
 
 

 

KTO UCZESTNICZY W PRZYGOTOWANIU INFORMACJI O ZAWODZIE 

SKRYPT ANIMACJI: 

W tworzeniu informacji o zawodach biorą udział różne grupy ekspertów, którzy dobierani  

są kompetencyjnie w zależności od roli, jaką będą pełnić. Eksperci powinni reprezentować różne 

środowiska interesariuszy, organizacje branżowe, w tym partnerów społecznych, instytucji rynku 

pracy, edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Na potrzeby projektu eksperci zostali podzieleni na trzy główne grupy: 

• eksperci projektujący informacje o zawodzie, 

• eksperci oceniający informacje o zawodzie, 

• eksperci wewnętrzni instytucji sporządzającej informację o zawodzie. 

W skład pierwszej grupy, czyli ekspertów projektujących informacje o zawodzie wchodzą eksperci 

branżowi i ekspert metodologiczny. 

Przy tworzeniu informacji o danym zawodzie występuje dwóch ekspertów branżowych – znawców 

danego zawodu reprezentujących różne, niepowiązane ze sobą miejsca pracy; 

Ekspert metodologiczny dla zawodu lub grupy zawodów pełni rolę lidera zespołu eksperckiego. 

Reprezentuje on instytucję, która odpowiada za sporządzenie informacji o zawodach. Może on również 

pełnić rolę koordynatora przygotowania opisów dla grupy zawodów pokrewnych. 

Drugą grupę stanowią eksperci oceniający informacje o zawodzie. Pełnią oni rolę recenzentów  

i ewaluatorów. 

Recenzenci odpowiadają za opiniowanie pierwszej wersji projektu informacji o zawodzie. Wymaga się, 

aby było dwóch recenzentów dla jednego zawodu, reprezentujących różne, niepowiązane ze sobą 

miejsca pracy. 

Ewaluatorzy, to osoby, które są członkami panelu ewaluacyjnego. Wymaga się dwóch ewaluatorów 

dla jednego zawodu, którzy reprezentują różne, niepowiązane ze sobą podmioty/miejsca pracy, w tym 

zwłaszcza partnerów społecznych, organizacji branżowych  

i zawodowych. 

Trzecią grupę stanowią eksperci wewnętrzni instytucji sporządzającej informację o zawodzie. Są oni 

członkami zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach. 

Instytucja odpowiedzialna za sporządzanie informacji o zawodach przeprowadza warsztaty 

metodologiczne dla wyłonionych w procesie rekrutacji ekspertów branżowych i ekspertów 

metodologicznych w zakresie praktycznego stosowania metodologii opracowywania informacji  

o zawodach. 

Wszyscy uczestnicy warsztatów metodologicznych otrzymują od instytucji odpowiedzialnej za ich 

przeprowadzenie certyfikat. Jeśli ekspert uczestniczy lub uczestniczył w tworzeniu opisów w różnych 

zawodach, posiadany certyfikat zwalnia go z uczestnictwa w kolejnych warsztatach. 


