense it is our responsibility
to “squeeze” from theoretical all the
possibilities for training different experts.
For that, it’s clear to me, that we need a
strong and powerful integration of the
theories in turn of guidance and
counseling, the only way to help people
to transform the dream in realities, or, in
other words, to prepare the future of
guidance and counseling, try to give to
individuals a macro-perspective on
community needs, but also a microperspective on its individual needs

Aby pomóc ludziom przetrwać i
zachować poczucie indywidualności
potrzeba dobrze wyszkolonych osób
przygotowanych do wspomagania
innych w odpieraniu przemocy
społeczeństwa stawiającego na
pierwszym planie interesy ekonomiczne i
polityczne i spychającego ludzi na
margines, gdzie niepewne warunki
zagrażają ludzkiej godności.
• naszym obowiązkiem jest „wycisnąć” z
teorii wszystkie możliwości szkolenia
specjalistów.
• potrzebujemy scalenia teorii
doradztwa i poradnictwa, gdyż jedynie
to pomoże ludziom przekształcić
marzenia w rzeczywistość.
• musimy przygotować doradztwo i
poradnictwo przyszłości, które połączy
makroperspektywę potrzeb
społeczności z mikroperspektywą
potrzeb jednostki.

Levels of intervention…
“Life long guidance: discussions,
reflections and considerations” ( Van
Esbroeck, Guichard, Savickas, Janeiro,
Paixão & Taveira, 2011)

Poziomy interwencji
“Poradnictwo całożyciowe: debaty,
refleksje i rozważania” ( Van
Esbroeck, Guichard, Savickas,
Janeiro, Paixão & Taveira, 2011)

Because there are big differences
in the issues that people face and
the competencies that they need
to master them, there are also
important differences in the
interventions that professionals can
provide to them. To help people
design and construct their lives
and careers, three possible levels
of interventions may be
distinguished. But allow me to be
very clear: The levels are related
with specifications, and the level of
competences, so there are no
hierarchy: guidance, education
and counseling are different ways
to deal with vocational
/educational and counseling issues

Ponieważ ludzie borykają się z
różnorodnymi problemami i, aby
sobie z nimi poradzić, potrzebują
zróżnicowanych kompetencji,
znaczne różnice istnieją też między
działaniami, które mogą
zaoferować im specjaliści. Pomoc
ludziom w projektowaniu i
konstruowaniu życia i kariery może
mieć miejsce na trzech różnych
poziomach.
Ale należy postawić sprawę jasno:
Każdy z tych poziomów ma swą
własną specyfikę i wiąże się z
określonymi kompetencjami,
dlatego też nie ma między nimi
hierarchicznych zależności:
doradztwo, edukacja i poradnictwo
do odmienne sposoby radzenia
sobie z kwestiami zawodowymi,
edukacyjnymi i poradniczymi

First level: Information
•

•

•

These interventions help people
construct a clearer idea of
today’s work and jobs, and also
of the curricula and trainings that
prepare for these jobs

Poziom pierwszy: Informacja
•

Te działania pomagają ludziom jaśniej
zrozumieć dzisiejszą pracę i zawody
oraz programy nauczania i szkoleń
przygotowujące do tych zawodów

•

Na tym poziomie działania mają
charakter
przede
wszystkim
edukacyjny

•

Czego trzeba na pierwszym poziomie?
Przygotowania do “myślenia globalnie
i działania lokalnie”: przygotowanie
do poszukiwania informacji

The interventions of this first level
are mainly of educational nature

For this first level what is needed?
Training for “thinking global,
acting local”: prepare trainees
looking for information

Second level:
psychopedagogical
interventions

Poziom drugi: Działania
psychologicznopedagogiczne

•

Their intention is to help clients create
or develop some specific ways to
relate to themselves and to their
various experiences in relation with
some analogous ways to relate to
work activities

•

The core object of these interventions
is about the competencies that are
required to do such or such work
functions, the way that people doing
them have developed these
competencies
For this second level what is needed?
Training for “thinking global, acting
local” (programs of career education)

•

Mają one pomóc klientom w tworzeniu
lub rozwijaniu konkretnych sposobów
postrzegania siebie i swych rozmaitych
doświadczeń oraz analogicznych
sposobów odnoszenia się do działań
związanych z pracą

Działania te nakierowane są przede
wszystkim na kompetencje konieczne
do wykonywania określonych funkcji
zawodowych i sposób rozwijania tych
kompetencji
Czego trzeba na drugim poziomie?
Przygotowania do “myślenia globalnie i
działania lokalnie” (programy edukacji
kariery)

Poziom trzeci: działania
poradnictwa życia i kariery

Third Level: life and career
counseling interventions

•

•

To deal with “knowing how” and
“knowing whom” issues. They only
approach marginally the question
of “knowing why,” that is the
question of a meaningful life, and
more particularly the topic of
work’s integration in a life that
makes sense.
For this third level what is

•

•

needed? Training for thinking

myślenia jako współkonstruktor

as co-constructor
•

LD Counseling

Kwestie “wiedzieć jak” i
“wiedzieć kto”. Jedynie
pobieżnie zajmują się kwestiami
“wiedzieć dlaczego”, tj.
kwestią znaczącego życia, a
dokładniej sensownego
zintegrowania pracy z życiem
Czego potrzeba na trzecim
poziomie? Przygotowania do

