
Warsztat dla Rodziców 

Rola rodziców w planowaniu kariery zawodowej 

 i podejmowaniu decyzji swoich dzieci 



CO KAŻDY RODZIC POWINIEN WIEDZIEĆ  

O KARIERZE ZAWODOWEJ? 

Rodzice często próbują decydować o przyszłości swoich 

dzieci, nie pytając ich jednak, czego one same chcą.  

Zatem… 

Czy tacy rodzice są gotowi, by stać się odpowiednimi 

uczestnikami procesu podejmowania decyzji dotyczących 

przyszłości zawodowej swoich dzieci? 



Rodzice nastoletniego Tomka rozmawiają ze sobą:  

— Robercie, nasz syn za rok kończy szkołę. Na jakie studia powinien, twoim zdaniem pójść?- pyta 

żona.  

— Myślę, że najlepiej będzie, jeśli wybierze prawo. Zawód prawnika jest prestiżowy i dobrze płatny – 

sugeruje mąż.  

— Myślę, że to dobry wybór. Mógłby też pójść na ekonomię. Nie uważasz, że to też byłoby dobre na 

przyszłość?  

— Tak, to brzmi dobrze: prawnik albo ekonomista. Musimy się nad tym dobrze zastanowić – mówi 

mąż.  

Tomek wchodzi do pokoju. Matka oznajmia:  

— Tomku, twój tata i ja postanowiliśmy, że po skończeniu szkoły powinieneś studiować prawo albo 

ekonomię.  

— Ale ja już wiem, co chcę robić po. liceum ! Postanowiłem studiować fotografię artystyczną. 

Wybrałem już uczelnię.  

— Co?! – rodzice są wstrząśnięci. Wybór syna był dla nich ogromnym zaskoczeniem.  

Pewna historia Tomka… 



Kiedy nastolatki zdają sobie sprawę, że ktoś usiłuje 

narzucić im swoją wolę, mają tendencję do negatywnego 

reagowania i wycofywania się ze współpracy.  

 

Rodzice powinni być gotowi na takie chwile.  



Kiedy tylko jest to możliwe, rodzice powinni również dawać 

wybór, zamiast wskazywać gotowe rozwiązania, bez 

możliwości wzięcia przez dziecko udziału w podejmowaniu 

decyzji.  

Nastolatek musi czuć,  

że sam podejmuje decyzje. 

Szacunek i pewność siebie 



Rodzic, który zachęca, przestaje czynić dziecku negatywne 

uwagi. Kiedy pojawia się problem, korzysta z  metod 

okazujących dziecku szacunek. Ponadto, aby dziecko 

zyskało adekwatną samoocenę i  uwierzyło we własne 

możliwości, rodzic powinien być pierwszym dorosłym, który 

w nie uwierzy. 

Zachęcaj, nie tylko chwal  



Prawo do porażki  

Dziecko zawsze powinno mieć dość przestrzeni na 

poniesienie porażki, ponieważ zarówno dzieci, jak i  dorośli 

czasem je ponoszą. Z  biegiem lat dziecko nauczy się, że 

niepowodzenia i  błędy są częścią życia. Osoba, która nie 

popełnia błędów, nigdy nie dojrzewa i  nie docenia 

prawdziwej wartości życia. Łatwo jest chwalić kogoś, kto 

nieustannie wygrywa, ponieważ wszyscy interesują się 

zwycięzcą, ale to przegrywający jest tym, którego należy 

wesprzeć.  



Dziecko chce, by jego rodzice czuli dumę, gdy odniesie 

sukces, ale czasem potrzebuje bardziej akceptacji 

swoich błędów i niepowodzeń; nie utraci zaufania do 

rodziców, jeśli będą przy nim nawet w takich chwilach. 



Jak przekonać dziecko do współpracy? 

Na zachowanie duży wpływ wywiera pragnienie, by inni ludzie 

traktowali nas poważnie, ponieważ nikt nie lubi czuć się gorszy.  

Zazwyczaj rodzice, by utrzymać swoje przywództwo, wykorzystują 

dwa niewłaściwe sposoby konfrontacji. Pierwszy sposób to 

nadopiekuńczość, wyręczanie dzieci i  uleganie ich żądaniom. 

Drugi sposób to bycie apodyktycznym i  zmuszanie dzieci do 

podporządkowania się decyzjom dorosłych.  

Pozytywny skutek uzyskamy jednak tylko wtedy, jeśli 

dziecko będzie czuło, że jest szanowane przez starszych,  

odpłaci nam wówczas tym samym. 



Tolerancja to bardzo złożone zjawisko. Nie tylko zakłada, 

że szanujemy prawa innych, ale również pomagamy im je 

praktykować. 

