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kierunki pracy poradniczej z rodzinami dzieci zdolnych
Guidelines for counselling work with families of gifted children
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Abstract. Counseling directed at gifted youth has enjoyed great interest in recent years. This 
article highlights the need to include parents into counseling activities. The author discusses key 
directions of counseling work with families raising talented daughters and sons. 
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Streszczenie. Zagadnienie poradnictwa skierowanego do dzieci i młodzieży zdolnej cieszy 
się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem teoretyków i praktyków. Intencją ni-
niejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględnienia w działalności poradniczej 
działań adresowanych do rodziców. W kolejnych częściach tekstu omówiono kluczowe kierunki 
pracy poradniczej z rodzinami wychowującymi zdolne córki i synów.

Wprowadzenie
W ostatnich latach wyraźnie rośnie zapotrzebowanie na usługi poradnicze kiero-
wane do dzieci i młodzieży zdolnej oraz ich rodzin. Za prowadzeniem pracy po-
radniczej z tą grupą poradobiorców przemawiają liczne argumenty. Jest nim dziś 
już nie tylko zróżnicowanie wynikające z rodzaju zdolności przejawianych przez 
dziewczęta i chłopców, którzy wymagają zindywidualizowanych działań wspiera-
jących, lecz także szereg innych przesłanek. Problematyka rozwoju potencjałów 
zdolnościowych dzieci i nastolatków analizowana jest w coraz szerszej perspekty-
wie. Wymienić tu należy chociażby kwestię zaniżonych osiągnięć (Dyrda 2012; Reis, 
McCoach 2000), rozwoju asynchronicznego (Piechowski 2015; Reis, Renzulli 2004), 
ról płciowych (Freeman, Garces-Bascal 2015; Silverman, Miller 2009), „podwójnej 
wyjątkowości” (Foley-Nicpon, Assouline, Colangelo 2013; Lupart, Toy 2009), czy 
pochodzenia ze środowisk defaworyzowanych, w szczególności ze względu na 
trudną sytuację materialną, przynależność do mniejszości narodowych i etnicz-
nych, ale i rasowych (Worrell 2007), a nawet problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym (J.R. Cross, T.L. Cross 2015). Na wyraźną potrzebę prowadzenia działań 
poradniczych w tym obszarze wskazują także doniesienia badawcze prowadzone 
w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży zdolnej, z których wynika, że rodzi-
ny potrzebują profesjonalnego wsparcia w projektowaniu i prowadzeniu działań 
stymulujących i wspierających rozwój potencjałów zdolnościowych swoich córek 
i synów (Bloom 1985; Morawska, Sanders 2003; Silverman, Golon 2008; Silverman 
2013; Stańczak 2019a). 
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ramy teoretyczne
Podjęcie rozważań dotyczących pracy poradniczej z rodzinami wychowującymi 
dzieci zdolne wymaga wyjaśnienia zastosowanych kategorii pojęciowych. Pierwszą 
z nich jest termin „zdolności”, podlegający nieustannemu redefiniowaniu na grun-
cie różnych dyscyplin naukowych, już nie tylko psychologii i pedagogiki, lecz także 
filozofii, socjologii, a nawet ekonomii. Obserwuje się także wyraźny rozdźwięk mię-
dzy naukowym i potocznym myśleniem o zdolnościach. We współczesnym dys-
kursie dominuje jednak podejście rozwojowe. Franz J. Mönks i Michael W. Katzko 
definiują zdolności jako indywidualny potencjał do uzyskania wysokich lub bar-
dzo wysokich wyników w jednej lub kilku dziedzinach aktywności (2005: 191). Rena  
F. Subotnik, Paula Olszewski-Kubilius oraz Frank C. Worrell postulują, aby zdolno-
ści postrzegać jako proces rozwojowy, w ramach którego dochodzi do transfor-
macji potencjalnego talentu przejawianego w dzieciństwie i młodości w wybitne 
osiągnięcia i innowacyjność w wieku dorosłym (2015: 26). Pogląd o plastycznej 
naturze dziecięcych zdolności znajduje swoje odzwierciedlenie w koncepcjach 
rozwojowych, wśród których na szczególną uwagę zasługują modele opracowa-
ne w pierwszej dekadzie XXI wieku (zintegrowany model rozwoju talentu CMTD 
Franҫoys Gagné, akcjotopowy model Alberta Zieglera, megamodel rozwoju talen-
tów R.F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius oraz F.C. Worrella). Ich autorzy prezentują 
kolejne etapy stopniowych przemian potencjałów zdolnościowych dzieci w dojrza-
łe talenty oraz opisują złożone i zróżnicowane w czasie interakcje, w jakie wchodzą 
ze sobą komponenty tworzące strukturę zdolności. Wśród wewnętrznych czynni-
ków wspierających proces transformacji zdolności badacze uwzględnili obok ich 
rodzaju (ogólne, kierunkowe), także określone cechy psychospołeczne, takie jak 
choćby pewność siebie, motywacja i zaangażowanie w działanie czy kompetencje 
społeczne. Natomiast wśród zewnętrznych – wymieniają oddziaływania środowiska 
rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego, a także szerszy kontekst społeczno-kultu-
rowy, ekonomiczny, polityczny, historyczny. W przywoływanych rozwojowych kon-
cepcjach zdolności uwidacznia się szczególna rola rodziny w procesie transformacji 
zdolności od poziomu potencjalności do poziomu wybitności. 