•

Poradnictwo w konstruowaniu
życia

Współ-konstruowanie

Co-construction
Co-construction is the ability to achieve
success in a dialogue, success for both
the counselee and the counselor, given
one’s personal standards, within one’s
socio-cultural context; it is the ability to
capitalize strengths or compensate
weakness. Co-construction is based on
an idiographic definition of success, not a
nomothetic one; co-construction is
recognizing that counseling is always
social produced; co-construction
emphasizes that counseling does not only
promote an adaptation to the contexts,
but also involves shaping, that means,
modify the context to suit one self, and,
sometimes selection in order to help
finding a new context that is a better
match to one’s skills, values or goals; coconstruction is facilitate the interaction
with the real world, helping to create, to
invent, to imagine or to discover; coconstruction is a team-work where the
possibilities to analyze, to use and to
design a life shared the same time, the
same space, the same reflection

•

to zdolność osiągnięcia powodzenia w dialogu –
powodzenia z punktu widzenia zarówno
radzącego się jak i doradcy, z uwzględnieniem
osobistych standardów i kontekstu społecznoekonomicznego;

•

zdolność wykorzystania silnych stron i
zrekompensowania słabych.

•

oparte jest na idiograficznej, a nie nomotetycznej
definicji sukcesu;

•

oznacza uznanie, że poradnictwo jest zawsze
wytworem społecznym;

•

podkreśla, że poradnictwo nie tylko skłania do
dostosowania się do kontekstu, ale też zawiera
element kształtowania, czyli modyfikowania
kontekstu tak, aby dopasować go do własnego
ja, a czasem wyboru w celu znalezienia nowego
kontekstu lepiej pasującego do umiejętności,
wartości i celów osoby;

•

oznacza ułatwianie interakcji z rzeczywistym
światem, pomaganie w kreowaniu,
wynajdywaniu, wyobrażaniu lub odkrywaniu;

•

to praca zespołowa, w której możliwości analizy,
wykorzystania i konstruowania życia spotykają się
w tym samym czasie, przestrzeni i namyśle.

Training for co-construction
Co-construction perspective is integrated
into the paradigm of Life- Designing, and,
consequently, counseling interventions are
made around a self construction process.
Life-Designing, require training on reflection
on the self and the environment, training on
receptivity to feedback, and the
imagination of possible selves. The nature of
the changes that are taking place and the
demands of intervention (counseling
process) imply a new training process based
on the intensive study about individual
dialogues and stories, the training of a
dialogue that permit the expression of
emotion, that seek to discover and reveal
one’s own lives, and a training that permit
the identification of the salient elements of
the selves. Training, to be effective, needs to
be learner centered, that means students
must be involved in the design of the
training; training must include different
learning styles, training must aligned with
policies and practices

Przygotowanie do współkonstruowania
Perspektywa współ-konstruowania łączy się z
paradygmatem konstruowania życia, w związku
z czym działania poradnicze skupiają się na
procesie samo-konstruowania.
Konstruowanie życia wymaga przygotowania
do refleksji nad sobą I otoczeniem,
przygotowania do otwartości na informacje
zwrotne oraz wyobrażania sobie możliwych ja.
Natura zachodzących zmian i wymagania
interwencji (procesu poradniczego) wskazują
na konieczność nowego procesu szkolenia
opartego na intensywnym zgłębianiu
indywidualnych dialogów i historii,
przygotowania do dialogu, który umożliwia
wyrażanie emocji, dąży do odkrycia i
wyjawienia życia jednostki, przygotowania
umożliwiającego identyfikację najważniejszych
elementów jaźni. Skuteczne szkolenie musi być
skupione na uczącym się, co oznacza, że
studenci powinni być zaangażowani w
projektowanie swojego kształcenia; w
kształceniu należy brać pod uwagę różne style
uczenia się, a jednocześnie aktualną politykę i
praktyki.

Counseling and dialogues
Counseling is not a singular and
mechanical process, but rather
something which is dependent
on the questions and issues
which arise during the process. It
is here that we find an insistence
of the importance of the
phenomena of multiplicity and
historical conscience, which
cannot be examined outside
looking in to the counseling
process. Recognizing such
multiplicity from the inside
looking out allows for an
observation from a
fundamentally dynamic
perspective, capable of
catching the movements,
alterations and adjustments that
characterize a productive
system

Poradnictwo i dialogi
Poradnictwo to nie odrębny i
mechaniczny proces, a raczej cos,
co zależy od pytań i problemów
pojawiających się w trakcie
procesu. Tu właśnie dostrzegamy
ważność różnorodności i
świadomości historycznej, których
nie sposób rozpatrywać z zewnątrz
czy w oddzieleniu od procesu
poradniczego. Patrząc od środka
można rozpoznać taką
różnorodność i dokonywać jej
oglądu z perspektywy
fundamentalnie dynamicznej,
zdolnej do wychwycenia ruchów,
zmian i dostosowań
charakterystycznych dla systemów
produktywnych.

LD Counseling

What this essentially means is that it is
only possible to face counseling if it is
understood that production and
reception exist systematically within
the process, in the sense that much
of what is designated as production
– dialogue, confrontation – is a way
of receiving as well as, with
consideration to the biunivicity
implied, a way of producing

Poradnictwo
w konstruowaniu życia

Oznacza to, że poradnictwo można
pojąć pod warunkiem zrozumienia,
iż produkcja i recepcja
nieodmiennie współistnieją w tym
samym procesie, w tym sensie, że
biorąc pod uwagę relację jedenna-jeden wiele z tego, co
uznawane jest za produkcję –
dialog, konfrontacja – jest
faktycznie w równym stopniu
sposobem recepcji co i produkcji.

