
 

 

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego 

Temat innowacyjny: Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu  
z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy 

Nazwa projektodawcy: EUROPIL Elżbieta Pilch 

Tytuł projektu: Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego 

Numer umowy: UDA-POKL.09.02.00-32-25/11-00 

I. Nazwa produktu finalnego  

Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego. 

II. Elementy składające się na produkt finalny 

1. Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem dorobku szkolnictwa 
brytyjskiego;  

To podręcznik w wersji multimedialnej zamieszczony na platformie internetowej 
www.ebook-24.edu.pl. Należy jednak podkreślić, że nie jest on podręcznikiem w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 8 lipca 2014 roku w sprawie 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników1, a materiałem multimedialnym osadzonym 
w wirtualnym środowisku edukacyjnym. 

Model e-podręcznika dla szkół zawodowych został zaprojektowany w taki sposób,  
by możliwe było jego łatwe wykorzystanie we wszystkich ośmiu (8) obszarach kształcenia 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku 
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 2 . Przygotowano szablon,  
na podstawie którego można tworzyć i publikować multimedialne materiały edukacyjne  
dla wszystkich zawodów.  

Na podstawie modelu, w ramach realizacji projektu, wykonano i przetestowano  
e-podręcznik dla zawodu technik hotelarstwa. 

2. Multimedialna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca rozwiązania 
brytyjskie w tej dziedzinie; 

Koncepcja platformy www.ebook-24.edu.pl, jako centralnego elementu wirtualnego 
środowiska edukacyjnego, a nie jedynie prostej strony internetowej służącej 
do dystrybuowania e-booka wynika z analizy doświadczeń brytyjskich w dziedzinie 

                                                        
1 Dz.U. 2014 poz. 909 
2 Dz.U. 2012 poz. 7 
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wykorzystywania nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym oraz potrzeb  
i możliwości polskich szkół zawodowych. 

Platforma umożliwia utworzenie następujących rodzajów kont użytkowników: 

 uczeń; 

 nauczyciel; 

 inne. 

Wszystkie funkcjonalności platformy można poznać logując się z użyciem kont testowych:  

1. sekcja dla ucznia: login: u1, hasło: 123123123 

2. sekcja dla nauczyciela/szkoły: login: n1, hasło: 123123123 

3. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi konspektami zajęć;  

Podręcznik powstał jako narzędzie wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego. Stanowi 
poradnik metodyczny do pracy z wykorzystaniem e-podręcznika opracowanego w ramach 
projektu. Nie jest podręcznikiem metodycznym do projektowania jednostki lekcyjnej  
w rozumieniu przepisów obowiązujących w tym obszarze. 
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli hotelarstwa,  
gdyż odnosi się do e-podręcznika dla kierunku technik hotelarstwa zgodnego  
z podstawą programową obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku (kod 4224023). 
Dodatkowym atutem tego opracowania są przygotowane do wykorzystania gotowe 
konspekty zajęć . 

4. Dwa programy szkoleń dla nauczycieli:  

 Zastosowanie metod multimedialnych w procesach kształcenia szkolnictwa 
zawodowego: korzyści, bariery, efekty – 5 godzin dydaktycznych; 

 E-podręcznik - narzędzie wsparcia procesu edukacji: program doskonalenia nauczycieli 
kształcenia zawodowego – 19 godzin dydaktycznych. 

Na bazie szkolenia nr 1 opracowano suplement w postaci programu szkolenia  
dla dyrektorów szkół pt. „Multimedia w procesach kształcenia szkolnictwa zawodowego – 
korzyści i bariery” – 4 godziny dydaktyczne. 

5. Publikacja dotycząca wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia 
zawodowego. 

Publikacja pt. „E-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa. Innowacyjne narzędzie 
wsparcia kształcenia zawodowego” stanowi narzędzie promocji i upowszechniania 
modelowego e-podręcznika do kształcenia zawodowego. 
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Publikacja składa się z 10 rozdziałów oraz słownika pojęć. Rozdziały uporządkowane zostały 
w następujące bloki tematyczne: 

1. Cześć I – prezentuje projekt „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”  

i składa się z 1 rozdziału. 