Tolerancja 

Kiedy dzieci żyją w tolerancji, uczą się cierpliwości  

Kiedy dzieci żyją wśród pochwał, uczą się je doceniać  

Kiedy dzieci żyją w akceptacji, uczą się kochać  

Kiedy dzieci żyją wśród oklasków, uczą się kochać samych siebie  

Kiedy otacza je uznanie, uczą się, że dobrze jest mieć cel  

Kiedy otacza je hojność, uczą się być hojne  

Kiedy żyją w szczerości, uczą się być szczere  

Kiedy żyją w sprawiedliwości, uczą się być sprawiedliwe  

Kiedy otacza je przyjazna atmosfera, uczą się, że świat jest przyjaznym 

miejscem do życia  

  Nolte (1954) 



Empatia 

Kiedy rodzic próbuje zrozumieć doświadczenia swojego 

dziecka, pomaga mu odczuć, że dostaje ono takie 

wsparcie, jakiego potrzebuje. Teraz dziecko ma kogoś po 

swojej stronie. Gdy rodzice unikają moralizowania, unikają 

wchodzenia w konflikt, unikają prób odwodzenia dzieci od 

ich celów, dzieci wpuszczają ich do swojego świata, 

okazują więcej zaufania. 



Szanuj wybór dziecka  

W  swoich wysiłkach, by pomóc dzieciom, rodzice angażują się 

emocjonalnie, a  cała rodzina często doświadcza sytuacji 

intensywnego napięcia. Edukacyjne i  zawodowe wybory dzieci 

mogą stać się przyczyną kłótni między członkami rodziny. 

Nastolatek często się zniechęca ze względu na taką atmosferę, 

a to może prowadzić do podejmowania błędnych decyzji.  



- nastolatek może negatywnie reagować, kiedy doświadcza 

intensywnego nacisku ze strony rodziny w kwestiach dotyczących 

jego życia prywatnego oraz zawodowego (podjęcie pracy), 

- kiedy jego życzenia są tłumione w celu zaspokojenia woli rodziców,  

- kiedy wybiera szkołę czy uczelnię wyższą stawiającą niskie 

wymagania wobec kandydatów, ponieważ sam siebie nie docenia,  

- kiedy niechętnie wybiera szkołę czy uczelnię z daleka od domu, 

tak by rodzice nie musieli płacić za jego pobyt poza domem albo 

ponieważ czuje, że mogą potrzebować, żeby był blisko. 

Przyczyny podejmowania niewłaściwych 

decyzji przez nastolatka 



Usłysz to, co dziecko ma do powiedzenia 

Wyniki przynosi taktyka otwartej rozmowy. Młody człowiek ma 

wówczas sposobność zaprezentowania własnych opinii, może 

proponować rozwiązania i podejmować decyzje. Jest równie 

ważne, by po rozmowie młody człowiek czuł, że jest to jego 

własna decyzja, a  nie decyzja rodzica. Dzięki temu, jeśli 

napotka jakiekolwiek trudności w  przyszłości, będą one 

wynikać z jego planów, a nie z planów rodziców. Nie będzie 

mógł wówczas obciążyć ich odpowiedzialnością. 



Bądź poinformowany, a może spotkaj 

się ze szkolnym doradcą zawodowym? 

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy uczniom 

w formie indywidualnych  i grupowych porad zawodowych. 

Uwzględnia przy tym ich możliwości psychofizyczne i sytuację 

życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości 

systemu edukacyjnego, współpracuje z rodzicami i 

nauczycielami w procesie doradztwa zawodowego uczniów.  



Szkolny Ośrodek Kariery  

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. 

serdecznie zaprasza do korzystania z usług w zakresie 

doradztwa zawodowego 

(piętro 1) 
 

Doradca zawodowy - Barbara Matusik  



… na zakończenie 

Drogi Rodzicu, 

- wspieraj swoje dziecko w odkrywaniu jego możliwości wtedy łatwiej 

będzie mu podjąć decyzje dotyczące własnej przyszłości, 

- rozmawiaj i słuchaj uważnie swojego dziecka,  

- rozważ z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia 

przez niego decyzji,  

- pomóż w przygotowaniu listy możliwych rozwiązań,  

- zachęć swoje dziecko do przeanalizowania "plusów" i "minusów" 

każdego rozwiązania,  

- pomóż dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie, 

- chwal za aktywność, wspieraj i bądź ze swoim dzieckiem. 

 



Dziękujemy za uwagę 

 

Zespół ds. współpracy z rodzicami 

Rok szkolny 2018/2019 


