Poradnictwo zawodowe w Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie
Działalność z zakresu poradnictwa zawodowego w PPP w Lipnie opiera
się o Rozporządzenie MEN z dnia 7 stycznia 2003 roku o Pomocy
Psychologiczno - Pedagogicznej.
W ramach poradnictwa zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
w/w Rozporządzeniu poradnia realizuje następujące zadania:
1. Pomoc uczniom z dysfunkcjami zdrowotnymi w zaplanowaniu ścieżki
kształcenia i kariery zawodowej.
2. Spotkania z młodzieżą z zakresu informacji szkolnej i zawodowej.

3. Grupowe poradnictwo zawodowe w postaci warsztatów z orientacji
szkolnej i zawodowej szczególnie dla uczniów klas III gimnazjum.
4. Warsztaty samopoznania.
5. Badania sondażowe uczniów szkół gimnazjalnych powiatu lipnowskiego
diagnozujące oczekiwania edukacyjne i zawodowe młodzieży.
6. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
7. Spotkania z nauczycielami mające na celu pomoc szkołom w tworzeniu
wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego.
8. Spotkania z rodzicami zainteresowanymi wyborami edukacyjnymi swoich

dzieci.
9. Warsztaty z orientacji szkolnej i zawodowej dla chętnych nauczycieli.
10.Współpraca z instytucjami świadczącymi usługi z zakresu poradnictwa
zawodowego na terenie powiatu lipnowskiego i poza jego granicami.

Nadrzędnymi celami poradnictwa zawodowego są:
1. Pomoc uczniom w dokonaniu racjonalnej samooceny zainteresowań,
uzdolnień, preferencji i predyspozycji zawodowych.
2. Inspiracja potrzeby konstruowania długofalowych planów życiowych.
3. Aktywizacja do określania i zaplanowania ścieżki kariery zawodowej.
4. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy.
5. Wskazanie konieczności porównania własnych wyborów edukacyjnych i
zawodowych z sytuacją na rynku pracy.
6. Dostarczenie informacji o zawodach, i ścieżkach edukacyjnych.

7. Pomoc uczniom w określeniu typu osobowości zawodowej i właściwego
środowiska pracy.
Zajęcia warsztatowe z orientacji szkolnej i zawodowej zawierają elementy
samopoznania, informacje o ścieżkach kształcenia, wiedzę o zawodach.
W trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym młodzież
uzyskuje pomoc w określeniu własnych zainteresowań, uzdolnień, preferencji i
predyspozycji zawodowych, dokonaniu racjonalnej samooceny własnej osoby
swoich mocnych stron osobowości i tych nad, którymi należy popracować.
Do określenia osobowości zawodowej i profilu predyspozycji i preferencji
zawodowych wykorzystujemy liczne narzędzia diagnostyczne: kwestionariusze,
ankiety, inwentarze, testy psychologiczne i testy dostępne w poradnictwie
zawodowym.
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psychoruchowymi uczestniczyło w indywidualnym doradztwie zawodowym, w
tym dwie osoby skorzystały z możliwości otrzymania tzw. opinii wspierającej
ułatwiającej rozpoczęcie uczniom nauki w wybranej szkole.
Od 2007 roku poradnia prowadzi badania sondażowe diagnozujące
oczekiwania edukacyjne i zawodowe uczniów klas III gimnazjów powiatu
lipnowskiego. W sondażu każdego roku brało udział 800-900 uczniów. Badania

sondażowe prowadzone przez poradnię przyczyniły się w pewnym stopniu do
rozszerzenia oferty edukacyjnej o atrakcyjne kierunki kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych na terenie powiatu lipnowskiego.
Prowadzimy także konsultacje dla nauczycieli i szkolenia z zakresu
metodyki realizowania zajęć grupowych z orientacji szkolnej i zawodowej oraz
warsztatów samopoznania.
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