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WPROWADZENIE 

Przekazujemy Państwu do użytku Model e-podręcznika do kształcenia zawodowego – 

koncepcję wykorzystania multimedialnych narzędzi wsparcia kształcenia zawodowego. 

Została ona opracowana, jako produkt finalny, w ramach projektu Innowacyjne 

podręczniki do kształcenia zawodowego współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-POKL.09.02.00-025/11-00 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2015 

Obszar realizacji: województwo zachodniopomorskie 

Nad produktem finalnym pracowało partnerstwo w składzie: 

Projektodawca: EUROPIL Elżbieta Pilch 

Partnerzy:  

 AG Doradztwo,  

 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze,  

Partner ponadnarodowy: Olga Mausch-Dębowska Research & Consultancy 

Na naszych oczach zmienia się sposób funkcjonowania współczesnych szkół 

zawodowych. Rodzi to potrzebę dostosowania sposobu przekazywania wiedzy nie tylko 

do specyfiki młodzieży z tzw. pokolenia Facebooka, zanurzonej w nowoczesnych 

technologiach praktycznie od dziecka, ale także do dynamicznych zmian na rynku 

pracy, na którym korzystanie z multimedialnych narzędzi nie jest już wyborem, 

a koniecznością.  

Zastosowanie multimedialnych technik w procesie nauczania stanowi więc odpowiedź 

na zmiany, które zachodzą we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. 

Nowoczesne technologie stają się codziennością każdej szkoły zawodowej. W tym 

samym czasie zmienia się rola nauczyciela. Przestaje on być głównym źródłem wiedzy, 

a staje się przewodnikiem ukazującym, w jaki sposób w natłoku informacji poszukiwać 

wartościowych treści. Ten proces zmian wymaga od nauczycieli „oswojenia” 

multimediów i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych. Wykorzystanie 

opracowanego produktu finalnego może w znaczącym stopniu ułatwić sprostanie tym 

wyzwaniom. 

Produkt adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

którzy w codziennej pracy w szkołach zawodowych mogą korzystać z wypracowanego 

modelu i ich uczniów.  
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Szczególnie zainteresowani produktem mogą być nauczyciele kształcący w zawodzie 

technik hotelarstwa ze względu na zaoferowany przez produkt e-podręcznik do tego 

zawodu oraz podręcznik metodyczny wspierający realizację nauczania  

z wykorzystaniem tego e-podręcznika. 

Aby ułatwić użytkownikom projektu korzystanie z jego rezultatów w niniejszym 

opracowaniu przedstawiono w sposób czytelny strukturę opracowanego produktu, 

opisano każdą jego część oraz zawarto zalecenia dotyczące ich stosowania. Wszystkie 

informacje i elementy składowe produktu zamieszczone zostały również na platformie 

multimedialnej www.ebook-24.edu.pl 
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1. STRUKTURA PRODUKTU 
 

Produkt finalny składa się z pięciu elementów: 

 

1. Modelowy e-podręcznik dla szkół zawodowych z uwzględnieniem 

dorobku szkolnictwa brytyjskiego;  

 

 

2. Multimedialna platforma kształcenia zawodowego wykorzystująca 

rozwiązania brytyjskie w tej dziedzinie;  

 

 

3. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli wraz z modelowymi 

konspektami zajęć;  

 

 

4. Dwa programy szkoleń dla nauczycieli; 

 

 

5. Publikacja dotycząca wykorzystania multimedialnych narzędzi 

wsparcia kształcenia zawodowego.  
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SCHEMAT PRODUKTU FINALNEGO  

PN. „MODEL E-PODRĘCZNIKA DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” 
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2. MODELOWY E-PODRĘCZNIK DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

DOROBKU SZKOLNICTWA BRYTYJSKIEGO.  

E-PODRĘCZNIK DO ZAWODU  TECHNIK HOTELARSTWA. 
 

CZYM JEST E-PODRĘCZNIK? 

To podręcznik w wersji multimedialnej. Należy jednak podkreślić, że opracowany  

w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” oraz 

zamieszczony na platformie www.ebook-24.edu.pl multimedialny podręcznik nie jest 

podręcznikiem w rozumieniu Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 8 lipca 

2014 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników1, a jedynie 

materiałem multimedialnym osadzonym w wirtualnym środowisku edukacyjnym. 

 

Rysunek 1 Dostęp do e-podręcznika w menu głównym platformy www.ebook-24.edu.pl 

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 zawodowego2. Przygotowano szablon, 

na podstawie którego można tworzyć i publikować materiały edukacyjne  

dla wszystkich zawodów. Na podstawie modelu, w ramach realizacji projektu, 

wykonano i przetestowano e-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa. 

E-podręcznik jest przeznaczony do odtwarzania na komputerze lub e-czytniku. Zawiera 

teksty, ilustracje, ścieżki dźwiękowe, nagrania filmowe, interaktywne ćwiczenia i gry. 

Stanowi nowoczesne narzędzie edukacyjne, które wzbogaca pracę z tradycyjnym 

podręcznikiem oraz pomaga uczyć się skutecznie. E-podręcznik to uzupełnienie  

i wzbogacenie tradycyjnego podręcznika. Umożliwia pracę na zajęciach w sposób 

pełniejszy, wykorzystując możliwości oferowane przez nowe technologie. 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA E-PODRĘCZNIKA 

Uczeń otrzymuje nowoczesne narzędzie, dzięki któremu praca domowa staje się 

bardziej atrakcyjna, wzrasta motywacja do nauki w domu. E-podręcznik jest 

nieocenioną pomocą we wszelkiego rodzaju powtórkach materiału – każdą lekcję 

                                                 
1 Dz.U. 2014 poz. 909 
2 Dz.U. 2012 poz. 7 

http://www.ebook-24.edu.pl/
http://www.ebook-24.edu.pl/
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można przejrzeć wielokrotnie. Dzięki materiałom audiowizualnym oraz różnorodnym, 

interaktywnym ćwiczeniom, osoby o różnych stylach uczenia się mogą robić postępy 

szybciej niż przy korzystaniu wyłącznie z publikacji tradycyjnych. E-podręcznik pomaga 

także rozwijać umiejętności komunikacyjno-informacyjne. 

Nauczyciel zyskuje pomoc w prowadzeniu ciekawej, motywującej lekcji. Łatwiej może 

zachęcić ucznia do samodzielnej nauki. Ponadto, dzięki zastosowaniu e-podręcznika, 

praca z osobami o różnych stylach uczenia się i w grupach o niejednolitym poziomie 

zaawansowania jest bardziej efektywna. 

Dla uczniów z tzw. pokolenia cyfrowego, dla których nowe technologie stanowią 

nieodłączną część otaczającej ich rzeczywistości, elektroniczna forma pracy jest 

bardziej atrakcyjna. 

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD PAKIETÓW TWORZĄCYCH E-PODRĘCZNIK 

Model e-podręcznika został zaprojektowany jako zestaw pakietów edukacyjnych 

(modułów)pokrywających poszczególne efekty kształcenia zawodowego. 

W skład pakietu wchodzi:  

E-book - plik w formie treści możliwej do pobrania/wczytania do czytnika  

e-booka , dostępny w formatach w pdf, epub, mobi. Dzięki formie, w jakiej jest 

dostępny, może zostać także wydrukowany. W przypadku klasycznego procesu 

dydaktycznego stanowi materiał dla nauczyciela umożliwiający zapoznanie się z treścią 

merytoryczną przed zajęciami. Stanowi swoisty scenariusz i treść zajęć. Zawiera 

podstawowe informacje i definicje niezbędne do przekazania, bez zbędnego nadmiaru 

opisowego materiału. To swoiste kompendium wiedzy w zakresie wskazanym przez tytuł 

pakietu. Stanowi trzon każdego pakietu. 

E-book może być wykorzystany w procesie samokształcenia lub jako materiał do kursów 

kwalifikacyjnych. Stanowi wówczas „podręcznik”, mający na celu poszerzenie wiedzy 

osoby korzystającej poprzez samodzielne zapoznanie się z materiałem. 

Prezentacja multimedialna, dostępna z poziomu Internetu (online)  

czy komputera jednostanowiskowego. Stanowi odzwierciedlanie treści e-booka 

w formie do jakiej przyzwyczajona jest młodzież i nauczyciele. Wzbogacona, o elementy 

interaktywne, filmy, nagrania, schematy, podczas zajęć dydaktycznych pozwala 

nauczycielowi na prezentację treści, która jest uzupełnieniem wykładu czy 

pogadanki. Szczególnie zastosowanie prezentacji z użyciem tablicy interaktywnej 

wzbogaca wykładową formę prowadzenia zajęć przez nauczyciela. Prezentacja jest 

odwzorowaniem równocześnie materiałów dla nauczyciela i materiałów dla ucznia. 

