
EUROPEJSKI DYPLOM ORTOPTYCZNY 

 

Projekt EDORTH 

Europejski Dyplom Ortoptyczny (EDORTH) powstał przy współpracy z grupą projektową sfinansowaną 

przez Erasmus+. Członkowie tej grupy to ortoptyści pracujący w instytucjach na terenie całej Europy, 

które oferują Program Ortoptyczny. W rozwój EDORTH zaangażowani byli także członkowie Komisji 

Edukacji OCE (Education Commitee of the OCE) z kolejnych czterech krajów europejskich, a także 

eksperci z innych (dalszych) krajów Europy, w tym również z Polski.  

OCE 

Europejska Komisja Ortoptystów/Ortoptyści Wspólnoty Europejskiej (The Orthoptistes de la 

Communaute Europeenne, OCE) jest reprezentacyjną grupą ortoptystów  w Unii Europejskiej, a także 

rzecznikiem profesji ortoptycznej w Europie. OCE zostało ufundowane w celu scalenia i zapewnienia 

państwom członkowskim, a także indywidualnym ortoptystom, aktualnych informacji na temat stanu 

ortoptyki w różnych krajach UE. 

Celem projektu EDORTH było osiągnięcie wspólnego wysokiego standardu edukacji ortoptycznej w 

Europie. Jako warunek wstępny umożliwiający przemieszczanie się ortoptystów po Europie 

rozpoznano potrzebę zharmonizowania edukacji. 

 

 

Przegląd edukacji ortoptycznej w Europie 

W pierwszej fazie projektu EDORTH przeprowadzono badanie aktualnie obowiązujących programów 

nauczania ortoptystów na terenie Europy. W badaniu z 2019 roku udział wzięło 45 instytucji 

szkoleniowych z 12 krajów UE na poziomie szkoły zawodowej, politechniki oraz na poziomie 

akademickim. Dało to obraz specyfiki oraz poziomu kwalifikacji a także aspektów przekazywania 

wiedzy ortoptycznej w krajach na terenie Europy, które szkolą ortoptystów. Szczegóły tego badania są 

dostępne na stronie OCE. 

Europejski Profil Kompetencji (European Competence Profile) 

Wkład ekspertów z 12 krajów, niektórych przeważnie z doświadczenie w pracy klinicznej, innych 

głównie z doświadczeniem w nauczaniu akademickim, pozwolił stworzyć grupie projektowej profil 

kompetencji dla ortoptystów na terenie Europy. Dzięki temu określono wiedzę, umiejętności a także 

kompetencje oceniane poziomem biegłości/fachowości, które powinien osiągnąć ortoptysta pracujący 

lub szukający zatrudniania w którymkolwiek z europejskich krajów. Dokument jest dostępny do wglądu 

na stronie OCE – dostępny jest także kod QR, który bezpośrednio przekierowuje do tego dokumentu. 

 

 



Platforma edukacyjna EDORTH – CANVAS 

W oparciu o ustalenia z fazy 1 oraz przewidywania profilu kompetencji i poziomu biegłości/fachowości 

określone w fazie 2 stworzono pakiety edukacyjne online. W ich skład wchodzą także treści 

szkoleniowe uznane za ważne przez ekspertów w fazie 2, ale nienauczane lub niewymagane w ramach 

niezbędnego/podstawowego wysokiego poziomu w części krajów. Jako platformę edukacyjną 

wybraliśmy darmowy CANVAS. Wszystkie treści kursu CANVAS są z otwartego dostępu i będą dostępne 

dla ortoptystów na życzenie od marca 2022. 

Platforma ta jest dość rozbudowana. Można wysyłać na nią dokumenty, filmy, linki, a także dodawać 

testy bądź quizy. Podejmowany kurs prowadzony jest samodzielnie, co oznacza, że zajęcia nie są 

prowadzone przez instruktorów. Niemniej jednak, uczestnicy mogą się ze sobą kontaktować. Mają 

możliwość otwarcia forum dyskusyjnego, co pozwala użytkownikom zarówno na komunikację, jak i 

również uczenie się od siebie nawzajem.  

Kurs zawiera 6 tematów: optyka, funkcje widzenia i funkcje obuczone, zaburzenia ruchomości oczu, 

neurookulistyka, leczenie zeza oraz niedowidzenia, choroby oczu i egzamin. 

