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Zakres prezentacji

System pojęć i struktura modelu informacji o zawodzie

Metodologia tworzenia informacji o zawodach

Geneza projektu INFOdoradca+, cele, grupa docelowa, 

zadania

Rezultaty projektu i możliwości praktycznego wykorzystania 

opisów informacji o zawodach



Kliknij, aby edytować styl

Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja 

informacji o zawodach 

oraz jej upowszechnianie za pomocą 

nowoczesnych narzędzi komunikacji 

INFOdoradca+

NR PROJEKTU: POWR.02.04.00-00-0060-00/16-00

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Geneza projektu INFODORADCA+

Kontynuacja wcześniejszych działań dotyczących standardów 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w tym zwłaszcza:

 Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji 

zawodowych wymaganych przez pracodawców 

(PO KL 2011-2013).

 „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów 

kwalifikacji zawodowych” (RZL 2006-2007).

Potrzeby instytucji rynku pracy: przejrzysta, użyteczna dla 

rożnych grup odbiorców oraz aktualna informacja o zawodach 

funkcjonujących na rynku pracy. 

Potrzeba powiązania z nowymi rozwiązaniami systemowymi 

(ZSK, PRK/SRK, ESCO).
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Od standardów kwalifikacji / kompetencji zawodowych do opisów 

informacji o zawodach

Norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania 

zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez 

przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, 

pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych

Informacje o zawodach 

funkcjonujących 

na rynku pracy

Standardy 

kwalifikacji 

zawodowych

Standardy 

kompetencji 

zawodowych
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Informacja o zawodach a informacja zawodowa

Informacja zawodowa to zbiory danych potrzebnych jednostce do

podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych, zawodowych oraz

wejścia na rynek pracy – decyzji związanych z zatrudnieniem.*

*/ Lelińska, K.: Zawodoznawstwo w planowaniu kariery. Warszawa: KGOHP, Warszawa 2006.

INFORMACJA O ZAWODACH

Element informacji zawodowej
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Cele projektu i grupa docelowa

 Cel główny Projektu: rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji 

o zawodach dla minimum 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów 

i specjalności oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych 

narzędzi komunikacji w instytucjach rynku pracy (IRP)

 Projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER – Cel 

nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne 

pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

 Grupa docelowa: IRP, w tym 100% publicznych służb zatrudnienia (m.in. 

PUP oraz WUP), a także minimum 2000 niepublicznych IRP (OHP, agencje 

zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, 

instytucje partnerstwa lokalnego). 

 Interesariusze Projektu: klienci IRP oraz podmioty wspomagające ich 

działania, np. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne 

ośrodki kariery, CKZiU, CKP, NGO i inne. 



Zadania realizowane w projekcie
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Lista 1000 zawodów w projekcie (fragment) – trzy grupy zawodów

Grupa A –158 zawodów 

opracowanych w latach 2006-2007,  

opisy dostosowane do nowego 

modelu, badania z udziałem 4 

przedstawicieli zawodu.

Grupa B – 294 zawody opracowane w 

latach 2012-2013, opisy dostosowane 

do nowego modelu.

Grupa C– 548 zawodów nowych, 

opisy dostosowane do nowego 

modelu, badania z udziałem 6 

przedstawicieli zawodu.
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System pojęć przyjęty w modelu informacji o zawodach

 Tworzenie informacji o zawodach oparte 

zostało w głównej mierze na systemie 

pojęć właściwych dla opisu krajowych 

standardów kompetencji zawodowych 

opracowanych w latach 20112013 

w ramach projektu PO KL „Rozwijanie 

zbioru krajowych standardów 

kompetencji zawodowych wymaganych 

przez pracodawców”. 

 System pojęć został rozszerzony o 

wybrane definicje terminów ujęte 

w ustawie o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji – ZSK (t.j. Dz.U. 2017 poz. 

986 z późn. zm.) 

 Pojęcia związane z zawodoznawstwem. 