Występuje we wszystkich pakietach jako element wspierający dla ebooka. 

Materiały dla ucznia w formie plików pdf i doc, które uczeń może wydrukować  

 uzupełniać podczas lekcji tworząc niezbędną notatkę. Zebrane notatki, 

 np.  w segregatorze, spełniają rolę zeszytu i pozwalają na przygotowanie się  

do sprawdzianów czy egzaminu. Uczeń sam decyduje o formacie wydruku  

i ewentualnej kolorystyce. 
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Materiały dla ucznia reprezentują podstawowe treści przekazywane przez nauczyciela  

i są odwzorowaniem  „materiałów dla nauczyciela”.  

W przypadku samokształcenia lub wersji kursowej materiały dla ucznia są znakomitą 

formą sprawdzenia opanowania materiału objętego pakietem edukacyjnym 

(np. kursant może być poproszony o uzupełnienie takiego materiału podczas egzaminu 

sprawdzającego). 

Dodatkowym elementem materiałów dla ucznia są zadania do samodzielnego 

wykonania. To odpowiednik zadania domowego. Uczeń na stronie internetowej (online) 

lub na domowym komputerze (offline) może rozwiązać kilka zadań mających na celu 

utrwalenie wiedzy. Zadania mogą być więc, w miarę potrzeby, dostępne online lub 

rozsyłane przez nauczyciela na skrzynki pocztowe uczniów.  

Materiały dla ucznia we wszystkich pakietach stanowią element stymulujący pracę 

uczniów. 

Tematy do dyskusji to zestawienie zagadnień, pytań, tez, które nauczyciel może 

wykorzystać na zajęciach w celu zastosowania zdobytej przez uczniów wiedzy  

w sytuacjach standardowych i niestandardowych. Aby skutecznie stosować tematy  

do dyskusji podczas zajęć nauczyciel musi opanować sztukę moderowania dyskusji. 

Korzystanie z tych materiałów daje możliwość wykazania się uczniom zdolnym, a mniej 

zdolnym daje szanse do zgłębiania tematu i podnoszenia własnych umiejętności  

i wiedzy. Można również korzystać z tematów do dyskusji stosując je jako zadania 

domowe do opracowania w formie krótkich referatów. W kształceniu pozaszkolnym 

tematy do dyskusji będą służyły utrwaleniu zdobytej wiedzy i wskazaniu sytuacji,  

w których ta wiedza ma zastosowanie na co dzień. 

Tematy do dyskusji stanowią nieodzowny elementem pakietów, zarówno dla ucznia jak  

i nauczyciela. 

Test wiedzy to część pakietu dydaktycznego składająca się z kilku 

przykładowych pytań testowych umożliwiających nauczycielowi i samemu 

uczniowi sprawdzenie wiedzy i tym samym utrwalenie wiadomości. Systematyczne 

stosowanie testów kształtuje w uczniach mechanizm systematycznego uczenia się. 

Stanowi podsumowanie każdego pakietu. 

Materiały multimedialne to zbiór filmów, nagrań dźwiękowych czy zdjęć, które 

stanowią znakomite uzupełnienie treści merytorycznych prezentowanych  

w pakiecie zagadnień. Mogą być wykorzystane jako element podnoszący 

atrakcyjność lekcji, a zarazem urozmaicenia form podawczych. Stanowią element 

uzupełniający, nie występują we wszystkich pakietach. 

Gra multimedialna jest bardzo atrakcyjnym elementem pakietów. Stanowi jeden 

z najnowocześniejszych elementów wykorzystywanych w procesach 

dydaktycznych. Głównym zadaniem gry w e-podręczniku jest zwiększenie 

zainteresowania uczniów treściami edukacyjnymi oraz ich zaangażowanie  

w samodzielne zdobywanie wiedzy. Gra ma więc zastosowanie głównie jako element 
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samodzielnej pracy ucznia, ale może być też wykorzystywana na lekcji jako materiał 

pomocniczy dla nauczyciela.  

Gry multimedialne stanowią element uzupełniający e-podręcznika i są formą 

zwiększającą innowacyjność wspierania procesu edukacji zawodowej. Duża trudność 

opracowania technicznego stanowi o ich wyjątkowości.  

W obrębie e-podręcznika dla technika hotelarstwa gra występuje dwukrotnie. 

Materiały opracowane przez nauczycieli - zestawienie materiałów, które są 

tworzone przez użytkowników platformy multimedialnej. Po weryfikacji ich treści 

zostają dodane jako materiał wspierający dany pakiet edukacyjny. Stanowią bardzo 

wartościowy materiał uzupełniający. Często aktualizują wiedzę zawartą w pakiecie. 

E-PODRĘCZNIK DO ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 

W ramach projektu, na podstawie wypracowanego modelu e-podręcznika, 

opracowano i przetestowano e-podręcznik do zawodu technik hotelarstwa (422402),  

w którym zawarto treści nauczania opisane w podstawie programowej w formie 

efektów kształcenia. 

E-podręcznik, z założenia, nie wspiera wszystkich grup efektów kształcenia zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach3 lecz tylko wybrane przedstawione 

poniżej:  

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

 (PDG) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-

gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie  

lub grupie zawodów PKZ (T.f): 

 PKZ (T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie 

technik hotelarstwa; 

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik 

hotelarstwa: 

 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji: 

1. Rezerwacja usług hotelarskich; 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających. 

 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: 

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych; 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań; 

                                                 
3 Dz.U. 2012 poz. 184 
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3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie. 

Opracowane treści zostały zebrane w formie 60 pakietów, których strukturę opisano  

w dalszej części. Każdy pakiet został zatytułowany oraz opatrzony wskazaniem 

kompetencji (w postaci listy), które zostały w nim zawarte. Określenie kompetencji,  

do których odnosi się dany pakiet, ma dodatkową funkcję: wskazuje ilość pakietów  

w e-podręczniku, które odnoszą się do tych samych kompetencji. 

 

 

 

Rysunek  Okno wyboru pakietu 

Pakietów nie należy traktować jako tematów konkretnych jednostek lekcyjnych, choć 

jest to możliwe w przypadku kształcenia modułowego. Wówczas nie należy mówić 

o jednostce lekcyjnej a o module. Autorzy poszczególnych pakietów starali się oddać  

w tytule charakter i grupę treści, dla jakich jest on przygotowany. Wiele z nich obejmuje 

kilka „tematów lekcji”.  

Pakiet Kompetencje Tytuł pakietu 

Kolejne strony  

e-podręcznika 
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SPIS TREŚCI E-PODRĘCZNIKA DLA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA 

Spis treści zawiera wykaz 60 pakietów edukacyjnych wraz ze wskazaniem objętych 

danym pakietem kwalifikacji i efektów kształcenia. 

W zestawieniu oznaczono zawartość danego pakietu z użyciem poniższych ikon: 

 
E-book 

 
Materiały multimedialne 

 Prezentacja 
 

Gra 

 Materiały dla ucznia   
Zasoby zewnętrzne 

 
Tematy do dyskusji 

 
Zasoby zewnętrzne – zdjęcia 

 
Test wiedzy 

  

    

Kwalifikacja: PKZ(T.f) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

1 Rodzaje i kategorie obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 

 

PKZ (T.f) (1) rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 

2 Rodzaje usług hotelarskich 

 

PKZ (T.f) (2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich 

3 Piony funkcjonalne obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 

 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 

4 Rynek usług hotelarskich 

 

PKZ (T.f) (5) analizuje rynek usług hotelarskich 
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5 Rodzaje turystyki 

 

PKZ (T.f) (7) określa rodzaje turystyki 

6 Ogólne informacje o przepisach prawa 

dotyczących świadczenia usług 

hotelarskich 

 

PKZ (T.f) (9) stosuje przepisy prawa dotyczące 

świadczenia usług hotelarskich 

7 Programy komputerowe wspomagające 

pracę hotelarza 

 

PKZ (T.f) (10) stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

8 Obsługa urządzeń biurowych 

stosowanych w recepcji obiektów 

hotelarskich 

 

PDG.9 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje 

programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej 

 

 

Kwalifikacja: PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

9 Funkcjonowanie gospodarki rynkowej 

 

