
1 
 

I       NNNRRR   111///222000111444---222000111555   
                     listopad 2014 

 

 

 

Szczególna rola rodziców w planowaniu 
przyszłości zawodowej ich dzieci jest 
niezaprzeczalna i większość z nich chce mieć 
pewność, że wybory ich pociech będą trafne 
i satysfakcjonujące. 

Czasami nastolatek nie chce się uczyć. Uważa, że 
jest już dorosły, więc sam może decydować 
o swoim życiu. Pozwólmy mu poczuć, że nie 

decydujemy za niego. Warto z nim rozmawiać, 
pytać, jak widzi swoją przyszłość.  
Nie powtarzajmy mu codziennie: „Jak nie 
będziesz się uczyć, nie ukończysz szkoły, nie 
zdasz egzaminu…” 
 
Zachęcamy do lektury pierwszego „Biuletynu dla 
Rodzica” i życzymy przyjemnego odbioru. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opracowanie: Zespół ds. Współpracy z Rodzicami 
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lanowanie kariery zawodowej 

w obecnych czasach jest 

koniecznością, w której jednym 

z podstawowych elementów jest trafny 

wybór dalszej formy kształcenia. Warto 

pamiętać, że narastający problem 

bezrobocia dotyka coraz większą grupę 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 

W związku z tym wybór dalszej drogi 

kształcenia, typu szkoły powinien być jak 

najbardziej przemyślany.  

W procesie podejmowania decyzji należy 

wziąć pod uwagę zarówno osobiste 

predyspozycje i oczekiwania dziecka jak 

również zapotrzebowanie na lokalnym 

rynku pracy.  

Zawód to nie tylko praca, ale przede 

wszystkim sposób na określenie miejsca 

jednostki w społeczeństwie, przyjmowane 

przez nią systemy wartości, wzory 

zachowań, aspiracje i ambicje życiowe. 

Rodzice, jako osoby odpowiedzialne za 

naukę dzieci, często kierują się własnymi 

ambicjami. Pragną, by ich dziecko wybrało 

zawód prestiżowy, najlepiej wiążący się 

z dobrą pozycją społeczną. Warto jednak 

pamiętać, że w procesie podejmowania 

decyzji najważniejsze jest zdanie dziecka 

oraz jego potrzeby i możliwości 

psychofizyczne. 

Obecna sytuacja gospodarcza powoduje, iż 

wybór jednego zawodu jest 

niewystarczający. Uczniowie na pewno 

będą musieli ciągle poszerzać własne 

kwalifikacje. W przeciwnym razie nie będą 

atrakcyjni na rynku pracy. 

 

 

Do czynników trafnego wyboru  

zawodu zaliczamy: 

- dużą samoświadomość, 

- znajomość różnych zawodów, 

- świadomość, jakie ścieżki prowadzą do 

osiągnięcia pełnych kwalifikacji 

w określonym zawodzie. 

 

Aby w odpowiedni sposób wesprzeć 

dziecko powinniśmy pomóc mu w procesie 

zbierania informacji na powyższe punkty. 

Duża samoświadomość pozwoli dziecku na 

poznanie swoich zainteresowań, cech 

osobowości, uzdolnień. Dziecko wie, co 

lubi i za czym nie przepada. Dzięki temu 

łatwiej będzie mogło podjąć decyzję 

o dalszej drodze kształcenia. 

 

Dobra znajomość zawodów to między 

innymi wiedza na temat środowiska pracy, 

zadań i narzędzi wykorzystywanych 

w określonym zawodzie, świadomość 

możliwości zatrudnienia i osiąganych 

zarobków. Wszystko to ułatwia odróżnić 

stereotypowe przekonania od 

rzeczywistych wymagań zawodowych. 

Warto również poznać wszystkie 

możliwości prowadzące do danego 

zawodu. Dziecko zanim podejmie decyzję 

powinno wiedzieć, w jaki sposób może 

zdobyć konkretny zawód, zapoznać się 

z zasadami funkcjonowania określonych 

typów szkół (np. zasady rekrutacji, 

wymagania psychofizyczne, etc.) oraz 

wymogami współczesnego rynku pracy. 

  

P 
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Wpływ rodziców na poziom motywacji uczniów 

Uzdolniony, elokwentny i systematyczny nastolatek to marzenie większości 

rodziców. Co robić jednak, jeżeli tak się nie dzieje? Co począć, kiedy nasze 

dziecko nie uczy się, do szkoły chodzi za karę, a przegląd zeszytów traktuje 

jako osobisty atak? 