… Dialogues
The story of our lives is the discourse which
represents it; it is conditioned by the
knowledge, understanding and reunderstanding that the individual has of his/her
own story: that which the individual is (or states
to be), that which the individual was (an idea
of having been), that which the individual will
be (that which he may come to be) and above
all else by the conscience that he/she has of
the fact that he/she is always the object of
his/her own narrative
In counseling as a socially produced concept,
the notion of knowledge is not actually an
equivalent to full consciousness or to thinking,
but rather to subjectivity itself: when speaking
about one’s self, one is never objective, no
matter hard one tries. This is where the
counselor’s interest in self-narrative finds its root

… Dialogi
Historia naszego życia to dyskurs, który ją
przedstawia. Warunkowana jest tym,
co jednostka wie i jak rozumie oraz
pojmuje na nowo swoją własną
historię: to, czym jest (lub twierdzi, że
jest), to czym była (idea przeszłości),
to, czym będzie (czym się może stać),
a przede wszystkim świadomością
faktu, że zawsze jest ona
przedmiotem swej własnej narracji
W poradnictwie jako koncepcji
społecznie wytworzonej, pojęcie
wiedzy nie jest właściwie
jednoznaczne z pełną świadomością
lub myśleniem, a raczej z samą
podmiotowością: mówiąc o swoim ja,
osoba nigdy nie jest obiektywna, bez
względu na to, jak bardzo się stara.
Na tym właśnie zasadza się
zainteresowanie doradcy autonarracją

The simple fact that the individual is capable of
responding when asked for a reference, for
example, to an episode in his/her story, is the
evidence that a consciousness of the act did
previously exist: such a position requires act of
memory and that memory verifies the existence
of a previous conscious state making memory
possible. Therefore, when the individual tell us life
stories, the knowledge of that story can only be
“knowing that” the “self-awareness, especially
self-conscious reflection that constructs continuity
across the past, present and future
Revitalizing counseling is the blazing of paths that
cross with a holistic perspective, the inter-link of
cognition/emotion and an inter-disciplinary and
pluri-methodological approach. From that
interjector emerges the body of a bridge
capable of taking us across to the other side; the
idiographic principle is not hindered by
methodological limitations

Już samo to, że jednostka zdolna jest do reakcji,
gdy prosi się ją o nawiązanie do, na
przykład, epizodu w jej historii dowodzi, że
istniała uprzednio świadomość tego aktu:
taka sytuacja wymaga działania pamięci,
a wspomnienie takie potwierdza istnienie
wcześniejszego świadomego stanu
umożliwiającego wspominanie. A zatem,
gdy jednostka opowiada nam historie
życia, wiedza na temat tej historii oznacza
“wiedzenie że” – “samoświadomość”,
szczególnie samoświadomą refleksję, która
konstruuje ciągłość miedzy przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością
Odnowa poradnictwa oznacza wyznaczanie
szlaków, które przecinają się z perspektywą
holistyczną, oznacza powiązanie
poznania/emocji oraz podejście
interdyscyplinarne I wielometodologiczne.
W ten sposób powstaje pomost, którym
możemy przejść na drugą stronę; zasady
idiograficznej nie hamują metodologiczne
ograniczenia

The concept of dialogue, in being complemented
by interindividuality, is a fundamental aspect when
it comes to the positioning of that which forms the
heart of counseling. In the present-day world, in
which that which makes sense is what is followed,
the notion of dialogue becomes theoretically
central for the understanding of the various
situations that bring something to that which we
refer to as life. Any and all semiotic practice, in
being a study of interpretation and meanings,
implies the existence of a dialogue, of a
communication which may or may not in itself be
explanatory, which may or may not be a conscious
or voluntary act, or which even may or may not be
an “object of desire” from the human perspective.
This is because we all know that the individual lives
in a world of individuals and we also know that the
actual concept of the individual does not make
any sense without its correlation to interindividuality
through which each individual has access to the
lives, speeches and dialogues of those with whom
we also exist

Koncepcja dialogu, której towarzyszy
koncepcja międzyjednostkowości, jest kwestią
fundamentalną dla określenia istoty
poradnictwa.
W dzisiejszym świecie, w którym, podąża się za
tym, co zrozumiale, pojęcie dialogu staje się
osią teorii pozwalającej na rozumienie
różnych sytuacji, które wnoszą coś do tego,
co nazywamy życiem.
Wszelka praktyka semiotyczna, zgłębiająca
interpretację i znaczenia, wskazuje na istnienie
dialogu, komunikacji, która może ale nie musi,
wyjaśniać, może, ale nie musi, być aktem
świadomym lub dobrowolnym, może, ale nie
musi, być “przedmiotem pożądania” z
perspektywy człowieka.
Jest tak ponieważ wszyscy wiemy, że
jednostka żyje w świecie jednostek i wiemy
również, że koncepcja jednostki nie ma sensu
jeśli nie wiąże się z międzyjednostkowością,
poprzez którą każda jednostka ma dostęp do
życia, mowy i dialogów tych, z którymi
współistnieje.