PDG.1 stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania 

gospodarki rynkowej 

10 System podatkowy w Polsce 

 

PDG.2 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 

dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego 

11 Rejestracja działalności gospodarczej 

 

PDG.7 przygotowuje dokumentację niezbędną do 

uruchomienia i prowadzenia działalności 

gospodarczej 

12 Zasady prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

PDG.3 stosuje przepisy prawa dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej 

13 Przepisy prawa pracy w prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

 

PDG.2 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa 

dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego 

14 Charakterystyka podmiotów rynku 

hotelarskiego i turystycznego 

 

PDG.4 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje 

występujące w branży i powiązania między nimi 
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15 Biznesplan przedsiębiorstwa z branży 

hotelarskiej 

 

PDG.6 inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi 

przedsiębiorstwami z branży 

16 Funkcjonowanie biura w działalności 

hotelarskiej 

 

PDG.8 prowadzi korespondencję związaną z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

PDG.9 obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje 

programy komputerowe wspomagające 

prowadzenie działalności gospodarczej 

17 Przychody i koszty w przedsiębiorstwie 

hotelarskim 

 

PDG.11 optymalizuje koszty i przychody prowadzonej 

działalności gospodarczej 

18 Analiza ekonomiczna działalności 

przedsiębiorstw hotelarskich 

 

PDG.5 analizuje działania prowadzone przez 

przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży 

19 Marketing w hotelarstwie 

 

PDG.10 planuje i podejmuje działania marketingowe 

prowadzonej działalności gospodarczej; 

PKZ (T.f) (6) rozróżnia zasady i narzędzia marketingu 

 

Kwalifikacja: T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

1. Rezerwacja usług hotelarskich 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

20 Miejsce recepcji w strukturze 

organizacyjnej obiektu hotelarskiego 

 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne obiektów 

świadczących usługi hotelarskie 

21 Struktura organizacyjna recepcji 

hotelowej 

 

PKZ (T.f) (3) rozróżnia piony funkcjonalne obiektów 

świadczących usługi hotelarskie; 

T.11.1 (1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie 

recepcji hotelowej 

22 Obowiązki i zadania pracowników 

recepcji 

 

T.11.1 (1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie 

recepcji hotelowej 

23 Wyposażenie techniczne recepcji 

 

T.11.1(1)rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji 

hotelowej 

24 Tworzenie oferty hotelarskiej 

 

PKZ (T.f) (2) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 

T.11.1 (2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z 

potrzebami gości 
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25 Dokumentacja rezerwacji 

 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości 

indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną z 

rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

26 Pisma związane z przyjęciem i 

potwierdzeniem rezerwacji 

 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości 

indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną z 

rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

27 Procedura przyjęcia rezerwacji 

 

T.11.1 (4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości 

indywidualnych i grup; 

T.11.1 (6) sporządza dokumentację związaną z 

rezerwacją usług hotelarskich; 

T.11.1 (7) przygotowuje dane dotyczące usług 

rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji 

28 Promowanie usług hotelarskich – 

przykłady 

 

T.11.1 (3) stosuje instrumenty promocji usług 

hotelarskich 

29 Komputerowe systemy rezerwacyjne 

stosowane w hotelarstwie – przykłady 

 

T.11.1 (5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z 

systemów rezerwacyjnych; 

PKZ (T.f) (10) stosuje programy komputerowe 

wspomagające wykonywanie zadań 

 

Kwalifikacja T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

30 Procedury związane z przyjęciem gościa 

do hotelu 

 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji; 

T.11.2 (3) sporządza dokumentację związaną z 

procedurami check-in i check-out; 

T.11.2 (6) przygotowuje informacje dotyczące 

przybyłych gości dla innych komórek 

organizacyjnych obiektu 
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31 Procedury i obsługa zameldowania gości 

w hotelu. Typy klientów 

 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji 

32 Obsługa gościa w trakcie pobytu w 

hotelu 

 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji; 

T.11.2 (2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z 

pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

33 Procedury i obsługa wymeldowania gości 

z hotelu 

 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji 

34 Rozliczanie kosztów pobytu gościa 

 

T.11.2 (1) przestrzega procedur związanych z obsługą 

gości w recepcji; 

T.11.2 (3) sporządza dokumentację związaną z 

procedurami check-in i check-out; 

T.11.2 (7) rozróżnia formy płatności stosowane w 

sprzedaży usług hotelarskich; 

T.11.2 (8) przestrzega zasad rozliczania kosztów 

pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie; 

T.11.2 (9) sporządza dokumentację związaną z 

rozliczaniem kosztów pobytu gości 

35 Zakres informacji turystycznej w 

hotelarstwie  

 

T.11.2 (4) udziela informacji turystycznej 

 

Kwalifikacja: T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

1. Utrzymanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

36 Rodzaje jednostek mieszkalnych w 

obiekcie hotelarskim 

 

T.12.1 (2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych 

oraz ich wyposażenie 

37 Zakres pracy działu utrzymania porządku i 

czystości w obiekcie hotelarskim 

 

T.12.1 (3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych 

38 Stanowiska w dziale utrzymania czystości i 

porządku w obiekcie hotelarskim  

 

T.12.1 (1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby 

pięter 
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39 Utrzymanie czystości i porządku w 

obiekcie hotelarskim 

 

T.12.1 (3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych; 

T.12.1 (4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach 

mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki 

do rodzaju wykonywanych prac porządkowych; 

T.12.1 (9) przestrzega zasad odpowiedzialności 

materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia 

gości 

40 Wykonywanie prac związanych z 

utrzymaniem czystości i porządku w 

obiekcie hotelarskim 

 

T.12.1 (5) obsługuje urządzenia i sprzęt do 

utrzymywania czystości; 

T.12.1 (6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne; 

T.12.1 (7) przygotowuje jednostki mieszkalne do 

przyjęcia gości; 

T.12.1 (8) utrzymuje czystość i porządek w części 

ogólnodostępnej obiektu; 

T.12.1 (9) przestrzega zasad odpowiedzialności 

materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia 

gości; 

T.12.1 (10) przestrzega procedur postępowania z 

rzeczami pozostawionymi przez gości 

 

Kwalifikacja: T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

41 Bezpieczeństwo, higiena produkcji i 

przechowywania żywności w hotelarstwie 

 

T.12.2 (1) przestrzega zasad przechowywania 

żywności; 

T.12.2 (14) stosuje przepisy sanitarno-

epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw 

42 Normy żywienia i wyżywienia stosowane w 

hotelarstwie 

 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

PKZ (T.f) (8) charakteryzuje zasady racjonalnego 

żywienia 

43 Zasady sporządzania jadłospisów 

 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów 

44 Karty dań w obiektach hotelarskich. Karty 

menu 

 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

T.12.2 (7) przygotowuje potrawy i napoje 

45 Zasady żywienia dietetycznego w 

obiektach hotelarskich 

 

T.12.2 (2) przestrzega zasad sporządzania 

jadłospisów; 

T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań do 

potrzeb gości i możliwości obiektu 
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46 Rodzaje śniadań i ich elementy składowe 

 

T.12.2 (3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych; 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 

47 Metody i techniki przygotowania śniadań 

 

T.12.2 (4) rozróżnia metody i techniki przygotowania 

śniadań; 

T.12.2 (5) dobiera surowce do sporządzania potraw i 

napojów; 

T.12.2 (7) przygotowuje potrawy i napoje 

48 Sprzęt pomocniczy do przygotowania i 

podawania potraw i napojów 

 

T.12.2 (6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do 

przygotowywania i podawania potraw i napojów 

49 Formy podawania śniadań 

 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 

T.12.2 (9 )dobiera formy podawania śniadań do 

potrzeb gości i możliwości obiektu 

50 Room service – przygotowanie tacy 

śniadaniowej 

 

T.12.2 (8) rozróżnia formy i przestrzega zasad 

podawania śniadań; 

T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań do 

potrzeb gości i możliwości obiektu 

51 Dokumentacja hotelowa realizacji 

zamówień na śniadania 

 

T.12.2 (9) dobiera formy podawania śniadań do 

potrzeb gości i możliwości obiektu 

52 Techniki nakrywania stołu do ekspedycji 

potraw i napojów 

 

T.12.2 (10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową; 

T.12.2 (11) stosuje techniki nakrywania stołu; 

T.12.2 (12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do 

ekspedycji śniadań 

53 Metody serwowania potraw i napojów 

 

