
 

Szanowni Rodzice, 

 

Być może zastanawiacie się, jak możecie pomóc swojemu dziecku w wyborze szkoły 

czy ścieżki zawodowej. Na pewno chcecie się podzielić się doświadczeniem oraz uchronić 

dziecko przed nietrafionymi decyzjami. Natomiast z drugiej strony przychodzi refleksja: nie 

chcę narzucać swojego zdania.  

 

 

 

 

 

Młodzi ludzie osobiście pragną, aby rodzice byli z nich dumni i zadowoleni. Zależy 

im na pozytywnej opinii i akceptacji osób najbliższych. Wskazane jest wziąć to pod uwagę, 

że to właśnie Państwo mogą być najlepszymi doradcami własnego dziecka. Macie Państwo tę 

wiedzę, iż obserwujecie swoje dziecko, na co dzień, jak dorasta i jak się rozwija. Jak radzi 

sobie z wyzwaniami, co lubi, a co przychodzi mu z większym wyzwaniem. Przez cały rok, 

każdego dnia. Zapewne często się Państwo zastanawiają co czym pamiętać oraz jakie 

informacje wziąć pod uwagę podczas rozmowy z córką/synem o wyborze przyszłej ścieżki 

zawodowej? Można poszukiwać doradczej wiedzy oraz wsparcia. 

 

 



Kluczowym zagadnieniem jest wskazanie dziecku, że to nie wybór do końca 

życia. 

Najbardziej stresujące dla nastolatków w wyborze szkoły, to obawa, że ich decyzja 

okaże się nietrafiona.  

Co się stanie, jeśli zmieni się ich wizja na życie? Otóż zmieni się i tyle. Nikt nie 

powiedział, że mamy przez całe życie pracować w wyuczonym zawodzie (pomimo, iż na 

początku uważaliśmy to, za świetny wybór).  

Życie to płaszczyzna ciągłych decyzji. Czasem okazjonalny wybór prowadzi nas w 

zupełnie niespodziewane miejsce, ale nie oznacza to, że z założenia ma być to miejsce do nas 

niedopasowane.  

Warto umocnić nastolatka w przekonaniu, że popełnianie błędów jest naturalne, a 

chybiony wybór to nie zawsze droga bez wyjścia. W sytuacji, gdy Państwa córka bądź syn 

stoi przed niezmiernie ważną decyzją, porozmawiajcie o różnych opcjach inspirując się 

poniższymi przykładami: 

Jakie masz marzenia związane z tym wyborem? Co najlepszego się stanie? 

Co  się stanie, jeśli to będzie to nietrafiony wybór? 

Jak myślisz, jakie skutki w rzeczywistości będzie miał dla Ciebie ten wybór? 

Jaki masz plan B? Kiedy po niego sięgniesz? 

Jakie decyzje były dla Ciebie dobre? Co je łączyło, jakie podobieństwa 

zaobserwowałeś? 

Podczas rozmowy warto poruszyć kwestie opowiedzenia o swoich 

doświadczeniach. 

Zarówno młodzież, jak i młodzi dorośli wkraczający w życie zawodowe, często 

poszukują odpowiedzi na pytanie:  Kim mogę być?  (oczekując nazwy danego 

zawodu/stanowiska)  zamiast: Co chcę/mogę robić?  

Istnieje bardzo silna potrzeba określenia siebie poprzez konkretny zawód. Postawa 

taka niesie ze sobą ryzyko trudności w przebranżowieniu się, ponieważ próbując 

„samookreślić się poprzez zawód” możemy pominąć istotnie ważną kluczową kwestię: 

posiadane kompetencje. Każdy zawód wymaga pewnych kompetencji, na które składają się 

trzy elementy: umiejętności, wiedza i postawa. Wiele stanowisk lub prac wykorzystuje bardzo 

podobne zestawy kompetencji. Dzięki temu łatwiej nam być elastycznym i dostrzec nowe 

możliwości. W momencie wyboru szkoły młodzieży powinna przyświecać myśl nie do 

jakiego konkretnego zawodu jest to droga, lecz w co (w jakie kompetencje) chcą/mogą być 

zaopatrzone/zaopatrzeni, jeśli wybiorą tę ścieżkę.  



W rozmowie z dzieckiem wspierające mogą być następujące pytania: 

Jakie umiejętności i wiedzę zdobędziesz w tej szkole? 

Do czego możesz wykorzystać zdobywaną wiedzę i/lub umiejętności? 