2. Część II - składa się z 4 rozdziałów i dotyczy wykorzystania technologii 

multimedialnych w edukacji.  

3. Część III – składa się z 5 rozdziałów i omawia sposób wykorzystania  

e-podręczników w edukacji zawodowej oraz prezentuje produkt finalny projektu 

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”.  

4. Część IV – to słownik nowych/trudnych pojęć użytych w publikacji. 

Uzupełnieniem publikacji są multimedialne materiały dołączone na płycie DVD.  

III. Problem, na który odpowiada innowacja 

Innowacja odpowiada na problem braku nowoczesnych i aktualnych podręczników  
do kształcenia zawodowego dostosowanych do zmian w procesie edukacji i stwarzanych 
przez rozwój technologii możliwości, w tym braku e-podręczników do kształcenia 
zawodowego.  

Kształcenie zawodowe ze względu na swój negatywny wizerunek jest najbardziej 
zaniedbanym obszarem w polskiej edukacji, co ma swoje  odzwierciedlenie w małej liczbie 
aktualnych podręczników i całkowitym braku e-podręczników, stanowiących nowoczesną 
alternatywę dla tradycyjnych podręczników. Analiza dostępnych źródeł, przeprowadzona  
w 2012 r., wykazała, że w Polsce praktycznie nie istnieją innowacyjne e-podręczniki  
do kształcenia zawodowego. Wyjątkiem były tutaj Almanach cukierniczo-
piekarskiwww.technolog.friko.pl/neoalmanach/projekt.html, który jest bazą wiedzy  
o technologii spożywczej dla uczniów ze szkół o profilu cukierniczym i piekarskim oraz 
platforma e-learningowa do nauki w zawodzie fryzjera www.step4hair.com.  

Problem luki w systemie edukacji związany z brakiem e-podręczników do kształcenia 
zawodowego wykazany we wniosku o dofinansowanie potwierdziły także w pełni badania 
przeprowadzone w ramach projektu (A. Świdurska Dlaczego w polskim szkolnictwie 
zawodowym nie ma e-podręczników? Luka w systemie edukacji w E-podręczniki  
w szkolnictwie zawodowym. Luka w systemie edukacji (red.) K. Bondyra, H. Dolata,  
D. Postaremczak str.23-28, Poznań 2012).4 

W okresie realizacji projektu nie odnotowano istotnych zmian w opisywanym problemie.  

Raport z ewaluacji zewnętrznej 5  realizowanej w ramach projektu także potwierdza 
aktualność zapotrzebowania szkolnictwa zawodowego na e-podręczniki. Wskazuje również 
na aspekty innowacyjności i unikatowości e-podręcznika: 

                                                        
4 Publikacja stanowi podsumowanie badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjne 
podręczniki do kształcenia zawodowego” POKL.09.02.00-025/11. 
5 Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, 
Laboratorium Zmian. Badania społeczne Marta Lis 



 

 

1) Aspekty wizerunkowe - poprawa wizerunku kształcenia zawodowego – wzrost 

atrakcyjności szkół zawodowych oraz kształcenia w zawodzie; 

2) Aspekty związane z poziomem kształcenia - lepsze dostosowanie treści podręcznika 

do potrzeb rynku pracy, łatwiejsza aktualizacja e-podręcznika o nowinki w danej 

branży, możliwość zapoznania uczniów z tym, jak praca w zawodzie technik 

hotelarstwa wygląda w praktyce, m.in. na podstawie filmów czy materiałów 

multimedialnych, możliwość wielokrotnego oglądania materiałów filmowych lub 

multimedialnych przez ucznia w celu utrwalenia materiału; 

3) Aspekty związane z korzystaniem z e-podręcznika przez uczniów - brak konieczności 

noszenia podręcznika do szkoły – odciążenie uczniów, możliwość korzystania  

z e-podręcznika praktycznie wszędzie, gdzie jest dostęp do Internetu; 

4) Aspekty związane z korzystaniem z e-podręcznika przez nauczycieli - możliwość 

aktualizacji treści, możliwość monitorowania postępów uczniów, zebranie materiałów 

multimedialnych, tekstowych, audio, testów na jednej platformie – łatwiejsze 

korzystanie, inspiracja dydaktyczna, poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania 

multimediów. 