T.12.2 (11) stosuje techniki nakrywania stołu 

54 Przygotowanie sali konsumpcyjnej do 

obsługi gościa 

 

T.12.2 (13) przygotowuje salę konsumpcyjną do 

obsługi gości 

 

 

Kwalifikacja: T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

LP Tytuły pakietów edukacyjnych Efekty kształcenia wymagane podstawą 

programową dla zawodu 

55 Usługi dodatkowe świadczone w T.12.3 (1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe 
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obiektach hotelarskich 

 

56 Obsługa klientów w zakresie usług 

dodatkowych  

 

T.12.3 (2) przestrzega zasad i rozróżnia formy 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących 

usług dodatkowych; 

T.12.3 (3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w 

zakresie usług dodatkowych 

57 Organizacja usług dodatkowych zgodnie 

z zamówieniem 

 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z 

zamówieniem; 

T.11.2 (5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą 

obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

58 Przykładowa dokumentacja dotycząca 

usług dodatkowych 

 

T.12.3 (5) sporządza dokumentację dotyczącą 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących 

usług dodatkowych 

59 Organizacja bankietów i przyjęć jako 

usług dodatkowych 

 

T.12.3 (3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w 

zakresie usług dodatkowych; 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z 

zamówieniem 

60 Organizacja uroczystości weselnej jako 

przykład kompleksowej obsługi usługi 

dodatkowej 

 

T.12.3 (4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z 

zamówieniem; 

T.12.3 (5) sporządza dokumentację dotyczącą 

przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących 

usług dodatkowych 

ZALETY E-PODRĘCZNIKA 

 Interaktywny spis treści/wyszukiwanie kontekstowe - umożliwia łatwy dostęp  

do wszystkich rozdziałów podręcznika i materiałów dodatkowych. 

 

Rysunek: Interaktywny spis treści 
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 Czytając tekst, uczniowie mają możliwość poznania znaczenia określeń 

zawodowych. Pojęcia  prezentowane w kontekście (ilustracje, przykładowe 

zdania) są łatwiej i szybciej zapamiętywane. 

 

Rysunek:  Tekst e-podręcznika 

 Możliwość odsłuchiwania materiału audio z poziomu e-podręcznika eliminuje 

potrzebę korzystania z dodatkowych urządzeń (np. odtwarzaczy CD). 

 

Rysunek:  Dostęp do materiałów multimedialnych 
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 Materiały dla ucznia mogą zostać wydrukowane i stanowią zalążek 

prowadzonych notatek, nie wydrukowane mogą być czynnikiem zachęcającym 

do powtórzenia materiału. 

 

Rysunek: Pobieranie materiałów dla ucznia 

 Interaktywne materiały dla nauczyciela (e-book) mogą zostać wykorzystane jako 

wsparcie informacyjne w toku prowadzenia zajęć, mogą być traktowane jako 

scenariusz lekcji, swego rodzaju spis zagadnień.  

 

Rysunek: Dostęp do treści e-book'a 
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 Testy wiedzy mogą być wykorzystywane przez nauczyciela do sprawdzania  

(lub weryfikowania) wiedzy uczniów po określonym bloku tematycznym lub przez 

samych uczniów jako autodiagnostyczne narzędzie opanowania materiału. 

 

Rysunek: Test wiedzy 

 Nauczyciel, który powinien pełnić rolę koordynatora czy inicjatora „myślenia”  

u swoich podopiecznych, może wykorzystać „tematy do dyskusji”,  

aby zainicjować ciekawą rozmowę, jak również potraktować je jako zadania  

do samodzielnej pracy domowej uczniów – małe rozprawki. 

 

Rysunek: Pobieranie tematów do dyskusji 

 Materiał w formie prezentacji może być wykorzystywany jako element 

samodzielnej pracy uczniów w małych grupach; wówczas młodzież  

po zapoznaniu się z materiałem może przedstawić go innym uczniom. Nauczyciel 

może również przedstawiać prezentację jako część toku lekcji; wówczas 



 

 

 25 

uatrakcyjni jej przebieg. Pamiętać jednak należy, że nie można ciężaru 

prowadzenia zajęć przenieść na „nowoczesne technologie”. 

 

Rysunek: Strona tytułowa prezentacji 

KORZYSTANIE Z E-PODRĘCZNIKA NA PLATFORMIE  

Użytkownika zalogowanego na platformie ebook-24.edu.pl od wyboru modułu dzielą 

trzy kliknięcia myszą: 

1. Należy kliknąć w menu głównym zakładkę „E-podręcznik. Multimedialny 

podręcznik”; 

 

2. Następnie należy wybrać „obszar kształcenia”, obecnie (V 2015) dostępny jest 

obszar: „Turystyczno-gastronomiczny (T)”; 

 

 

http://ebook-24.edu.pl/e-book
http://ebook-24.edu.pl/index.php/e-book
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3.  W ostatnim kroku wybrać zawód, w omawianym przypadku będzie to: „Technik 

hotelarstwa”. 

 

Następnie można dokonać wyboru dowolnego modułu (z 60 dostępnych) poprzez 

wybór z listy: 

 

lub wybór jednego z kafli: 
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Liczba i typ dostępnych materiałów edukacyjnych jest zróżnicowana w poszczególnych 

modułach.  

 

Użytkownik-nauczyciel ma jako jedyny dostęp do panelu: „Administracja kursem”: 

 

 

Panel „Administracja kursem” służy do śledzenia postępów edukacyjnych uczniów 

przypisanych do konta nauczyciela. Wskaźnikiem tych postępów są wyniki testów 

rozwiązanych na platformie. Możliwe jest sortowanie wyników uczniów  

w poszczególnych testach, a także generowanie wyniku uśrednionego. 

 

Po kliknięciu w „Sugestie” użytkownik zostaje przeniesiony do podstrony, na której 

znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający zgłoszenie administratorowi sugestii 

dotyczących treści e-podręcznika. 
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Kliknięcie w łącze „Egzamin zawodowy” przenosi użytkownika na podstronę z listą 

informacji na temat egzaminów zawodowych w poszczególnych zawodach.  

 

 

  

http://ebook-24.edu.pl/egzamin-zawodowy
http://www.egzaminzawodowy.info/technik-hotelarstwa
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3. 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-booka4 wynika z analizy doświadczeń brytyjskich w dziedzinie 

wykorzystywania nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym oraz potrzeb  

i możliwości polskich szkół zawodowych. 

 

 

Rysunek:  Strona główna www.ebook-24.edu.pl 

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI PLATFORMY MULTIMEDIALNEJ 

Dzięki platformie możliwy jest nie tylko dostęp do treści edukacyjnych zamieszczonych 

pod adresem internetowym: www.ebook-24.edu.pl. Platforma stanowi uniwersalne 

narzędzie wspierające nauczyciela w wielu aspektach jego pracy – od przygotowania 

zajęć, poprzez opracowanie materiałów dla uczniów, pracę z e-podręcznikiem  

w czasie lekcji, aż po sprawdzanie stanu wiedzy i postępów w przyswajaniu materiału 

przez jego podopiecznych. Uczniowie również mogą odczuwać korzyści  

z wykorzystywania platformy zarówno podczas lekcji, jak i opracowując materiał  

w domu. Mogą w prosty i atrakcyjny sposób przyswajać wiedzę, powtarzać materiał. 

Ponadto platforma zapewnia dostęp do bazy ofert praktyk, staży i pracy,  

                                                 
4 E-book (także: eBook, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna), e-książka – treść zapisana w formie 

elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego  

w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych, telefon komórkowy, mp4[potrzebne 

źródło] czy palmtop). 

http://www.ebooki-24.edu.pl/
http://www.ebook-24.edu.pl/
http://www.ebook-24.edu.pl/


  

 32 

co w przypadku uczniów szkół zawodowych może stanowić przydatne wsparcie  

w zdobywaniu praktycznych umiejętności zawodowych. 

Platforma przeznaczona jest dla nauczycieli zawodu i uczniów techników zawodowych 

(w chwili obecnej głównie zawodu technik hotelarstwa) choć dzięki przemyślanej  

i uniwersalnej strukturze w przyszłości może być z powodzeniem wykorzystana również 

przez nauczycieli zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, jak i nauczycieli 

przedmiotów ogólnych we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych. 