The notion of dialogue, as well as
interindividuality, can be understood as a
vector which characterizes any and all
semiotic manifestations, stretching from
the simplest element to the expression
which tends to be more encapsulating
and systematic. This is a reflection of what
happens in the counseling process,
during which dialogue takes on a
fundamental dimension in a life which is
made up of relationships. Essentially,
what is being examined is a tripartite
mediation, (Paul Ricoeur) in referring to
the presentation of literary characters:
referenciality (mediation between man
and the world), communicability
(mediation between man and man) and
self-understanding (mediation between
the individual and him/herself)

Pojęcie dialogu, a także
międzyjednostkowości, można rozumieć
jako wektor charakteryzujący wszelkie
przejawy semiozy, od najprostszego
elementu do wyrażeń, które są
pojemniejsze i systematyczne. Jest to
odzwierciedlenie tego, co zachodzi w
procesie poradniczym, podczas którego
dialog staje się zasadniczym wymiarem
życia złożonego z relacji. Oglądowi
poddane są tu potrójne zapośredniczenia
(Paul Ricoeur) odnoszące się do
przedstawiania postaci literackich:
referencyjność (zapośredniczenie między
człowiekiem a światem),
komunikowalność (zapośredniczenie
między człowiekiem a drugim
człowiekiem) i samorozumienie
(zapośredniczenie między człowiekiem a
nim samym)

Mediation is, in this sense, the
socialization of the individual
and his/her understanding as
part of a picture of transindividuality. One of the
consequences of the
acceptance of a dialogical
principle also permits a view of
counseling as having certain
fundamental characteristics –
empirical reality, which
presents itself as intersubjective
and which accepts models of
reality that, in being
themselves constructs,
promotes the construction of
those same realities

Zapośredniczenie oznacza, w tym
sensie, socjalizację jednostki oraz
jej rozumienie jako część szerszego
obrazu trans-jednostkowości.
Jednym ze skutków przyjęcia
zasady dialogicznej jest koncepcja
poradnictwa wyposażonego w
pewne fundamentalne cechy
– poradnictwa jako
intersubiektywnej rzeczywistości
empirycznej akceptującej modele
rzeczywistości i przyczyniającej się
do tworzenia tych rzeczywistości

The counselor is a co-constructor, a
facilitator that supports the retelling of
the client’s narrative in a way that
allows for an understanding of how the
client interprets and represents reality.
To this end, what is needed is the
creation of a dynamic balance
between aspiration and hopes, critical
judgment and reality and between
personal objectives and society’s
conditions
The co-construction of meaning aims
to transform the client and to help
him/her rewrite his/her own narrative
identity in a way that opens new
possibilities of self-construction, for
example, in the occupational role

Doradca współ-konstruuje nową historię
klienta, wspiera go i ułatwia
opowiedzenie tej historii na nowo tak, aby
można było zrozumieć, jak klient
przedstawia i interpretuje rzeczywistość. W
tym celu niezbędne jest stworzenie
dynamicznej równowagi między
ambicjami, nadziejami, krytycznym
osądem, rzeczywistością, celami
osobistymi i uwarunkowaniami
społecznymi
Współ-konstruowanie znaczenia ma na
celu przeobrażenie klienta i udzielenie mu
pomocy w napisaniu na nowo swej
narracyjnej tożsamości w sposób, który
otwiera nowe możliwości samokonstruowania, na przykład, w roli
zawodowej

Counseling – as a specific process which is
useful to the individual and not as a relationship
with the exterior’s discarding of the individual –
becomes part of the individual story through an
act of communication. Dialogue, as does any
other perceptive act, belongs to this category:
it is something that becomes visible through an
understanding, or indeed even through a lack
of understanding. However, understanding such
dialogue means integrating it into an act of
communication: the counselee tells his/her
stories to the counselor, who may or may not
respond; what is important is the possibility of
responding, the inherent possibility of dialogue.
This process can result in the understanding of
something which had previously been
unknown, of themes which may not necessarily
be self-evident or which may not be readily
available in the introspection of the individual’s
conscious discourse

Poradnictwo – jako specyficzny proces
pomocy jednostce, a nie jako relacja ze
światem zewnętrznym odrzucającym
jednostkę – staje się częścią indywidualnej
historii poprzez akt komunikacji.
Dialog, jak każde działanie perceptywne,
mieści się w tej kategorii: staję się
widoczny w porozumieniu, a nawet w
braku porozumienia.
W dialog taki wpisany jest akt
komunikacji: radzący się opowiada swe
historie doradcy, który reaguje na nie lub
nie; ważna jest sama możliwość reakcji,
nieodłączna możliwość dialogu. Proces
taki może doprowadzić do zrozumienia
czegoś, co wcześniej pozostawało
nieznane, tematów, które niekoniecznie
były oczywiste lub do których nie sposób
było dotrzeć poprzez świadome
wypowiedzi.

Contrary to idealistic philosophy,
dialogism argues that a fully
voiced consciousness is to be
found at the point of contact with
another, equally-voiced
consciousness. This implies that
dialogues needs to genuinely
engage with the context
•

Both systems are grounded in a
narrative conception of the self,
which suggests that narrative
change results from the
elaboration and development
of narrative exceptions to a
client’s core problematic selfnarrative

W przeciwieństwie to filozofii
idealistycznej, dialogiczność
zakłada, że świadomość w
pełni dochodzi do głosu w
kontakcie z inną, równie
wyartykułowaną
świadomością. Sugeruje to, że
dialog musi naprawdę
wpisywać się w kontekst
•

Oba systemy zasadzają się na
narracyjnej koncepcji jaźni, co
sugeruje, że źródłem zmiany
jest opracowanie i rozwój
narracyjnych wyjątków od
zasadniczej auto-narracji
klienta

