
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie  

1 
Opracowanie: mgr Małgorzata Suchanek- pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

ROLA RODZICÓW  

W  

WYBORZE DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA SWOJEGO DZIECKA 

 

 

 
I. Wprowadzenie  

 

Nadchodzi chwila, kiedy nastolatek musi podjąć decyzję o wyborze zawodu.  

Ta decyzja będzie miała ogromne znaczenie w jego życiu, gdyż zawód określa miejsce 

jednostki w społeczeństwie, przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory zachowania, 

aspiracje  

i ambicje życiowe.  

Rodzice przywiązują dużą wagę do wyboru zawodu przez ich dziecko. Kierują się w pewnej 

mierze prestiżem społecznym, jaki ludzie przypisują poszczególnym zawodom. Poziom 

aspiracji jest różny. Z reguły jednak pragną, by ich dziecko osiągnęło wyższy stopień 

wykształcenia i wyższą pozycję społeczną niż oni sami.  

 

II. Co należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły?  

 

Różne zawody i specjalności, różne szkoły stawiają kandydatom odmienne wymagania, 

zarówno pod względem warunków zdrowotnych jak i psychicznych i społecznych. Dlatego 

przed wyborem zawodu i drogi kształcenia należy rozważyć:  

 

1. Stan zdrowia i rozwój fizyczny 

 

Przy wyborze dalszej drogi kształcenia i zawodu niezbędne jest ustalenie, czy ogólny 

stan zdrowia dziecka pozwoli sprostać wymaganiom zawodu. Elektromonterowi  

i zegarmistrzowi potrzebny jest dobry wzrok, zdrowe nogi powinien mieć lekarz, dentysta, 

ekspedient, fryzjer, tokarz. Pracownicy budownictwa powinni być odporni na warunki 

atmosferyczne, nauczyciele mieć sprawne narządy głosowe. Wady słuchu będą przeszkodą  

w wyborze zawodu kierowcy, urzędnika, technika budowy instrumentów muzycznych. Praca 

w pyle, z chemikaliami smarami jest na ogół niewskazana przy różnych postaciach uczuleń, 

które coraz częściej dotykają naszą młodzież. Przy skłonnościach do uczuleń skóry 

wykluczona jest praca w zawodzie garbarza, kuśnierza, stolarza, betoniarza, mechanika.  

W tej chwili bardzo rozpowszechnione wśród młodzieży jest płaskostopie. Stanowi 

przeciwwskazanie do tych zawodów, w których praca odbywa się w pozycji stojącej,  

np. tokarz, tkacz, frezer, fryzjer, ekspedientka, kelner. Również boczne skrzywienie kręgosłupa 

utrudnia pracę w pozycji stojącej.  

Niektóre zawody i szkoły stawiają większe wymagania pod względem rozwoju fizycznego. 

Dobry stan fizyczny jest wymagany do pracy w górnictwie i hutnictwie 
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O tym, czy stan fizyczny, stopień sprawności, skłonność do chorób  

są przeciwwskazaniem do obranego zawodu, może decydować tylko lekarz.. Ważne jest, aby 

w przypadku uczniów o słabszym zdrowiu, rodzic porozmawiał z lekarzem. Rozmowa taka 

może dostarczyć cennych informacji o przebytych chorobach, nieprawidłowościach i wadach.  

 

Uczniowie dotknięci wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu powinni być skierowani  

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która pomaga im wybrać zawód. Każde dziecko 

musi dołączyć do podania o przyjęcie do szkoły świadectwo zdrowia.  

 

2. Zdolności 

  

Zdolności mają bardzo duże znaczenie przy wyborze zawodu i drogi kształcenia.  

Są zjawiskiem bardzo złożonym i trudno je zdefiniować. Toczą się dyskusje, w jakim stopniu 

zdolności zależą od czynników wrodzonych, a w jakim wpływa na nie środowisko, 

wychowanie i własna aktywność dziecka. Zdolność ma ścisły związek z nabywanymi w ciągu 

życia wiadomościami i umiejętnościami, które służą jej rozwojowi. W procesie nauczania 

szkolnego, przyswajania wiadomości oraz rozwiązywania zadań, rozwijają się różne formy  

i sposoby myślenia, podnosząc na coraz wyższy poziom ogólną zdolność myślenia. Zdolność 

jest zatem wartościowym dla dziecka trwałym nabytkiem osobowości, ale i bodźcem do jej 

rozwoju.  

 

Ocena zdolności ucznia nie jest sprawą łatwą, szczególnie dla rodziców. Wyniki w nauce nie 

wystarczą. Dwaj uczniowie mogą mieć np. jednakowe oceny z matematyki, ale jednemu na 

rozwiązanie zadania wystarcza kwadrans, a drugi mozoli się nad nim godzinę. Zdolności 

mierzymy więc nie tylko osiągnięciami, ale i włożonym w nie wysiłkiem.  