Platforma zaprojektowana została z wykorzystaniem brytyjskich doświadczeń  

w budowaniu wirtualnych środowisk edukacyjnych oraz w zgodzie z aktualnymi 

standardami budowania aplikacji internetowych dzięki czemu udało się zbudować 

narzędzie nowoczesne i posiadające duże możliwości oraz ogromny potencjał 

rozwojowy, zachowując przy tym prostotę i wygodę obsługi. Projektując platformę 

dołożono również starań by wdrożenie i utrzymanie platformy było jak najłatwiejsze oraz 

wiązało się z możliwie niskimi kosztami. W efekcie udało się stworzyć narzędzie będące 

optymalnym rozwiązaniem dla współczesnych szkół zawodowych. 

FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE BEZ LOGOWANIA 

 

Rysunek:  Menu główne platformy 

Pasek menu głównego umożliwia zapoznanie się z zawartością poszczególnych 

podstron platformy. Czcionka aktywnej zakładki (czyli tej części, z której użytkownik 

akurat korzysta) ma niebieski kolor (widać to na powyższym obrazie w przypadku 

zakładki „Strona główna”). 

Jeśli osoba odwiedzająca platformę ma w swojej przeglądarce internetowej aktywne 

„wtyczki” odpowiedzialne za prezentowanie elementów ruchomych lub animowanych, 

to po wskazaniu (najechaniu) myszą na elementy menu zobaczy również elementy 

graficzne wyróżniające wskazywany element. 

 

Rysunek:  Elementy wyróżniające menu głównego 

W zakładce Strona główna zamieszczono krótką informację na temat idei stanowiącej 

podstawę do opracowania platformy multimedialnej i modelowego e-podręcznika  

do nauki zawodu technik hotelarstwa. 

W zakładce Aktualności zamieszczane są aktualne informacjie dotyczące platformy, 

projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego” i szkolnictwa 

zawodowego. 

http://ebook-24.edu.pl/
http://ebook-24.edu.pl/kontakt
http://ebook-24.edu.pl/tablica-ogloszen
http://ebook-24.edu.pl/o-platformie
http://ebook-24.edu.pl/aktualnosci
http://ebook-24.edu.pl/e-book
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Zakładka O platformie składa się z następujących podstron: 

 O projekcie – znajdują się tu informacje o projekcie „Innowacyjne podręczniki  

do kształcenia zawodowego”, partnerstwie go realizującym oraz produkcie 

finalnym projektu; 

 Regulamin – zawiera regulamin korzystania z platformy www.ebook-24.edu.pl; 

 Polityka prywatności - informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób 

korzystających z platformy; 

 Model e-podręcznika – przedstawia  informacje o modelu e-podręcznika  

do kształcenia zawodowego będącego elementem produktu finalnego 

projektu. 

 Mapa strony – podaje informacje o strukturze platformy wykorzystywane głównie 

przez wyszukiwarki internetowe. 

Zakładka E-podręcznik przenosi nas do e-podręcznika, który został szczegółowo 

opisany w rozdziale 2 niniejszej instrukcji. 

Zakładka Tablica ogłoszeń zawiera ogłoszenia publikowane przez zarejestrowanych 

użytkowników platformy oraz oferty pracy publikowane na portalu „InfoPraca”. 

W zakładce Kontakt znajduje się formularz umożliwiający 

kontakt z administratorem platformy oraz dane adresowe 

biura projektu a także partnerów realizujących projekt. 

Po kliknięciu na dowolną z zakładek (poza E-podręcznik) 

użytkownik zobaczy z prawej strony menu zawierające: 

wyszukiwarkę treści znajdujących się na platformie oraz 

tzw. „chmurę tagów”5, czyli najpopularniejszych słów i fraz 

kluczowych. Umożliwiają one znacznie szybszy niż przy 

wykorzystaniu wyszukiwarki dostęp do najpopularniejszych 

treści i materiałów. 

Poniżej wyszukiwarki i „chmury tagów” znajduje się 

odnośnik do działu „Ciekawe linki”, w którym można znaleźć adresy interesujących stron 

internetowych o podobnej do platformy tematyce. 

Również z prawej strony, znajduje się dział „E-podręcznik to”, który pozwala wszystkim 

użytkownikom na zapoznanie się z przykładową zawartością e-podręcznika oraz opisem 

jego elementów: e-booka, prezentacji, materiałów dla ucznia, tematów do dyskusji, 

testów wiedzy, materiałów multimedialnych oraz gier. 

 

                                                 
5 Chmura znaczników, chmura tagów (ang. tag cloud) – graficzne zobrazowanie zawartości serwisu internetowego w 

postaci zestawu znaczników, które są zazwyczaj także linkami do odpowiedniej części tego serwisu. (pl.wikipedia.org) 

 

http://www.ebook-24.edu.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tag_(znacznik)
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Po kliknięciu na ikonę dostępna jest przykładowa treść e-booka.  

 

Osoby zainteresowane zakresem zagadnień omówionym w Modelowym  

e-podręczniku… mogą się z nimi zapoznać po kliknięciu na ikonę. 

 

Jednakże by zapoznać się z zawartością wszystkich modułów konieczne jest utworzenie 

konta na platformie. 

 

Kliknięcie na ikonę umożliwia zapoznanie się z przykładowymi filmami 

wykorzystywanymi w e-podręczniku. 

 

W dolnej części prawego menu znajduje się 

dział „Pomoc” składający się z „Podręcznika 

użytkownika” zawierającego wymogi 

dotyczące materiałów publikowanych  

na platformie oraz „FAQ”, czyli najczęściej 

zadawanych przez użytkowników platformy 

pytań oraz zgłaszanych przez nich 

problemów i ich rozwiązania. 

 

 

FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW 

Zanim ktokolwiek będzie mógł skorzystać z funkcjonalności dostępnych  

dla zalogowanych użytkowników, najpierw musi się zarejestrować. Aby to zrobić należy 

kliknąć w  przycisk Zaloguj się widoczny w prawym górnym rogu platformy. 

 

UWAGA!!! Przycisk logowania przy pierwszej wizycie na platformie może być przesłonięty 

przez komunikat o wykorzystywaniu przez platformę plików cookies. 

http://ebook-24.edu.pl/index.php/component/users/?view=login
http://ebook-24.edu.pl/index.php/przykladowe-materialy-multimedialne
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Kliknięcie przycisku Nie pokazuj więcej tego komunikatu powinno zapobiec 

ponownemu pojawieniu się tego komunikatu oraz odsłonić przycisk logowania. 

Zarejestrowanie się na platformie wymaga kliknięcia w oknie logowanie pozycji: „Nie 

masz konta?”. 

  

 

W pierwszym polu formularza rejestracyjnego konieczne jest wskazanie typu 

użytkownika, do którego należy osoba rejestrująca się na platformie. 

 

Pola w formularzu rejestracyjnym różnią się w pewnym zakresie w zależności  

od wybranego typu użytkownika. Wspólne dla wszystkich są pola: 

 Rodzaj konta, 

 Nazwa użytkownika* 

 Hasło* 

 Potwierdź hasło* 

 Imię* 

 Nazwisko* 

 Adres e-mail* 

Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 

http://ebook-24.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5
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Użytkownik platformy rejestrujący się jako „Uczeń” musi dodatkowo podać unikatowy 

identyfikator nauczyciela. Jest to numer, który posiada każda osoba zarejestrowana 

jako „Nauczyciel”. 

Każdy, kto chce mieć dostęp do funkcjonalności użytkownika - Nauczyciela musi  

w formularzu rejestracyjnym podać nazwę szkoły, która potwierdzi, że osoba ta jest 

nauczycielem, a także oficjalny adres e-mail tej szkoły i (nie obowiązkowo) nazwę 

miejscowości, w której działa szkoła. 

Trzeci typ użytkowników oznaczony w formularzu rejestracyjnym jako „Inne” może (nie 

musi) podać nazwę organizacji, którą reprezentuje oraz miejscowość, w której działa 

organizacja.  

Rejestracja wymaga wyrażenia zgody na wykorzystywanie i przetwarzane swoich 

danych osobowych zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) oraz zaakceptować regulamin platformy. 

Osoba rejestrująca się jako „Nauczyciel” musi ponadto wyrazić zgodę na weryfikację 

informacji dotyczących jej zatrudnienia we wskazanej w formularzu zgłoszeniowym 

placówce. 

Ponadto użytkownicy każdego typu na etapie rejestracji mogą wyrazić zgodę  

na otrzymywanie newslettera. 