Opracowany w ramach projektu Model e-podręcznika z przykładowym e-podręcznikiem do 
nauki w zawodzie technik hotelarstwa stanowi unikatowe rozwiązanie w skali kraju. 
Stworzony został z wykorzystaniem doświadczeń brytyjskich w tworzeniu interaktywnych 
treści edukacyjnych dla szkolnictwa zawodowego.  
Nie tylko jest pierwszym i jedynym materiałem edukacyjnym o tym charakterze do zawodu 
technik hotelarstwa6, ale także dzięki temu, że jego ideą jest dalsze budowanie i rozwijanie 
przez samych nauczycieli, jest on rozwiązaniem tańszym niż tworzenie takich materiałów 
przez firmy zewnetrzne. 

Z wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w badaniach prowadzonych w ramach ewaluacji 
zewnętrznej wynika, że elementem wyróżniającym produkt finalny na tle rozwiązań 
stosowanych do tej pory jest multisensoryczne angażowanie uwagi uczniów podczas lekcji 
oraz niwelowanie różnic między ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi (co jest jednym  
z zadań systemu oświaty). 

Produkt dobrze wpisuje się w przewidywane zapotrzebowanie na kadry dla gospodarki 
przedstawione w dokumencie Foresight obszaru tematycznego „rynek pracy” województwa 
zachodniopomorskiego. Wskazuje on, że kierunki kształcenia rozwijane w regionie powinny 
być skorelowane z branżami, które będą generowały popyt na kadry, a wśród nich wymienia 
się turystykę7. Do podobnych wniosków prowadzi analiza Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2020, która wskazuje na ciągle zbyt mały udział 
przedsiębiorstw hotelowych (oraz gastronomicznych) tworzących w regionie infrastrukturę 

                                                        
6 Opinia merytoryczno-dydaktyczna Aldona Anna Kleszczewska 
7 Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, 
Laboratorium Zmian. Badania społeczne Marta Lis 



 

 

turystyczną 8 , jednocześnie wskazując na konieczność kształcenia kadr w zawodach 
kluczowych dla rozwoju regionu lub też odpowiadających jego specyfice (którą jest m.in. 
turystyka)9.  

Zastosowanie e-podręcznika przyniosło pozytywne efekty związane z wykorzystaniem 
nowoczesnej technologii w edukacji zawodowej, a tym samym wpłynęło na podniesienie 
wyników nauczania w kształceniu zawodowym. Wyniki badań projektu i okresu testowania 
potwierdzają założenia, że e-podręcznik dla szkolnictwa zawodowego jest właściwym 
kierunkiem unowocześniania i wspierania szkolnictwa zawodowego wykorzystującym 
pozytywny odbiór tego narzędzia ze strony uczniów. Korzyści z wprowadzenia  
e-podręcznika odnieśli zarówno Użytkownicy produktu, czyli nauczyciele i dyrektorzy ze szkół 
zawodowych, jak również uczniowie szkół zawodowych (Odbiorcy), otrzymując nowoczesny 
materiał dydaktyczny łączący technologię i wiedzę.  

Nowoczesny e-podręcznik do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa może być ponadto 
argumentem za podjęciem kształcenia w szkolnictwie zawodowym (walor wizerunkowy 
wspomagający rekrutację). Korzyści dotyczą więc również organów prowadzących,  
czy finansujących działanie szkół ze względu na polepszenie wizerunku szkolnictwa 
zawodowego, a przez to zwiększenie zainteresowania tym obszarem kształcenia ze strony 
uczniów i ich rodziców. 

