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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Metodyk edukacji na odległośd 235103

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Doradca metodyczny online.
Metodyk kształcenia na odległośd.
Metodyk kształcenia online.
Metodyk zdalnego nauczania.
Nauczyciel metodyki online.
Specjalista do spraw metod i technik kształcenia na odległośd.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO – 08 odpowiada grupie:


2351 Education methods specjalists.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja P – Edukacja.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badao i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Donata Andrzejczak – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
Łódź.
Karolina Komorowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Magdalena Mrozkowiak – Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Urszula Przystalska – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Wrocław.
Artur Wojno – Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Mirosław Górczyoski – Forum Związków Zawodowych, Branża Nauki i Oświaty, Warszawa.
Aleksandra Maksimiuk – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Białostocki, Białystok.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeo wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Metodyk edukacji na odległośd jest specjalistą metod nauczania świadczącym usługi edukacyjnodoradcze. Projektuje i organizuje proces kształcenia na odległośd w formie kursów elektronicznych.
Odbiorcami jego usług są organizatorzy szkoleo on-line, trenerzy, szkoleniowcy, nauczyciele
formalnej i pozaformalnej edukacji na odległośd.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Celem pracy metodyka edukacji na odległośd jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu
procesu kształcenia poprzez wdrożenie odpowiednich metod, narzędzi i treści zdalnego nauczania.
Metodyk edukacji na odległośd projektuje i organizuje proces kształcenia na odległośd. W tym celu
ściśle współpracuje z:
 ekspertami dziedzinowymi odpowiedzialnymi za opracowanie merytorycznej zawartości
programów nauczania na odległośd i materiałów dydaktycznych,
 dydaktykami aplikacji multimedialnych9,
 metodykami multimedialnymi,
 informatykami,
 grafikami komputerowymi,
 publicystami,
 twórcami filmów lub materiałów dźwiękowych.
Ponadto udziela wsparcia w zakresie:
 zasad udostępniania kursu,
 opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego,
 opracowania narzędzi ewaluacji,
 wyboru właściwego sposobu komunikowania podczas organizowania i przebiegu kursu.
Metodyk edukacji na odległośd organizuje również kursy w zakresie metodyki nauczania,
przygotowania zasobów dydaktycznych i stosowania narzędzi komunikacji. Kursy te adresowane
są do nauczycieli, trenerów i szkoleniowców, zajmujących się kształceniem na odległośd. Do zakresu
jego pracy należy również przygotowanie materiałów metodycznych dla osób prowadzących
kształcenie na odległośd.
Sposoby wykonywania pracy
Metodyka edukacji na odległośd wykonuje prace polegające na:
 organizowaniu współpracy z nauczycielami, trenerami, szkoleniowcami, organizatorami
i ekspertami merytorycznymi w zakresie opracowania projektu i zorganizowaniu kształcenia
na odległośd,
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konsultowaniu projektu kursu (program, treści, metody kształcenia, materiały i środki
dydaktyczne) z ekspertami merytorycznymi, osobami prowadzącymi szkolenie i organizatorami,
przedstawianiu propozycji związanych z doskonaleniem kursu i jego ewaluacją,
udzielaniu wsparcia ekspertom merytorycznym i nauczycielom w zakresie doboru treści, metod
i materiałów dydaktycznych,
udzielaniu wsparcia w zakresie monitorowania przebiegu kursu, przygotowania narzędzi
ewaluacji,
wspieraniu dostawców kształcenia na odległośd w przygotowaniu zasobów dydaktycznych,
udostępnianych uczącym się,
opiniowaniu i rekomendowaniu materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli,
trenerów, szkoleniowców, ekspertów merytorycznych lub specjalistów,
monitorowaniu przebiegu kursu i proponowaniu działao, których celem jest doskonalenie
przebiegu kursu, metod, środków i materiałów dydaktycznych.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2., 3.3. i 3.4.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Metodyk edukacji na odległośd pracuje w pomieszczeniach biurowych, na stanowisku wyposażonym
w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci internet. Częśd zadao zawodowych może realizowad
również w salach konferencyjnych czy szkoleniowych. Są to pomieszczenia zazwyczaj dobrze
oświetlone, klimatyzowane i ogrzewane, wyposażone w sprzęt niezbędny do wykonywania zadao
zawodowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Podstawowym narzędziem pracy metodyka edukacji na odległośd jest komputer podłączony do sieci
