
        

 
         

 
 
 
 

Nadchodzi szczególny dla wszystkich 
czas rodzinnych spotkań    przy wigilijnym 
stole, pora składania życzeń, rozdawania 

prezentów oraz 
magicznych chwil przy rozświetlonej 

choince. 
Niechaj te chwile zaowocują zachwytem 

nad cudem narodzin, pokojem w 
sercach, zdrowiem, radością i 

odpoczynkiem od codziennych spraw, a 
bożonarodzeniowy nastrój niechaj się udzieli 

także na poświąteczny czas. 
Natomiast Nowy Rok niech przyniesie 

wiele szczęścia. 
Najlepsze życzenia świąteczne i 

noworoczne składają 
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Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 

skierowanie.  Rejestracji   dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  

numerem  (12) 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

19.00 

 

 

 
 

           
 

 

 

 

Za drzwiami gabinetu 

Wywiad psychologiczny 

 

Większość osób ma doświadczenia z wizyt u lekarza. Celowość badan fizykalnych 

wydaje się nam na ogół oczywista. Jak jest w przypadku psychologa ? Badanie 

psychologiczne ma nieco inny charakter niż badanie fizykalne. Psycholog posługuje się 

specjalnie dostosowanymi narzędziami. Diagnoza stawiana jest w oparciu o wywiad, 

obserwację, wyniki zastosowanych prób i testów.  

Pierwszy kontakt z dzieckiem ma zwykle na celu ustalenie, czy zgłaszany przez opiekunów 

problem istotnie wymaga interwencji psychologicznej. Bardzo często dla ustalenia przyczyny 

nieprawidłowości konieczna jest konsultacja u innych specjalistów, np. psychiatry, neurologa, 

audiologa. Dalszym etapem postępowania jest zaplanowanie ewentualnych oddziaływań 

terapeutycznych lub korekcyjnych oraz przekazanie rodzicom i nauczycielom zaleceń do 

pracy z dzieckiem. 

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków, ul. Konfederacka 18  

tel: (12) 266 - 19 - 50 

e-mail:  ppp3krakow@gmail.com 

www: www.poradnia3.krakow.pl 

mailto:ppp3krakow@gmail.com


Rozmowa z dzieckiem pełni kilka bardzo ważnych funkcji, takich jak: nawiązanie kontaktu 

z małym pacjentem, wstępna ocena stanu psychofizycznego oraz poznanie przekonań dziecka 

na temat przyczyn wizyty w gabinecie psychologa. Nawiązanie kontaktu często bywa 

niełatwym zadaniem. Dziecko może uważać, że było niegrzeczne, a spotkanie z 

psychologiem jest karą. Mali pacjenci, którzy np. na skutek nieprzyjemnych doświadczeń 

obawiają się wizyty u lekarza mogą przenosić swoje lęki na kontakt z psychologiem, 

szczególnie jeśli usłyszą od opiekunów, że celem spotkania ma być „badanie 

psychologiczne”. Bardzo ważne jest więc odpowiednie przygotowanie dziecka do takiej 

wizyty. Młodszemu dziecku można powiedzieć po prostu, że spotka się z miłą panią, która z 

nim porozmawia, pobawi się lub poprosi o narysowanie jakiegoś obrazka. Starsze może 

usłyszeć, że psycholog to taka osoba, która pomaga dzieciom i rodzicom uporać się z różnymi 

problemami.  

Rozmowa z dzieckiem musi być oczywiście dostosowana do jego stanu psychofizycznego 

oraz poziomu rozwoju. Pierwsze pytania służą zwykle nawiązaniu kontaktu oraz obniżeniu 

napięcia. Psycholog może zapytać np. o ulubioną zabawkę dziecka, o to co lubi robić po 

powrocie z przedszkola, czy ma kolegów i w co lubi się z nimi bawić. Dalsza rozmowa 

dotyczy zwykle relacji dziecka z rodzicami i rodzeństwem. Bardzo ważnym aspektem 

spotkania jest obserwacja, która jest nieodłącznym elementem każdego kontaktu z pacjentem. 

Ważnych informacji dostarcza wygląd dziecka, postawa ciała, zachowanie, kontakt 

wzrokowy, sposób wypowiadania się. Wzrost napięcia w określonym momencie rozmowy 

może sugerować trudności w tym właśnie obszarze. Dzieci, szczególnie nieco starsze mają 

zwykle silne poczucie lojalności wobec swojej rodziny mogą więc obawiać się ujawnienia  

niektórych faktów, które mogłyby stawiać rodziców w niekorzystnym świetle. Ma to 

szczególne znaczenie wtedy, gdy problemy dziecka mają bezpośrednią przyczynę w 

zaburzeniach funkcjonowania rodziny, takich jak alkoholizm, przemoc, poważne konflikty 

małżeńskie.  

           



Nie mniej ważnym elementem konsultacji psychologicznej jest rozmowa z rodzicami. Ma 

ona szczególne znaczenie w przypadku dzieci, z którymi z powodu wieku lub występujących 

zaburzeń kontakt werbalny jest niemożliwy. Podstawowym celem wywiadu jest ustalenie 

aktualnych trudności oraz ich wpływu na funkcjonowanie całej rodziny, a także oczekiwań 

rodziców i ich stosunku do sytuacji, w jakiej się znaleźli. Istotne dla zdiagnozowania 

istniejącego problemu są także fakty dotyczące dotychczasowego rozwoju i funkcjonowania 

dziecka, takie jak: przebieg ciąży i porodu, stan dziecka po urodzeniu, wiek, w jakim dziecko 

nabywało określone umiejętności, występowanie trudności adaptacyjnych itp.   

Na podstawie informacji uzyskanej od dziecka i rodziców psycholog może zdecydować, 

czy zgłaszany problem rzeczywiście wymaga interwencji psychologicznej oraz w jakim 

kierunku powinny pójść dalsze badania. Zazwyczaj sama rozmowa nie wystarcza do 

postawienia diagnozy i konieczne jest sięgnięcie po inne metody diagnostyczne, a czasami 

także konsultacja innego specjalisty.  

 

KATARZYNA  MIGDAŁ 

PSYCHOLOG, PEDAGOG 
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