
Doradztwo zawodowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej, kierunku studiów, a w konsekwencji 

zawodu i odnalezienie się na rynku pracy jest dla młodego człowieka dużym wyzwaniem.  

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie realizując  m. in. 

zadania  statutowe poradni z zakresu doradztwa zawodowego wspierają ucznia i jego rodziców 

oraz doradców zawodowych szkół powiatu namysłowskiego w rozwiązaniu problemów 

edukacyjno-zawodowych. Coraz trudniej jest właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, 

aby adekwatnie ulokować się na rynku pracy. Nie wystarczy już tylko sama edukacja, wiedza 

i umiejętności, ale potrzeba kierowania swoją karierą. Proces rozwoju umiejętności planowania 

kariery to nie wynik jednorazowej akcji informacyjnej, ale lata intensywnej pracy. Rozwój 

zawodowy człowieka  zaczyna się bardzo wcześnie, od najmłodszych lat kształtowane są nasze 

postawy do pracy, zdolności  i umiejętności, podejmowane są pierwsze decyzje edukacyjne. 

Pierwsze kontakty z doradcą zawodowym wskazane są już w przedszkolu, następnie w szkole 

podstawowej, a na poziomie szkoły ponadpodstawowej odbywa się bardzo intensywna praca 

doradców zawodowych.    

Na terenie Poradni doradcy zawodowi :   

➢ Pomagają  uczniom w określeniu ich zainteresowań, uzdolnień i innych cech istotnych przy 

podejmowaniu decyzji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej.  

➢ Udzielają uczniom i ich rodzicom indywidualnych porad zawodowych w oparciu o informacje 

zebrane z wykorzystaniem takich metod, jak: rozmowa doradcza, wywiad, analiza 

dokumentów, wyniki badań testów psychologicznych i pedagogicznych oraz badań lekarskich.  

➢ Pomagają  młodzieży w określaniu możliwości zawodowych uczniów mających określone 

ograniczenia psychofizyczne i wskazanie  odpowiedniego dla nich rodzaju zatrudnienia, 

udzielanie im informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania zawodu.   

➢ Przygotowują opinię o dopuszczalności do wykonywania zawodu dla uczniów , którzy nie 

ukończyli odpowiedniego wieku do odbycia praktyk zawodowych w ramach szkoły Branżowej 

I Stopnia. 

➢ Udzielają uczniom i ich rodzicom informacji o zawodach, instytucjach kształcących i 

szkolących oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy ( zawody z przyszłością i zawody 

wygasające).   

➢ Prowadzą z uczniami zajęcia grupowe mające na celu lepsze samopoznanie, kształtowanie 

aktywnych postaw oraz umiejętności planowania własnych karier zawodowych.  

➢ Współpracują z instytucjami zewnętrznymi w celu gromadzenia informacji o zawodach, 

drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz sytuacji na rynku pracy.  

➢ Szeroko współpracują  z rodzicami, prowadząc indywidualne konsultacje dla rodziców , 

zebrania z rodzicami uczniów klas VIII, a w razie potrzeby również z maturzystami. 

➢ Współpracują  z doradcami zawodowymi szkół, z Radami Pedagogicznymi.  

➢ Wzbogacają  własny warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach 

organizowanych m.in. przez PODN w Kluczborku, RCRE w Opolu, ORE i KOWEZIU w 

Warszawie.    

➢ W 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie została 

stworzona sieć współpracy i grupa wsparcia dla doradców zawodowych w powiecie 

namysłowskim, której celem jest wsparcie szkolnych doradców zawodowych w ich 

pracy.  



➢ Doradcy zawodowi Poradni systematycznie współpracują  z dyrekcją i doradcami 

zawodowymi szkół ponadpodstawowych powiatu namysłowskiego ( I Liceum 

Ogólnokształcące,  Zespół Szkół Mechanicznych  i Zespół Szkół Rolniczych w  

Namysłowie), a także spoza rejonu (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, Zespół Szkół 

w Tułowicach i Szkoła Rolnicza w Bogdańczowicach).  

➢ Doradcy zawodowi Poradni rokrocznie uczestniczą w „Dniach Otwartych” szkół lokalnego 

rynku edukacyjnego,  w ramach tych spotkań  jest możliwa wymiana informacji z doradcami 

zawodowymi innych szkół powiatu namysłowskiego oraz spoza rejonu. 

➢ Doradcy zawodowi wraz z uczniami biorą aktywny udział w wycieczkach zawodoznawczych 

do namysłowskich zakładów pracy, gdzie młodzież zapoznaje się ze specyfiką pracy. 

Wycieczki odbywają się m.in. do Firmy Velux, DIEHL Controls, Komendy Powiatowej Policji, 

Powiatowej  Straży Pożarnej , Banku Spółdzielczego.  

➢ Doradcy zawodowi namysłowskiej Poradni aktywnie podejmują współpracę z Cechem 

Rzemiosł Różnych,  Centrum Informacji Zawodowej, biorą udział w Targach Edukacyjnych w 

Opolu i w Namysłowie. Dzięki takim przedsięwzięciom systematycznie wzbogacają własny  

warsztat pracy.   
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