
 Wskazówki dla rodziców młodzieży wybierającej 
szkołę, zawód, pracę... 
 

 
Drodzy Rodzice, pamiętajcie! 

• Nie narzucajcie Swemu dziecku wyborów. Wybierajcie razem z nim, a nie za 
nie. 

• Nie próbujcie kosztem dziecka realizować własnych niespełnionych marzeń, 
możecie mu wyrządzić krzywdę nie do naprawienia. 

• Stwarzajcie dziecku możliwości kreowania własnej rzeczywistości edukacyjno 
– zawodowej. Nie tłamście go, ale i nie bądźcie nadopiekuńczy.  

• Wspólnie zbierajcie oraz przemyślcie informacje o kierunkach kształcenia, 
zawodach, rynku pracy.  

• Nie lekceważcie osób i instytucji, które mogą w tej sprawie pomóc. 
Skonsultujcie się z fachowcami. Wykorzystajcie ich wiedzę i doświadczenie. 

• Nie traćcie dobrego kontaktu z córką lub synem. Są teraz w szczególnie 
trudnym okresie swego życia. Potrzebują Was bardzo. 

• Nie stawajcie się przeciwnikami Swojego dziecka. Zamiast z nim walczyć, 
starajcie się okazać mu troskę oraz stałą gotowość do pomocy. 

  

Co robić? 
• stwarzajcie dziecku maksimum możliwości odkrywania świata, szanse  

na wzbogacanie własnych zainteresowań i umiejętności oraz ustawiczne uczenie 
się poprzez angażowanie w różne prace domowe, wspólne spędzanie czasu 
wolnego, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, motywowanie do 
podejmowania zupełnie nowych działań;  

• zachęcajcie do aktywności oraz doceniajcie osiągnięcia dziecka;  
• wdrażajcie dziecko do samodzielności, odpowiedzialności i wytrwałości w 

dążeniu do celu; 
• wspierajcie dziecko, bądźcie gotowi do pełnienia roli osobistego konsultanta w 

każdej sytuacji; 
• interesujcie się sprawami dziecka, uważnie je słuchajcie i obserwujcie; 
• często rozmawiajcie z dzieckiem, służcie mu radą, nie oceniajcie, nie krytykujcie, 

nie miejcie zawsze ostatniego słowa; 
• posługujcie się słowami, które rozumie, ale wprowadzajcie także nowe, 

wyjaśniając ich sens; 
• zachęcajcie do podejmowania przemyślanych decyzji, jednocześnie uczulajcie na 

konieczność ponoszenia konsekwencji swoich decyzji (zły wybór szkoły i jej 
zmiana to wydłużenie ścieżki edukacyjnej); 

• starajcie się zrozumieć intencje i zachowania dziecka; 
• zwracajcie uwagę dziecku, mówcie „nie", jeżeli jego postępowanie jest 

lekkomyślne, beztroskie.  
 

   Po prostu - mądrze kochajcie!  
 

Życzę powodzenia! Agnieszka Nagodzińska – Bociek, doradca zawodowy  


