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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Dydaktyk multimedialny 235901

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Dydaktyk aplikacji multimedialnych.
Dydaktyk medialny.
Dydaktyk e-learningu.
Edukator multimediów.
Informatyk multimediów.
Szkoleniowiec multimediów.

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


2359 Teaching professional not elsewhere classified.

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:




Karolina Komorowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Elżbieta Miterka – Paostwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm.
Anna Wisła-Świder – Instytut Chemii, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Maria Stompel – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź.
Aleksandra Ścibich-Kopiec – Krakchemia S.A., Kraków.
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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
Dydaktyk multimedialny współtworzy materiały dydaktyczne, które za pośrednictwem platformy
e-learningowej5 udostępniane są uczestnikom kursów e-learningowych. Uczestniczy również
w projektowaniu prezentacji multimedialnych i innych materiałów interaktywnych,
wykorzystywanych w nauczaniu. Dobiera odpowiednie do potrzeb uczących się, celów i treści
kształcenia techniki7 i narzędzia multimedialne4 oraz ocenia ich skutecznośd.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Dydaktyk multimedialny zajmuje się tworzeniem wersji multimedialnej materiałów dydaktycznych,
przygotowanych przez autora kursu e-learningowego. Nadaje materiałom dydaktycznym atrakcyjną
formę audiowizualną, która sprzyja osiąganiu założonych efektów uczenia się.
Dydaktyk multimedialny we współpracy z metodykiem edukacji na odległośd dobiera techniki
i narzędzia multimedialne, które pozwalają na opracowanie elektronicznej wersji kursu zgodnej
z założeniami metodologicznymi i wymaganiami grupy docelowej.
Osoba zatrudniona w zawodzie dydaktyk multimedialny może również tworzyd proste aplikacje
wspomagające realizację kursów e-learningowych (np. quizy, samouczki, chmury wyrazów) oraz
wspierad autorów kursów przy tworzeniu prostych rozwiązao multimedialnych, np. prezentacji czy
animacji.
Specjalista w tym zawodzie może weryfikowad również jakośd istniejących już materiałów
multimedialnych pod kątem ich poprawności technicznej i funkcjonalności oraz kompatybilności
z platformą e-learningową.
W ramach wykonywanej pracy prowadzi analizę i ocenę dostępnych na rynku edukacyjnym
rozwiązao multimedialnych pod kątem ich przydatności w nauczaniu oraz określa zakres ich
wykorzystania w praktyce.
Specyfika zawodu wymaga nie tylko biegłego posługiwania się komputerem oraz oprogramowaniem
graficznym, ale także posiadania kompetencji pedagogicznych. Dydaktyk multimedialny musi
nieustannie aktualizowad swoją wiedzę i podwyższad kompetencje na skutek szybkiego rozwoju
technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologii rzeczywistości wirtualnej – VR6 i dostępnych
dzięki niej funkcjonalności do budowania e-zasobów (tj. publikacje cyfrowe) oraz technik i narzędzi
e-learningu.
Sposoby wykonywania pracy
Praca dydaktyka multimedialnego polega przede wszystkim na ścisłej współpracy z nauczycielami,
trenerami i specjalistami w danej dziedzinie wiedzy, przy współtworzeniu materiałów dydaktycznych
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na platformach e-learningowych. Wykorzystując odpowiednie narzędzia oraz inwencję twórczą,
nadaje treściom przekazywanym w ramach danego kursu lub szkolenia atrakcyjną i przyjazną dla
użytkownika formę. Osoba zatrudniona w tym zawodzie podejmuje obowiązki należące zwykle do
kilku specjalistów, takich jak chociażby: programista, grafik, czy content manager, opracowując szatę
graficzną platformy, układając i szeregując wedle tematyki i hierarchii ważności dane treści, łącząc je
w wygodny sposób systemem odnośników i przygotowując interaktywne systemy porad, wskazówek
i testów.
Dydaktyk multimedialny m.in.:
 prowadzi bieżącą analizę dostępnych na rynku narzędzi, technik i oprogramowania
multimedialnego,
 testuje nowe narzędzia, techniki i aplikacje multimedialne1 pod kątem ich zastosowao
w dydaktyce,
 dobiera odpowiednie techniki i narzędzia multimedialne oraz ocenia ich skutecznośd,
 przygotowuje multimedialne wersje materiałów dydaktycznych we współpracy z autorem kursu
oraz metodykiem edukacji na odległośd,
 projektuje i współtworzy prezentacje multimedialne i materiały interaktywne,
 ocenia zgodnośd użytych rozwiązao multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska
nauczania11,
 opracowuje dla nauczycieli i trenerów instrukcje dotyczące stosowania multimediów,
 tworzy proste aplikacje wspomagające realizację kursu e-learningowego3.
WAŻNE:
Dydaktyk multimedialny wykorzystuje w swojej pracy najnowsze oprogramowania, aplikacje multimedialne
oraz technologie i narzędzia e-learningu, co wymaga ustawicznego doskonalenia sposobów, metod i narzędzi
pracy.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Dydaktyk multimedialny pracuje w pomieszczeniach biurowych, na stanowisku wyposażonym
w sprzęt komputerowy. Częśd zadao zawodowych może realizowad również w salach
konferencyjnych czy szkoleniowych. Są to pomieszczenia zazwyczaj dobrze oświetlone,
klimatyzowane i ogrzewane.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Dydaktyk multimedialny w działalności zawodowej wykorzystuje przede wszystkim komputer
podłączony do sieci internet, wyposażony w oprogramowanie niezbędne do tworzenia
multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia i zarządzania kursami
e-learningowymi. Wykorzystuje również:
 skaner,
 kamerę i aparat cyfrowy,
 tablet graficzny,
 mikrofon, słuchawki, głośniki,
 projektor multimedialny,
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drukarkę,
nagrywarki i dyski zewnętrzne,
pendrive’y,
routery i modemy.