 

 

Szanowny Rodzicu!  

O sukcesie w życiu decyduje nie tylko iloraz inteligencji, ale coś o wiele bardziej ważnego, 

mianowicie motywacja do pracy. Badania wskazują, że zdobywanie dobrych stopni w szkole 

nie jest ściśle związane z inteligencją i uzdolnieniami, lecz głównie zależy od czynników 

psychicznych takich jak: wytrwałość, pozytywne nastawienie do otaczającego świata, 

odporność psychiczna na niepowodzenia, umiejętność opanowania strategii nauki oraz 

determinacja odnośnie osiągnięcia celu. Uzdolniony nastolatek, który nie posiada tych cech, 

może mieć gorsze wyniki w szkole niż jego, być może mniej bystry kolega, który je posiada. 

Pozornie nieinteligentny uczeń może nosić potencjał, o które nie podejrzewają go 

nauczyciele, ale kochający rodzic zawsze ma w niego wierzyć i go wspierać.  

 

 

Co robić więc, aby utrzymać kontakt ze swoim dzieckiem i jednocześnie budować 

jego motywację do nauki? 

Nie jest to łatwe zadanie, ale kilka dobrych rad może okazać się czasem 

pomocne. 

 

 

 

Budowanie dobrej komunikacji z nastolatkiem   

 

 

 Nigdy nie traktuj nastolatka z góry. 

 Pamiętaj, że ciągłe krytykowanie rzadko prowadzi do pozytywnych zmian, natomiast na 

pewno tworzy mur pomiędzy tobą a dzieckiem. 

 Szukaj okazji do spokojnego omawiania spornych spraw – ważny jest wybór właściwej 

chwili. 

 Nie rozpoczynaj rozmowy, kiedy jesteś zły. Najpierw ochłoń a potem rozmawiaj. 

 Wyraźnie mów czego oczekujesz i dlaczego. Argument „bo ja tak mówię” nie jest 

przekonywujący. 

 Nie traktuj sprzeczki z nastolatkiem jako sytuacji typu „Ja wygrywam, ty przegrywasz”, 

zostaw miejsce na negocjacje. 

 Nie obawiaj się przyznać, że nie miałeś racji. 

 Postaraj się przypomnieć sobie, co sam czułeś, gdy byłeś nastolatkiem.  
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Budowanie motywacji do nauki 

 
 

 Prezentuj oczekiwania przystające do zdolności i zainteresowań dziecka. 

 Już od wczesnego dzieciństwa chwal ciężka pracę i dobre wykonanie zadania. 

 Ucz, że sukces rodzi się z wysiłku i wytrwałości. Pomóż zrozumieć, że problemy 

pozornie nie do pokonania można często rozwiązać przy odpowiedniej dozie 

czasu i wysiłku, a satysfakcja ze sprostania wyzwaniu wynagradza włożony wysiłek. 

 Wystrzegaj się za wszelką cenę negatywnych porównań do innych osób. 

 Nie wyrażaj rozczarowania odnośnie słabych wyników w nauce – zachęcaj do większych 

starań, zatroszcz się, kiedy to konieczne o dodatkową pomoc. 

 Nie żałuj pochwał, gratuluj małych zwycięstw, doceniaj wysiłki - nawet te nieudane. 

 Nie pozwól swojemu dziecku nabrać zbyt niskiego mniemania o samym sobie. Nie dopuść, 

by wmawiało sobie: „po prostu nie jestem dość inteligentny”. Musisz dodać otuchy 

i przekonać, że jest dość inteligentny. 

 Zrób wszystko, żeby twoje dziecko czuło, że je kochasz i cenisz nie tylko w dobrych chwilach, 

ale i w złych. 

  

 

Szkolny Ośrodek Kariery  
w Zespole Szkół Gastronomicznych 

wspiera uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych 
1 piętro 

 
 

 

 

 

Literatura dla Rodzica,  

czyli co warto przeczytać... 
 

 
 Adele Faber, Elaine Mazlish: "Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby 

z nami rozmawiały". Wydawnictwo: Media Rodzina. 

 Spencer Johnson: "Kto zabrał mój ser?". Wydawnictwo: Studio Emka. 

 Spencer Johnson: "Kto zabrał mój ser? Opowieść dla młodzieży". Wydawnictwo: Studio 

Emka.  

Książki dostępne są  w bibliotece szkolnej.  

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania. 