Model informacji o zawodzie – główne zbiory informacji
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Model informacji o zawodzie – podzbiory informacji
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http://wortaltest.praca.gov.pl/infodoradca//-

/InfoDoradcaPlus/litera/P

http://wortaltest.praca.gov.pl/infodoradca//-/InfoDoradcaPlus/litera/P


Eksperci uczestniczący w tworzeniu informacji o zawodach
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Metodologia sporządzaniu opisów informacji o zawodach



Podręcznik tworzenia informacji o zawodach

Warsztaty metodologiczne dla zespołów 

eksperckich opracowujących opisy 

informacji o zawodach (ok. 2500 osób)

Kurs e-learningowy na Wortalu PSZ
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Baza danych informacji o zawodach na Wortalu PSZ 

jako nowy zasób informacyjny powiązany z rozwiązaniami systemowymi

http://psz.praca.gov.pl/ https://ec.europa.eu/esco/portal/home

https://www.kwalifikacje.gov.pl/
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Rezultaty projektu

 Wskaźniki rezultatu: 100% publicznych służb zatrudnienia 
i 2000 innych instytucji rynku pracy wykorzystuje IoZ
wypracowane w Projekcie.

 Wskaźniki produktu:
 Przede wszystkim: opisy dla co najmniej 1000 zawodów

 Poszerzony model informacji o zawodzie, metodologia 
opracowywania IoZ, podręcznik tworzenia IoZ

 Liczba IoZ przygotowana do importu do Wortalu PSZ

 Wskaźniki promocji produktów projektu (liczba filmów o zawodach, 
artykułów, konkursów, webinariów, seminariów, newsletterów itp.)

 Liczba raportów z badań wykorzystania IoZ

 Wskaźniki cząstkowe – np. liczba umów, recenzji, notatek… w 
sumie 44 wskaźniki produktu
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Możliwości zastosowania informacji o zawodach
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Klienci indywidualni Klienci instytucjonalni

Bezrobotni

Poszukujący pracy

Absolwenci szkół

Studenci

Młodzież

Osoby niepełnosprawne

Osoby objęte zwolnieniami 

grupowymi

Osoby pracujące 

Osoby zmieniające zawód 

Osoby wybierające zawód

Pracodawcy

Pracownicy działów HR 

w przedsiębiorstwach

Pracownicy IRP: doradcy 

zawodowi, doradcy personalni, 

doradcy klienta, pośrednicy pracy, 

specjaliści ds. szkoleń, specjaliści 

ds. programów, pracownicy 

rejestracji i ewidencji w PUP

Klienci Instytucji Rynku Pracy



Możliwości zastosowania informacji o zawodach
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Działania upowszechniające

 Dystrybucja PODRĘCZNIKA Tworzenia IoZ, skierowanego do GD i interesariuszy projektu –

06.2019 -1000 egz.

 Konta w mediach społecznościowych – 06.2019 - LinkedIn, Facebook, You Tube. 

Treści: sukcesywne zamieszczanie.

 Przygotowanie krótkich filmów o zawodach (dla 50 zawodów) – 06.2019. 

 Webinaria – 06.2019 – (nagrane i upublicznione w sieci) – 4.

 2 OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE w Warszawie: Adresowane do GD - 06.2019/ 

1 konferencja w grudniu 2017.

 16 REGIONALNYCH SEMINARIÓW w miastach wojewódzkich - 06.2019 – (8 w 2018 r. 

listopad/grudzień (mazowieckie, wielkopolskie, śląskie, lubelskie, łódzkie, pomorskie, 

zachodnio-pomorskie, dolnośląskie).

 NEWSLETTERY - 06.2019 – 9 – 2 numery NEWSLETTERA dostępne na stronie www projektu.

 2 numery specjalne czasopisma Edukacja Ustawiczna Dorosłych z zamawianymi artykułami –

06.2019 – 1 numer przygotowany w 2018 – październik.

 1 numer specjalny czasopisma Polityka Społeczna – październik 2018. 

 Multimedialny PORADNIK Tworzenia IoZ – 06.2019. 

 KONKURS: FOTOGRAFICZNY I FILMOWY – 12.2018, materiały umieszczone na stronach 

internetowych w mediach społecznościowych.

 Druk i dystrybucja 1000 egz. 10 POKAZOWYCH OPISÓW informacji o zawodach – 12. 2018.
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Na bieżąco status projektu można śledzić na portalu

http://www.infodoradca.edu.pl
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Możliwości wykorzystania informacji o zawodach

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, LinkedIn (strona i grupa) oraz subskrypcji kanału Youtube:

https://pl-pl.facebook.com/infodoradcaplus/

http://pbs.pl/linkedin/infodoradcaplus, http://pbs.pl/linkedin/grupa/infodoradcaplus 

http://pbs.pl/youtube/infodordacaplus 

KONTAKT:    krzysztof.symela@itee.radom.pl, kom. 661 234 111

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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