Organizacja pracy
Dydaktyk multimedialny częśd obowiązków realizuje samodzielnie, a częśd z nich wykonuje
zespołowo. Jego praca odbywa się z reguły w ustalonych godzinach, trwa zwykle 8 godzin
i wykonywana jest w ciągu dnia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły w przypadku:
 zadao, które realizuje we współpracy z innymi osobami – wówczas wymagana jest od niego
dyspozycyjnośd czasowa, aby czas pracy dopasowad do dostępności innych osób,
 zbliżających się terminów wykonania i oddania kursu on-line do użytkowania – w takim
przypadku czas pracy dydaktyka multimedialnego może byd nienormowany, a praca może
odbywad się pod presją czasu.
Ze względu na opracowywanie różnorodnych tematycznie materiałów praca dydaktyka
multimedialnego nie jest monotonna, jednak sposób jej wykonywania jest zasadniczo podobny, gdyż
używa się tych samych narzędzi, aplikacji i oprogramowania komputerowego.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Praca dydaktyka multimedialnego nie wiąże się z występowaniem szczególnych zagrożeo dla
zdrowia. Jednak długotrwała praca przy komputerze może wiązad się z obciążeniem dla narządu
wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego. Osoby zatrudnione w tym zawodzie mogą byd narażone
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.
WAŻNE:
Praca przy komputerze to przede wszystkim intensywna praca wzroku, która może powodowad dolegliwości
oczu, bóle głowy, zmęczenie i znużenie. Ponadto długotrwałe wykonywanie pracy w pozycji siedzącej może byd
przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spłycenia oddechu, spowolnienia krążenia, zwłaszcza
w obrębie nóg. Natomiast zła organizacja pracy, szybkie tempo, presja terminów, odosobnienie podczas pracy,
złe oprogramowanie, brak wsparcia w trudnych sytuacjach, mogą powodowad stres prowadzący do zmęczenia,
znużenia, frustracji, wypalenia zawodowego.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód dydaktyk multimedialny ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
 sprawnośd układu kostno-stawowego,
 sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrośd wzroku i słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
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rozróżnianie barw,
spostrzegawczośd;