Aby zakończyć rejestrację należy kliknąć przycisk Zarejestruj się widoczny u dołu 

formularza rejestracyjnego. Jeżeli wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione,  

po kliknięciu pojawi się komunikat: „Rejestracja przebiegła pomyślnie. Na podany adres 

e-mail został wysłany link aktywacyjny”. Kliknięcie linku aktywacyjnego otrzymanego  

e-mailem kończy proces rejestracji. Czas oczekiwania na utworzenie konta może się 

wydłużyć w przypadku kont typu Nauczyciel, w związku z koniecznością weryfikacji 

podanych danych. 

Po zalogowaniu każdemu użytkownikowi, bez względu na typ wyświetlane jest okno  

z jego danymi, datą rejestracji oraz datą ostatniego logowania. Szczególnie ta ostatnia 

informacja może być ważna z punktu widzenia kontroli bezpieczeństwa dostępu  

do konta. 

WSZYSCY ZALOGOWANI UŻYTKOWNICY (BEZ WZGLĘDU NA TYP)  

MAJĄ DOSTĘP DO E-PODRĘCZNIKA 
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH NAUCZYCIELI 

Osoby mające dostęp do konta użytkownika-

Nauczyciel mają możliwość: 

 zamieszczania ogłoszeń na „Tablicy 

ogłoszeń”; 

 przesyłania materiałów edukacyjnych, 

które po weryfikacji mogą zostać 

zamieszczone na platformie; 

 uczestniczenia w forum dyskusyjnym 

dostępnym na platformie; 

 aktywowania (i deaktywowania) kont 

uczniów oraz dodawania ich do grup 

zajęciowych (domyślnie chodzi o klasy); 

 tworzenia grup zajęciowych; 

 opracowywania planu lekcji wraz ze wskazaniem treści i materiałów 

multimedialnych dostępnych w e-podręczniku; 

 wypełnienia ankiety satysfakcji, która jednocześnie służy monitoringowi działania 

platformy i e-podręcznika, a także może stanowić jedno z narzędzi zgłaszania 

uwag. 

FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH UCZNIÓW 

Uczeń posiadający swoje konto na platformie ebook-24.edu.pl ma dostęp  

do następujących funkcji: 

 dodawanie ogłoszeń widocznych  

w zakładce „Tablica ogłoszeń”; 

 zgłaszanie prośby o aktywację konta 

przez nauczyciela oraz dołączania do 

list uczniów nauczycieli, których numer 

identyfikacyjnych posiadają; 

 wypełnienie ankiety satysfakcji, która 

jednocześnie służy monitoringowi 

działania platformy i e-podręcznika, a także może stanowić jedno z narzędzi 

zgłaszania uwag. 
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FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE DLA ZALOGOWANYCH INNYCH UŻYTKOWNIKÓW 

Użytkownicy platformy, którzy podczas 

rejestracji przypisali się do kategorii Inne mogą 

jedynie korzystać z funkcji zamieszczania 

ogłoszeń widocznych w zakładce „Tablica 

ogłoszeń”. 
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4. PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI.  

PORADNIK WYKORZYSTANIA E-PODRĘCZNIKA PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  

NA KIERUNKU TECHNIK HOTELARSTWA. 
 

CEL PODRĘCZNIKA 

Podręcznik metodyczny powstał jako narzędzie wsparcia nauczycieli kształcenia 

zawodowego. Stanowi poradnik metodyczny do pracy z wykorzystaniem e-podręcznika 

opracowanego w ramach projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia 

zawodowego”. Nie jest podręcznikiem metodycznym do projektowania jednostki 

lekcyjnej w rozumieniu przepisów obowiązujących w omawianym obszarze. 

ODBIORCY PODRĘCZNIKA 

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 4224026).  

Propozycja przedstawionych w podręczniku metod i technik organizacji procesu 

nauczania oparta została na rzetelnej wiedzy i analizach dotychczasowego 

doświadczenia nauczycieli kształcenia zawodowego korzystających z różnorodnych 

narzędzi multimedialnych w procesie dydaktycznym. 

W podręczniku zastosowano podział materiału nauczania na konkretne efekty 

kształcenia, które znalazły wsparcie multimedialne w e-podręczniku. W opracowaniu 

zawarto przykładowe scenariusze oraz propozycje materiałów przydatnych podczas 

realizacji kolejnych zagadnień, a także informacje o niezbędnym minimum technicznym 

do sprawnego korzystania z e-podręcznika. 

Nie jest zadaniem podręcznika dostarczenie kompleksowo opracowanej dokumentacji 

szkolnej do nauczania konkretnego przedmiotu. Nastawiony jest on na wsparcie 

procesu dydaktycznego o współczesne mechanizmy, umożliwiające pełniejsze 

zrozumienie zagadnień związanych z efektami kształcenia. Podręcznik zawiera 

wskazówki na temat zastosowania e-podręcznika na zajęciach, form sprawdzania 

osiągnięć uczniów, propozycji testów i pytań otwartych często w formie „tematów  

do dyskusji”. 

 

SPIS TREŚCI 

Podręcznik podzielony został w sposób umożliwiający pracę z materiałami  

z e-podręcznika zarówno nauczycielowi z wieloletnim doświadczeniem, jak również 

młodemu, rozpoczynającemu swoją pracę z młodzieżą. 

                                                 
6 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZiU 
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Hołdując tej zasadzie rozdziały ułożono w następujący sposób: 

ROZDZIAŁ I PODZIAŁ MATERIAŁU NAUCZANIA  

Zawiera informacje o zakresie efektów kształcenia, które zawarto w e-podręczniku.  

Są one zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.  

w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Ta część publikacji 

informuje czytelnika, które  grupy efektów kształcenia dla zawodu technik hotelarstwa 

zostały wsparte przez E-podręcznik. Dodatkowo podane zostały tu adresy serwisów 

internetowych, w których nauczyciel może znaleźć interesujące go zagadnienia 

związane z nową podstawą programową. 

ROZDZIAŁ II WSKAZÓWKI METODYCZNE DO PRACY Z E-PODRĘCZNIKIEM  

Pozwala zapoznać się z różnicami pomiędzy kształceniem klasycznym, a nowoczesnym 

wykorzystującym platformę e-learningową. Nauczyciel otrzymuje tu szereg istotnych 

porad związanych z korzystaniem z e-podręcznika, jego rolą w toku lekcji czy też 

zagrożeniami jakie może nieść za sobą przesadne korzystanie z multimediów. 

ROZDZIAŁ III STANDARDY WYPOSAŻENIA PRACOWNI DYDAKTYCZNYCH 

Traktuje o wymaganiach technicznych, które trzeba spełnić by móc skutecznie 

prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zostały one podzielone 

wg konkretnych kwalifikacji, co w znacznym stopniu ułatwi dopasowanie pracowni  

do realizowanych elementów e-podręcznika. 

ROZDZIAŁ IV TEMATY WSPARTE W E-PODRĘCZNIKU  

To przede wszystkim spis tytułów pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach  

e-podręcznika. Dzięki wskazaniu kwalifikacji i efektów kształcenia ułatwiają określenie 

treści zawartych w konkretnym pakiecie. Nie należy ich traktować jako tematów 

konkretnych jednostek lekcyjnych, choć jest to możliwe w przypadku kształcenia 

modułowego. Wówczas nie należy mówić o jednostce lekcyjnej a o module. Autorzy 

poszczególnych pakietów starali się oddać w tytule charakter i grupę treści, dla których 

jest on przygotowany. Wiele z nich obejmuje kilka „tematów lekcji”. 

ROZDZIAŁ V JAK KORZYSTAĆ NA ZAJĘCIACH Z MATERIAŁÓW ZAWARTYCH W E-PODRĘCZNIKU  

Stara się odpowiedzieć na trzy konkretne pytania, jakie najczęściej stawiają nauczyciele 

na początku pracy z materiałami zawartymi w e-podręczniku:  

 Czym jest e-podręcznik? 

 Jakie korzyści może przynieść praca z interaktywnym e-podręcznikiem? 

 Jakie są zalety wykorzystania e-podręcznika? 
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ROZDZIALE VI PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI  

Najistotniejszym, ze strony nauczyciela, elementem podręcznika metodycznego  

są niewątpliwie przygotowane do wykorzystania gotowe konspekty zajęć  

dla następujących tematów: 

1. Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik 

hotelarstwa ► Kategoryzacja obiektów hotelarskich. 

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ► Redagowanie 

pism w biurze i zasady adresowania kopert. 

3. Planowanie i realizacja usług w recepcji ► Rezerwacja usług hotelarskich ► 

Opracowanie papeterii dla obiektu hotelarskiego. 

4. Planowanie i realizacja usług w recepcji ► Obsługa gości przyjeżdżających  

i wyjeżdżających ► Pojęcie informacji turystycznej. 

5. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ► Utrzymanie 

czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych ► Minibary. 

6. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ► Przygotowanie  

i podawanie śniadań ► Metody składania serwetek płóciennych. 

7. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ► Organizacja 

usług dodatkowych w obiekcie ► Organizacja usług dodatkowych zgodnie  

z zamówieniem. 

ROZDZIAŁ VII PRZYKŁADY EWALUACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

Dopełnia całości Podręcznika wskazując w jaki sposób w nauczaniu zawodu sprawdzać 

i oceniać nie tylko umiejętności związane ściśle z tym zawodem, ale także mające 

związek z jego walorami ogólnokształcącymi i umiejętnościami praktycznymi. Czytelnicy 

otrzymują w tym rozdziale pomoc w postaci omówienia wielu aspektów oceniania oraz 

gotowych przykładowych arkuszy oceny. 

ROZDZIAŁ VIII BIBLIOGRAFIA DOTYCZĄCA E-PODRĘCZNIKA 

Całość zakończona została bardzo użytecznym zestawieniem bibliografii dzięki, któremu 

nauczyciel może poszerzyć zakres wiadomości zarówno z przedmiotu (literatura 

przedmiotu uporządkowana wg nazw pakietów edukacyjnych), jak i metodyki 

nauczania. Wskazano tu również na zasoby Internetu jako nowoczesnego źródła 

informacji odnoszące się do zakresu tematycznego podręcznika.  
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5. PROGRAMY SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI (SZKOLENIE MIĘKKIE DOTYCZĄCE BARIER 

W KORZYSTANIU Z MULTIMEDIÓW ORAZ TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ NARZĘDZI). 

Doświadczenia projektu, w tym doświadczenia brytyjskie, wskazują na fundamentalne 

znaczenie odpowiedniego przygotowania kadry pedagogicznej do wykorzystania 

multimedialnych materiałów dydaktycznych, w tym e-podręczników, w szkolnictwie 

zawodowym.  

Przygotowanie to można osiągnąć dzięki realizacji opracowanych w ramach projektu 

szkoleń dla nauczycieli oraz szkolenia dla dyrektorów. Realizacja szkoleń w znacznym 

stopniu usprawnia wdrożenie w praktykę szkolną zaprojektowanej innowacji. Wartością 

dodaną szkoleń jest możliwość wzajemnej stymulacji oraz wymiany informacji wśród 

dyrektorów szkół i nauczycieli kształcących osoby edukujące się w szkołach 

zawodowych. 

Programy szkoleń, w ostatecznym kształcie, są wypadkową pierwotnej propozycji 

autorki, opinii nauczycieli i trenerów biorących udział w testowych szkoleniach, a więc 

zderzenia z praktyką oraz doświadczeń brytyjskich (know how partnera 

ponadnarodowego i kadry z nim współpracującej). 

W ramach projektu powstały dwa programy szkoleń dla nauczycieli:  

1. Zastosowanie metod multimedialnych w procesach kształcenia szkolnictwa 

zawodowego: korzyści, bariery, efekty – 5 godzin dydaktycznych; 

2. E-podręcznik - narzędzie wsparcia procesu edukacji: program doskonalenia 

nauczycieli kształcenia zawodowego – 19 godzin dydaktycznych. 

SZKOLENIE I  - ZASTOSOWANIE METOD MULTIMEDIALNYCH W PROCESACH KSZTAŁCENIA SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO: KORZYŚCI, BARIERY, EFEKTY - 5 GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

Celem pierwszego szkolenia dla nauczycieli jest wzbudzenie u uczestników motywacji 

do korzystania z multimediów podczas przygotowywania i prowadzenia zająć 

lekcyjnych z uczniami szkół zawodowych. To szkolenie ma również na celu 

uświadomienie jego uczestnikom jakie są korzyści z wykorzystania multimediów  

w nauczaniu w dobie społeczeństwa informacyjnego. Rezultatem szkolenia ma być 

także przełamanie barier w stosowaniu e-podręczników przez nauczycieli w trakcie 

zajęć.  

Program niniejszego szkolenia obejmuje sześć zagadnień: 

1. Społeczeństwo informacyjne. Znaczenie i specyfika informacji  

we współczesnym społeczeństwie i gospodarce (szanse i zagrożenia) (45’); 

2. Uczeń jako podmiot i kierunek oddziaływania – cechy społeczno - 

psychograficzne „klienta” (30’); 
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3. Metody multimedialne adoptowane do procesów dydaktycznych – przegląd  

i omówienie (45’); 

4. E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela (istota i zakres 

zastosowania) (30’); 

5. Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli (30’); 

6. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie wykorzystania technik 

multimedialnych w procesie dydaktycznym a korzyści dla szkolnictwa 

polskiego (45’). 

SZKOLENIE II - E-PODRĘCZNIK - NARZĘDZIE WSPARCIA PROCESU EDUKACJI: PROGRAM DOSKONALENIA 

NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – 19 GODZIN DYDAKTYCZNYCH 

Celem drugiego szkolenia dla nauczycieli jest zaprezentowanie jego uczestnikom 

narzędzia edukacji jakim jest e- podręcznik i przygotowanie do pracy z nim poprzez 

ukształtowanie umiejętności obsługi platformy oraz e-podręczników. Program tego 

szkolenia został ujęty w siedmiu głównych działach tematycznych: 

1. Podstawowe funkcje e-podręcznika – prezentacja i warsztat. Aspekty 

techniczne związane z wdrożeniem e-podręcznika (125’); 

2. Pokazowe lekcje z wykorzystaniem podstawowych narzędzi e-podręcznika 

(145’); 

3. Odczyt e-podręcznika przez ucznia z wykorzystaniem różnych narzędzi. 

Typowe błędy uczniów popełniane w czasie korzystania e-podręcznika (90’); 

4. Zaawansowane funkcje e-podręcznika  - prezentacja i warsztat (45’); 

5. Aspekty techniczne wdrożenia zaawansowanych funkcji e-podręcznika (45’); 

6. Budowanie własnego e-podręcznika (jednostki edukacyjnej) – procedura 

postępowania. Aspekty techniczne przesyłania i umieszczania materiałów  

na platformie (180’); 

7. Projektowanie materiałów multimedialnych możliwych do zastosowania  

w procesie tworzenia własnego e-podręcznika (225’). 

SUPLEMENT - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW „MULTIMEDIA W PROCESACH KSZTAŁCENIA SZKOLNICTWA 

ZAWODOWEGO – KORZYŚCI I BARIERY” 

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. 

Celem szkolenia dla dyrektorów szkół jest zapoznanie uczestników z elementami 

produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, 
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jako narzędziem umożliwiającym zwiększenie wykorzystania multimediów przez 

nauczycieli kształcenia zawodowego w zarządzanych przez nich placówkach. Celem 

szkolenia jest także uświadomienie jego uczestnikom korzyści z wykorzystania 

multimediów w nauczaniu, w dobie społeczeństwa informacyjnego.  

Program tego szkolenia obejmuje cztery obszary merytoryczne: 

1. Społeczeństwo informacyjne. Zaznaczenie i specyfika informacji  

we współczesnym społeczeństwie i gospodarce (szanse i zagrożenia) (30’); 

2. E-podręcznik jako pomoc dydaktyczna dla ucznia i nauczyciela (istota  

i zakres zastosowania) (60’); 

3. Bariery w wykorzystaniu multimediów przez nauczycieli (45’); 

4. Doświadczenia szkolnictwa brytyjskiego w zakresie wykorzystania technik 

multimedialnych w procesie dydaktycznym a korzyści dla szkolnictwa 

polskiego (45’). 

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ 

Na realizację szkolenia dla dyrektorów szkół przewidziano jeden dzień (4 godziny 

dydaktyczne), natomiast dla nauczycieli - trzy kolejne dni (razem 24 godziny 

dydaktyczne). Ze względu na proponowany podział godzin pomiędzy oba szkolenia  

dla nauczycieli (5 i 19 godzin) wskazane jest zrealizowanie szkoleń w trybie stacjonarnym 

tak, by móc w pierwszym dniu szkolenia rozpocząć już realizację szkolenia drugiego. 

SPOSÓB OPRACOWANIA PROGRAMÓW 

Programy zostały zaprojektowane szczegółowo i w taki sposób, by trener, mógł bez 

problemu je zrealizować (nawet bez konieczności opracowywania własnych 

materiałów czy zadań). Do opracowania dołączono bowiem specjalnie treści  

dla trenerów, które będą mogli wykorzystać podczas prowadzenia szkoleń. 

