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WPROWADZENIE 

 Celem dokumentu Instrukcja techniczna obsługi narzędzia ICT jest udostępnienie 

użytkownikom portalu transVETjob.eu informacji, jak należy efektywnie korzystać z bazy 

wiedzy o zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych oraz z systemu 

porównywania wymagań kompetencyjnych w ww. zawodach. Instrukcja opracowana została 

z wykorzystaniem efektów projektu pt. Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb 

transferu na europejskim rynku pracy 1. Koordynatorem i głównym wykonawcą  narzędzia ICT 

jest partner projektu Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 

w Radomiu.  

Punktem odniesienia do budowy narzędzia ICT był w szczególności jeden z rezultatów 

projektu pn. Model rozpoznawania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb ich transferu na 

europejskim rynku pracy w Niemczech, Polsce, Portugalii. 

 Narzędzie ICT zostało przygotowane w czterech wersjach językowych: angielskiej, 

polskiej, niemieckiej i portugalskiej.  

 Baza wiedzy o zawodach elektryk i mechanik pojazdów samochodowych zawiera 

(oddzielnie dla każdego zawodu): informacje o zawodzie, opis efektów kształcenia 

zawodowego, informację o instytucjach edukacyjnych, gdzie można doskonalić lub 

podwyższać kompetencje zawodowe, zidentyfikowane w badaniach (prowadzonych w ramach 

projektu transVETJob.eu w 2016 r.) oczekiwania pracodawców polskich, niemieckich 

i portugalskich. Narzędzie ICT daje możliwość porównania oczekiwań pracodawców 

w wymienionych krajach z poziomem umiejętności zawodowych użytkownika, po 

przeprowadzeniu przez niego samooceny umiejętności zawodowych.  

 Usługi dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu bez ograniczeń.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Projekt Erasmus pt. Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy, 

transVETjob, realizowany przez partnerstwo instytucji: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, Ostrołęka, 

Polska, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Polska, Agencja Rozwoju 

Regionalnego Spółka z o.o., Ostrołęka, Polska, Handwerkskammer, Erfurt, Niemcy, Associação Intercultural 

Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia w latach 2015-2018. 
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1. PODSTAWOWE POJĘCIA STOSOWANE W INSTRUKCJI 

 W Instrukcji używa się pojęć i terminów dotyczących analizy rynku pracy oraz 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zawodach elektryk i mechanik pojazdów 

samochodowych, umiejętności zawodowych, wynikających z niżej wymienionych 

dokumentów: 

 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie 

ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowy ECVET – 2009/C 155/02. 

 

2. UŻYTKOWNICY SYSTEMU 

Każdy użytkownik sieci Internet ma nieograniczony dostęp do zawartości portalu 

internetowego www.transvetjob.eu.  

 Narzędzie ICT przeznaczone jest przede wszystkim dla absolwentów/ osób zatrudnionych 

lub ubiegających się o zatrudnienie w zawodzie elektryka i mechanika pojazdów 

samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii. Portal służy także działom zarządzania 

zasobami ludzkimi małych i średnich przedsiębiorstw w ww. krajach, osobom/ instytucjom 

wspierającym rynek pracy, instytucjom publicznym odpowiedzialnym za edukację, szkołom 

zawodowym, instytucjom edukacyjnym (publicznym i niepublicznym), stowarzyszeniom, 

fundacjom działającym na rzecz edukacji dorosłych zainteresowanym wykorzystaniem 

programów do kształcenia/ doskonalenia zawodowego oraz rozwojem kształcenia/ 

doskonalenia zawodowego w ww. zawodach, a także kształtowaniem polityki edukacyjnej, 

modyfikacją programów kształcenia/ doskonalenia zawodowego.  
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3. BAZA WIEDZY O ZAWODACH 

Platforma informatyczna www.transvetjob.eu dostępna jest w 4 wersjach językowych: 

polskiej, niemieckiej, portugalskiej oraz angielskiej. Wybór wersji językowej umożliwiają 

ikony flag krajów partnerskich (rys. 1.) 