w kategorii sprawności i zdolności










uzdolnienia plastyczne,
uzdolnienia pedagogiczne,
zdolnośd koncentracji uwagi,
podzielnośd uwagi,
wyobraźnia i myślenie twórcze,
rozumowanie logiczne,
wyobraźnia przestrzenna,
łatwośd wypowiadania się w mowie i piśmie,
zdolnośd nawiązywania kontaktu z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 dokładnośd,
 cierpliwośd,
 gotowośd do współdziałania,
 kreatywnośd,
 zainteresowana informatyczne,
 dążenie do osiągania celów,
 gotowośd do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą,
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Praca dydaktyka multimedialnego zaliczana jest do prac lekkich, w związku z tym nie ma
szczególnych wymagao zdrowotnych dla kandydatów do wykonywania tego zawodu.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyd m.in.: zwyrodnienia narządów ruchu,
zwyrodnienia kręgosłupa, choroby związane ze stresem, choroby wzroku.
Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie mogą byd wady:
 wzroku, niemożliwe do skorygowania za pomocą szkieł i/lub uniemożliwiające rozróżnianie barw
i kształtów,
 układu kostno-stawowego, uniemożliwiające kilkugodzinną pracę na stanowisku komputerowym.
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 dydaktyk multimedialny preferowane jest wykształcenie wyższe
(stopnia I i II oraz studia podyplomowe) na kierunku informatycznym, pedagogicznym lub związanym
z tworzeniem grafiki komputerowej.
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Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu dydaktyka multimedialnego są:
 udokumentowane doświadczenie na identycznym lub pokrewnym stanowisku pracy,
 certyfikaty i świadectwa potwierdzające udział w kursach, szkoleniach w zakresie: obsługi
platform e-learningowych, obsługi oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia
materiałów multimedialnych, projektowania grafiki komputerowej,
 znajomośd procesu tworzenia materiałów multimedialnych,
 certyfikaty potwierdzające znajomośd języka angielskiego na różnych poziomach
zaawansowania,
 dyplomy potwierdzające kompetencje pedagogiczne.
Ważnym czynnikiem ułatwiającym podjęcie pracy w zawodzie dydaktyk multimedialny jest praktyka,
która umożliwia weryfikację zdobytych kompetencji w pracy z klientem.
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
Dydaktyk multimedialny po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy z obszaru zarządzania
projektami może koordynowad prace zespołu odpowiedzialnego za tworzenie multimedialnych
materiałów dydaktycznych i kursów e-learningowych.
Zdobywanie i poszerzanie wiedzy z obszaru metodyki kształcenia na odległośd umożliwi dydaktykowi
multimedialnemu awans poziomy i pracę na stanowiskach np. metodyka edukacji na odległośd czy
egzaminatora on-line.
Dydaktyk multimedialny może także:



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

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie dydaktyk multimedialny nie ma możliwości potwierdzania
kompetencji zawodowych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.
Istnieje możliwośd potwierdzania kompetencji przydatnych w zawodzie dydaktyk multimedialny
w ramach studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, ukierunkowanych na tworzenie
multimedialnych materiałów dydaktycznych.
Alternatywnymi formami potwierdzania kompetencji w zawodzie dydaktyk multimedialny mogą byd:
 portfolio zawierające przykłady opracowanych materiałów multimedialnych,
 uzyskane rekomendacje od pracodawców i instytucji współpracujących z dydaktykiem
multimedialnym,
 specjalistyczna wiedza i umiejętności potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami, wydanymi
przez komercyjne firmy, np. z zakresu obsługi platform e-learningowych, podstaw
programowania w wybranym języku, posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia
materiałów multimedialnych.
Więcej informacji można uzyskad w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie dydaktyk multimedialny może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Grafik komputerowy multimediów
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Metodyk edukacji na odległośd
Metodyk technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Egzaminator on-line
Nauczyciel nauczania na odległośd

