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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lęborku jest placówką oświatową, świadczącą
nieodpłatne usługi - swoim zasięgiem obejmuje miasto Lębork i Łeba oraz gminy Cewice,
Nowa Wieś Lęborska i Wicko.
Nadrzędnym celem jest udzielanie dzieciom (od momentu urodzenia do ukończenia szkoły) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
diagnozowania, prowadzenia terapii, udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielania
pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przede wszystkim w następujących formach:
lterapia pedagogiczna,
lterapia logopedyczna,
lterapia psychologiczna,
lterapia integracji sensorycznej SI,
lwczesne wspomaganie rozwoju,
lprowadzenie interwencji kryzysowej,
lporady i konsultacje,
lwarsztaty dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
lgrupy wsparcia.

Poradnia zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem: psychologów (w tym neuropsychologa, surdotyflopsychologa, doradcę
zawodowego), pedagogów (w tym oligofrenopedagogów, surdotyflopedagoga, specjalistów terapii pedagogicznej), logopedę.
Poradnia w latach 2017-2021 realizuje program rządowy “Za życiem” i jest ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym naszego powiatu,
udziela dzieciom i ich rodzicom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Tą
szczególną opieką obejmujemy dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z ukierunkowaniem na dzieci do 3 r.ż.

www.powiat-lebork.com
edukacja@starostwolebork.pl

NASZE ATUTY:
l w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu
lęborskiego” Poradnia zatrudnia doradcę zawodowego-konsultanta powiatowego oraz
opiekuna sieci,
l zakres działań doradcy zawodowego-konsultanta powiatowego:zwiększenie dostępu do
usług doradztwa edukacyjno-zawodowego i zapewnienie wsparcia szkół na poziomie
lokalnym (powiatowym),
l zakres działań opiekuna sieci: prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia z zakresu diagnozowania osobowości zawodowej uczniów i zapewnienie
opieki metodycznej nad siecią,
l w sieci uczestniczą nauczyciele, osoby zajmujące się doradztwem, przedstawiciele innych
instytucji wspierających szkolne doradztwo.

Na poziomie szkół ponadpodstawowych Poradnia oferuje pomoc z zakresu doradztwa
zawodowego.
Realizowane są zajęcia warsztatowe dla uczniów w 4 blokach tematycznych:

1. POZNAWANIE SIEBIE I SWOICH MOŻLIWOŚCI
l wartości związane z pracą,
l umiejętności i określenie ich wpływu na wybór rozwoju zawodowego,
l zainteresowania oraz cechy usposobienia i charakteru (autoanaliza).

2. METODY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY NA RYNKU
PRACY
l
l
l
l

drogi poszukiwania pracy,
działania podejmowane przy poszukiwaniu pracy,
kontakt z pracodawcą i autoprezentacja,
opracowanie własnego planu działania w poszukiwaniu pracy.

3.MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
l stosowanie różnych form komunikacji podczas poszukiwania pracy,
l prezentowanie siebie w różnych sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy,
l poznanie procedur załatwiania różnych spraw związanych

z wyborem zawodu lub miejsca pracy.

4. FILMOWA PREZENTACJA PONAD 100 ZAWODÓW
„Kalejdoskop zawodów”
Filmy zawierają odpowiedzi na pytania:
na czym polega praca w danym zawodzie,
jakie predyspozycje są pożądane w danym zawodzie,
plusy i minusy zawodu,
gdzie zdobywać kwalifikacje do zawodu.
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