Life Designing counseling brings to light
the role-play that is the conscience of
the I when working with the stories in
the times and spaces that are referred
to as memory, installing successive
horizons of communication. In laying
down this line of spaces and territories,
a fundamental importance and
contextualizing activity is embodied as
an essential tool for an analytical
understanding of a critical
discernment and, above all, the coconstruction of the conscience of the
I. Such contextualization allows for the
placing of events and people in
specific moments and as part of
passages of time and causalities.
Essentially, this is contextualization, and
serves as ballast for a history that is told
and permits a capturing of the
singularity of the individual, which is
why that same story unravels within the
individual narrative

Poradnictwo w konstruowaniu życia
przywiązuje dużą wagę do
odgrywania ról, tj. świadomości ja
związanej z przepracowywaniem
historii w momentach i przestrzeniach,
które nazywamy pamięcią, co kreśli
nowe horyzonty komunikacji.
Ustalanie tych przestrzeni i obszarów
ma zasadniczą rolę, gdyż staje się
czynnością kontekstualizującą –
istotnym narzędziem analitycznego
rozumienia krytycznego pojmowania,
a przede wszystkim współkonstruowania świadomości ja. W
takiej kontekstualizacji wydarzenia i
osoby umieszcza się w konkretnych
momentach i widzi jako element
przepływu czasu i ciągu przyczynowoskutkowego.
Dzięki takiej kontekstualizacji można
uchwycić wyjątkowość konkretnej
osoby.

Life stories or events are countable and
consciousness representable. Can be retold
because they actually exist. It is a set of
experiences that are made over time which act
as lessons that allow for the development of
knowledge and a variety of ways to relate to
oneself, which is fundamental for the individual
in his/her effort to navigate through the rest of
his/her existence.
Retelling can also be designated by
contextualizing repetitions: the author tells the
counsellor his/her story through a manifestation
of what he/she likes or liked in episodes
engrained in the memory or in the choice of a
hero: this is contextualization based upon
content – to recognize that inside of a fact, of
an event, other things happen . However,
another form of contextualization is important,
namely that which frames the entire life of the
author as an organized discourse; logical and
sequential, painted by the individual’s own
hand. To this end, contextualization not only
displays the inseparability of the consciousness
of the I from the consciousness of the world, but
also has two other functions: to give color to the
story of each one of us and to allow for an
understanding of what is outside of one’s own
story

Historie życia lub wydarzenia są możliwe do
opowiedzenia, a świadomość do
przedstawienia. Można je opowiedzieć na
nowo, gdyż faktycznie istnieją. Jest to zbiór
doświadczeń zgromadzonych z biegiem czasu
i służących jako lekcja, która umożliwia rozwój
wiedzy oraz rozmaitych sposobów odnoszenia
się do samego siebie i daje jednostce
podstawy, na których może ona oprzeć swe
wysiłki kroczenia przez życie.
Opowiadanie wiąże się z kontekstualizującymi
powtórzeniami: autor opowiada doradcy swą
historię poprzez pokazanie, co podoba/ło mu
się w epizodach wrytych w pamięć lub w
wyborze bohatera: jest to kontekstualizacja
oparta na treści – rozpoznanie, że w fakcie, w
wydarzeniu, dzieje się cos jeszcze. Jest jednak
również inna ważna kontekstualizacja: ta,
która nadaje całemu życiu autora ramy
zorganizowanego dyskursu, logiczna i
sekwencyjna, namalowana własną ręką
jednostki. Kontekstualizacja taka nie tylko
ukazuje łączność samo-świadomości ja i
świadomości świata, ale również ma dwie inne
funkcje: nadać barwę historii każdego z nas i
umożliwić zrozumienie tego, co znajduje się
poza naszą własną historią

Essentially, this is the broadening
of the experienced context by
others who from time to time
come into the same orbit as the
author, thereby helping to
capture one’s own singularity
In synthesis, all contextualization
reflects the story which, in being
retold, takes on the
consciousness of the I in a way
that interprets sequentially of the
past

•

Zasadniczo, jest to
poszerzenie doświadczanego
kontekstu dzięki innym, którzy
pojawiają się w orbicie
autora, pomagając mu przez
to pojąć jego własną
jednostkowość

•

Podsumowując, wszelka
kontekstualizacja
odzwierciedla historię, która
w trakcie ponownego
opowiadania przybiera
świadomość ja interpretując
sekwencyjnie przeszłość

Some of these concepts can be
examined as elements which
have the approach of coconstruction in counseling as a
background: linearity, which
varies in its understanding in line
with the culture in which it is
thought about and understood.
..linearity or the present, past and
future as absolute truths or as
things that “are what they are” is
not as simple as it may first
appear. Each individual arranges
time into a line, upon which their
own reference points are
introduced; points which serve as
a basis for that individual’s
construction

Niektóre z tych koncepcji można
rozpatrywać jako elementy oparte na
podejściu współ-konstruowania w
poradnictwie: linearnośc, która różni
się w zależności od kultury, która ją
definiuje i pojmuje. ..linearność – lub
teraźniejszość, przeszłość i przyszłość
jako absolutne prawdy czy też rzeczy,
które “są tym, czym są” – nie jest tak
prosta, jak by się mogło wydawać.
Każdą jednostka układa czas w oś, na
której sytuuje swe własne punkty
odniesienia; punkty te stanowią
podstawę konstruowania się jednostki

Retell a life story, that we can
understand the metamorphosis of
the past as a form of territory that
can be revisited as if it were an
actual space that we are dealing
with in a way that translates into a
fundamental transformation for
the existence of that particular
memory. Life stories give the past
the capacity to assume a place in
our own story as something
inseparable from the
consciousness of the I, “temporally
extended, the grasp of the first
person” (Campbell, 1995), which is
the embodiment of the clearest
manifestation of the recognition of
one’s own self
•

The past as a sign of desire and
of a project, both orientated in
the direction of a future that is
being prepared. In this light, to
return to the past is a way of
outlining our desired future.