216602
216606
235103
235104
235902
235907

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie dydaktyk multimedialny wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Analizowanie oferty rynkowej aplikacji multimedialnych i edukacyjnych pod kątem zastosowania
jako narzędzi e-learningu.
Z2 Testowanie dostępnych na rynku aplikacji multimedialnych i edukacyjnych.
Z3 Ocenianie możliwości zastosowania dostępnych na rynku aplikacji i pakietów multimedialnych
jako narzędzi e-learningu.
Z4 Dobieranie struktury i formy elektronicznych materiałów dydaktycznych do treści i celów
kształcenia.
Z5 Projektowanie i przygotowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie
ze scenariuszami przygotowanymi przez ekspertów.
Z6 Sprawdzanie zgodności użytych rozwiązao multimedialnych z wymaganiami wirtualnego
środowiska nauczania.
Z7 Opracowywanie informacji i instrukcji dotyczących stosowania narzędzi e-learningu
dla nauczycieli i trenerów.
Z8 Przygotowywanie prostych aplikacji multimedialnych wspomagających realizację kursu
e-learningowego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Dobieranie narzędzi multimedialnych do tworzenia
materiałów dydaktycznych na podstawie przeprowadzonej analizy rynku
Kompetencja zawodowa Kz1: Dobieranie narzędzi multimedialnych do tworzenia materiałów
dydaktycznych na podstawie przeprowadzonej analizy rynku obejmuje zestaw zadao zawodowych
Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Analizowanie oferty rynkowej aplikacji multimedialnych i edukacyjnych pod kątem
stosowania jako narzędzi e-learningu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Prawne aspekty zastosowao technologii
informacyjnej i komunikacyjnej w edukacji;
Zasady analizy oferty rynkowej pod kątem
wykorzystania do celów edukacyjnych aplikacji
multimedialnych i narzędzi e-learningu;
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Stosowad przepisy prawa związane
z wykorzystaniem w edukacji aplikacji
multimedialnych oraz narzędzi e-learningu;
Wyszukiwad i selekcjonowad informacje
na temat oferty rynkowej w zakresie dostępnych
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Technologie i zasoby cyfrowe stosowane
w realizacji celów edukacyjnych;
Zasoby edukacyjne oraz aplikacje
wykorzystywane w danym obszarze wiedzy;
Narzędzia do realizacji kształcenia on-line.








aplikacji multimedialnych i narzędzi e-learningu
wykorzystywanych do tworzenia i prowadzenia
szkoleo;
Analizowad rynek pod kątem dostępności
aplikacji multimedialnych i narzędzi
e-learningu oraz ich funkcjonalności;
Sprawdzad repozytoria otwartych zasobów
edukacyjnych, w tym zasobów multimedialnych;
Różnicowad oferowane na rynku aplikacje
multimedialne i narzędzia e-learningu pod
kątem możliwości ich zastosowania w danym
obszarze wiedzy;
Sporządzad raport z analizy oferowanych
na rynku narzędzi multimedialnych do tworzenia
materiałów dydaktycznych.

Z2 Testowanie dostępnych na rynku aplikacji multimedialnych i edukacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:







UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Klasyfikację systemów multimedialnych ,
ich wymagania i możliwości;
Narzędzia i programy wykorzystywane
do tworzenia aplikacji multimedialnych;
Zasady efektywnego testowania aplikacji
multimedialnych i narzędzi e-learningu
do zastosowao w edukacji;
Aplikacje multimedialne stosowane w realizacji
celów edukacyjnych;
Rozbudowane aplikacje internetowe
do tworzenia, prowadzenia i administrowania
kursami edukacyjnymi.










Testowad dostępne na rynku aplikacje
multimedialne i narzędzia e-learningu
do tworzenia materiałów dydaktycznych
i prowadzenia kursów edukacyjnych;
Analizowad możliwości i testowad aplikacje
multimedialne;
Różnicowad funkcje aplikacji multimedialnych
oraz narzędzia e-learningu pod kątem
wykorzystania ich w dydaktyce;
Określad możliwośd wykorzystania dostępnych
na rynku aplikacji multimedialnych i narzędzi
e-learningu w realizacji zakładanych celów
kształcenia;
Określad obszar zastosowao dostępnych aplikacji
multimedialnych i rozbudowanych aplikacji
internetowych;
Sporządzad raport zawierający analizę i wnioski
z wykonanych testów.