Czego chcesz się dowiedzieć, jakie umiejętności rozwinąć? Co Ci w tym pomoże? 

 Dzieci codziennie Państwa obserwują i na pewno mają już wiele przekonań 

dotyczących pracy. Mogą Państwo wzbogacić wiedzę dziecka o zawodach lub stanowiskach, 

z którymi Państwo macie do czynienia. Porozmawiajcie o tym, co się Państwu podoba w 

pracy, którą wykonujecie, oraz jaką drogę trzeba było przebyć, by tym się zajmować.  

Ponadto, jeśli Państwo pracujecie zdalnie, pokażcie dziecku z własnego 

doświadczenia, co robicie, oraz opowiedzcie, z czym się wiąże się wasza praca. Jak ją 

widzicie? jej plusy, a także jakie minusy.  

Dzięki otwartym rozmowom w domu nastolatek zweryfikuje wyobrażenia na temat 

samej pracy, być może też odkryje coś, czego chciałby spróbować.  

Wskazujcie Państwo także  na umiejętności i wiedzę, w tym tę nabytą podczas nauki 

w szkole, jaka może być przydatna na Waszym stanowisku. Dzięki temu dziecko będzie 

widziało praktyczne zastosowanie danego przedmiotu, będzie też miało większą motywację 

do nauki.  Jeśli wiemy dlaczego się czegoś uczymy lub wykonujemy daną rzecz, łatwiej 

przychodzi nam pokonywanie wszelkich trudów z tym związanych. 

Pamiętajcie Państwo, aby o pracy mówić  nie oceniając jej. Zdarzają się sytuacje, że 

zmęczeni wracamy do domu. Państwa dzieci obserwują Wasze postawy, a także słyszą, że 

praca to jedynie obowiązek, który może mu towarzyszyć przez całe życie.  

Zwróćcie Państwo uwagę na różnice pomiędzy typami szkół i krążącymi o nich 

opiniami 

Młodzież wybiera szkołę w dużej mierze na podstawie opinii innych. Na ogół wybory 

padają na placówki, które wzbudzają zaufanie, są polecane przez innych uczniów i znane w 

środowisku. W rezultacie młodzież często kieruje się popularnością danego miejsca lub 

przekonaniami na jego temat, które niekoniecznie są prawdziwe. W przypadku wyboru szkoły 

ponadpodstawowej dotyczy to nie tylko konkretnej placówki, ale i danego jej typu, tzn. czy 

jest to technikum, liceum czy szkoła branżowa.  

 

Te wiadomości mają zasadnicze znaczenie przy wyborze, a równocześnie zawężają 

perspektywę i powodują, że możemy wykluczyć inne rozwiązania. 

 



 Podobnie jest w momencie podejmowania decyzji o dalszej edukacji po szkole 

ponadpodstawowej. 

Mogą się pojawiać przekonania typu:  

• Kierunki techniczne są lepsze niż humanistyczne. 

• Uczelnia państwowa jest lepsza niż uczelnia prywatna. 

• Nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem itp. 

W tym momencie warto zadać pytania: 

Skąd to wiesz? 

Jakie masz dowody na poparcie takiej opinii? 

Poniżej znajdziecie Państwo  ilustracje wskazującą strukturę szkół 

ponadpodstawowych, która może okazać się przydatna, a także pomocna. 

 

 



 

https://www.youtube.com/watch?v=gNfrvORM4IM 

Wskazujcie Państwo rzetelne źródła wiedzy, które poszerzą ich horyzonty. 

Między innymi dlatego, aby: 

• pokazać, że wiele zawodów posiada bardzo podobne zestawy kompetencji, 
• pogłębić wiedzę o rynku pracy, 

• wskazać różnorodne ścieżki kariery oraz zależności między nimi, 
• wyszukiwać zależności między zawodami, a dzięki tej umiejętności łatwiej będzie się 

nam odnaleźć w nieznanej zawodowej rzeczywistości, która zmienia się na naszych 
oczach, 

• wskazać sens i użyteczność przedmiotów szkolnych w danym zawodzie. 

 

 



 

Mam nadzieję, że czujecie się Państwo teraz pewniej.  

Wiecie, na jakie tematy warto w rozmowie z dzieckiem skupić uwagę oraz jakie pytania 
zadawać.  

Dzięki tym wskazówkom będziecie Państwo dla niego najlepszym wsparciem w drodze do 
satysfakcjonującej kariery zawodowej.  

Umożliwi to podjęcie przez nich decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. 

 