Drugą z kategorii pojęciowych budującą zakres problematyczny prezentowanego 
artykułu jest „poradnictwo”. W dyskursie poradoznawczym jest ono analizowane 
w ujęciu mikro jako społeczne działanie doradcy podejmowane wobec radzącego 
się lub jako relacja międzyosobowa o charakterze pomocowym; mezo, jako działal-
ność zorganizowana, instytucjonalna; lub makro – jako zjawisko polityczne i ekono-
miczne (Kargulowa 2016). Każda z wymienionych perspektyw odsłania inne aspekty 
działalności poradniczej dla rodzin wychowujących zdolne dzieci. Podjęte rozważa-
nia osadzone zostały jednak w ujęciu poradnictwa w skali mikro. Alicja Kargulowa 
definiuje je jako „działanie zorientowane na pomoc w rozwoju przez udział w roz-
wiązywaniu problemów, jakie jednostka może napotkać w trakcie kontynuowania 
działań, polega na pomocy umożliwiającej pokonanie przeciwności w działaniu” 
(1986: 16). Zdaniem autorki poradnictwo polega na radzeniu, doradzaniu, udziela-
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niu porad i konsultacji, prowadzeniu indywidualnej lub grupowej „łagodnej terapii” 
(2016: 135). 

Należy zauważyć, iż w literaturze poradniczej obok terminu poradnictwo występuje 
również pojęcie doradztwo. Istnieje duża różnorodność w definiowaniu obu tych 
terminów. W wielu przypadkach są one traktowane jako synonimy. Doradztwo za-
kłada jednak relację podmiot – przedmiot między doradcą a osobą radzącą się i jest 
podejmowane z inicjatywy doradcy (Kargulowa 2010; 2016). W takim rozumieniu 
doradztwo realizowane jest w dyrektywnym modelu poradnictwa, czyli instrumen-
talnym sterowaniu radzącym się przez doradcę. Poradnictwo jest zaś relacją pod-
miotową, konstruowaną dzięki refleksyjnemu udziałowi doradcy i radzącego się. 
Wejście w interakcję poradniczą i podjęcie współdziałania z radzącym inicjowane 
jest przez osobę radzącą się. Celem jest tu udzielenie pomocy w rozwiązaniu prob-
lemu lub w poradzeniu sobie z problemem poprzez „refleksyjne przepracowywanie 
problemów, sięganie do ich przyczyn, poszukiwanie różnych sposobów ich rozwią-
zywania, odkrywanie ich znaczenia” (Kargulowa 2010: 11), co powinno prowadzić 
do zmiany radzącego się, do zajścia w nim swoistej transfor macji struktur doświad-
czenia, wiedzy, działania (Kargulowa 2013).

Poradnictwo dla rodzin dzieci zdolnych, będące jednym z rodzajów poradnictwa 
dla osób dorosłych, może być realizowane w modelu dyrektywnym, liberalnym 
lub dialogowym. Współcześnie jednak w poradnictwie skierowanym do dorosłych 
postuluje się odejście od roli nieomylnego doradcy na rzecz partnera, zaś zasad-
niczym celem pracy poradniczej ma być pomoc w rozwiązywaniu problemów i ra-
dzeniu sobie z nimi poprzez rozwijanie refleksyjności, uczenie dostrzegania zmian 
zachodzących w otaczającym świecie wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami 
(Kargulowa 2004). 

