
 
 

WYBÓR KIERUNKU  
DALSZEGO KSZTAŁCENIA  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
CO MOŻE ZROBIĆ RODZIC,  

ABY POMÓC SWOJEMU DZIECKU? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rola rodziców w podejmowaniu przez dziecko decyzji  
odnośnie wyboru zawodu i szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej 

jest ogromna. Akceptacja dziecka takim, jakie jest  
(wraz z uznawaniem jego możliwości intelektualnych, cech charakteru, 

temperamentu czy zainteresowań), życzliwa i serdeczna atmosfera  
w domu rodzinnym, a także obserwacja dziecka sprzyjają podejmowaniu 

rozmów nt. przyszłości zawodowej córki / syna. Dobre relacje 
rodzinne i zaangażowana postawa rodziców pomagają dziecku  
w dokonaniu właściwego wyboru. Rodzina odgrywa istotną rolę 

przy wyborze szkoły lub zawodu,  
zaś jej wpływ może być korzystny lub niekorzystny.  

O korzystnym wpływie rodziny można mówić np. w sytuacji,  
kiedy wybór zawodu jest uwarunkowany tradycją rodzinną (dziadkowie 

byli lekarzami, rodzice również, więc i ja zostanę lekarzem).  
Z kolei niekorzystny wpływ ma miejsce wówczas, gdy rodzice, którzy 
często mają ukształtowane poglądy odnośnie tego, jaki zawód ma 
wykonywać dziecko, samodzielnie podejmują decyzje odnoszące się  

do jego przyszłości edukacyjno – zawodowej, co w konsekwencji może 
doprowadzić do pojawienia się w nowej szkole trudności w nauce,  

a w dalszej perspektywie powodować niezadowolenie  
i trudności w pracy zawodowej. 

 
JAK MOŻNA UNIKNĄĆ TEGO BŁĘDU? 

1. należy często rozmawiać z dzieckiem nt. jego planów 
odnośnie dalszego kształcenia; w tych rozmowach należy 
uświadomić mu, że na wybór szkoły i zawodu mogą m.in. 

mieć wpływ następujące czynniki: 
• zainteresowania i hobby dziecka, 

• jego umiejętności i sukcesy, 
• stan zdrowia, 

• odległość miejsca zamieszkania od szkoły (ew. możliwość 
zakwaterowania w internacie, bursie lub u dalszej rodziny), 

• prowadzenie przez rodziców gospodarstwa rolnego  
lub własnej działalności gospodarczej, 

• sytuacja ekonomiczna rodziny  
(i związane z tym ponoszenie wydatków na edukację dziecka), 

• zapotrzebowanie na poszczególne zawody  
na lokalnym rynku pracy; 

2. można wspólnie z dzieckiem poszukiwać informacji  
nt. interesujących je zawodów oraz rozmawiać  

o ich plusach i minusach; 
3. dobrze byłoby umożliwić dziecku spotkania z dorosłymi 

wykonującymi zawody, którymi dziecko szczególnie  
się interesuje (być może jakiś wujek lub ciocia  

są przedstawicielami tych zawodów); 
4. wskazane jest zasugerowanie dziecku rozmów ze starszymi 

koleżankami / kolegami uczącymi się w szkołach 
ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych, w których 

dziecko chciałoby podjąć naukę; 
5. w razie wystąpienia poważnych dylematów zaleca się 

dziecku rozmowę z doradcą zawodowym  
w szkole lub w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

     
Należy pamiętać, że dobre relacje rodzinne i zaangażowana 

postawa rodziców pomagają dziecku w dokonaniu właściwego 
wyboru dalszego kierunku kształcenia. 
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