 

Przed wyborem zawodu i szkoły trzeba się zastanowić, do czego nasze dziecko ma 

uzdolnienia, jakie przedmioty przyswaja łatwiej, jakie trudniej, czy ma uzdolnienia do nauki 

teoretycznej, czy wybierze raczej szkołę zawodową ze względu na uzdolnienia praktyczne. 

Koniecznie też trzeba porozmawiać o zdolnościach dziecka z nauczycielami.  

 

3. Zainteresowania i zamiłowania ucznia 

 

Powodzenie w nauce szkolnej i w pracy zawodowej nie zależy jedynie od zdolności. 

Ważną rolę odgrywa czynnik motywacji - chęć do pracy w przyszłym zawodzie. 

Zainteresowania i zamiłowania są ważnym czynnikiem motywacyjnym, odzwierciedlają 

bowiem uczuciowy stosunek do rzeczywistości. Zainteresowanie bywa określane jako 

"względnie trwała skłonność do wykonywania pewnych czynności dla przyjemności osiąganej 

z samego ich wykonania". Zainteresowania mogą być bezpośrednie lub pośrednie. 

Bezpośrednie jest związane z samym przedmiotem zainteresowania, np. uczeń zbiera rośliny  

i prowadzi zielnik, gdyż sprawia mu to przyjemność. O zainteresowaniu pośrednim mowa jest 

wtedy, gdy uczeń prowadzi zielnik nie dlatego, że go to interesuje, ale by dostać dobry stopień.  

Niektórzy dzielą zainteresowania na czynne i bierne. O biernym możemy mówić wtedy, gdy 

ktoś słucha jedynie sprawozdań sportowych przez radio lub ogląda je w telewizji, czynne zaś 

przejawiają się w uprawianiu jakiejś dyscypliny sportu.  

Zainteresowania mogą się zmieniać w toku życia dziecka. Duży wpływ ma na nie 

wychowanie, środowisko rodzinne, otoczenie. Wiele zainteresowań można zaobserwować  
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w szkole w dobrych postępach w nauce lub podczas uczestnictwa w kołach zainteresowań  

i organizacjach. Rola zainteresowań w późniejszej pracy jest bardzo duża. Ci, którzy swej 

pracy nie lubią, wykonują ją niechętnie, są rozżaleni, nudzą się. Ci natomiast, którzy wybrali 

zawód zgodnie z zamiłowaniem, wykonują go z pasją, są dobrymi pracownikami,  

a wykonywane zajęcie ich uszczęśliwia.  

 

W wieku 15-16 lat nie wszyscy uczniowie mają już trwałe, ukształtowane zainteresowania. 

Jeśli nauka nie sprawia im kłopotów, wskazane byłoby wybranie liceum ogólnokształcącego, 

aby dać nastolatkowi czas na ich wykrystalizowanie.  

 

4. Temperament i charakter 

 

Temperament obejmuje przede wszystkim życie emocjonalne, uczucia człowieka, jego 

ruchy, mimikę, gesty. Chodzi tu o takie cechy, jak: siła reakcji, jej szybkość, trwałość i główne 

przejawy. Cechy temperamentu mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Uczniowi 

ruchliwemu nie doradzimy np. zawodu montera, zegarmistrza, chemika czy kreślarza.  

W zawodach tych będą się czuły osoby spokojne, lubiące ciszę, cierpliwe, staranne. Uczniowie 

lubiący ruch, zmianę, towarzystwo ludzi, będą zadowoleni z zawodu ekspedientki, 

księgowego, pielęgniarki. Jednostki nieopanowane, skłonne do wybuchu i złości, nie powinny 

wybierać pracy, w której ma się do czynienia z ludźmi (np. kelner), a zwłaszcza z chorymi 

(pielęgniarka), czy dziećmi (nauczyciel, wychowawczyni przedszkola). "Zimnej krwi", 

rozwagi, szybkiego refleksu wymaga praca maszynisty kolejowego czy kierowcy 

samochodowego.  

 

Również i cechy charakteru mają duże znaczenie przy wyborze zawodu. Tak więc 

recepcjonistka w hotelu, w przychodni lekarskiej, kelner nie powinni być opryskliwi, 

niecierpliwi. Do zawodu lekarza, nauczyciela, pielęgniarki nie nadają się osoby egoistyczne, 

oschłe.  

 

5. Perspektywy zatrudnienia 

 

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu ważna jest perspektywa znalezienia 

pracy po ukończeniu szkoły. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak będzie wyglądało 

zapotrzebowanie na pracowników za kilka lat, szczególnie w dobie obecnych przeobrażeń 

gospodarczych. W takiej sytuacji bardzo wskazana byłaby wizyta dziecka w Urzędzie Pracy, 

który prowadzi doradztwo zawodowe.  