 

 

Rys. 1. Ikony flag umożliwiające zmianę języka witryny 

 

Z menu głównego w górnej części strony oraz menu dodatkowego w stopce strony możliwy 

jest dostęp do następujących informacji: 

 O projekcie; 

 Platforma informatyczna; 

 Partnerzy; 

 Kontakt; 

 Słownik pojęć; 

 Instrukcja obsługi platformy informatycznej. 

Baza wiedzy o zawodzie została podzielona na następujące moduły: 

 Informacje o zawodzie – nazwa zawodu, kod zawodu, poziom kwalifikacji EQF, 

syntetyczny opis zawodu, opis formalnej ścieżki kształcenia (w tym grafika), procedury 

związane z egzaminami potwierdzającymi uzyskanie kwalifikacji w zawodzie, 

dokumenty formalne potwierdzające ich uzyskanie; 

http://www.transvetjob.eu/
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 Efekty kształcenia w zawodzie – baza opisów kwalifikacji i efektów kształcenia dla 

zawodu  uzyskiwanych w formalnym systemie kształcenia zawodowego; 

 Oczekiwania pracodawców – oczekiwane przez pracodawców niemieckich, polskich  

i portugalskich kompetencje zawodowe zidentyfikowane w wyniku badań2, oczekiwane 

kompetencje osobiste i społeczne oraz kompetencje kluczowe;  

 Instytucje edukacyjne – wykaz instytucji edukacyjnych i publicznych portali 

internetowych, gdzie można znaleźć właściwą instytucję edukacyjną czy tematykę 

doskonalenia zawodowego, którą zainteresowany jest użytkownik.  

 

Dostęp do modułów możliwy jest na dwa sposoby: 

1) poprzez wybór odpowiednej pozycji z menu głównego w zakładce „Zawody” (rys. 2) 

– użytkownik zostanie przekierowany do bazy wiedzy o zawodzie w wybranym kraju, 

2) poprzez wybór odpowiedniego modułu dla danego zawodu ze strony głównej portalu 

(rys. 3) – użytkownik zostanie przekierowany do wybranego modułu wiedzy 

o zawodzie w kraju ojczystym (wybór języka determinuje kraj). 

W wersji angielskiej wybór modułu ze strony głównej portalu przekierowuje do modułu 

„Informacje o zawodzie” dla wybranego kraju lub modułu „Oczekiwania pracodawców” 

(dokument ujednolicony dla wszystkich krajów), rys. 4. 

 

                                                           
2 Report Comparative study of assumed formal education effects for the professions of electrician and automotive 

technician with the expectations of employers on the labour market in Germany, Poland and Portugal, Wyższa 

Szkoła Ekonomiczno-Społeczna in Ostrołęka, Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 

in Radom,  Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. in Ostrołęka, Handwerkskammer in Erfurt, Associação 

Intercultural Amigos da Mobilidade in Barcelos, Project Title: “Recognition of vocational qualifications for the 

purpose of transfer on the European job market”. 
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Rys. 2.  Dostęp do modułów z pozycji głównego menu portalu 

 

 

Rys. 3.  Dostęp do modułów ze strony głównej portalu 
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Rys. 4.  Dostęp do modułów ze strony głównej portalu w angielskiej wersji językowej 

 

Po wybraniu odpowiednej pozycji/modułu użytkownik zostaje przekierowany do 

podstrony z  dostępnymi informacjami (rys. 5). Bieżącą stronę w strukturze portalu pokazuje 

ścieżka dostępu pod menu głównym portalu oraz menu boczne z prawej strony. 

Menu boczne dla wybranego zawodu  zawiera wszystkie 4 moduły informacji o zawodzie 

w  Polsce, Niemczech i Portugalii. Moduł „Oczekiwania pracodawców” jest dokumentem 

ujednoliconym dla wszystkich krajów i z tego powodu znajduje się w górnej części menu. 