Kierunki pracy poradniczej z rodziną dziecka zdolnego 
Potrzeby poradnicze rodzin dotyczyć mogą szeregu zróżnicowanych kwestii. 
W artykule przedstawione zostaną trzy główne obszary problematyczne, które 
winny być przedmiotem pracy poradniczej z rodzinami dzieci i młodzieży zdolnej. 
Pierwszy z nich obejmuje wsparcie udzielane rodzicom w dookreśleniu potencjału 
zdolnościowego ich dziecka. Drugi związany jest z pomocą rodzinie w konstruowa-
niu jego ścieżki kształcenia. Trzeci zaś dotyczy rozwiązywania trudności związanych 
ze społeczno-emocjonalnym rozwojem dziecka.

rozpoznanie potencjału zdolnościowego

Wiele rodzin boryka się z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy ich dziecko rze-
czywiście jest zdolne (Silverman, Golon 2008; Silverman 2013; Stańczak 2019a). 
Wynikają one przede wszystkim z braku rozumienia istoty zdolności dzieci, ale 
także ze społecznych mitów na ich temat. Jeden z nich łączy zdolności z wybit-
nymi osiągnięciami (Reis, Renzulli 2009). Jego funkcjonowanie umacnia praktyka 
identyfikacyjna uczniów zdolnych w szkole, gdzie za kluczowe kryterium włączenia 
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ucznia do grupy zdolnych uważa się jego wysokie wyniki w nauce (Dyrda 2012; 
Freeman 2016). Badania dowodzą, iż wśród rodziców wyraźnie dominuje tendencja 
do postrzegania zdolności własnego dziecka przez pryzmat uzyskiwanych przez 
nie wyników. Brak lub zbyt niski w ocenie rodzica poziom osiągnięć prowadzi do 
kwestionowania zdolności dziecka (Stańczak 2019a). Rodziny nie zawsze są świa-
dome tego, że zdolności przejawiane przez córkę lub syna mogą ujawnić się w róż-
nych okresach życia – zarówno w dzieciństwie, jak i w okresie dojrzewania – każ-
dy bowiem z rodzajów zdolności charakteryzuje się specyficzną ścieżką rozwoju 
z różnymi punktami początkowymi, szczytowymi i końcowymi (Subotnik, Jarvin 
2005; Subotnik, Olszewski-Kubilius, Worrell 2015). Poglądy rodziców na temat isto-
ty zdolności, lecz także te dotyczące specyfiki ich rozwoju rzutują na rozpoznanie 
potencjału dziecka – opóźniając je lub utrudniając. 

Istotna jest tu również kwestia dotycząca tego, kto mógłby dokonać rzetelnej iden-
tyfikacji dziecięcych potencjałów zdolnościowych. Rodzice nie zdają sobie spra-
wę z tego, iż sami stanowią silne ogniowo procesu rozpoznania zdolności córki 
lub syna. Większość matek i ojców jest skarbnicą wiedzy o procesach rozwojo-
wych swoich dzieci, o ich mocnych i słabych stronach. Badania dowodzą, iż rodzi-
ce w większości przypadków poprawnie identyfikują zdolności swoich dzieci (por. 
Łukasiewicz-Wieleba 2018; Silverman 2013; Stańczak 2019a). Oni sami nie ufają 
jednak dokonanym przez siebie odkryciom i poszukują ich potwierdzenia u eksper-
tów (Silverman, Golon 2008; Stańczak 2019a). 

Należy zauważyć, iż nie dla wszystkich rodzin zdiagnozowanie dziecka jako zdol-
nego jest sytuacją łatwą. Czasem wiadomość ta rodzi zaniepokojenie rodziców, 
którzy mogą czuć się nieprzygotowani do udzielenia córce czy synowi odpowied-
niego wsparcia, a nawet przytłoczeni odpowiedzialnością za jej/jego wychowanie. 
Doradca może pomóc pełnym obaw rodzicom w „oswojeniu” zdolności dziecka 
i w przygotowaniu się do pełnienia nowej rodzicielskiej roli.

Konstruowanie ścieżek kształcenia
Ten obszar problematyczny poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci i mło-
dzież zdolną skupia się na tworzeniu optymalnych warunków rozwoju potencjałów 
zdolnościowych. Matki i ojcowie często zadają sobie pytanie o to, kto i jak mógłby 
rozwijać zdolności ich dzieci. 