internet, z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem do tworzenia kursów elektronicznych.
Oprócz tego wykorzystuje:
 urządzenia peryferyjne (np. urządzenie wielofunkcyjne, skaner, ploter, drukarka, mikrofon,
słuchawki i inne),
 projektory multimedialne, monitory telewizyjne, mikrofony, tablice tradycyjne i multimedialne.
Organizacja pracy
Metodyk edukacji na odległośd znaczną częśd swoich obowiązków realizuje we współpracy z innymi
osobami, dlatego wymagana jest od niego dyspozycyjnośd czasowa. Z tego powodu jego czas pracy
jest nienormowany i dopasowany do czasu współpracowników oraz w pewnym stopniu określony
przez terminy realizacji szkoleo on-line, np. w czasie monitorowania przebiegu kursu.
Praca metodyka edukacji na odległośd może byd bardzo intensywna, często pod presją czasu. Jest to
związane z terminami wykonania i oddania kursu on-line do użytkowania.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Wykonywanie pracy w zawodzie metodyk edukacji na odległośd nie wiąże się z występowaniem
specyficznych zagrożeo dla zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze może powodowad
obciążenie dla narządu wzroku i kręgosłupa. Osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą byd narażone
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na stres wynikający z presji czasu, z czym związane jest duże obciążenie psychiczne i okresowo
objawy wyczerpania lub zmniejszenia odporności organizmu.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyd m.in.:
 zwyrodnienia narządów ruchu,
 zwyrodnienia kręgosłupa,
 choroby związane ze stresem,
 choroby wzroku.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód metodyk edukacji na odległośd ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrośd wzroku i słuchu,
 rozróżnianie barw,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczośd;
w kategorii sprawności i zdolności
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 rozumowanie logiczne,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 zdolnośd przekonywania,
 dobra pamięd,
 zdolnośd nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 łatwośd wypowiadania się w mowie i piśmie,
 podzielnośd uwagi;
w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 gotowośd do współdziałania,
 gotowośd do prezentowania wyników swojej pracy,
 komunikatywnośd,
 wytrwałośd,
 cierpliwośd,
 dokładnośd,
 zainteresowana informatyczne,
 gotowośd do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
Więcej informacji znajduje się w sekcjach 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Praca metodyka edukacji na odległośd zalicza się do prac lekkich, w związku z tym nie ma
szczególnych wymagao zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu.
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie może byd wada wzroku niemożliwa do skorygowania
za pomocą szkieł, wady układu mięśniowo-szkieletowego uniemożliwiające kilkugodzinną pracę
na stanowisku komputerowym oraz niepełnosprawnośd intelektualna.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie metodyk edukacji na odległośd preferowane jest wykształcenie
na poziomie wyższym (stopnia I i II oraz studia podyplomowe) na kierunkach pedagogicznych,
zwłaszcza w obszarze kształcenia zdalnego.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu metodyka edukacji na odległośd są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi
platform e-learningowych, podstaw zagadnieo sieciowych, obsługi oprogramowania
wykorzystywanego do tworzenia materiałów multimedialnych,
 udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne,
 biegła znajomośd obsługi komputera,
5
 znajomośd procesu tworzenia kursów e-learningowych ,
 certyfikaty potwierdzające znajomośd języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W zawodzie metodyk edukacji na odległośd nie występuje tradycyjna ścieżka awansu zawodowego.
Wraz z rozwojem kompetencji zawodowych i zdobytym doświadczeniem metodyk edukacji
na odległośd może koordynowad pracę zespołów metodycznych, organizatorów, trenerów,
szkoleniowców i nauczycieli kształcenia na odległośd. Może także prowadzid firmę szkoleniową
oferującą kształcenie na odległośd.
Z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjno-komunikacyjnych18 praca metodyka
edukacji na odległośd wymaga ustawicznego doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez
samokształcenie oraz uczestnictwo w kursach dokształcających. W szczególności zalecany jest udział
w specjalistycznych szkoleniach, studiach podyplomowych dotyczących metodyki edukacji
na odległośd, organizowanych przez uczelnie wyższe i ośrodki naukowo-dydaktyczne krajowe
i zagraniczne.
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Metodyk edukacji na odległośd może także:



rozwijad się zawodowe poprzez podjęcie kształcenia/szkolenia w zawodach pokrewnych,
rozwijad się naukowo, uzyskując np. stopieo naukowy doktora nauk społecznych w zakresie
metodyki kształcenia na odległośd.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie metodyk edukacji na odległośd nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Istnieje możliwośd potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie metodyk edukacji
na odległośd w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych
na zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem kursów e-learningowych.
Powszechną formą poświadczenia kompetencji w zawodzie metodyk edukacji na odległośd
są certyfikaty, które można uzyskad po zakooczeniu specjalistycznych kursów i szkoleo.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie metodyk edukacji na odległośd może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Andragog
Ewaluator programów edukacji
Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Nauczyciel doradca metodyczny
Nauczyciel instruktor
Wizytator
Dydaktyk multimedialny
Egzaminator on-line
Nauczyciel konsultant
Nauczyciel nauczania na odległośd
Wykładowca na kursach (edukator, trener)

Kod zawodu
235101
235102
235104
235105
235106
235109
235901
235902
235905
235907
235915

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie metodyk kształcenia na odległośd wykonuje różnorodne zadania, do których
należą w szczególności:
Z1 Identyfikowanie potrzeb i oczekiwao różnych grup odbiorców edukacji na odległośd.
Z2 Projektowanie programu kursu prowadzonego na odległośd we współpracy z ekspertami
merytorycznymi.
Z3 Dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu prowadzonego na odległośd.
Z4 Dokumentowanie procesu tworzenia kursu prowadzonego na odległośd zgodnie z procedurami
obowiązującymi w danej organizacji.
Z5 Tworzenie i prowadzenie kursu na odległośd z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi.
Z6 Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do edukacji na odległośd.
Z7 Prowadzenie ewaluacji i doskonalenie jakości kursu prowadzonego na odległośd.
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Z8 Wspieranie metodyczne organizatorów edukacji na odległośd.
Z9 Organizowanie i prowadzenie form kształcenia i doskonalenia metodycznego dla nauczycieli
kształcenia na odległośd.
Z10 Publikowanie materiałów metodycznych dla organizatorów kursów na odległośd.
Z11 Popularyzowanie kształcenia na odległośd w środowisku edukacji formalnej i pozaformalnej.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia
na odległośd
Kompetencja zawodowa Kz1: Projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na odległośd
obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie
zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Identyfikowanie potrzeb i oczekiwao różnych grup odbiorców edukacji na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Metody identyfikacji potrzeb i oczekiwao
uczestników procesu edukacji na odległośd;
Metody badania potrzeb w usługach edukacji
na odległośd;
Zasady opracowania materiału badawczego
na potrzeby analizy zapotrzebowania na usługi
edukacji na odległośd;
Metody opracowania wyników badania
zapotrzebowania na usługi edukacji
na odległośd.





Analizowad materiał badawczy w celu
zidentyfikowania zapotrzebowania na usługi
edukacji na odległośd;
Identyfikowad grupy odbiorców w celu
dostosowania oferty usług edukacji na odległośd;
Określad możliwości przygotowania oferty
edukacyjnej odpowiadającej zapotrzebowaniu;
Przygotowywad zgodnie z zapotrzebowaniem
ofertę ogólną, szczegółową lub dedykowaną
usług edukacji na odległośd.

Z2 Projektowanie programu kursu prowadzonego na odległośd we współpracy z ekspertami
merytorycznymi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody skutecznego komunikowania się
z ekspertami merytorycznymi w celu
zaprojektowania kursu;
Zasady i etapy projektowania kursu
prowadzonego na odległośd;
Potrzebę i zasady wyznaczenia celów ogólnych,
szczegółowych i/lub operacyjnych;
Strukturę przedmiotową i modułową programu
nauczania dla kursu.
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Projektowad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi przebieg kursu prowadzonego
na odległośd;
Opracowywad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi cele ogólne, szczegółowe i/lub
operacyjne dla kursu prowadzonego na odległośd;
Wyznaczad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi optymalny czas trwania kursu
i poszczególnych jego części;
Wyznaczad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi działy tematyczne lub moduły
kształcenia na kursie;
Dobierad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi treści do działów tematycznych
lub modułów;
Projektowad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi metody i formy dydaktyczne
dobrane do celów, treści i odbiorców kursu
prowadzonego na odległośd.
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Z3 Dobieranie metod i środków dydaktycznych do potrzeb kursu prowadzonego na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:















Metody kształcenia stosowane w edukacji
na odległośd;
Środki dydaktyczne stosowane w edukacji
na odległośd;
Zasady przygotowania i wykorzystania różnych
materiałów dydaktycznych;
Zasady doboru metod, środków i materiałów
dydaktycznych do celów, treści i odbiorców
kursu;
Zasady opracowania narzędzi pomiaru
dydaktycznego dostosowanych do kursu
prowadzonego na odległośd;
Potrzebę i zasady ewaluacji metod, środków
i materiałów dydaktycznych stosowanych
podczas kursu prowadzonego na odległośd;
Koniecznośd doskonalenia i wdrażania
nowoczesnych metod, środków i materiałów
dydaktycznych stosowanych na kursie
prowadzonym na odległośd.














Dobierad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi optymalne metody kształcenia
do celów, treści i klienta kursu prowadzonego
na odległośd;
Przeprowadzad badanie efektywności
poszczególnych metod kształcenia;
Dostosowywad materiały i środki dydaktyczne
do celów, treści i odbiorców kursu
prowadzonego na odległośd;
Oceniad możliwośd wykorzystania
zaprojektowanych metod, środków
dydaktycznych oraz przygotowanych materiałów
dydaktycznych podczas kursu prowadzonego
na odległośd;
Przygotowywad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi scenariusze poszczególnych
zajęd dydaktycznych w ramach kursu
prowadzonego na odległośd;
Przygotowywad we współpracy z ekspertami
merytorycznymi narzędzia pomiaru
dydaktycznego dla kursu prowadzonego
na odległośd;
Wdrażad nowoczesne metody, środki i materiały
dydaktyczne do edukacji prowadzonej
na odległośd oraz nowoczesne technologie
umożliwiające tworzenie wirtualnego
środowiska uczenia się i tworzenia wirtualnych
sal lekcyjnych;
Monitorowad efektywnośd nowo wdrożonych
metod kształcenia na odległośd.

