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 ► ► ►Trwają prace nad opracowaniem Informacji o Zawodach w ramach III etapu Projektu Infodoradca+ 
Lista zawodów dla których opracowywane są informacje dostępna pod adresem:  
http://www.infodoradca.edu.pl/lista_zawodow.pdf

 ► Na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza 
Infodoradca+. Opublikowanych zostało 237 opisów informacji  
o zawodzie. Docelowo, jeszcze  
w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 
opisów. Zachęcamy do aktywnego 
korzystania z opracowanych 
materiałów. Szczegóły znajdziecie 
Państwo w zakładce NEWSLETTER 
Nr 8/2019 na stronie projektu.  
Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia:  
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-
danych/infodoradca

 ► Ogłoszono nabór wykonawców  na 
usługę opracowania i udostępnienia na 
platformie internetowej zintegrowanej 
ze stroną www projektu INFOdoradca+, 
MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA  
w formie kursu e-learning dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ)  
w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia / Instytucji Rynku Pracy.  
Poradnik multimedialny do samouczenia się opracowany będzie na podstawie 
PODRĘCZNIKA – edycja II zamieszczonego na stronie internetowej Projektu 
pod adresem http://www.infodoradca.edu.pl/pdf/Podrecznik_INFODORADCA.pdf  
Poradnik do samouczenia się będzie zawierał również elementy sprawdzające wiedzę  
i umiejętności, pokazujące całą ścieżkę opracowania opisu informacji o zawodzie na wybranym 
przykładzie. Możliwe będzie po ukończeniu pełnego cyklu szkolenia uzyskanie certyfikatu  
potwierdzającego kompetencje.

 ► Rozstrzygnięto konkursy fotograficzny „Oko na pracę” i filmowy „Kadr na pracę”.

Głównym celem zorganizowanych konkursów było przypomnienie o setkach zawodów i specjalizacji, 
ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji oraz promocja projektu 
Infodoradca+ i jego produktów. Dla portretowanych specjalistów konkursy były szansą na pokazanie 
innym ich kunsztu i techniki, a dla uczestników – okazją do przedstawienia swojego talentu filmowego 
czy fotograficznego. Gala finałowa konkursów odbyła się 12 i 13 grudnia 2018 r. w foyer Teatru Studio 
w Warszawie. W uroczystości wzięli udział uczestnicy konkursów, zaproszeni goście, przedstawiciele 
mediów oraz organizatorzy konkursu. 

Internetowa baza 
informacji o zawodach



Więcej o nas

www.facebook.com/infodoradcaplus http://pbs.pl/youtube/infodordacaplushttp://pbs.pl/linkedin/infodoradcaplus

 ● Kontynuujemy rozpoczęte w grudniu 2018 r. działania promujące produkty projektu. Przygotowujemy 
kolejne 8 seminariów regionalnych z udziałem lokalnych Instytucji Rynku Pracy. 

Zeszłoroczne seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem i były wysoko ocenione przez Uczestników. 
Seminaria regionalne zaplanowane na 2019 rok w ramach 
projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji 
o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą 
nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, 
będą odbywały się w następujących terminach i miastach 
wojewódzkich:

21.02.2019 - Opole, 22.02.2019 - Zielona Góra, 
 26.02.2019 - Gdańsk, 28.02..2019 - Rzeszów,  

07.03.2019 - Katowice, 08.03.2019 - Łódź,  
14.03.2019 - Białystok, 22.03.2019 - Szczecin.

Oprócz zaprezentowania przykładowych produktów 
projektu INFOdoradca+, informacji o zawodach 
seminaria mają na celu przeprowadzenie debaty  
o możliwościach ich wykorzystania w publicznych  
i niepublicznych Instytucjach Rynku Pracy, instytucjach 
szkoleniowych. 
Szczegóły i ramowy program seminariów na stronie projektu. 
Zapraszamy do udziału.

Wydarzenia

Na konkurs wpłynęło 89 filmów. Podczas posiedzenia jury, które odbyło się 
5 grudnia 2018 r. w Warszawie przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Pierwszą 
nagrodę przyznano Adamowi Barwińskiemu 
za film „Projektant krzesła”, drugą 
nagrodę Annie Zoll za film „Kontrolerka 

lotów”, a trzecią nagrodę Mirosławowi Stankowi za film 
„Projektant butów”. Dwie równorzędne nagrody otrzymali: 
Urszula Zawadzka – Wieteska za film „Naprawiacz okularów”  
i Paweł Tomczyk za film „Hafciarka”. Nagrodzone i wyróżnione 
filmy są dostępne na stronie http://kadrnaprace.pl

Na konkurs wpłynęły 333 zdjęcia. Podczas 
posiedzenia jury, które odbyło się 23 listopada 
2018 r. w Warszawie przyznano 3 nagrody  
i 2 wyróżnienia. Pierwszą nagrodę przyznano Wojciechowi 
Radwańskiemu, drugą - Bogdanowi Białczakowi, a trzecią - 
Damianowi Krukowi. Wyróżnienia otrzymali: Tadeusz Koniarz  
i Marcin Maziej. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia są  
dostępne na stronie http://okonaprace.pl

I nagroda
Wojciech Radwański

II nagroda
Bogdan Białczak

III nagroda
Damina Kruk

seminaria planowane w 2019

seminaria zrealizowane w 2018