Zadaniem doradcy jest w pierwszej kolejności uświadomienie rodzicom znacze-
nia wsparcia, jakie oni sami mogą ofiarować swoim dzieciom. Wielu badaczy do-
wodzi, iż oddziaływania rodziny mają największą wagę w początkowych etapach 
transformacji dziecięcych potencjałów (Bloom 1985; Freeman 2013). Benjamin S. 
Bloom i jego współpracownicy (1985) wyróżnili trzy etapy kształcenia wynikające 
z przemiany potencjalnych zdolności w dojrzały talent: 1) wczesny – o charakterze 
rozpoznawczym i swobodnym, przypadający na okres od wczesnego dzieciństwa 
do ok. 10 roku życia; 2) średni – polegający na nabywaniu wiedzy i umiejętności 
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fachowych oraz ustalaniu tożsamości dziedzinowej, między 10 a 14 rokiem życia 
oraz 3) późny – polegający na tworzeniu unikatowego miejsca w dziedzinie lub 
wnoszeniu w nią wkładu, rozpoczynający się ok. 16 roku życia i trwający do ok. 25 
roku życia (Sosniak 1985). Każdy z nich charakteryzuje się zróżnicowanymi działa-
niami ze strony środowiska rodzinnego. Praca poradnicza w tym zakresie zmierzać 
powinna do wskazania rodzicom zadań wynikających z poszczególnych etapów. 
W pierwszej fazie stymulujące i wspierające oddziaływania rodziny wplecione są we 
wspólną zabawę, pielęgnowanie zainteresowań, razem spędzany czas wolny, a na-
wet w zwykłe codzienne czynności podejmowane wespół z dzieckiem. Celem jest 
rozwijanie dziecięcych pasji, umacnianie ich zaangażowania w określone rodzaje 
aktywności powiązane z przejawianym potencjałem zdolnościowym. W kolejnych 
etapach kształcenia talentów wiodącą rolę pełnią nauczyciele/trenerzy. Wsparcie 
oferowane przez środowisko rodzinne sprowadza się zaś do wzmacniania motywa-
cji dziecka, jego wytrwałości w dążeniu do realizacji postawionych celów, rozwijania 
sprzyjających cech psychospołecznych oraz zapewnienia córce lub synowi wsparcia 
organizacyjnego i finansowego koniecznych dla rozwoju jej/jego zdolności (tamże). 
Z badań wynika, iż wiele rodzin podejmuje tego rodzaju aktywności, rzadko jednak 
uświadamia sobie ich wagę i moc sprawczą (Stańczak 2019a). 

Aktywności wzmacniające procesy transformacji potencjałów zdolnościowych dzie-
ci podejmowane w obrębie rodziny winny być z upływem czasu poszerzane o dzia-
łania oferowane przez wyspecjalizowane podmioty edukacyjne. Z jednej strony 
jest to udział w zajęciach organizowanych przez różne instytucje, placówki i oso-
by prywatne, a z drugiej – wsparcie oferowane przez szkołę. Praktyka edukacyjna 
wypracowała szereg rozwiązań adresowanych do dzieci zdolnych, których celem 
może być akceleracja kształcenia, wzbogacenie treści kształcenia i/lub rozwijanie 
potencjału twórczego. Mogą być one realizowane w grupach/klasach/szkołach he-
tero- lub homogenicznych pod względem zdolności (zob. np. Dyrda 2012; Limont 
2010; Stańczak 2009). Inną kwestią jest dostępność owych rozwiązań. Praca dorad-
cy z rodziną dotyczyć tu powinna rozpoznania potrzeb edukacyjnych dziewczynki 
lub chłopca i wyboru najlepszego rozwiązania. Badania pokazują, iż w pierwszych 
fazach rozwoju zdolności dziecka rodziny poszukują możliwości jego specjalistycz-
nego kształcenia w osamotnieniu, działając niejako po omacku (Stańczak 2019a). 
Matki i ojcowie nie czują się kompetentni do konstruowania zindywidualizowanych 
ścieżek kształcenia swoich córek i synów. Jest to jedna z najsilniej odczuwanych 
przez nich trudności (Morawska, Sanders 2003). 

Przedmiotem działań poradniczych powinna być także kwestia współpracy pomię-
dzy środowiskiem domowym a szkolnym i pozaszkolnym. Wspólnota działań rodzi-
ców, nauczycieli, trenerów pozwala na wykorzystanie zasobów tkwiących w każdym 
z tych środowisk, dzięki czemu zwiększa możliwości odkrywania i rozwijania zdol-
ności dzieci (Stańczak 2019b). Celem pracy poradniczej jest tu przede wszystkim 
przezwyciężanie stereotypowych przekonań rodziców na temat ich udziału w pro-
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cesach edukacyjnych realizowanych w szkole oraz przygotowanie ich do aktywne-
go uczestniczenia w nich. 