Z4 Dokumentowanie procesu tworzenia kursu prowadzonego na odległośd zgodnie
z procedurami obowiązującymi w danej organizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Dokumentację programową dotyczącą
uruchomienia i prowadzenia kursu na odległośd;
Zasady przygotowania dokumentacji związanej
z uruchomieniem kursu prowadzonego
na odległośd;
Zasady prowadzenia dokumentacji kursu
organizowanego na odległośd;
Zasady przygotowania dokumentacji
sprawozdawczej po zakooczeniu kursu;
Zasady przygotowania dokumentacji
projektowej dotyczącej uruchomienia nowego
kursu;
Przepisy prawa oświatowego, ochrony danych
osobowych, praw autorskich, przetwarzania
i przechowywania informacji, prowadzenia
działalności edukacyjnej i oświatowej.
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Przygotowywad zgodnie z przepisami i zasadami
dokumentację programową niezbędną
do uruchomienia kursu prowadzonego
na odległośd;
Prowadzid zgodnie z przepisami i zasadami
dokumentację kursu zorganizowanego
na odległośd;
Opracowywad projekt nowego kursu
prowadzonego na odległośd;
Stosowad programy komputerowe
do sporządzania dokumentów
i dokumentowania kursu prowadzonego
na odległośd;
Sprawdzad poprawnośd dokumentacji dotyczącej
kursu prowadzonego na odległośd;
Prowadzid korespondencję związaną
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z uruchomieniem i prowadzeniem kursu;
Przestrzegad przepisów prawa dotyczącego
przygotowania, przechowywania
i archiwizowania dokumentacji i korespondencji
dotyczącej kursu prowadzonego na odległośd.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Stosowanie optymalnych rozwiązao technicznych
w procesach edukacji na odległośd
Kompetencja zawodowa Kz2: Stosowanie optymalnych rozwiązao technicznych w procesach
edukacji na odległośd obejmuje zestaw zadao zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z5 Tworzenie i prowadzenie kursu na odległośd z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Narzędzia stosowane w edukacji na odległośd;
Programy komputerowe wspierające tworzenie
i prowadzenie kursu prowadzonego
na odległośd;
Procesy w edukacji na odległośd;
Narzędzia do przygotowania materiałów
dydaktycznych kursu prowadzonego
na odległośd;
Narzędzia i technologie informacyjne
i komunikacyjne (TIK) stosowane w edukacji
na odległośd;
Zasady doboru narzędzi i technologii
informacyjno-komunikacyjnych
do opracowania kursu prowadzonego
na odległośd;
Informatyczne narzędzia do wspomagania
zarządzania projektami edukacji na odległośd;
Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
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Stosowad różne narzędzia, w tym narzędzia
multimedialne podczas projektowania,
prowadzenia i monitorowania kursu
prowadzonego na odległośd;
Dobierad narzędzia na potrzeby realizacji kursu
prowadzonego na odległośd;
Dobierad oprogramowanie komputerowe
do tworzenia, prowadzenia i monitorowania
kursu prowadzonego na odległośd;
Stosowad systemy zarządzania szkoleniami
np. systemy Learning Content Management
14
16
System , Learning Management System ;
Prowadzid kształcenie na odległośd
za pośrednictwem edukacyjnej platformy
e-learningowej;
Udzielad konsultacji i wsparcia organizatorom,
nauczycielom i trenerom kursów prowadzonych
na odległośd za pośrednictwem systemów
służących do komunikacji w czasie rzeczywistym
15
(systemy LCS) ;
1
Prowadzid blog edukacyjny dla
zainteresowanych kursami na odległośd;
Stosowad narzędzia i technologie informacyjno-komunikacyjne do tworzenia materiałów
w formie elektronicznej;
Prowadzid korespondencję związaną
z tworzeniem, prowadzeniem i monitorowaniem
kursu prowadzonego na odległośd;
3
Utrzymywad komunikację (np. chat ) w czasie
rzeczywistym za pośrednictwem różnych
17
środków komunikacji elektronicznej
z organizatorami kursu prowadzonego
na odległośd;
Monitorowad i raportowad aktywnośd
uczestników kursu;
Wdrażad nowoczesne narzędzia, metody
i techniki do procesów kształcenia na odległośd.
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Z6 Dostosowywanie materiałów dydaktycznych do edukacji na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych
do kształcenia na odległośd;
Rodzaje materiałów dydaktycznych tworzących
zasoby dydaktyczne udostępniane w kształceniu
na odległośd;
Zasady udostępniania zasobów dydaktycznych
w kształceniu na odległośd;
Metodykę tworzenia materiałów dydaktycznych
dla kształcenia na odległośd.












Opracowywad materiały dydaktyczne
do kształcenia na odległośd;
Przygotowywad zasoby dydaktyczne dla kursu
prowadzonego na odległośd;
2
Opracowywad bookmarking ułatwiający
odszukiwanie zasobów przydatnych
do przygotowania kursu na odległośd;
Udostępniad zasoby zgodnie z obowiązującymi
zasadami i przepisami prawa;
Wykorzystywad różne techniki i technologie
tworzenia i udostępniania zasobów
12
10
(np. screencast , podcasting );
Monitorowad jakośd zasobów dydaktycznych;
Monitorowad proces wykorzystywania zasobów
dydaktycznych przez uczestników kursu
prowadzonego na odległośd;
Raportowad wykorzystywanie zasobów
dydaktycznych przez uczestników kursu.

Z7 Prowadzenie ewaluacji i doskonalenie jakości kursu prowadzonego na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady ewaluacji i doskonalenia jakości kursu
prowadzonego na odległośd;
Czynniki wpływające na jakośd kształcenia
na odległośd;
Standardy jakości tworzenia kursu
prowadzonego na odległośd;
Zasady prowadzenia badao jakości świadczonych
usług edukacyjnych;
Wskaźniki oceny jakości kursu prowadzonego
na odległośd;
Sposoby dokumentowania ewaluacji i kontroli
jakości świadczonych usług edukacyjnych,
materiałów dydaktycznych, stosowanych metod
i narzędzi.











