
„…Bo pójdziesz do pani psycholog”- czyli o roli psychologa szkolnego 

Zapytałam kilka osób o to, co według nich należy do zadań szkolnego psychologa. Odpowiedzi 

były różne. Większość jednak sprowadzała się do radzenia sobie z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze: 

-„To taka pani co siedzi cały dzień zamknięta w swoim pokoiku” 

-„Pamiętam, że do gabinetu psychologa trzeba było iść kiedy się coś przeskrobało” 

-„W mojej szkole tylko raz widziałam panią psycholog- przyszła porozmawiać z naszą klasą 

kiedy ktoś napisał o kimś coś obraźliwego na komunikatorze”. 

-„Psycholog szkolny to chyba najlepsza praca- tak naprawdę nic nie musi robić” 

-„Często na lekcji słyszałem: bo pójdziesz do psychologa- a przecież z moją głową wszystko 

było w porządku”. 

W moim odczuciu w społeczeństwie ciągle jeszcze panuje powszechne przekonanie, że 

psycholog szkolny to taki „straszak na niegrzecznych uczniów”. W pracy zawodowej 

spotkałam się także z różnymi stereotypami dotyczącymi utożsamiania roli psychologa z 

trudnościami natury psychicznej, co według mnie sprawia, że w obawie zarówno uczniowie, 

nauczyciele jak i rodzice niechętnie korzystają z porady psychologicznej w szkole.  

 

Moja subiektywna wizja roli psychologa szkolnego. 

Uważam, że zadaniem psychologa szkolnego jest pośredniczyć pomiędzy uczniami i 

nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, oraz uczniami, rodzicami, nauczycielami a innymi 

instytucjami. Osobiście porównałabym pracę psychologa szkolnego do pracy ratownika 

medycznego, który spotyka się z wieloma różnymi sprawami, jednak często jego zadaniem jest 

rozpoznać problem, a następnie znaleźć specjalistę, który będzie mógł zająć się sprawą, jeśli 

sam nie ma ku temu możliwości. 

W moim rozumieniu psycholog szkolny ma wspierać- nie straszyć, edukować, wskazywać, 

dzielić się wiedzą, wyjaśniać, zatrzymywać się nad problemem kiedy w danym momencie 

nauczyciel nie ma takiej możliwości, pomagać znaleźć rozwiązanie, a także w razie potrzeby 

kierować do odpowiednich instytucji. 



Mam świadomość, że w obecnym roku nie stworzyłam wielu okazji do bliższej wymiany myśli. 

Mam nadzieję, że być może kolejny rok będzie na to szansą. Jeśli mają Państwo jakieś sugestie, 

wskazówki- jestem otwarta. Wierzę, że moja praca jest najbardziej wartościowa kiedy jest 

odpowiedzią na Państwa potrzeby. 

Życzę Państwu wszystkiego dobrego. 
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