W obszarze działań poradniczych dla rodzin dotyczących konstruowania dróg 
kształcenia zdolnych dziewcząt i chłopców mieszczą się także problemy związane 
z wyborem ścieżki zawodowej. Dzieci zdolne wymagają nie tylko długoterminowe-
go planowania edukacyjnego, lecz także zawodowego. Przejawiane przez nie zdol-
ności są niezbędnym warunkiem osiągnięcia satysfakcjonującego życia zawodo-
wego, lecz wybory zawodowe są uwarunkowane także innymi zmiennymi, między 
innymi wpływami społecznymi, względami kulturowymi, preferowanymi wartościa-
mi, statusem społeczno-ekonomicznym czy płcią (Muratori, Smith 2015). Nie bez 
znaczenia pozostają tu także zainteresowania. Te zaś u dzieci zdolnych bywają nie 
tylko bardzo szerokie, ale i bardzo zróżnicowane (Limont 2010). Wielość zaintereso-
wań może stanowić utrudnienie dla wyboru drogi edukacyjno-zawodowej. Tę trud-
ność mogą dodatkowo potęgować same zdolności, które predysponują dziecko do 
uzyskiwania w przyszłości wysokich wyników w różnych zawodach (Muratori, Smith 
2015). Praca doradcza z rodziną zmierzać powinna do wzbogacenia wiedzy i roz-
wijania umiejętności rodziców niezbędnych do towarzyszenia dziecku w konstru-
owaniu i rekonstruowaniu drogi zawodowej. W szczególności prowadzić powinna 
do zrozumienia przez nich czynników wpływających na wybory zawodowe córek 
i synów; przygotowania do rozmów o ich planach zawodowych; ukazania wagi sa-
modzielności dziecka w konstruowaniu ścieżki zawodowej; okazywania akceptacji 
kreowanym pomysłom, a także udzielania wsparcia podczas podejmowania decyzji 
dotyczących wyboru szkoły czy udziału w zajęciach dodatkowych, które w konse-
kwencji prowadzą do wyboru zawodu. 

Poradnictwo psychospołeczne

Działania poradnicze w tym zakresie są skierowane na pomoc rodzicom w pozna-
niu i zrozumieniu indywidualnych cech dziecka. Nie ma jednolitego profilu zdolnej 
dziewczynki czy chłopca (Reis, Renzulli 2009), niemniej jednak wieloletnie badania 
pozwoliły na wyodrębnienie pewnych szczególnych cech – poznawczych i pozapo-
znawczych – charakteryzujących dzieci zdolne, które wpływają na ich sposób po-
strzegania świata, myślenia o nim, oceniania go i działania w nim (zob. np. Limont 
2010; Sękowski 2001; Silverman 1990; Webb i in. 2007). Rodzice na ogół nie są 
świadomi tego, iż wiele spośród cech i zachowań przejawianych przez córki i synów 
jest powiązanych z ich specyficznymi zdolnościami. Nie muszą one tworzyć nie-
bezpiecznych kombinacji i nieść większego ryzyka rozwojowego niż w przypadku 
pozostałych dzieci, jednak już samo ich posiadanie stanowi duże wyzwanie zarów-
no dla samego dziecka, jak i jego najbliższego otoczenia – rodzinnego, szkolne-
go, a także rówieśniczego. Jak podkreśla Linda K. Silverman, nawet takie cechy jak 
wyjątkowa spostrzegawczość, idealizm, podwyższona wrażliwość, wysoki poziom 
oceny moralnej znajdują odzwierciedlenie w przebiegu rozwoju emocjonalnego, 
intensyfikując potrzeby zrozumienia, akceptacji, miłości (1990: 16). A to tylko część 
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z wymienianych w literaturze atrybutów dzieci zdolnych. Z badań wynika, że wielu 
rodziców obserwuje trudności w rozwoju emocjonalnym i społecznym swoich zdol-
nych córek i synów (Morawska, Sanders 2003; Silverman 2013). Znajomość specy-
ficznych cech dziecka o określonym potencjale zdolnościowym daje rodzicom szan-
sę na lepsze zrozumienie wielu sytuacji dnia codziennego i sprawniejsze radzenie 
sobie z potencjalnymi trudnościami związanymi z emocjonalnym, lecz i społecznym 
funkcjonowaniem dziecka. Ważnym bowiem polem współpracy rodziny z doradcą 
są relacje rówieśnicze. Część dzieci zdolnych cieszy się uznaniem i sympatią swoich 
kolegów i koleżanek, inne natomiast doświadczają z ich strony braku zrozumienia, 
a nawet odrzucenia. Mając poczucie, że nie pasują do rówieśników, mogą ukrywać 
swoje zdolności, aby się nie wyróżniać (J.R. Cross, T.L. Cross 2015; Sękowski 2001; 
Silverman 1990; Webb i in. 2007). 