Monitorowad etapy realizacji kursu
prowadzonego na odległośd;
Oceniad poprawnośd metodyczną i dydaktyczną
kursu prowadzonego na odległośd;
Oceniad materiały dydaktyczne pod względem
właściwego doboru i poprawności metodycznej;
Oceniad skutecznośd i efektywnośd narzędzi
i technologii stosowanych w tworzeniu kursu
prowadzonego na odległośd;
Monitorowad działania podejmowane przez
nauczycieli i uczestników kursu prowadzonego
na odległośd;
Raportowad podjęte działania w zakresie
monitoringu i kontroli kursu prowadzonego
na odległośd;
Wdrażad działania, których celem jest
podniesienie jakości kształcenia na odległośd.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległośd
Kompetencja zawodowa Kz3: Wspomaganie rozwoju usług edukacji na odległośd obejmuje zestaw
zadao zawodowych Z8, Z9, Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
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Z8 Wspieranie metodyczne organizatorów edukacji na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady organizowania kursu na odległośd;
Potrzeby nauczycieli w zakresie wsparcia
metodycznego przy organizacji i prowadzeniu
kursów;
Metodykę kształcenia na odległośd.










Diagnozowad potrzeby nauczycieli w zakresie
wsparcia metodycznego przy organizacji
i prowadzeniu kursów;
Organizowad różnymi metodami (np. kształcenie
8
7
synchroniczne , korespondencyjne )
doskonalenie nauczycieli i organizatorów kursów
prowadzonych na odległośd;
Wspierad nauczycieli i organizatorów kursów
na odległośd w organizacji i prowadzeniu kursów
na odległośd;
Identyfikowad obszary wymagające
doskonalenia przy organizowaniu i prowadzeniu
kursów na odległośd;
Organizowad nauczycielskie zespoły zadaniowe;
Rekomendowad optymalne metody i techniki
kształcenia na odległośd.

Z9 Organizowanie i prowadzenie form kształcenia i doskonalenia metodycznego dla nauczycieli
kształcenia na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Rynek usług edukacji na odległośd;
Metodykę kształcenia na odległośd;
Zasady tworzenia narzędzi pomiaru
dydaktycznego;
Wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki,
psychologii i socjologii;
Zasady organizacji szkoleo osób dorosłych.













Analizowad rynek usług edukacji na odległośd;
Inicjowad nowe projekty związane z tworzeniem
kursów na odległośd;
Przygotowywad ofertę doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli i organizatorów
kształcenia na odległośd;
6
Organizowad stacjonarne lub komplementarne
formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli
w zakresie kształcenia na odległośd;
Prowadzid formy kształcenia i doskonalenia
nauczycieli organizujących kształcenie
na odległośd;
Udzielad indywidualnego wparcia w zakresie
organizacji i metodyki nauczycielom oraz
organizatorom kursów prowadzonych
na odległośd;
Organizowad nauczycielskie sieci wsparcia
i doskonalenia zawodowego;
Ewaluowad działania podejmowane przez
nauczycieli kształcenia na odległośd;
Ewaluowad wsparcie nauczycieli organizujących
i prowadzących kształcenie na odległośd.

Z10 Publikowanie materiałów metodycznych dla organizatorów kursów na odległośd
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady publikowania materiałów dydaktycznych
dla organizatorów i nauczycieli kształcenia

13

Opracowywad scenariusze zajęd dydaktycznych
dla kształcenia na odległośd;
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na odległośd;
Zasady opracowania publikacji metodycznych;
Zasady konstruowania scenariuszy zajęd
dydaktycznych prowadzonych na odległośd;
Zasady konstruowania narzędzi pomiaru
dydaktycznego;
Przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych, praw autorskich oraz publikowania
materiałów metodycznych;
Możliwości techniczne publikowania materiałów
dydaktycznych;
Przykłady dobrych praktyk otwartych zasobów
edukacyjnych dla kształcenia na odległośd.









Opracowywad publikacje metodyczne
prezentujące m.in. zasady organizacji pracy na
kursach prowadzonych na odległośd, metody
dydaktyczne, możliwości wykorzystania różnych
narzędzi, materiałów dydaktycznych i inne;
Organizowad współpracę nauczycieli autorów
publikacji metodycznych za pośrednictwem
13
serwisów pracy grupowej ;
Zachęcad nauczycieli do dzielenia się
doświadczeniem zawodowym w zakresie
organizowania i prowadzenia kształcenia
na odległośd poprzez publikacje;
Przygotowywad publikację materiałów
dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli
kształcenia na odległośd w ramach dzielenia się
doświadczeniem i dobrymi praktykami
edukacyjnymi;
Publikowad materiały dydaktyczne, w tym
11
podręczniki elektroniczne wykorzystując różne
media i środki przekazu.

Z11 Popularyzowanie kształcenia na odległośd w środowisku edukacji formalnej
i pozaformalnej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Przyczyny i skutki rozwoju kształcenia
na odległośd;
Kierunki rozwoju kształcenia na odległośd;
Grupy odbiorców usług w kształceniu
na odległośd;
Grupy podmiotów, które mogą byd
zainteresowane kształceniem i doskonaleniem
zawodowym pracowników;
Potrzebę popularyzowania kształcenia
na odległośd;
Metody popularyzowania kształcenia
na odległośd.










