Transkrypcja podkastu “Okiem Dydaktyka” | Odcinek 004
Tytuł: Kompetencje w zawodzie dydaktyka medialnego
W tym odcinku odpowiadam na pytanie: jakie kompetencje są wymagane do wykonywania
zawodu dydaktyka medialnego i jakie umiejętności powinien posiadać dydaktyk medialny.
W pierwszym odcinku podcastu wspomniałam o kompetencjach współczesnego
nauczyciela. Niektóre z wymienionych kompetencji to kompetencje tzw. kluczowe, które
również powinien posiadać dydaktyk medialny. Są to kompetencje komunikacyjne,
diagnostyczne, merytoryczne, metodyczne, planistyczne i projektowe, ewaluacyjne, jak
równieżautoedukacyjne. Wacław Strykowski zaproponował kompetencje współczesnego
nauczyciela, o których mówiłam w pierwszym odcinku podkastu “Okiem Dydaktyka”,ale
nie uwzględnił w nich kompetencji dotyczących specyfiki uczenia online. Wśród
wymienionych wcześniej kompetencji jest jeszcze szereg innych, które są równie ważne jak
pozostałe, które powinien posiadać współczesny nauczyciel.
Aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie należy zastanowić się nad tym jakie są
główne obowiązki i zadania dydaktyka medialnego i określić etapy pracy e-dydaktyka.
Będą one punktem wyjścia do rozważań o szczególnych kompetencjach jakie powinien
posiadać dydaktyk e-learningu.
Do głównych zadań dydaktyka medialnego należy opanowanie oprogramowania
komputerowego do tworzenia e-szkolenia oraz innychautorskich narzędzi stosowanych do
przygotowania kursu e-learningowego (najczęściej opanowania funkcjonalności platformy
e-learningowej). Istotna w procesie tworzenia kształcenia zdalnego jest współpraca
dydaktyka medialnego z programistą, który tworzy i modyfikuje narzędzia czy platformę
e-learningową. Dydaktyk medialny musi zapoznać się z zawartością merytoryczną
projektowanego e-szkolenia, dlatego powinien znać bardzo dobrze możliwości narzędzia do
projektowania e-szkoleń.
Aby określić etapy pracy dydaktyka medialnego należy zastanowić się jak powstaje kurs
e-learningowy? Wśród etapów powstawania jednostki edukacyjnej jaką jest kurs
e-learningowy można wyróżnić następujące etapy pracy dydaktyka medialnego:
opracowanie ogólnej koncepcji e-kursu i modelu e-szkolenia;
przygotowanie i uporządkowanie wszystkich potrzebnych materiałów;
opracowanie szczegółowego scenariusza prezentacji wiedzy;
ustalenie kolejności i formy przekazywanych materiałów;
tworzenie kolejnych modułów e-szkolenia;
testowanie i weryfikacja e-szkolenia.
Poza projektowaniem procesu kształcenia i przekazywania wiedzy w kursie istotna jest
również ewaluacja kursu dlatego w procesie przygotowywania kursu powstaje:
scenariusz sposobu prezentacji wiedzy,
rodzaj i format materiałów wykorzystywanych w szkoleniu,

Okiem Dydaktyka | Prowadząca: Kinga Mzyk
Link bezpośredni: https://kingamzyk.pl/okiem-dydaktyka/004/

1

Transkrypcja podkastu “Okiem Dydaktyka” | Odcinek 004
Tytuł: Kompetencje w zawodzie dydaktyka medialnego

-

testy sprawdzające wiedzę,
strategie zadawania pytań w testach.