Opowiedz historię życia na nowo tak
abyśmy mogli zrozumieć metamorfozę
przeszłości jako miejsca, do którego
można powrócić tak jakby była to
rzeczywista przestrzeń przekształcona
tak, aby zaistniało to konkretne
wspomnienie. Historie życia
umożliwiają przeszłości zajęcie miejsca
w naszej własnej historii jak element
nieodłączny od samo-świadomości ja,
“czasowo poszerzonego zasięgu
pierwszej” (Campbell, 1995), co
stanowi najwyraźniejszą oznakę
rozpoznania samego siebie
•Przeszłość jako znak pragnienia i
planu, skierowanych są ku
przygotowywanej przyszłości. W tym
świetle powrót do przeszłości to
sposób kreślenia pożądanej
przyszłości.

The “moral of the story” : when we
become limited to a world that is
not our own, we begin to function
as a copy that does not relate to
our own universe. This is where
counseling and the method in
which the world it intrinsically
condenses as part of the process
finds its own
• The activity of counseling it not
conceivable without
relationships of understanding
or without a dialogue that has
a scientific side that ought to
be, most importantly, radically
human in its approach.

„Morał opowieści” : gdy
ograniczeni jesteśmy do świata,
który nie jest naszym światem,
zaczynamy funkcjonować jak
kopia, która nie wiąże się z
naszym własnym
wszechświatem. Tu właśnie
pojawia się poradnictwo i jego
metoda…
• Działalność poradnicza
niemożliwa jest bez relacji
zakładającej rozumienie lub
bez dialogu, który zakorzeniony
jest w nauce, ale przede
wszystkim stawia na
człowieczeństwo.

Something which we consider to
be given fact will be
systematically relativized:
namely the mutual
estrangement that exists
between discourses (the false
dichotomy between theory and
practice, the false dichotomy
between career counseling and
personal counseling, to give just
two examples) that inquire in
different ways about the
different methods of considering
the same objects and
relationships that both unite and
distinguish those discourses

Coś, co uznajemy za oczywisty
fakt ulegnie systematycznej
relatywizacji: a mianowicie,
wzajemne wyobcowanie
dyskursów (np. fałszywa
dychotomia teorii i praktyki,
poradnictwa kariery i
poradnictwa osobistego),
które na różne sposoby
dociekają różnych metod
rozważania tych samych
przedmiotów i relacji, które
jednocześnie odróżniają i
jednoczą te dyskursy

Does counseling as a social
activity only interest the
counsellors themselves? NO!
• All theoretical observations
have their historic
grounding, while they await
advances in other
disciplines or the discovery
of new evidence.
• Life coaching?

Czy poradnictwo jako
działanie społeczne
interesuje tylko samych
doradców? NIE!
• Wszystkie teoretyczne
spostrzeżenia mają swoją
historyczną podbudowę,
czeka się na postępy w
innych dyscyplinach i
znalezienie nowych
dowodów.
• Life coaching?

Life Coaching
• Goal = Achievement

• Cel = Osiągnięcie

Develop competencies
and use existing skills to
achieve specific goals

Rozwijanie kompetencji
i wykorzystywanie
istniejących umiejętności
aby osiągnąć konkretne
cele

Method = Skill
Improvement

Metoda = Doskonalenie
umiejętności

Korzenie coachingu
Roots of coaching
• Management
consulting

• Doradztwo z zakresie
zarządzania

• Leadership training

• Kształtowanie zdolności
przywódczych

• Organizational
development

• Rozwój organizacji

Czym nie jest coaching
What coaching is not
• Not advising - because it
concentrates on the client’s
goals and coach is an
equal
• Not counseling – because it
avoids emotional content
• Not therapy – because it
does not draw out past
issues
• Not mentoring – because it
is short term and goal
oriented

•Nie jest radzeniem - bo
koncentruje się na celach klienta, a
coach jest równy klientowi
•Nie jest poradnictwem– bo unika
treści emocjonalnych
•Nie jest terapią– bo nie sięga do
spraw z przeszłości
•Nie jest mentoringiem– bo jest
krótkofalowy i zorientowany na cel

Counseling is a time and a
space for dialogue, speaking
face-to-face about the
importance of intersubjectivity
This is essentially the
construction of meaning in our
relationships with others, which
can help bring to life a
meeting of the principles of
solidarity, social justice and
liberty

Poradnictwo to czas i
przestrzeń dialogu,
rozmawiania twarzą w twarz
o ważności
intersubiektywności
Jest to zasadniczo
konstruowanie znaczenia w
naszych relacjach z innymi,
które może urzeczywistnić
spotkanie zasad
solidarności, sprawiedliwości
społecznej i wolności

The process of interpreting
the life of the other may be
conceptualized reflexively
and dialogically. Hawes
(1998) defines dialogical
reflexivity as “a process of
explicitly turning one’s
critical gaze back on
oneself as well as the
professional, historical, and
cultural discourses that
empower and constrain
one’s capacities to think
and act in the context of a
relationship”

Proces interpretowania życia
innej osoby można
skonceptualizować w
kategoriach refleksyjności i
dialogiczności. Hawes (1998)
definiuje dialogiczną
refleksyjność jako „proces, w
którym osoba jednoznacznie
dokonuje krytycznego oglądu
samej siebie oraz
zawodowych, historycznych i
kulturowych dyskursów, które
wzmacniają lub też
ograniczają jej zdolność do
myślenia i działania w
kontekście relacji”