Zaprojektowad na podstawie badania potrzeb
edukacyjnych i trendów w edukacji nowe
kierunki kształcenia na odległośd;
Upowszechniad informację o korzyściach
wynikających z kształcenia na odległośd;
Stosowad różne metody i narzędzia
marketingowe promowania kształcenia
na odległośd;
4
Promowad cyfryzację w edukacji;
Udzielad informacji dotyczących organizowania,
prowadzenia i udziału w kształceniu
na odległośd;
Organizowad przedsięwzięcia popularyzujące
kształcenie na odległośd;
Prezentowad różnym podmiotom możliwości
zorganizowania kształcenia i doskonalenia
pracowników na odległośd.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie metodyk edukacji na odległośd powinien mied kompetencje społeczne
niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:



Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działao własnych i podległego zespołu, podejmowanych
w zakresie organizacji procesu kształcenia na odległośd.
Oceniania pracy własnej oraz zespołów, z którymi współpracuje w zakresie projektowania
kursów na odległośd.
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Tworzenia i rozwijania wzorców właściwego postępowania w zakresie przygotowania
i prowadzenia kursów na odległośd.
Współdziałania w grupie podczas projektowania i uruchamiania rozwiązao kształcenia
na odległośd.
Zarządzania zespołem ludzi oraz efektywnego komunikowania się ze współpracownikami.
Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązao
technologicznych w zakresie organizacji procesu kształcenia na odległośd.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową w sektorze edukacji.

3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla
zawodu metodyk edukacji na odległośd.

Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu metodyk edukacji na odległośd

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie metodyk edukacji na odległośd nawiązują
do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY
I MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Metodyk edukacji na odległośd może znaleźd zatrudnienie w:
 placówkach oświatowych,
 ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
 placówkach doskonalenia zawodowego,
 uczelniach wyższych, na wydziałach pedagogicznych,
 jednostkach świadczących usługi kształcenia na odległośd w edukacji formalnej i pozaformalnej.
Metodyk edukacji na odległośd może również prowadzid własną działalnośd gospodarczą, świadcząc
usługi eksperta w zakresie planowania, przygotowania i realizacji procesów kształcenia na odległośd.
Kształcenie na odległośd z uwagi na możliwości związane z dostępem do kursów elektronicznych
w dowolnym miejscu i czasie jest formą doskonalenia, która zyskuje znaczną popularnośd. Dlatego
zapotrzebowanie na metodyków edukacji na odległośd wspierających nauczycieli, organizatorów
i ekspertów merytorycznych także będzie wzrastało.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazy Ofert Pracy
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia formalnego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie metodyk edukacji na odległośd.
Kompetencje przydatne dla wykonywania zawodu można uzyskad i potwierdzid w ramach studiów
I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Oferują je uczelnie pedagogiczne, uniwersytety oraz
wyższe szkoły zawodowe na kierunkach pedagogicznych.
W zawodzie metodyk edukacji na odległośd można się również kształcid na studiach podyplomowych,
które ukierunkowane są zazwyczaj na praktyczne aspekty projektowania i wdrażania rozwiązao
w edukacji na odległośd.
Szkolenie
Metodyk edukacji na odległośd może rozwijad i doskonalid kompetencje zawodowe poprzez udział
w kursach dla doradców i konsultantów metodycznych, dotyczących wdrażania nowoczesnych
technologii informacyjnych oraz programów komputerowych.
Tematyka szkoleo adresowanych do metodyków edukacji na odległośd może dotyczyd m.in.:
 tworzenia filmów edukacyjnych,
 uruchamiania i konfigurowania platform e-learningowych,
 wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do tworzenia elektronicznych materiałów
dydaktycznych.
Specjalista w tym zawodzie może również brad udział w targach dydaktycznych, seminariach
i konferencjach branżowych, w trakcie których może poznawad nowe rozwiązania technologiczne
i metodyczne, stosowane w edukacji na odległośd.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018+:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie metodyka edukacji na odległośd zatrudnionego w placówkach
oświatowych mogą kształtowad się na poziomie wynagrodzenia nauczycieli, czyli 2000–4000 zł brutto
miesięcznie.
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W przypadku zatrudnienia w niepublicznych firmach szkoleniowych oraz realizowania projektów
edukacyjnych wynagrodzenie może byd uzależnione od pełnionej funkcji oraz wykonywanych zadao
i wynosid średnio ok. 5000 zł brutto miesięcznie.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych *dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie metodyk edukacji na odległośd jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Jest
to uzależnione od stopnia niepełnosprawności. Przy zastosowaniu odpowiednich regulacji w zakresie
czasu pracy oraz prawidłowej ergonomii stanowiska pracy dopuszczalne jest zatrudnienie w tym
zawodzie osób:
 z niewielką dysfunkcją kooczyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania pracy przy
komputerze; wymagane jest wówczas dostosowanie sprzętu komputerowego,
 z niewielką dysfunkcją kooczyn dolnych (05-R); wymagane jest wówczas wyposażenie stanowiska
w uchwyty, poręcze, regulowaną wysokośd krzesła, podnóżka i inne udogodnienia,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi
szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrośd widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJII ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilnośd wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home

18

INFORMACJA O ZAWODZIE – Metodyk edukacji na odległośd 235103
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzieo: 30.06.2018 r.











Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadao oświatowych (Dz. U. poz. 2203).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie
warunków, jakie musza byd spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły byd
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd (Dz. U. Nr 188, poz.
1347, z późn. zm.).

Literatura branżowa:







Czekaj-Kotynia K. (red.): Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia. Instytut Nauk
Społeczno-Ekonomicznych, Łódź 2013.
Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2005.
Meger Z.: Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu, „e-mentor” 2008, nr 4.
Michałowicz B., Sidor D.: Metody aktywizujące w konstruktywistycznym środowisku uczenia się
na e-zajęciach, [w]: Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał
i wykorzystanie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010.
Michałowski R., Myka W.: Jak wdrażad kształcenie na odległośd w kształceniu ustawicznym
w formach pozaszkolnych krok po kroku. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, Warszawa 2014.
Smal T.: Nauczanie na odległośd (e-learning). Zeszyty naukowe WSOWL, nr 3(153) 2009.

Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018 r.]:




Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Blog poświęcony e-learningowi: http://blog.2edu.pl
Czasopismo poświęcone m.in. e-learningowi: http://www.e-mentor.edu.pl
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E-podręczniki: http://epodreczniki-zawodowe.blogspot.com
Instytut Badao Edukacyjnych: http://www.kwalifikacje.edu.pl; http://www.ibe.edu.pl/pl
Innowacyjne systemy edukacyjne: http://www.learning.pl
Platforma e-learning Moodle, forum dla użytkowników: https://moodle.org/?lang=pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Raport analiza metod e-learningowych stosowanych w kształceniu dorosłych:
http://efektywni50plus.wwsi.edu.pl/upload/list/Raport_50+_PKopcial%20v26.pdf
Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych (SRK UR):
http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-uslug-rozwojowych-srk-ur
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wirtualna klasa: https://whatis.techtarget.com/definition/virtual-classroom
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukooczeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych paostwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.
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Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolnośd kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadao na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.
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Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną częśd lub całośd efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadao zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona częśd Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Blog edukacyjny

Internetowy dziennik umożliwiający innym
użytkownikom komentowanie treści. Blog
usprawnia wymianę informacji pomiędzy
użytkownikami, może również stanowid e-portfolio
studenta.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

2

Bookmarking (social
bookmarking)

System klasyfikowania wartościowych zasobów
internetowych i umieszczania informacji o nich
(odnośników do stron internetowych) w serwisach
opisanych słowami kluczowymi. Ułatwia dotarcie
do wartościowych zasobów w sieci.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

3

Chat

Program umożliwiający użytkownikom rozmowę
w czasie rzeczywistym w trybie tekstowym.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+
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4

Cyfryzacja

Rozpowszechnianie i popularyzowanie techniki
cyfrowej oraz wprowadzanie na szeroką skalę
infrastruktury elektronicznej.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/cyfr
yzacja.html
*dostęp: 10.07.2018+

5

E-learning

Metoda nauczania na odległośd, w której
komunikowanie pomiędzy nauczycielem i uczącym
się odbywa się za pośrednictwem stacjonarnych
lub mobilnych urządzeo (komputerów,
smartfonów itp.) podłączonych do sieci
internetowej. Możliwośd korzystania z zasobów
edukacyjnych podczas e-learningu zależy
od uprawnieo, jakie musi mied uczestnik szkolenia
(szkolenia ogólnodostępne lub po zalogowaniu się)
i czasu ich udostępnienia (dostępnośd w całym
okresie uczenia się lub w określonym przedziale
czasowym). Metoda ta daje możliwośd uczenia się
w dowolnym miejscu, zwiększania wiedzy
z określonej dziedziny i rozwijania umiejętności
analizowania, podejmowania decyzji,
formułowania wniosków i prezentowania wyników
pracy w formie multimedialnej (dokumenty,
prezentacje, filmy itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki

6

Kształcenie
komplementarne
(ang. Blended learning,
BL)

Kształcenie mieszane lub hybrydowe. Jest
to odmiana łącząca tradycyjny model kształcenia
z kształceniem zdalnym. W tym modelu najczęściej
w trybie zdalnym przekazywane są treści
wykładowe i odbywają się konsultacje on-line,
a dwiczenia i laboratoria realizowane są w trakcie
zjazdów w uczelni. Kształcenie komplementarne
jest obecnie najczęściej spotykanym typem
kształcenia niestacjonarnego w uczelniach
wyższych.

Michałowicz B., Sidor D.:
Metody aktywizujące w
konstruktywistycznym
środowisku uczenia się na ezajęciach, *w+: Dąbrowski M.,
Zając M. (red.), E-learning w
szkolnictwie wyższym –
potencjał i wykorzystanie.
Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych,
Warszawa 2010

7

Kształcenie
korespondencyjne

Uczący się otrzymuje materiały do nauki w formie
nagranego wcześniej kursu na płytach DVD lub
w formie podręcznika (transkryptu wykładu) razem
z testem. Gdy uczący się zakooczy naukę danego
materiału, wysyła wypełniony test do nauczyciela
w celu wystawienia oceny i zaliczenia tego kursu.

http://cbcpolska.com/naukakorespondencyjna
*dostęp: 10.07.2018+

8

Kształcenie
synchroniczne
(ang. Synchronous
learning, SL)

Zajęcia odbywające się przez Internet w czasie
rzeczywistym. Uczniowie oraz prowadzący
są zalogowani do jednego systemu stanowiącego
tzw. wirtualną przestrzeo kształcenia
(w odróżnieniu od tradycyjnej przestrzeni
kształcenia, którą określa się uczelnię).