Z3 Ocenianie możliwości zastosowania dostępnych na rynku aplikacji i pakietów
multimedialnych jako narzędzi e-learningu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Standardy reprezentacji informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i wideo;
Metody prezentacji danych multimedialnych;
Zasady wykorzystania różnego typu narzędzi
i oprogramowania w dydaktyce multimedialnej;
Możliwości realizacji transmisji multimedialnych;
Kryteria oceny aplikacji multimedialnych pod
kątem ich przydatności w tworzeniu materiałów
dydaktycznych.





10

Stosowad standardy komunikacji multimedialnej;
Dobierad kryteria oceny aplikacji
multimedialnych oraz narzędzi e-learningu
do celów określonych w scenariuszu kursu
edukacyjnego;
Wskazywad funkcje aplikacji multimedialnych
oraz narzędzia e-learningu niezbędne
do tworzenia materiałów dydaktycznych;
Oceniad możliwości realizacji transmisji
multimedialnych;
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Oceniad możliwości zastosowania
zintegrowanych zestawów narzędzi pod kątem
realizacji założonych celów kształcenia.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych
na podstawie zatwierdzonego scenariusza
Kompetencja zawodowa Kz2: Tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych na podstawie
zatwierdzonego scenariusza obejmuje zestaw zadao zawodowych Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, do realizacji
których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Dobieranie struktury i formy elektronicznych materiałów dydaktycznych do treści i celów
kształcenia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody prezentacji informacji tekstowej,
obrazowej, dźwiękowej i wideo w kształceniu
on-line;
Techniki i narzędzia multimedialne stosowane
w dydaktyce;
Zasady doboru narzędzi do realizacji kształcenia
on-line.






Dobierad metody reprezentacji informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo
do realizacji zakładanych celów kształcenia;
Dobierad technologie i narzędzia multimedialne
do optymalnej realizacji zadania edukacyjnego;
Wskazywad funkcje aplikacji multimedialnych
oraz narzędzia e-learningu niezbędne
do przygotowania materiałów kursu
edukacyjnego;
Dobierad narzędzia i aplikacje multimedialne
do celów określonych w scenariuszu kursu
edukacyjnego.

Z5 Projektowanie i przygotowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie
ze scenariuszami przygotowanymi przez ekspertów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady komunikacji multimedialnej, jej założenia
i wymagania;
Zasady legalnego i etycznego posługiwania się
informacją;
Prawo autorskie i prawo własności
intelektualnej;
Zasady i modele opracowania informacji
tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i wideo przy
tworzeniu kursów e-learningowych;
Narzędzia i techniki stosowane do opracowania
kursów e-learningowych;
Metodykę opracowania scenariusza jednostki
dydaktycznej realizowanej z użyciem aplikacji
multimedialnych.
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Stosowad zasady legalnego i etycznego
posługiwania się informacją przy tworzeniu
wersji elektronicznych materiałów
dydaktycznych;
Stosowad zasady prawa autorskiego i prawa
własności intelektualnej;
Współpracowad z autorami treści, metodykami
oraz ekspertami przy projektowaniu i tworzeniu
kursów e-learningowych;
Stosowad narzędzia informatyczne do edycji,
konwersji, kompresji plików multimedialnych;
Stosowad zasady i modele opracowania kursów
e-learningowych;
Dobierad narzędzia i techniki niezbędne
do tworzenia kursów e-learningowych;
Projektowad pliki graficzne, dźwiękowe oraz
wideo;
Stosowad formaty plików graficznych,
dźwiękowych i wideo użyteczne w nauczaniu
zdalnym;
Stosowad wytyczne metodyki do tworzenia
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wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych;
Dodawad nowe oraz aktualizowad już
opublikowane treści w wirtualnym środowisku
nauczania.

Z6 Sprawdzanie zgodności użytych rozwiązao multimedialnych z wymaganiami wirtualnego
środowiska nauczania
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Standardy kompresji i transmisji danych
multimedialnych;
Stosowane rozwiązania multimedialne pod
kątem realizacji zakładanych efektów
kształcenia;
Formaty plików graficznych, dźwiękowych
i wideo stosowanych w nauczaniu zdalnym;
Cechy typowych platform e-learningowych, ich
wymagania, możliwości oraz zakres zastosowao.










