
 
 

 
 

 

 

WYZNACZNIKI SEKTOROWE I ICH OPISY 

 

Wyznaczniki sektorowe zostały opracowane jako narzędzie istotne dla opracowania charakterystyk 

ramy sektorowej, ale ich użyteczność wykracza poza tę doraźną funkcję. Wraz z definicją sektora 

opisują obszary aktywności, które posiadają wspólne cechy pozwalające określać je wspólnie jako 

„sektor” posiadający wyraźną tożsamość. 

 Wyznaczniki sektorowe: 

- zarysowują specyficzne i kluczowe dla sektora obszary kompetencji, charakteryzujące kwalifikacje 
sektora i odróżniające je od kwalifikacji innych sektorów; 

- są wyodrębnione ze względu na specyfikę i znaczenie obszaru; 
- razem są reprezentatywne dla całości efektów uczenia się zawartych w kwalifikacjach sektora; 
- wraz z ich opisami stanowią narzędzie pomocnicze w tworzeniu  i wykorzystaniu SRK UR – 

pozwalają na ocenę stopnia  uprządkowania, adekwatności struktury i kompletności opisu; 
- powinny być   analizowane i wykorzystywane razem, a kompletność opisu można oceniać dla 

zestawu wyznaczników;  

 

Wyznaczniki sektorowe: 

1. Orientacja na klienta, jego potrzeby i cele uczenia się i rozwoju 

Oznacza całość aktywności prowadzących do rozpoznania potrzeb uczenia się i rozwoju osób, 

zarówno przez uczącego (uczących) się, jak i osób wspomagających innych w rozwoju. Potrzeba 

rozwojowa będzie wyrażona w postaci aspiracji, celu, celu uczenia się. Elementem tego wyznacznika 

będzie również tzw. kontrakt, czyli wyznaczenie, przyjęcie, uzgodnienie celów uczenia się i rozwoju. 

Zawiera min.: 

a) budowanie relacji z klientem, pozwalającej zainicjować proces wsparcia  
b) diagnozowanie potrzeb  
c) wyznaczanie celów działania wspomagającego uczenie się i rozwój, 
d) definiowanie efektów uczenia się i rozwoju, 
e) ustalanie ról, odpowiedzialności, zasad wspomagania, reguł współpracy i komunikacji 

 

2. Orientacja na tworzenie usługi wspomagania uczenia się i rozwoju  

Oznacza całość aktywności związanych z zaprojektowaniem, przygotowaniem i zorganizowaniem 

adekwatnych do potrzeb i celów: środowiska uczenia się, sytuacji edukacyjnych, treści, metod, 

środków i osób wspomagających uczenie się i rozwój, a w szczególności: 

a) przekładanie potrzeb i celów na proces, 
b) przekładanie efektów uczenia się na treści, wymagania kwalifikacyjne i walidacyjne, 
c) wybór i dopasowanie metod, form, technik i narzędzi, 
d) wybór technologii, 
e) projektowanie/planowanie szczegółowych działań wspomagających, 
f) przygotowanie wykonawców usługi do realizacji wsparcia, 
g) przygotowanie odbiorców indywidualnych, grup, społeczności do procesu uczenia się i rozwoju, 
h) przewidywanie zmian i zagrożeń oraz modyfikowanie środowiska i procesu. 

 



 
 

 
 

3. Orientacja na proces uczenia się i rozwoju 

Oznacza aktywność związaną z realizacją procesu uczenia się i rozwoju osób, a zwłaszcza: 

a) prowadzenie zajęć, spotkań, sesji, całych programów, egzaminów itp., 
b) wspomaganie procesu uczenia się, 
c) komunikowanie wspomagające uczących się w osiąganiu celów, w tym dawanie informacji 

zwrotnej, 
d) kierowanie procesem pracy osób i grupy, 
e) zarządzanie środowiskiem uczenia się i rozwoju. 

 

4. Orientacja na zarządzanie efektami uczenia się i rozwoju 

Oznacza całość aktywności związanych z ewaluacją, walidacją i wykorzystaniem efektów uczenia się  

i rozwoju, a zwłaszcza: 

a) transfer efektów do praktyki, 

b) walidacja efektów uczenia się i rozwoju, 

c) potwierdzanie efektów uczenia się w tym w formie kwalifikacji 

d) monitorowanie oraz ocenianie efektywności i jakości procesów wsparcia, potwierdzanie 

zgodności procesu z przyjętymi celami, 

e) doskonalenie procesu, 

f) zarządzanie programami rozwoju i uczenia się. 
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