IV. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 

Użytkownikami innowacji są przede wszystkim nauczyciele przedmiotów zawodowych, 
którzy w codziennej pracy będą korzystać z wypracowanego modelu w szkołach 
zawodowych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa. Korzystać z innowacji,  
w charakterze odbiorców, będą również ich uczniowie.  
 
Innowacja może też służyć nauczycielom i instytucjom zainteresowanym tworzeniem  
e-podreczników, rozumianych jako element wirtualnego środowiska edukacyjnego,  
do kolejnych zawodów w obszarze kształcenia zawodowego. 

V. Działania / nakłady / zmiany konieczne do zastosowania/wdrożenia innowacji  

Należy podkreślić, iż zaproponowana innowacja zakłada wykorzystanie obowiązujących 
rozwiązań prawnych. Otoczenie formalno-prawne do wprowadzenia e-podręczników jako 
elementu wirtualnego środowiska w szkolnictwie zawodowym nie wymaga zmian,  

                                                        
8 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, s. 37 [dostępny: 
http://www.rsi.org.pl/dane/download/strategia_2020.pdf, Data dostępu: 17.08.2014]. 
9 Tamże, s. 81. 
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gdyż multimedia to narzędzia edukacyjne traktowane jako pomocnicze materiały do 
kształcenia zawodowego10. 

Aby innowacja działała właściwie użytkownicy (nauczyciele) powinni zostać przygotowani  
za pomocą szkoleń do prawidłowego i efektywnego wykorzystania narzędzia i stosowania 
treści multimedialnych w procesie specjalnej edukacji zawodowej (3 dniowe szkolenia,  
24 godziny szkoleniowe). 

Z uwagi na charakter innowacji nauczyciele muszą mieć dostęp do sal lekcyjnych 
wyposażonych w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne) oraz internet, co pozwoli  
w pełni wykorzystać funkcjonalności e-podręcznika. Minimalne wyposażenie sal 
ćwiczeniowych to komputer (procesor min. 1 GHz) z dostępem do szerokopasmowego 
internetu (min. 1 MB/s) oraz rzutnik z ekranem lub tablica multimedialna. Komputer 
(stacjonarny lub laptop) musi mieć zainstalowaną przeglądarkę (aplikację do przeglądania 
stron internetowych) np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, która umożliwi 
korzystanie z e-podręcznika w trybie on-line. Współczesne parametry nowego sprzętu 
komputerowego są kilkukrotnie wyższe niż minimalne wymagania więc wprowadzenie  
e-podręcznika nie powinno napotkać barier ze względu na wymagania techniczne konieczne 
do użytkowania e-podręcznika. 

Platforma multimedialna www.ebook-24.edu.pl musi być obsługiwana przez administratora 
technicznego dbającego o poprawne działanie platformy pod kątem administracji IT.  

Czas niezbędny do wdrożenia innowacji obejmuje więc czas konieczny do przeprowadzenia 
działań przygotowawczych w postaci szkoleń dla nauczycieli oraz czas ewentualnego 
przygotowania klas lekcyjnych czy pracowni zawodowych. Należy szacować, że średni czas 
wdrożenia produktu wynosi ok. 4 tygodni. Innowacja, co ważne, może być wdrożona przez 
użytkowników w dowolnym momencie roku szkolonego. 

Innowacja cechuje się wysoką efektywnością w zakresie kosztów, gdyż model wpisany został 
w istniejący system edukacyjny, a środki finansowe na jego funkcjonowanie w znacznej 
mierze znajdują się w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego i sa uwzględnione  
w dotychczasowych budżetach (np. koszty internetu, eksploatacji sprzętu komputerowego 
itp.).  
Jeżeli chodzi o koszt obsługi platformy pod kątem administracji IT, to w projekcie miesięczny 
koszt administracji (koszt opieki IT, hosting) oraz wprowadzania zmian wynikających  
z testowania i uzupelniania e-podręcznika wynosi 4.000 zł brutto.  
Na podstawie przeprowadzonych badań należy jednoznacznie stwierdzić, że największe 
nakłady finansowe związane z produktem finalnym zostały poniesione na etapie jego 
opracowywania. Należy założyć, że koszty utrzymania i rozwijania produktu finalnego 
(szczególnie e-podręcznika i platformy) będą niższe niż dotychczas. Na efektywność 
kosztową projektu wskazują także deklaracje niektórych nauczycieli odnośnie chęci zakupu 