Meger Z.: Kooperatywne
uczenie się w warunkach
e-learningu, „e-mentor” 2008,
nr 4

9

Multimedia

Media, które wykorzystują różne formy informacji
oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk,
grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania
odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin
„multimedia” ma również zastosowanie w mediach
elektronicznych służących do rejestrowania oraz
odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia
posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych
i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres.

http://slideplayer.pl/slide/4972
935
*dostęp: 10.07.2018+

10

Podcasting

Transmisje i sprawozdania multimedialne w trybie
audio udostępniane za pomocą internetu techniką
strumieniowania, podcasting umożliwia słuchanie,
tworzenie własnych audycji i korzystanie z nich
przy użyciu urządzeo przenośnych typu ipod.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+
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11

Podręcznik
elektroniczny

Podręcznik elektroniczny służy do kompleksowego
przekazywania informacji zapisanej na
elektronicznych nośnikach, ujętej w formę
komunikatów zarówno słownych (tekstowych), jak
i obrazowych, dźwiękowych oraz filmowych. Do
odczytania zapisanej informacji niezbędne jest
posiadanie odpowiedniego sprzętu, np.
komputera, czytnika, tabletu czy telefonu
komórkowego. Elektroniczne książki (e-booki,
multibooki, książki cyfrowe, e-podręczniki)
zawierają tekst, obrazy i multimedia odtwarzane
na komputerach lub innych przenośnych
urządzeniach elektronicznych.

http://wyborcza.pl/1,76842,119
78223,E_podreczniki_czyli_dlacz
ego_nalezy_zrobic_pierwszy.ht
ml
*dostęp: 10.07.2018+

12

Screencast

Transmisje i sprawozdania multimedialne w trybie
audio-wideo. Screencast umożliwia wizualizację
ekranu monitora, zastępując tradycyjną
prezentację w układzie lektor–rzutnik–slajdy.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

13

Serwis pracy grupowej
(środowisko wiki)

Serwis ukierunkowany na wspólną pracę
użytkowników nad jedną treścią. Środowisko wiki
wspomaga uczenie się poprzez działanie
i współpracę, np. przy tworzeniu zasobów
edukacyjnych.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

14

Systemy LCMS (ang.
Learning Content
Management System)

Systemy zarządzania treścią szkoleo. System LCMS
oprócz funkcji systemu LMS posiada również
możliwośd tworzenia, edycji, dostarczania
i zarządzania treściami dydaktycznymi. Systemy
LCMS umożliwiają też kontrolowanie procesu
tworzenia treści dydaktycznych oraz ich
archiwizację.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

15

Systemy LCS (ang. Live
Communication
Systems)

Systemy komunikacji synchronicznej. Podstawowe
funkcje systemu LCS to organizowanie konsultacji
on-line, rozmowa w trybie tekstowym i głosowym,
współdzielenie dokumentów, wirtualnej tablicy,
zapisywanie nagrania z sesji konsultacyjnej.
Systemy LCS określane są również mianem Virtual
Classroom System (VCS) i obecnie stanowią
najczęściej moduł składowy platform LMS i LCMS.

https://www.governica.com/LCS
*dostęp: 10.07.2018+

16

Systemy LMS
(ang. Learning
Management System)

Systemy zarządzania szkoleniami. System LMS
realizuje funkcje zarządzania uprawnieniami
użytkowników, monitorowania postępów w nauce,
zarządzania materiałami dydaktycznymi,
administrowania (rejestrowanie użytkowników
na kursy, naliczanie płatności) i raportowania.
Systemy LMS umożliwiają realizację kształcenia
na odległośd w trybie synchronicznym
i asynchronicznym, w pełni zdalnym oraz
komplementarnym.

http://efektywni50plus.wwsi.ed
u.pl/upload/list/Raport_50+_PK
opcial%20v26.pdf
*dostęp: 10.07.2018+

17

Środki komunikacji
elektronicznej

Rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi
narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległośd
przy wykorzystaniu transmisji danych między
systemami teleinformatycznymi, a w szczególności
poczta elektroniczna.

https://epodrecznik.mc.gov.pl/
mediawiki/index.php?title=%C5
%9Arodki_komunikacji_elektron
icznej
*dostęp: 10.07.2018+
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18

Technologie
informacyjne i
Komunikacyjne (TIK)

Zwane zamiennie technikami informacyjnymi lub
teleinformatycznymi, technologią informacyjną
i komunikacyjną – rodzina technologii
przetwarzających, gromadzących i przesyłających
informacje w formie elektronicznej.
(ang. Information and Communication
Technologies ICT)

25

http://konferencje.frse.org.pl/TI
K/article/Definicje/lang:pl
*dostęp: 10.07.2018+

www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• 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.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

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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