Każde ze szkoleń zostało opisane w następujący sposób: 

1. Nazwa jednostki modułowej i jej cele; 

2. Czas trwania: ogółem – w godzinach dydaktycznych i minutach oraz w podziale 

na jednostki szkoleniowe; 

3. Charakterystyka poszczególnych jednostek szkoleniowych zawierająca: 

a. nazwę jednostki szkoleniowej, 

b. założenia organizacyjno – programowe: czas trwania, cel oraz efekty 

nauczania, kluczowe punkty nauczania, wytyczne dla prowadzącego, 

metody nauczania, pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały do realizacji 

szkolenia, załączone materiały dydaktyczne (m.in. materiały dla 
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prowadzącego, zadania i ćwiczenia/sprawdzian postępów/tematy  

do dyskusji); 

4. Literatura; 

5. Propozycja prezentacji multimedialnej do prowadzenia zajęć. 

KADRA SZKOLENIOWA I LICZEBNOŚĆ GRUP 

W przypadku realizacji szkolenia przez jednego trenera grupa szkoleniowa nie powinna 

liczyć więcej niż 10 osób. Rekomenduje się jednak realizację szkoleń dla nauczycieli 

(zwłaszcza nr 2) w parze trenerskiej i wówczas grupa może liczyć około 15 osób. Mała 

liczebność grup uwarunkowana jest charakterem szkoleń – prowadzone są one  

z użyciem przez uczestników sprzętu multimedialnego (laptopów, rzutnika, tablicy 

interaktywnej). 
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6. 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. 

Publikacja pozwala czytelnikom zrozumieć przyczyny, kierunek i znaczenie 

nieuniknionych zmian nadchodzących w kształceniu zawodowym. Ma także za zadanie 

ukazać, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc nauczycielom zawodu  

w prowadzeniu zajęć.  

W publikacji przedstawiono innowacyjne w polskim systemie kształcenia zawodowego 

rozwiązanie, jakim jest modelowy e-podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 

który został opracowany na podstawie brytyjskich rozwiązań w zakresie tworzenia 

interaktywnych treści edukacyjnych. 

Zapoznanie się z publikacją z pewnością zachęci czytelników - nauczycieli do próby 

wykorzystania e-podręczników w ich pracy. 

STRUKTURA PUBLIKACJI 

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.  

CZĘŚĆ I O PROJEKCIE 

W części I O projekcie przedstawione zostały główne informacje na temat projektu 

„Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, jego celach oraz podmiotach 

go realizujących. Omówiono także główne elementy produktu finalnego projektu.  

CZĘŚĆ II TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE W EDUKACJI 

Część II publikacji zatytułowana jest Technologie multimedialne w edukacji. 

W rozdziale I Społeczeństwo informacyjne w erze informacji – wybór czy konieczność? 

szczególną uwagę poświęcono temu, w jaki sposób Internet oraz natychmiastowy 

dostęp do informacji zmienia świat wartości i styl życia młodzieży oraz jakie 

konsekwencje ma ta sytuacja dla edukacji i nauczycieli. 
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Celem rozdziału II Postawy i zachowania społeczne w okresie ewolucji  

do społeczeństwa informacyjnego jest ukazanie postaw i zachowań społecznych, jakie 

towarzyszą zmianom kulturowym wywołanym przez nowe technologie. Zmienia się 

zarówno rola ucznia, jak i nauczyciela, co ukazano posiłkując się prowadzonymi  

w Polsce badaniami nt. społeczeństwa informacyjnego. 

Rozdział III Technologie informacyjne w roli pomocy dydaktycznych przybliża 

czytelnikom zagadnienia multimedialnych technik kształcenia. Punktem wyjścia jest 

rozwój multimedialnych technik kształcenia na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat - 

technologie informatyczne z dodatku do procesu kształcenia stały się jego integralną 

częścią oraz jakie niesie to konsekwencje. 

W  rozdziale IV Efekty zastosowania multimedialnych technik kształcenia w procesie 

dydaktycznym poruszono zarówno kwestię skuteczności, jak i efektywności 

ekonomicznej stosowania tytułowych technik. Korzyści przedstawiono w podziale  

na takie grupy odbiorców jak: uczniowie, nauczyciele, rodzice i zarządzający 

placówkami oświatowymi.  Cytowane są także opinie uczniów i nauczycieli testujących 

produkt finalny projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”  

– na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej. 

CZĘŚĆ III E-PODRĘCZNIK W EDUKACJI ZAWODOWEJ 

W części III E-podręcznik w edukacji zawodowej przedstawiono główne elementy 

produktu finalnego projektu „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”. 

W rozdziale I tej części zatytułowanym E-podręczniki w procesie edukacji  

w szkolnictwie zawodowym – istota, zastosowania omówiono, w jaki sposób  

w szkolnictwie zawodowym następuje rozwój multimedialnych technik kształcenia oraz 

przedstawiono korzyści z wykorzystania e-podręczników w edukacji zawodowej. 

Szczególna uwaga poświęcona została efektywności tego typu nauczania oraz 

wpływowi, jaki może mieć wprowadzenie e-podręczników na podniesienie 

atrakcyjności kształcenia zawodowego. 

Rozdział II Podstawowe funkcjonalności platformy multimedialnej prezentuje, zgodnie  

z tytułem,  budowę i podstawowe funkcje platformy multimedialnej ebook-24.edu.pl. 

Szczegółowe funkcje platformy omówiono w materiale multimedialnym dołączonym  

do publikacji na płycie DVD. 

W rozdziale III Prezentacja budowy i podstawowych funkcji e-podręczników  

z wykorzystaniem form graficznych opatrzonych krótkim komentarzem omówiono 

budowę i podstawowe funkcje e-podręcznika. Szczegółowe funkcje e-podręcznika 

przedstawiono w części multimedialnej publikacji, dołączonej na płycie DVD.  

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zajęć z e-podręcznikami, a także wskazówki 

merytoryczne w zakresie budowania e-podręczników na podstawie doświadczeń 

szkolnictwa brytyjskiego zawarto w rozdziale IV Wskazówki metodyczne dla nauczycieli 

do prowadzenia zajęć z e-podręcznikami.  

V rozdział Komunikacja dwustronna nauczyciel – uczeń z wykorzystaniem platformy 

multimedialnej przedstawia możliwości komunikacji pomiędzy uczniami a nauczycielem, 
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które daje platforma ebook-24.edu.pl. W rozdziale szeroko wykorzystano formy 

graficzne, które opatrzono komentarzem.  

SŁOWNIK 

Ostatnią częścią publikacji jest Słownik pojęć zawierający wyjaśnienie najtrudniejszych 

lub nowych dla nauczycieli terminów pojawiających się poszczególnych rozdziałach 

publikacji.  

CZĘŚĆ MULTIMEDIALNA 

Uzupełnieniem publikacji są materiały multimedialne dołączone na płycie DVD. Część 

multimedialna publikacji obejmuje: 

1) 3-minutowy film o charakterze promocyjnym – zachęcający do korzystania  

z e-podręcznika do nauki zawodu technik hotelarstwa i przedstawiający główne 

funkcjonalności e-podręcznika. Film został opracowany z podkładem muzycznym 

i wykorzystuje technikę nagrywania ekranu, stosowaną popularnie przy tworzeniu 

tzw. tutoriali, a także materiały edukacyjne z e-podręcznika (m.in. fragmenty 

filmów).  

2) 8-minutowy film o charakterze instruktażowym ukazujący krok po kroku jak 

korzystać z platformy ebook-24.edu.pl oraz dostępnego za jej pośrednictwem  

e-podręcznika. Ten film skierowany jest do tych nauczycieli, którzy podjęli  

już decyzję o korzystaniu z e-podręcznika i potrzebują wsparcia przy pierwszych 

logowaniach.  

3) Prezentację prezi na temat dodatkowych narzędzi do tworzenia multimedialnych 

materiałów dydaktycznych, które mogą wykorzystać nauczyciele w swoje pracy 

dydaktycznej. Prezentacja omawia następujące narzędzia: ezvid (ezvid.com), 

animoto (animoto.com) oraz thinglink (thinglink.com) pozwalające w prosty 

sposób stworzyć atrakcyjne materiały dydaktyczne. W prezentacji zawarto opis 

głównych funkcji tych narzędzi, a także przykładowe animacje wykonane przy 

ich wykorzystaniu.  

 

 

 

http://www.ezvid.com/
https://animoto.com/
https://www.thinglink.com/