                                                        
10 Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 
umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną (Ustawa z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 3, pkt. 24) 
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e-podręcznika w formie off-line, po zakończeniu projektu, o ile nie byłby on nadal dostępny 
w Internecie.11 
Ostatecznie o efektywności kosztowej produktu świadczy fakt, że po zakończeniu projektu 
nadal będzie on  dostępny bezpłatnie w związku ze złożoną przez Zespół Szkół nr 8  
im. Stanisława Staszica w Szczecinie deklaracją gotowości do dalszego zarządzania platformą 
i rozwijania e-podręcznika. 

Odrębną kwestią jest koszt organizacji szkoleń dla nauczycieli. Na etapie testowania koszt 
jednostkowy szkolenia wyniósł ok. 1620 zł (przy grupie 20 osób). Koszt organizacji szkoleń 
można ewentualnie zmniejszyć poprzez rezygnację z formy wyjazdowej, choć ze względu  
na planowany harmonogram nie rekomenduje się takich rozwiązań. 

Wdrożenie innowacji nie wymaga zgody instytucji innych niż szkoły i ewentualnie ich organy 
prowadzące.  

VI. Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników  

Zgodnie z założeniami strategii wdrażania projektu produkt finalny jest udostępniony  
na platformie www.ebook-24.edu.pl. 

Ponadto zaplanowano udostępnianie (w działaniach upowszechniających i włączających)  
500 szt. elementu produktu finalnego, jakim jest publikacja dotycząca wykorzystania 
multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego w wersji drukowanej wraz 
z załaczoną płytą DVD pt. „E-podręcznik dozawodu technik hotelarstwa. Innowacyjne 
narzędzie wsparcia kształcenia zawodowego“. 

Dostępność produktu finalnego dla jego przyszłych użytkowników jest zapewniona,  
gdyż projektodawca już w chwili obecnej posiada pisemną (w załączeniu) deklarację Zespołu 
Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie o gotowości do przejęcia platformy 
www.ebook-24.edu.pl po zakończeniu projektu. Zgodnie ze złożoną deklaracją Szkoła 
zapewni przeniesienie platformy na swój serwer i dalsze jej administrowanie oraz 
prowadzenie prac mających na celu rozbudowę i rozwój. 

VII. Zmiany w zakresie strategii upowszechniania  

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian do strategii upowszechniania wskazanej w strategii 
wdrażania projektu innowacyjnego testującego.  

VIII. Zmiany w zakresie strategii włączania do głównego nurtu polityki   

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian do strategii włączania do głównego nurtu polityki 
wskazanej w strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego.  

                                                        
11 Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, 
Laboratorium Zmian. Badania społeczne Marta Lis 
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http://www.ebook-24.edu.pl/


 

 

IX. Załączniki   

1) Instrukcja stosowania produktu finalnego – wersja drukowana – 1 egz. 

2) Elementy produktu finalnego w wersji drukowanej:  

 Podręcznik metodyczny dla nauczycieli – 1 egz. 

 Dwa programy szkoleniowe dla nauczycieli – 1 egz. 

 Publikacja pt. „E-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa. Innowacyjne 
narzędzie wsparcia kształcenia zawodowego” – 1 egz. 

3) Opis produktu finalnego, produkt finalny i instrukcja stosowania - płyta DVD – 1 egz. 

4) Raport z ewaluacji zewnętrznej projektu „innowcyjne podręczniki do kształcenia 
zawodowego” – wersja drukowana i płyta DVD – 1 egz. 

5) Opinie rzeczoznawców, wymienionych w wykazie MEN, nt. e-podręcznika do zawodu 
technik hotelarstwa - 2 szt. 

6) Ekspertyzy partnera ponadnarodowego dotyczące produktu finanlnego – 2 szt. 

7) Deklaracja Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie 
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