 Tematy wskazują na cele edukacyjne, ale oprócz tego zawierają plany lekcji, w skład których wchodzą: 

materiały, odniesienia do literatury fachowej, a także polecenia, quizy, filmy i linki do źródeł 

internetowych. Naukę w CANVAS organizuje się samemu, jest ona niezależna od czasu i miejsca. Kiedy 

uczestnik jest gotowy do przystąpienia do egzaminu, może się na niego zarejestrować. 

Dostęp do platformy jest zależny od OCE.  Kurs został stworzony wyłącznie dla dyplomowanych/ 

certyfikowanych ortoptystów. OCE  zastrzega sobie możliwość sprawdzenia kwalifikacji i 

doświadczenia osoby ubiegającej się o dostęp do platformy.   

Referencje 

„Poprzez współpracę z wieloma ekspertami z różnych dziedzin specjalizacji, stworzyliśmy pełny bank 

pytań, który przygotowuje aplikantów do egzaminów EDORTH. Źródła, przeznaczone do oceniania 

własnej wiedzy, składają się także z pytań wielokrotnego wyboru, które imitują egzamin. W 

przyszłości baza pytań będzie aktualizowana, a także stopniowo rozszerzana. Liczę, że EDORTH stanie 

się kwalifikacją rozpoznawalną przez pracodawców oraz ekspertów.” 

Agneta Rydberg 

Koordynator EDORTH, profesor nadzwyczajny, Karolinska Institutet, Stockholm, Szwecja 

 

EDORTH – egzamin 

Egzamin w formie online z pytaniami wielokrotnego wyboru (MCQ) jest podstawą Europejskiego 

Dyplomu Ortoptystów. Po zdaniu tego egzaminu otrzymuje się dyplom w formie certyfikatu od OCE. 

Zaleca się użycie znanego sobie i dobrze działającego sprzętu komputerowego. Dodatkowo do 

przystąpienia do egzaminu potrzebna jest znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, a także 

znajomość terminologii specjalistycznej. Egzamin online zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 

pierwszym tygodniu listopada 2022. Od tego czasu możliwym będzie podchodzenie do egzaminu w 

kolejnych latach w pierwszym tygodniu marca oraz listopada.  

Zgłoszenia będą przyjmowane od 01 lutego do 31 maja każdego roku. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń 

w terminie, późniejsze próby przesłania wniosków nie będą brane pod uwagę. 



Kandydaci muszą zatwierdzić swoje uczestnictwo w egzaminie nie później niż jeden tydzień przed 

tygodniem egzaminu, czyli w ostatnim tygodniu lutego bądź w ostatnim tygodniu października zależnie 

od wybranego terminu egzaminu. Ramy czasowe dla danego dnia egzaminu będą dopasowywane 

indywidualnie, by w pełni zharmonizować je z możliwościami kandydata. 

W trakcie wypełniania swojego zgłoszenia ważnym jest wcześniejsze przeczytanie kryteriów 

kwalifikowalności. Przed przesłaniem zgłoszenia, w przypadku niepewności co do swoich kwalifikacji, 

warto skontaktować się z Europeandiploma@euro-orthoptics.com. 

Przy planowanym przystąpieniu do egzaminu, należy rozważyć miejsce, w którym się do niego 

przystąpi: czy jest tam odpowiednie połączenie z internetem szerokopasmowym, czy jest cicho oraz 

czy w momencie trwania egzaminu będzie się miało poświęconą uwagę oraz skupienie na samym tylko 

egzaminie. Do wzięcia udziału powinien wystarczyć Windows 10 lub kompatybilny system operacyjny 

firmy Apple. Najlepiej egzamin działa w przeglądarce Google Chrome. W Firefox lub Microsoft Edge 

wszystko powinno również zadziałać, chociaż mogą one okazać się mniej stabilne. 

Z banku pytań wybranych zostanie 60 pytań wielokrotnego wyboru. Czas egzaminu będzie wynosić 

90 minut, bądź 120 minut jeśli język angielski nie jest ojczystym językiem aplikanta. Egzamin nie 

posiada opcji powrotu do wcześniejszych pytań. Można wykorzystywać pomoce naukowe typu książki 

lub własne notatki. Niemniej jednak, czas na odpowiedź na każde z pytań został bardzo ściśle określony. 

Zaleca się by nie polegać na doczytywaniu czegokolwiek w trakcie egzaminu, ponieważ możliwym jest, 

że wpłynie to na zdolność odpowiedzi na wszystkie pytania (na resztę pytań pozostanie mniej czasu). 