Put on the table all the discourses
or perspectives that are involved,
so as to promote a multiplicity of
perspectives, and the possibility of
new and emergent ones. After all,
it could be
(1) a counsellogical way of
thinking, “a dialogue-sensitive
anthropocentric thinking”
(Podgórna, 2013); (2) Ongoing
questioning of one’s assumptions
and opening up to the world of
the other through dialogue; (3)
Critical examination of the role of
power; (4) An immersion
experience for advanced
students, so as to promote a
practical, rather than detached,
theoretical, and often stereotyped
view, of the other; (5) Training in
the theoretical and practical
aspects of counseling

Jasno pokaż wszystkie mające zastosowanie
dyskursy i perspektywy, przyczyniając się w
ten sposób do rozmaitości podejść oraz
możliwości pojawienia się nowych.
Może to być:
(1)
Poradoznawczy sposób myślenia,
„antropocentryczne myślenie wrażliwe
na dialog” (Podgórna, 2013);
(2)
nieustanne kwestionowanie własnych
założeń i otwarcie się na świat innej
osoby poprzez dialog;
(3)
Krytyczny ogląd roli władzy;
(4)
Doświadczenie immersyjne dla
zaawansowanych studentów
budujące praktyczny raczej niż
zdystansowany, teoretyczny, często
stereotypowy, sposób postrzegania
innego;
(5)
Szkolenie w zakresie teoretycznych i
praktycznych aspektów poradnictwa

One of the ways to put counseling serving
people, thereby bringing them hope, is to
“feed” counseling with new perspectives,
transforming a merely professional act into a
personal and accessible project with an
added value that integrates the strengths of
science, the arts and the humanities into a
single imaginative way to promote personal
promotion
Counseling should be embraced not only as
a process, but also as an integrator and
promoter of the relationships which lead to
well-being. It is down to the counselor to
clarify how each individual is like everybody
else and perhaps more like some than
others, but never exactly the same as
anybody else
It is down to counseling to find and provide
helpful tools as part of a permanent
dialogue in which each one of us looks for
well-being

Jednym ze sposobów uczynienia z
poradnictwa służby, która daje ludziom
nadzieję, jest “nasycenie” poradnictwa
nowymi perspektywami, przekształcenie
działania jedynie zawodowego w osobisty
projekt o wartości dodanej, która scala
mocne strony nauki, sztuk i humanistyki w
pomysłowy i twórczy sposób wspierania
rozwoju człowieka
Poradnictwo powinno się praktykować nie
tylko jako proces, ale też jako element
scalający i budujący relacje, które
prowadzą do dobrostanu. Zadaniem
doradcy jest wyjaśnienie, jak każda
jednostka jest taka jak inne, może podobna
do niektórych bardziej niż do innych, ale
jednocześnie niedokładnie taka sama jak
ktokolwiek inny
Zadaniem poradnictwa jest znalezienie i
dostarczenie pomocnych narzędzi w
ciągłym dialogu, w którym każdy z nas dąży
do dobrostanu

For the counsellor, as Pierce
states “nothing but
imagination… can ever supply
him an inkling of the truth. He
can stare stupidly at
phenomena, and I add,
because “I don´t know”; but in
the absence of imagination
they will not connect
themselves in any rational
way” .So, apparently, and only
apparently, a disagreement
with Szymborska…because
they start from the same
principle, or first statement “I
don’t know”

W odniesieniu do doradcy
można przytoczyć słowa
Pierce’a: “jedynie
wyobraźnia … może dać
mu jakiekolwiek pojęcie o
prawdzie. Może wpatrywać
się bezrozumnie w zjawiska;”
z powodu, dodałabym, „nie
wiem”, „ale bez wyobraźni
nie połączą się one w
żaden racjonalny sposób”.
Pozornie, ale tylko pozornie,
różni się to od
Szymborskiej…dla obojga
bowiem początkiem jest ta
sama zasada, pierwotne
stwierdzenie „nie wiem”

Counseling should be based on the
consensus of the general knowledge
that it is indeed possible to reach
diversity by looking for the
uniqueness of each individual
In working together, we can
anticipate a future where well-being
could be considered as part of a
real world, belonging to coconstruction acts and integrated on
the road designed for personal
promotion.
For that, counseling needs a touch
of restlessness:
• to define something is to limit it;
• to classify something it to falsify it;
• to fix something into position is to
allow reason to overshadow
imagination;
• definition by erudition is to leave
out feeling.

Poradnictwo powinno opierać się na
powszechnym przyjęciu do
wiadomości, że naprawdę można
osiągnąć różnorodność poprzez
poszukiwanie wyjątkowości każdej
jednostki. Pracując razem możemy
oczekiwać przyszłości, w której
dobrostan uważany będzie za część
rzeczywistego świata, przynależną
aktom współ-konstruowania i scaloną z
drogą ku wspieraniu rozwoju jednostki.
Aby to osiągnąć, poradnictwo musi być
w ciągłym ruchu:
•

zdefiniować oznacza ograniczyć,

•

zaklasyfikować oznacza
zafałszować,

•

ustalić oznacza pozwolić, aby rozum
przyćmił wyobraźnię,

•

zdefiniować erudycyjnie oznacza
pominąć uczucia.