Na podstawie wymienionych obowiązków i zadań oraz etapów pracy dydaktyka
medialnego można wyodrębnić szereg kompetencji, które należy nabyć do pracy w
zawodzie e-dydaktyka. Warto posłużyć się klasyfikacją zaproponowaną przez Marię Zając i
Czesława Zawiszę. Zestaw ich kompetencji powstał w oparciu o klasyfikację
Strykowskiego i został dostosowany do charakterystyki pracy dydaktyka e-learningu.
Klasyfikacja zaproponowana przez Marię Zając i Czesława Zawiszę jest
uszczegółowieniem i rozszerzeniem klasyfikacji kompetencji współczesnego nauczyciela, z
wyszczególnieniem kompetencji szczegółowych dydaktyka medialnego.
Wśród kompetencji w obszarze e-learningu wymieniono następujące kompetencje:
1. Kompetencje techniczne i lingwistyczne, w obrębie których dydaktyk medialny
powinien:
sprawnie posługiwać się komputerem, znać system operacyjny i środowisko
oprogramowania komputerowego w jakim będzie przygotowany kurs (może to być
Windows lub Linux;
znać popularneaplikacje biurowe, standardowe programy do komunikacji za
pośrednictwem internetu (komunikatory internetowe, edytory tekstu, programy do
obsługi poczty elektronicznej);
podstawowe umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych;
posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi programów graficznych;
umiejętnie korzystać z zasobów internetu (powinien posiadać umiejętności
infobrokerskie w zakresie wyszukiwania informacji i korzystania z dostępnych
zasobów wiedzy, korzystać z elektronicznych baz danych, obsługiwać i tworzyć
pliki w formacie pdf oraz inne popularne formaty dokumentów funkcjonujących w
internecie w formacie doc, rar, zip, powinien posiadać umiejętność publikowania
treści i plików w określonych formatach na stronach www, jak również odtwarzać i
embedować pliki multimedialne;
znać język obcy potrzebny do zrozumienia funkcjonalności oprogramowania z
jakiego korzysta i nie tylko.
2. Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, w obrębie których powinien:
pełnić rolę przewodnika czy tutora, mentora, pomocnika w sytuacjachawaryjnych,
organizatora i osoby kierującej zespołem uczestników, szczególnie w zakresie
motywowania ich do nauki;
znać zasady komunikowania się w sieci;
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potrafić przyznać się do błędu
być otwarty i tolerancyjny;
empatyczny i posiadający zdolności współodczuwania;
twórczy i kreatywny, nie powielający szablonów;
unikać rutyny.
3. Kompetencje diagnostyczne, dzięki którym powinien:
chętnie poznawać uczestników szkoleń czy uczniów,
rozumieć systemy wartości uczestników i szanować je;
starać się zrozumieć każdego uczestnika szkolenia uwzględniając jego indywidualne
potrzeby np. w zakresie przyswajania treści kursu.
4. Kompetencje dydaktyczno-metodyczne, które określają umiejętności:
kształcenia w tradycyjnym modelu;
znajomości zasad, metod i technik kształcenia zdalnego;
tworzenia scenariusza kształcenia e-learningowego;
znajomości nowoczesnych metody kształcenia;
stosowania w praktyceaktywizujących metody nauczania.
5. Kompetencje komunikacyjno-medialne, w obrębie których dydaktyk medialny:
potrafi nawiązać kontakt z uczestnikami kursu czy szkolenia lub zajęć z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
potrafi nawiązać kontakt za pomocą internetowych narzędzi do komunikowania się;
jasno i precyzyjnie oraz jednoznacznie formułować komunikaty;
zna teorię i praktykę komunikowania werbalnego i niewerbalnego ( i stosuje je w
praktyce zwłaszcza w wideokonferencjach);
praktycznie korzysta z zasobów medialnych dostępnych w Internecie związanych z
nauczanymi treściami;
potrafi umiejętnie prowadzić dialog z uczestnikami szkolenia jest cierpliwym
słuchaczem i życzliwym, wyrozumiałym rozmówcą;
jest dyskretny i otwarty na propozycje zmian czyargumentów dotyczących poprawy
procesu kształcenia czy wartości merytorycznej kursu.
6. Kompetencje dotyczące planowania i projektowania, w zakresie, których dydaktyk
medialny :
tworzy scenariusze jednostek dydaktycznych wchodzących w skład kursu;
samodzielnie projektujeautorskie programy nauczania i przygotowuje własny
rozkład materiału w ramach projektowania procesu edukacji na odległość;
projektuje kursy e-learningowe;
implementuje gotowe programy nauczania realizując je w formie kursu;
e-learningowego.
7. Kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów i podręczników
przedmiotowych, w zakresie których powinien:
oceniać pod względem merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym gotowe
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kursy e-learnigowe (materiały dydaktyczne, przydatność i poziom obsługi platformy
przez uczestników szkolenia, zgodność materiału nauczania z podstawą
programową lub innymi dokumentami wyznaczającymi standardy i poziom
kształcenia danego przedmiotu nauczania);
oceniać podręczniki przedmiotowe pod względem przydatności i aktualności
zawartej w nich wiedzy;
opracowywać materiały dydaktyczne stanowiące dodatkowe materiały nauczania dla
uczestników kursu;
8. Kompetencjeautoedukacyjne, dzięki którym dydaktyk medialny powinien:
inwestować w swój samorozwój, w proces samokształcenia i poszerzania swoich
kompetencji;
pogłębiać swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod nauczania;
znać trendy w nauczaniu dziedziny z jakiej jest ekspertem;
rozwijać swoją wiedzę w zakresie pedagogiki medialnej i nauczania na odległość;
samodzielnie sprawdzać na bieżąco nowe informacje w celu poszerzenia wiedzy w
zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej.
9. Kompetencje kontrolne w zakresie, których dydaktyk medialny powinien:
oceniać osiągnięcia uczestników szkolenia na odległość;
dokonywać ewaluacji zaprojektowanego procesu kształcenia;
ocenić trudności w opanowaniu umiejętności kształconych w kursie.
10. Kompetencje moralne (etyczne) w zakresie, których dydaktyk medialny:
przestrzega obowiązujących norm etycznych i moralnych
przestrzega podstawowych wartości;
nie łamie prawautorskich i uwzględnia w swoich materiałach szkoleniowych
naukową literaturę, z której korzystał podczas opracowywania szkolenia.
Uzupełnienie proponowanych kompetencji mogą być niektóre opracowane szczegółowo
kompetencje nauczycieli edukacji medialnej przedstawione przez Wacława Strykowskiego,
Mariusza Kąkolewicza i Stanisława Ubermanowicza. W zakresie tych kompetencji
stworzyłam długą listę szczegółowych kompetencji dydaktyka medialnego, którą możesz
pobrać na moim blogu (klik).
Niewątpliwie najistotniejsze w pracy dydaktyka medialnego są dobrze rozwinięte
kompetencje informatyczno-medialne. O tych kompetencjach w swoimartykule
wspomniałandrzej Cichocki który zwrócił uwagę na to, że oczekuje się od nauczycieli
odpowiedniego przygotowania w zakresie pogłębiania i rozwijania umiejętności w
następujących obszarach technologii informacyjnej (TI):
posługiwania się środkami (urządzeniami) tej technologii;
stosowania narzędzi TI, czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania, zwłaszcza
umożliwiającego pracę twórczą;
komunikowania się i poszukiwania informacji za pomocą nowoczesnych
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technologii;
stosowania technologii informacyjnej do badań, rozwiązywania problemów i
podejmowania decyzji.