Wybór języka strony determinuje język wyświetlanych treści: 

 np. dla języka polskiego, wszystkie informacje o zawodach w Polsce wyświetlane są 

w języku polskim, natomiast informacje o zawodach w Niemczech i Portugali 

wyświetlane są w języku angielskim. Analogicznie dla języka niemieckiego lub 

portugalskiego wszystkie informacje o zawodach wyświetlane są w języku ojczystym 

a informacje z pozostałych krajów w języku angielskim,  

 dla języka angielskiego wszystkie treści w całym portalu wyświetlane są w wersji 

angielskojęzycznej. 
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Rys. 5. Przykładowa strona z modułem „Informacje o zawodzie” dla zawodu: mechanik pojazdów 

samochodowych ze wskazaniem bieżącej strony w strukturze portalu oraz umiejscowienie menu 

podstrony 
 

4. SAMOOCENA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

Narzędzie do samooceny kompetencji zawodowych, oddzielnie dla zawodu elektryka 

i mechanika pojazdów samochodowych, umożliwia uzyskanie informacji o zgodności lub 

rozbieżności kompetencji zawodowych w stosunku do oczekiwań pracodawców polskich, 

niemieckich i portugalskich. Dostęp do narzędzia samooceny dla wybranego zawodu możliwy 

jest z menu głównego portalu (rys. 6) lub ze strony głównej (rys. 7).  

Po wyborze odpowiedniego zawodu użytkownik zostaje przekierowany do strony, na 

której znajduje się kwestionariusz diagnostyczny (rys. 8).  
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Rys. 6. Dostęp do narzędzia samooceny z menu głównego 

 

 

Rys. 7. Dostęp do narzędzia samooceny ze strony głównej 
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Rys. 8. Samoocena kompetencji zawodowych na przykładzie zawodu mechanik pojazdów 

samochodowych (fragment) 

Kwestionariusz diagnostyczny zawiera wykaz  umiejętności zawodowych, społecznych 

i kluczowych. Użytkownik wypełnia go zgodnie ze stanem faktycznym, oceniając swoje 

umiejętności w skali 5-stopniowej: gdzie „5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania 

umiejętności, a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Kwestionariusz diagnostyczny został podzielony na cztery części: umiejętności 

zawodowe dla każdej kompetencji, kompetencje społeczne i kluczowe. Wypełniając 

kwestionariusz należy zaznaczyć wszystkie pola.  

Po wypełnieniu kwestionariusza należy kliknąć „Pokaż wykres”, co umożliwi 

wyświetlenie użytkownikowi graficznej prezentacji przeprowadzonej samooceny. Wykresy 

obrazują poziom samooceny kompetencji zawodowych, społecznych i kluczowych (poziome 

czarne kreski) w odniesieniu do kompetencji oczekiwanych przez pracodawców polskich, 

niemieckich i portugalskich (wykres słupkowy). Przykładowy fragment graficznej prezentacji 

poziomu samooceny kompetencji  przedstawia rys. 9 Skala pozioma (cyfry od 1 do n) to 
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konkretne umiejętności, których nazwy przedstawiono w legendzie. Na dole ekranu wyników 

samooceny kompetencji znajdują się ogólne informacje dla użytkownika, np. o ewentualnej 

konieczności doskonalenia zawodowego (kompetencji zawodowych, społecznych lub 

kluczowych), aby sprostać oczekiwaniom pracodawcy i dać sobie szansę na zatrudnienie 

w wybranym kraju.  

Wyniki analizy samooceny kompetencji zawodowych można wydrukować – ikona po prawej 

stronie. 

  

Rys. 9. Wyniki analizy samooceny kompetencji zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych w odniesieniu do oczekiwań pracodawców (fragment) 

Rysunek wskazuje (czerwony prostokąt) ikonę „drukuj” 
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5. KONTAKT 

 Pytania, sugestie dotyczące funkcjonowania portalu „transVETjob.eu” można 

kierować do osób wskazanych w zakładce „Kontakt” – telefonicznie lub na adres poczty  

e-mail (rys. 10). 

 

Rys. 10. Dostęp do instrukcji obsługi platformy informatycznej 

 

 

 

 

 

 