The corner stone of counseling comes
into its own when it is viewed not as a
vehicle of meaning, but rather something
for the understanding of what we want
that meaning to signify.
To that end, the word counseling is in
need of reflection: apparently the word is
translucent and the entire discourse
appears to transmit what is intended, but
it is only when we stop to reflect that we
give the word counseling the space to
shine. This does of course lead to other
horizons worthy of study and inquiry:
counseling as a promoter of
understanding which generates
knowledge; knowledge which generates
development, but not necessarily
wisdom. Why? Because wisdom
demands an actual pursuit of freedom as
a higher expression of liberty

Poradnictwo staje się sobą, gdy
postrzegane jest nie jako nośnik
znaczenia, ale jako coś, co pomaga
nam zrozumieć, co tak naprawdę
chcemy, aby znaczenie to oznaczało.
Aby tak było, należy poddać refleksji samo
słowo „poradnictwo”: słowo to wydaje
się przezroczyste, a cały dyskurs wydaje
się przekazywać to, co zamierzono, ale
dopiero wtedy, gdy zdobywamy się na
refleksję, dajemy słowu „poradnictwo”
możliwość zajaśnienia. Oczywiście
prowadzi to do nowych horyzontów,
które zasługują na badania i
dociekania: poradnictwo jako sposób
na budowanie rozumienia
prowadzącego do wytworzenia wiedzy;
wiedza, która wytwarza rozwój, ale
niekoniecznie mądrość. Dlaczego? Bo
wiedza wymaga faktycznego dążenia
do wolności

After all, throughout the story of
humankind, from the Garden of
Eden to the universal access
provided by the new technologies,
questions of who should know what,
when, and how remain unresolved.
At these uncertain times we live
today, we need to turn our skills to
questions about a society’s
responsibilities for the promotion of
the individual. The search for real
knowledge did not revolve around
information. Rather it was about
finding the essence and purpose for
life

Ostatecznie, przez całą historię
ludzkości, od Edenu do
powszechnego dostępu
umożliwionego przez nowe
technologie, nie znaleziono
jeszcze odpowiedzi na pytanie
kto powinien wiedzieć co, kiedy i
jak. W niepewnych czasach, w
których żyjemy, musimy
wykorzystać nasze umiejętności
w sprawach odpowiedzialności
społeczeństwa za rozwój
jednostki. Poszukiwanie
prawdziwej wiedzy nie skupia się
na informacji. Chodzi raczej o
odnalezienie istoty i celu życia.

Poverty, unemployment, precariousness,
underemployment, are strong words both in
concept, or when transformed into realities. How
change the endings of life stories embodied with
the meanings of those words?
Giving personal meaning to words like prevention;
pay attention to childhood career development;
put in context counseling as a site of coconstruction of life; develop programs to take care
of the future; reframe career intervention (and fit
coaching between education and counseling). At
the end, rebuilt…rebuilt… rebuilt vocational
approaches and turn it them into life design coconstruction.
•
As happen with Socrates, the search for real
knowledge did not revolve around information.
Rather it was about finding the essence and
purpose for life. The role of a counselor is
moving from an exploratory knowledge in a
dialogue with the client to a path of principles
that lead to action, or, using Socrates words,
that lead to virtue, our own and unique virtue

Bieda, bezrobocie, prekariat, zatrudnienie poniżej
kwalifikacji to bolesne słowa i bolesna
rzeczywistość. Jak zmienić zakończenia historii
życia, którym pojęcia te nadają kształt?
Nadawanie osobistych znaczeń słowom takim jak
zapobieganie; poświęcenie uwagi rozwojowi
kariery w dzieciństwie; umiejscowienie
poradnictwa w kontekście jako przestrzeni
współ-konstruowania życia; rozwijanie
programów zajmujących się przyszłością;
stworzenie nowego modelu poradniczych
działań skupionych na karierze (i
umiejscowienie coachingu między edukacją a
poradnictwem). A w końcu przebudowa,
przebudowa i jeszcze raz przebudowa modeli
zawodowych i przekształcenie ich we współkonstruowanie w projektowaniu życia.
•
Tak jak w przypadku Sokratesa, poszukiwanie
prawdziwej wiedzy nie skupia się na informacji.
Chodzi o znalezienie istoty i celu życia. Rola
doradcy ewoluuje od zgłębiania wiedzy w
dialogu z klientem ku ścieżce zasad
prowadzących do działania, lub, jak ujął to
Sokrates, do cnoty – naszej własnej, unikalnej
cnoty

An important means of
fostering counseling is through
the art of explanation and
persuasion – the science of
distinguishing the true from the
false, and the art of
understanding the
consequences and opposites
of every statement
• The mind must employ not
merely the customary subtle
method of debate but also
the more copious
continuous style,
considering, for example,
counsellogy

Ważnym sposobem krzewienia
poradnictwa jest sztuka
wyjaśniania i perswazji –
nauka rozróżniająca
prawdę od fałszu, sztuka
rozumienia skutków i
przeciwieństw każdego
stwierdzenia
• Umysł musi posługiwać się
nie tylko zwyczajową,
subtelną metodą debaty,
ale także obfitszym, bardziej
ciągłym stylem, biorąc pod
uwagę np.
poradoznawstwo

Counseling is related with a
social need, because it is
committed with not ensuring
that we don´t derail the
development of a future
Marie-Curie; it is making sure
that we do not miss the
potential of any worker

Poradnictwo powiązane jest z
potrzebami społecznymi,
gdyż ma na celu nie tylko
zapewnienie, że nie
wypaczymy rozwoju
przyszłej Marii Curie; ale też
zapewnienie, że nie
przegapimy potencjału
żadnego pracownika
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