Takie przygotowanie obejmuje dwa obszary działań dydaktycznych nauczyciela:
obsługę komputera w podstawowym zakresie oraz stosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych do realizacji wyznaczonych celów dydaktycznych,
głównie do przygotowania zajęć z wykorzystanie TI lub “środków medialnych”.
Dydaktykiem medialnym może więc zostać każdy dydaktyk, który jest ekspertem
dziedzinowym, który opanował podstawowe kompetencje nauczycielskie, jak również ma
wysoko rozwinięte kompetencje informatyczno-medialne, które szczegółowo opisałam w
tym odcinku podkastu.

Niniejsza publikacja jest transkryptem do trzeciego odcinka podcastu,
który możesz znaleźć w programie iTunes (jesli masz iPhone) lub wapliakcji
Spreaker (jeśli posiadasz telefon zandroidem). Podkast znajdziesz również w
innych, dedykowanych na smartfony,aplikacjach do słuchania podkastów pod
nazwą „Okiem Dydaktyka”.
Możesz rozpowszechniać tą publikację.
Publikowanie jest możliwe po podaniuautorstwa iadresu strony podkastu:
https://kingamzyk.pl/okiem-dydaktyka/
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Prowadząca: Kinga Mzyk
Z wykształcenia polonista, z pasji grafik komputerowy. Edukatorka wizualna.
Interesuje się dydaktyką medialną, e-learningiem, wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w edukacji. Od 2015 roku pasjonatka grafiki komputerowej. Miłośniczka
Photoshopa i Wordpressa. Uwielbia dzielić się swoim doświadczeniem i uczyć
innych! Prowadzi autorskie szkolenia e-learningowe i webinaria. Uczy jak
wykorzystać infografiki w edukacji. Autorka kursu Infografika - jak wizualizować
wiedzę?, w którym zdradza jak skutecznie przekazywać wiedzę za pomocą
wizualizacji. W wolnym czasie nagrywa podkasty i czyta książki.
Prowadzi bloga Uczę medialnie (https://kingamzyk.pl/). W ramach bloga tworzy
Encyklopedię Cyfrowych Narzędzi Dydaktycznych.
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