Stosowad standardy kompresji i transmisji
danych multimedialnych;
Oceniad skutecznośd zastosowanych aplikacji
multimedialnych pod kątem realizacji celów
określonych w scenariuszu kursu edukacyjnego;
Analizowad skutecznośd narzędzi i technologii
multimedialnych pod kątem realizacji
zakładanych efektów kształcenia;
Sprawdzad prawidłowośd działania plików
graficznych, dźwiękowych i wideo;
Przetwarzad pliki graficzne, audio i wideo,
dostosowując je do potrzeb wirtualnego
środowiska nauczania;
Stosowad format pliku koocowego projektu
kursu e-learningowego uwzględniający
zakładane kanały publikacji.

Z7 Opracowywanie informacji i instrukcji dotyczących stosowania narzędzi e-learningu
dla nauczycieli i trenerów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Modele stosowane w tworzeniu materiałów
i instrukcji szkoleniowych;
Metodykę tworzenia materiałów i instrukcji
szkoleniowych;
Zasady opracowania instrukcji i materiałów
dotyczących stosowania multimediów.





Stosowad zasady metodyki do tworzenia
materiałów i instrukcji szkoleniowych;
Opracowywad instrukcje w celu efektywnego
wykorzystania przez nauczycieli i trenerów
aplikacji zastosowanych w kursach
e-learningowych;
Prowadzid szkolenia dla osób prowadzących
kursy, wykładowców, instruktorów w zakresie
efektywnego wykorzystania aplikacji
multimedialnych w procesie dydaktycznym.

Z8 Przygotowywanie prostych aplikacji multimedialnych wspomagających realizację kursu
e-learningowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Pojęcia stosowane w przetwarzaniu obrazów,
dźwięku i wideo;
Technologie tworzenia aplikacji
multimedialnych;
Narzędzia informatyczne stosowane
do tworzenia prostych aplikacji multimedialnych.
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Wybierad odpowiedni algorytm kompresji
do typu obrazu i dźwięku;
Wybierad odpowiedni algorytm kompresji
wideo;
Dobierad narzędzia informatyczne do edycji,
konwersji i kompresji plików multimedialnych;
Wykonywad prostą aplikację multimedialną
i opublikowad ją.
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3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie dydaktyk multimedialny powinien mied kompetencje społeczne niezbędne
do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działao oraz za powierzony sprzęt
komputerowy i inne urządzenia, wykorzystywane do tworzenia elektronicznych materiałów
dydaktycznych oraz kursów e-learningowych.
Samodzielnego wykonywania powierzonych zadao, jak również współdziałania z innymi
członkami zespołu w zakresie opracowywanych materiałów multimedialnych.
Samooceny i weryfikacji działania własnego i oceny podległych osób w zakresie realizacji zadao
zawodowych właściwych dla zawodu dydaktyk multimedialny.
Konstruktywnej współpracy w zespole pracowniczym w różnych miejscach i na stanowiskach
pracy właściwych dla zawodu dydaktyk multimedialny.
Ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście zmian prawnych
i nowych rozwiązao technologicznych właściwych dla branży IT.
Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi standardami w branży IT.

3.5. 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 dydaktyk multimedialny.

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 dydaktyk multimedialny

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).
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3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie dydaktyk multimedialny 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 Systemu Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Dydaktyk multimedialny jest zaliczany do grupy zawodów przyszłości. Zapotrzebowanie
na dydaktyków multimedialnych wzrasta wraz z dynamicznym rozwojem platform i kursów
e-learningowych.
Dydaktyk multimedialny może podjąd pracę m.in. w:
 firmach edukacyjno-szkoleniowych zajmujących się świadczeniem usług opracowywania aplikacji
multimedialnych i e-kursów,
 organizacjach, instytucjach i firmach mających w swych strukturach jednostki szkoleniowe,
 placówkach oświatowych zajmujących się prowadzeniem szkoleo z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych8.
Dydaktyk multimedialny może prowadzid również własną działalnośd gospodarczą i jako specjalista
świadczyd usługi kontrahentom zewnętrznym.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie 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
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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