 

III. Pomoc rodziców w wyborze zawodu przez dziecko powinna skupiać się również 

wokół takich czynników jak: 

 

1. Wyrabianie właściwego stosunku do pracy 

 

W wielu rodzinach o sprawach ważnych dla dziecka decydują rodzice, a później dziwią 

się, że jest mało samodzielne. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji w coraz 

trudniejszych sprawach znacznie ułatwi też decyzję o wyborze zawodu.  

Duże znaczenie ma też wdrażanie dziecka do systematycznej pracy w szkole, do codziennych 

obowiązków. Solidna praca, wiedza bez zaległości daje szansę ucznia na dalsze kształcenie, 

wytrwanie do końca i zdobycie wymarzonego zawodu. Trudno się jednak zacząć uczyć  
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w wieku 15-16 lat, jeśli rodzice nie wdrożyli swego dziecka do systematycznej pracy  

od najmłodszych lat.  

 

2. Kształtowanie zainteresowań 

 

Dom rodzinny ma ogromną rolę do spełnienia w tej dziedzinie. W jednych rodzinach 

czyta się małym dzieciom książeczki, starszym podsuwa się lekturę, dobiera odpowiednie 

programy w telewizji, daje materiał do lepienia, wycinania, rysowania. W innych dziecko jest 

puszczone samopas, biega całymi dniami lub dla "świętego spokoju" sadzane jest przed 

telewizorem i przez kilka godzin ogląda wszystkie programy po kolei.  

Wiele okazji do wyrabiania zainteresowań stwarza wspólny spacer, rozmowy z członkami 

rodziny, znajomymi na temat wykonywanych przez nich zawodów. Wyjazdy z rodzicami, na 

kolonie sprzyjają również poznawaniu nowych kolegów, wymianie doświadczeń i spostrzeżeń. 

Kształtowaniu zainteresowań sprzyja również aktywny udział w pracy kółek, harcerstwie, 

samorządzie.  

Ukształtowane u dziecka szerokie wielostronne zainteresowania oparte o różnorakie 

wiadomości i umiejętności bardzo pomagają, gdy przychodzi czas podjęcia decyzji o wyborze 

zawodu.  

 

IV. Gdzie zdobywać informacje o zawodach?  

 

Gdy zbliża się okres wyboru zawodu, rodzice powinni stwarzać okazje do spotkań  

z różnymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów, niedawnymi absolwentami, którzy 

mogą opowiedzieć o szkołach lub zawodach.  

Telewizja, prasa codzienna donoszą różnych informacji związanych z wyborem zawodu. Dużo 

miejsca temu tematowi poświęca praca młodzieżowa. W każdym numerze "Victora" jest 

prezentowany inny zawód. Bardzo korzystny jest udział w "Dniach otwartych drzwi", które są 

organizowane w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie mają okazję poznać bazę szkoły, 

spotkać się z nauczycielami, uczniami. Oczywiście w szkole gimnazjalnej organizowane są 

zajęcia poświęcone preorientacji zawodowej, spotkania z doradcą zawodowym oraz 

przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Źródłem informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych jest także strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

www.ko.poznan.pl w zakładce rekrutacja/informator/wyszukiwarka szkół.  

 

V. Kto ma decydować o wyborze zawodu?  

 

Bywa tak niekiedy, że rodzice nie chcą wysłuchać dziecka i decydują sami o jego 

przyszłości. Nie mają też racji ci rodzice, którzy mówią: "sam sobie wybieraj, rób, jak chcesz, 

żebyś potem nie miał do mnie pretensji". Szesnastolatek nie jest jeszcze całkowicie dorosły  

i dojrzały do podjęcia tak ważnej decyzji.  

Rodzice powinni aktywnie współuczestniczyć w wyborze zawodu przez dziecko, prowadzić  

z nim na ten temat rozmowy już wcześniej, zachęcać do zdobywania informacji z różnych 

źródeł. Najlepiej jest, gdy decyzja zostaje podjęta wspólnie, gdy rodzice akceptują plany 

dziecka lub ono zgadza się na szkołę, którą proponują rodzice. W razie różnicy zdań rodzice 

muszą rozważyć sprawcę, dociec, co leży u podstaw decyzji syna czy córki. Warto przyjrzeć 

się, czy wybór jest zgodny z zainteresowaniami, czy dziecko nie sugeruje się decyzją koleżanki 

lub kolegi.  

 

http://www.ko.poznan.pl/
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W razie trudności powinni poprosić o pomoc wychowawcę, pedagoga lub zwrócić się  

do poradni. Gdy zachodzi taka potrzeba, przeprowadza się w poradni badania psychologiczno-

pedagogiczne, które pozwalają określić uzdolnienia, zainteresowania, usposobienie ucznia, 

ocenić jego wiadomości.  

Specjaliści z przychodni tylko doradzają, a decyzja należy zawsze do dziecka i jego rodziców.  

  

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku  

ul. Kościuszki 6 

Tel  (063) 278 50 73  lub (063) 289 26 16  

Doradztwo zawodowe prowadzi: 

Pedagog  Teresa Kolińska  

 

 

 


