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O pierwszych wyborach „kim będę” dziecko mówi już w przedszkolu. Zwykle rzadko to 
się sprawdza, jednak pokazuje, jak ważna dla młodego człowieka jest decyzja, co będzie 
robił w życiu zawodowym. Proces podejmowania decyzji zaczyna się w rodzinie, kiedy 
dziecko obserwuje rodziców i ich stosunek do wykonywanej pracy. Potem rozszerza się 
to na dalsze środowisko rodzinne. Jaki więc rodzice mają wpływ na wybory zawodowe 
swoich dzieci? Co mogą zrobić, aby dziecko wybrało jak najlepiej, zgodnie ze swoimi 
preferencjami?

Jak mądrze wspierać dziecko? Na co zwrócić uwagę?

1. Warto przeprowadzić z dzieckiem tzw. analizę jego 
osiągnięć:

• Przeanalizować możliwości intelektualne dziecka.



• Zastanowić się, czy dziecko jest gotowe na wysiłek 
edukacyjny związany z nauka np. w liceum.

• Zastanowić się, czy dziecko jest gotowe na wysiłek 
edukacyjny związany z nauka

• Warto zwrócić uwagę na oceny dziecka z poszczególnych 
przedmiotów

• Zastanowić się nad kierunkiem, w jakim jest uzdolnione



2. Zainteresowania i pasje.

• Co ogląda w TV, jakie czyta książki?
• Być może ma jakieś szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie, 

np. lubi opiekować się dziećmi, zwierzętami, projektuje sobie 
stroje czy swój pokój.

3. W jakich obszarach zawodowych jest większe 
prawdopodobieństwo, że się sprawdzi np. w pracy.



4. Co jeszcze warto zrobić?

• Pojechać z dzieckiem do wybranych szkół na dzień otwarty i 
sprawdzić, jak dziecko czuje się w danej szkole.
• Dowiedzieć się jak najwięcej o danym zawodzie, jeśli dziecko 

wybrało technikum lub szkołę branżową.
• Zastanowić się wspólnie z dzieckiem, dlaczego wybiera ten, a nie 

inny profil klasy.
• Wybrac sie z dzieckiem do najblizszej Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej I umowic sie na spotkanie z doradca zawodowym



Niemal każdy rodzic ma swoje wyobrażenia związane z 
przyszłością dziecka. Niektórzy z nas wyrażają je wprost, mówiąc 
„Jak to nie pójdziesz do liceum?” lub „Co za głupi pomysł, żeby 
robić sobie rok przerwy po maturze!”. Nie ma nic złego w tym, że 
mamy pewne nadzieje związane z dzieckiem.
Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi doradcami zawodowymi 
dla swoich dzieci. To rodzic najlepiej zna swoje dziecko i dlatego 
może najskuteczniej pomóc mu w rozwijaniu jego pasji, które 
będą spełnieniem w przyszłym życiu zawodowym
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Dziekuje za uwage!