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 dydaktyk multimedialny.
Kompetencje przydatne dla zawodu można uzyskad i potwierdzid w ramach studiów I i II stopnia.
Oferują je uczelnie techniczne, pedagogiczne, uniwersytety.
Ofertę kształcenia w zawodzie dydaktyk multimedialny uzupełniają studia podyplomowe, które
ukierunkowane są m.in. na:
 metodykę zdalnego nauczania,
 obsługę platformy zdalnego nauczania,
 prowadzenie kursów na platformie e-learningowej,
 przygotowanie i prowadzenie webinarów10,
 obsługę programów do tworzenia kursów e-learningowych,
 analizę materiałów dydaktycznych,
 projektowanie kursów zdalnych na urządzania mobilne i wdrożenie e-learningu w organizacji.
Szkolenie
Kursy i szkolenia w zawodzie dydaktyk multimedialny związane są z koniecznością aktualizacji wiedzy
i związane są z doskonaleniem kompetencji, m.in. w zakresie:
 technik i systemów multimedialnych,
 narzędzi e-learningowych,
 authoring tools2,
 aplikacji multimedialnych,
 projektowania webinariów z wykorzystaniem interakcji z użytkownikiem,
 wykorzystanie wirtualnych środowisk nauczania.
Specjalista w tym zawodzie może również brad udział w targach dydaktycznych, seminariach
i konferencjach branżowych, na których może poznawad nowe rozwiązania technologiczne
i metodyczne stosowane w dydaktyce cyfrowej.
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
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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 miesięcznie w zawodzie dydaktyk multimedialny waha się
w granicach od 3500 zł do 5800 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat.
Wysokośd wynagrodzenia zależy od kilku czynników, m.in.:
 wielkości i struktury firmy,
 regionu zatrudnienia,
 konkurencji na lokalnym rynku pracy,
 doświadczenia zawodowego.
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 dydaktyk multimedialny 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 dysfunkcją narządu ruchu (05-R),
 z niektórymi chorobami narządu wzroku (04-O),
 z epilepsją (06-E),
 z niektórymi chorobami układu oddechowego i krążenia (07-S),
 z niektórymi chorobami układu pokarmowego (08-T),
 z niektórymi chorobami układu moczowo-płciowego (09-M).
Warunkiem jest identyfikacja indywidualnych barier oraz dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
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Zawód ten nie może byd wykonywany przez osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia
skuteczny kontakt interpersonalny, komunikację (O3-L) oraz generuje zakłócone funkcje poznawcze
(02-P). Zawodu dydaktyka multimedialnego nie mogą wykonywad osoby z niepełnosprawnością
intelektualną (01-U).
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, KWALIFIKACJI I 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
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 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.).
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).
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Zasoby internetowe *dostęp: 10.07.2018]:

















Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Biblioteka internetowa wolnelektury.pl: https://wolnelektury.pl
Krajowy standard kompetencji zawodowych: Dydaktyk aplikacji multimedialnych (235901),
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013:
ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/24_235901_
dydaktyk_aplikacji_multimedialnych.pdf
Metodyka tworzenia materiałów multimedialnych dla e-edukacji: http://www.eedukacja.net/piata/referaty/sesja_IIIb/24_e-edukacja.pdf
Multimedia w dydaktyce: https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/13926
Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia:
http://kompetencje.org/materialy/zst/nowoczesne-metody-dydaktyczne.pdf
Polska Biblioteka Cyfrowa Polona: https://polona.pl
Praca.pl: https://www.praca.pl/poradniki/lista-stanowisk/edukacja-nauka-szkolenia/dydaktykmedialny_pr-1167.html
Prezentacja multimedialna w dydaktyce:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6c827076-d685-4489-a61a7a60db15d52b/c/PNS-2016-T4-031-040.pdf
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL:
http://www.equal.org.pl/baza.php?M=18&PID=85&PPID=176&lang=pl
Przelaskowski A.: Techniki multimedialne. Warszawa 2011: http://www.ire.pw.edu.pl/~arturp/
Dydaktyka/pidom/tmed2.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
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
Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego: http://www.sea.edu.pl/dzialalnosc.php
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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.