Rena F. Subotnik i Linda Jarvin podkreślają, że cechy psychospołeczne jednost-
ki mają znacznie większy udział w transformacji zdolności od poziomu potencjal-
ności do poziomu wybitnych osiągnięć niż dotychczas przypuszczano. Służą jako 
dźwignia dla przejścia na wyższy poziom rozwoju zdolności (2005). Jednak rozwój 
dzieci zdolnych przebiegać może w sposób asynchroniczny. Mogą one wykazywać 
zaawansowany poziom rozwoju w jednym z wymiarów funkcjonowania (zwykle po-
znawczym), a równocześnie typowy dla wieku lub nawet opóźniony poziom rozwo-
ju innych sfer, zwłaszcza emocjonalnej i społecznej (J.R. Cross, T.L. Cross, 2015; Reis, 
Renzulli, 2004). 

Podsumowanie
Środowisko rodzinne stanowi istotny czynnik warunkujący pomyślny rozwój po-
tencjałów zdolnościwowych dzieci. Głównym celem pracy poradniczej z rodzicami 
dziecka zdolnego jest więc wspieranie ich w rozwijaniu dziecięcych potencjalno-
ści. Opisane powyżej obszary współpracy matek i ojców z doradcą nie wyczerpują 
wszystkich z możliwych zagadnień, jakie mogą stać się przedmiotem poradnictwa 
dla rodzin, dotykają jednak kluczowych problemów, z jakimi boryka się większość 
rodziców zdolnych dziewcząt i chłopców (Morawska, Sanders 2003; Silverman, 
Golon 2008; Silverman 2013). Wyróżniono zatem trzy najważniejsze obszary prob-
lematyczne, wokół których powinna koncentrować się praca poradnicza z rodziną. 
Pierwszy z nich wyznaczają potrzeby rodzin związane z dookreśleniem potencja-
łu zdolnościowego dziecka. Celem jest tu przede wszystkim zmiana rodzicielskich 
przekonań dotyczących zdolności i ich rozwoju, a ponadto ukazanie rodzicom ich 
roli w odkrywaniu potencjalności córek i synów, nierzadko też „oswajanie” zdolno-
ści dzieci. Drugi z obszarów działań poradniczych jest odpowiedzią na potrzeby 
matek i ojców pragnących wspierać rozwój potencjałów zdolnościowych swoich 
dzieci. Praca poradnicza z rodzicami zmierza do włączenia w codzienne życie ro-
dziny wielowymiarowych działań sprzyjających rozwojowi zdolności córki lub syna 
oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań edukacyjnych ulokowanych w środo-
wisku szkolnym i pozaszkolnym. Prowadzone poradnictwo edukacyjne powinno 
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być uzupełniane o kwestie związane z wyborem ścieżki zawodowej. Z kolei trzeci 
z obszarów koncentruje się na emocjonalno-społecznym wymiarze rozwoju dzie-
cka zdolnego. Wsparcie udzielane rodzicom przez doradców dotyczy rozpoznawa-
nia potrzeb emocjonalnych i społecznych dziewczynki lub chłopca i prowadzi do 
tworzenia warunków sprzyjających jej/jego optymalnemu rozwojowi.

Opisane w artykule kierunki pracy poradniczej z rodzinami zdolnych dziewcząt 
i chłopców koncentrują się na doświadczanych przez rodziny trudnościach. Efektem 
podejmowanych działań poradniczych nie ma być jednak wyłącznie udzielanie ro-
dzicom pomocy w rozwiązaniu ich problemów. Współpraca rodziców z doradcą 
powinna przyczynić się do zmiany rodzicielskich postaw wobec zdolnych córek i sy-
nów, czyniąc ich bardziej świadomymi rodzicami. 
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