Wynik egzaminu zostanie przesłany do kandydata e-mailem w przeciągu dwóch tygodni od samego 

egzaminu. Jeśli kandydat zda, OCE wyda oraz wyśle mu certyfikat. Kandydaci, którym nie uda się zdać, 

mogą powtórzyć egzamin maksymalnie do dwóch razy. Po powtórzenia egzaminu niezbędna jest nowa 

rejestracja. 

 

Aplikacja / Zgłoszenia  

Należy upewnić się, że zgłoszenie jest wysłane na czas oraz że wszystkie niezbędne poświadczenia 

swoich kwalifikacji zostały przesłane wraz z nim. Zgłoszenia wysłane po terminie lub niekompletne 

formularze nie będą rozpatrywane. W przypadku kandydatów z Polski możliwe jest przesłanie dyplomu 

wraz z suplementem w oryginale, bez konieczności tłumaczenia przysięgłego na język angielski.  

Zgłoszenia można przesyłać od 1 lutego do 31 maja każdego roku. 

Niezbędne dane do wypełnienia zgłoszenia: 

• Dane personalne, w tym: 

-- pełne imię i nazwisko, 

-- data urodzenia, 

-- miejsce urodzenia, 

-- aktualny i kompletny adres pocztowy (do korespondencji), 

about:blank


-- adres e-mail, 

-- identyfikator osobisty (na przykład, paszport lub dowód tożsamości danego kraju). 

• Dowód kwalifikacji ortoptystka/ortoptysty  określony przez instytucję, w której został 

zdobyty. W przypadku aplikujących ortoptystów z Polski wymagany dyplom 

ortoptystki/ortoptysty. Można dodatkowo przesłać suplement do dyplomu/świadectwa  

oraz podać miejsce zatrudnienia.  

•  Członkostwo w krajowym stowarzyszeniu nie jest obowiązkowe, jednak można dodatkowo 

przesłać potwierdzenie kwalifikacji /numeru ortoptysty wydawane przez PTO-IPKK (w 

załączeniu).  

 

Bardzo ważnym jest, by odpowiedzieć bez zwłoki na całą korespondencję mailową odnoszącą się do 

egzaminu. W przypadku opóźnionych odpowiedzi, OCE może być zmuszone anulować taką aplikację. 

Ochrona danych osobowych 

OCE jest zobowiązane zapewnić ochronę wszystkich informacji personalnych, które otrzyma, a także 

zapewnić oraz chronić wszystkie tego typu dane w pełnej zgodzie z EU General Data Protection 

Regulation, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku. 

Dane są zbierane jedynie w celu przetworzenia zgłoszenia, zapewnienia, że dana osoba kwalifikuje się 

do otrzymania dostępu do źródeł EDORTH oraz otrzymania certyfikatu EDORTH. Wszystkie dane są 

bezpiecznie zarządzane przez OCE. 

Koszty 

• Opłata za wzięcie udziału w egzaminach online EDORTH w roku 2022 wynosi około 180 euro, 

czyli około 850 złotych. Jest to kwota nierefundowana i niepodlegająca przeniesieniu.  

• Należy sprawdzać czy jest się uprawnionym oraz ma się dostępność do wzięcia udziału w 

egzaminach online EDORTH w roku 2022 przed przesłaniem zgłoszenia, ponieważ OCE nie 

rozpatruje żadnych zwrotów kosztów/przeniesień kosztów. 

• Egzamin EDORTH 2022 jest publikowany tylko w języku angielskim. Ważnym jest, by poziom 

kandydata z języka angielskiego był na poziomie akceptowalnym i pozwalał na podjęcie 

egzaminu, ponieważ nie oferujemy żadnych alternatywnych opcji. 

• Każdy dyplomowany / certyfikowany ortoptysta jest upoważniony do przystąpienia do tego 

egzaminu. W momencie zgłoszenia kandydat musi być w pełni wykwalifikowany tj. po 

skończonej szkole / studiach ortoptycznych. 

 

Więcej informacji na stronie: https://euro-orthoptics.com/european-diploma/ 

 

Koordynator Projektu EDORTH z ramienia OCE – Ingrid van Wijnen 

Koordynator Projektu EDORTH z ramienia Polski: Ewa Witowska-Jeleń  email: ewa@ortoptyka.pl  tel. 

668-145-966 (preferowany najpierw kontakt przez sms).  

https://euro-orthoptics.com/european-diploma/
mailto:ewa@ortoptyka.pl