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.
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Kompetencja
zawodowa

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.

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.

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).
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Zadanie zawodowe

Zawód

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.

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

1

Aplikacja
multimedialna

2

Authoring tools

3

Kurs e-learningowy

4

Narzędzia
multimedialne
(narzędzia e-learningu)

5

Platforma
e-learningowa

6

Rzeczywistośd
wirtualna - VR

7

Techniki multimedialne

Definicja
Komputerowy program użytkowy z możliwościami
prezentacji tekstu, obrazu, animacji i dźwięku, dający
możliwośd łącznego i równoczesnego przekazywania
i przetwarzania informacji w postaci oddziałującej
na zmysły człowieka.
Narzędzia do tworzenia treści dydaktycznych
na potrzeby kursów e-learningowych.
Kursy edukacyjne tworzone na potrzeby zdalnego
kształcenia, które implementowane na różnych
platformach mają dostarczyd określone treści
odbiorcom.
Oprogramowanie wykorzystywane do tworzenia,
gromadzenia, przetwarzania i publikowania
multimedialnych informacji stanowiących również
materiał nauczania w kursach e-learningowych.
Rozbudowana aplikacja ułatwiająca tworzenie,
prowadzenie i administrowanie kursami
e-learningowymi oraz umożliwiająca weryfikację
wiedzy on-line. Jest to zintegrowany zestaw narzędzi
pozwalających realizowad cele związane z procesem
nauczania, w szczególności z zarządzaniem kursem
i wchodzącymi w jego skład zasobami.
Z ang. virtual reality – to obraz sztucznej
rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu
technologii informatycznej. Polega na
multimedialnym kreowaniu komputerowej wizji
przedmiotów, przestrzeni i zdarzeo. Zaletą jest duża
atrakcyjnośd wizualna.
Działania stanowiące podstawę opracowania
współczesnych aplikacji multimedialnych, do których
należą: pozyskiwanie źródłowych danych
multimedialnych, składowanie i transmisja danych
multimedialnych, opis treści multimedialnych, praca
nad jakością multimediów, analiza treści
multimedialnych, prezentacja multimediów, ochrona
danych, integracja treści przekazu i standaryzacja.
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8

Technologie
informacyjno-komunikacyjne

9

Systemy multimedialne

10

Webinarium

11

Wirtualne środowisko
nauczania

W skrócie TIK, z ang. Information and
Communication Technologies (ICT), zwane
zamiennie technologiami informacyjnotelekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi
lub teleinformatycznymi – jest to rodzina technologii
przetwarzających, gromadzących i przesyłających
informacje w formie elektronicznej.
Urządzenia oraz technologie przetwarzania
i transmisji dźwięku, obrazów, wideo. Elementy
systemu multimedialnego to: urządzenia wejściowe
(źródła sygnałów – mikrofon, aparat fotograficzny,
skaner, kamera), nośniki danych (pamięci masowe,
Internet, transmisja kablowa, transmisja radiowa),
urządzenia wyjściowe (urządzenia koocowe –
głośniki, słuchawki, wyświetlacze LCD, LED, OLED,
PDP) oraz urządzenia i oprogramowanie
do kodowania i dekodowania danych. Kodowanie
danych ma na celu: korekcję błędów, kompresję
i szyfrowanie danych.
Inaczej internetowe seminarium, realizowane
z wykorzystaniem technologii webcast. Webinaria
stosuje się w celach szkoleniowych bądź
informacyjnych. Transmisja audiowizualna umożliwia
kontakt między prowadzącym szkolenie a jego
uczestnikami: osoby widzą się wzajemnie, mogą
wymieniad się informacjami, korzystad
z przesyłanych sobie plików – wchodzą ze sobą
w bezpośrednią interakcję mimo odległości, która ich
dzieli.
VLE – ang. Virtual Learning Environment jest
systemem wspierającym administrowanie,
organizowanie i prowadzenie szkoleo
e-learningowych z wykorzystaniem narzędzi
do tworzenia materiałów edukacyjnych i komunikacji
on-line.
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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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