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Produkty projektu
► ► Zakończyły się prace nad Podręcznikiem „Jak tworzyć informacje o zawodach
funkcjonujących na rynku pracy?”. Został on wydrukowany i będzie przekazywany
uczestnikom seminariów regionalnych planowanych do realizacji w IV kwartale 2018 r.
Podręcznik znajdą Państwo na stronie projektu: http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/
Podrecznik_INFODORADCA.pdf Zachęcamy do lektury!

Wydarzenia

Podręcznik

PROJEKT PO WER
Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach
oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+

Jak tworzyć informacje o zawodach
funkcjonujących na rynku pracy?

PODRĘCZNIK Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?

●● W dniach 12-14 kwietnia 2018 r. odbyła się
w Warszawie VI Konferencja Dyrektorów Szkół
Branżowych i Centrów Kształcena Praktycznego.
W obradach udział wzięli www.infodoradca.edu.pl
eksperci kluczowi
projektu INFODORADCA+ dr inż. K. Symela i dr inż
I. Woźniak, którzy zaprezentowali przyjęte w projekcie
kompleksowe podejście do tworzenia informacji
o zawodach oraz wartość informacyjną tworzonych
opisów dla szkół branżowych.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODRĘCZNIK

●● W dniu 25 kwietnia w Warszawie, z inicjatywy Instytucji
Zarządzającej – Ministerstwa
Inwestycji
i Rozwoju,
ZASTOSOWANIE
INFORMACJI O ZAWODACH
odbyło się spotkanie
dotyczące
relacji
między
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
projektem INFODORADCA+ oraz Zintegrowanym
Systemem Kwalifikacji, rozwijanym
w ramach
www.psz.praca.gov.pl
projektów prowadzonych
przez Instytut Badań
Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
JAK TWORZYĆ INFORMACJE O ZAWODACH
Edukacyjnych.
W
spotkaniu
uczestniczyli
FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKU PRACY?
przedstawiciele trzech Ministerstw – Inwestycji
i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Krzysztof Symela
Ireneusz Woźniak
Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych
oraz wszystkich partnerów, realizujących
projekt.
ISBN 978-83-7789-485-9
Warszawa 2018
Przedyskutowano oraz uzgodniono zasady współpracy,
zmierzające do zapewnienia spójności działań.
●● Przygotowujemy się do ogłoszenia konkursów na filmy i fotografie o zawodach.
·
·
·
·

skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, pracy/zatrudnienia,
nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do potrzeb rynku pracy.

·
·
·
·
·

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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