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streszczenie

Celem opracowania jest analiza zarówno procesu nauczania, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem metod, jak i pomocy dydaktycznych w nim użytych 
mających na celu efektywne kształcenie kadr hotelarskich na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej. 

W artykule omówiono najefektywniejsze metody nauczania, a wśród nich 
metodę projektu, metodę symulacyjną i wiele innych. 

W opracowaniu zamieszczono omówienie wyników badania ankietowego 
skierowanego do nauczycieli przedmiotów zawodowych zarówno o charak-
terze teoretycznym jak i praktycznym. Zwrócono uwagę na przygotowanie 
merytoryczne i zawodowe nauczycieli, a także stan bazy dydaktycznej, wypo-
sażenie pracowni hotelarskich. Szczególną atencją obdarzono kwestię pomocy 
dydaktycznych, ich dostępności i jakości. 

Słowa kluczowe: edukacja, metodyka, hotelarstwo szkolnictwo zawodo-
we, szkolnictwo średnie.

Kody JEL: L83

wstęp
Nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego wprowadziła nową 

formułę egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Przyszli ho-
telarze zdobywać będą kwalifikację T.11 dotyczącą planowania i realizowania 
usług w recepcji oraz kwalifikację T.12 z zakresu obsługi gości w obiekcie świad-
czącym usługi hotelarskie. Proces nauczania i uczenia się nie byłby kompletny 
i efektywny bez całej palety pomocy naukowych, których rola w rozbudzaniu 
zainteresowania i  motywacji, a  także w  procesie przyswajania i  utrwalania 
wiedzy i umiejętności jest nie do przecenienia. 
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determinanty metodyki nauczania przedmiotów 
hotelarskich

Słowo „dydaktyka” wywodzi się od greckiego „didasko”, co oznacza na-
uczać, pouczać, uczyć się. Znaczenie dydaktyki jako nauki ewoluowało przez 
wieki, a  dziś przez dydaktykę rozumie się naukę o nauczaniu i uczeniu się. 
Dydaktyka bada zależności zachodzące między tymi dwoma procesami bazu-
jącymi na treściach, metodach, formach i środkach. Metodyka jest to dydaktyka 
szczegółowa, która dotyczy określonego przedmiotu. Innymi słowy metodyka 
przedmiotów hotelarskich są to teorie uczenia oraz nauczania tychże przed-
miotów. Między metodyką a dydaktyką ogólną zaobserwować można ścisły, 
nierozerwalny związek, jako że dydaktyka w  sposób ogólny formułuje teo-
rie, które następnie są rozwijane przez przedstawicieli metodyki konkretnego 
przedmiotu. (Kupisiewicz 2005, s. 14).

Metodyka nauczania determinowana jest przez nauczyciela, uczniów, 
treści kształcenia, a  także warunki, w  jakich odbywa się proces kształcenia. 
Nauczyciel jest odpowiedzialny za właściwą organizację procesu kształcenia 
począwszy od przygotowania planu nauczania uwzględniającego wszystkie 
treści kształcenia ujęte w podstawie programowej, niezbędne do przygotowania 
ucznia do wykonywania obowiązków pracownika branży hotelarskiej. Zanim 
rozpocznie się właściwy proces nauczania-uczenia się, nauczyciel powinien 
zapoznać uczniów z celami ogólnymi i szczegółowymi danych zadań (czy też 
lekcji lub bloków tematycznych) tak, by uczeń rozumiał sens wykonywanych 
czynności, wiedział dokąd zmierza, co będzie dalej. Nauczyciel przyjmuje na 
siebie rolę przewodnika, który wprowadza w arkana wiedzy, objaśnia poszcze-
gólne kwestie, zwraca uwagę na prawidłowości i zależności. To on organizuje 
kształcenie tak, by uczeń wykorzystał wiedzę teoretyczną w praktyce – posiadł 
określone kompetencje. Wreszcie jest odpowiedzialny za sprawdzanie osiągnięć 
ucznia oraz poinformowanie go o ocenie, najlepiej w sposób, który wskazuje 
zarówno mocne strony, jak i słabości czy niedociągnięcia, nad którymi należy 
popracować w celu osiągnięcia poprawy. Taki sposób poinformowania ucznia 
o jego osiągnięciach nazywany jest ocenianiem kształtującym. Ponadto należy 
zauważyć, że rynek usług hotelarskich dynamicznie się zmienia, a wraz z nim 
specyfika pracy w hotelu. Dlatego też koniecznością jest stałe aktualizowanie 
wiedzy przez nauczycieli, zapoznanie się z nowościami, również wskazane jest 
odbywanie regularnych praktyk. To wszystko po to, by być kompetentnym 
i zapewnić najwyższą jakość kształcenia (Okoń 1998, s. 133-154).

Z kolei uczeń znając cele, do których zmierza powinien wypracować w so-
bie odpowiedni poziom motywacji (choć działania motywujące uczniów ze 
strony nauczyciela nie są bez znaczenia, motywacja wewnętrzna jest kluczowa), 
by sprostać zadaniom, zrozumieć i przyswoić wiedzę, a następnie umiejętnie 
wykorzystać ją w praktyce. Co więcej, ważne jest, by w trakcie nauki wyrobić 



54 Piotr Dominik, Izabela Czarnota-Kosonóg

w sobie nawyki niezbędne dla pracowników branży hotelarskiej. Aby proces 
uczenia się był jak najbardziej efektywny uczeń powinien umieć zinterpretować 
ocenę swoich osiągnięć, wyciągnąć wnioski oraz wdrożyć działania mające na 
celu ulepszenie, usprawnienie swojej pracy. Jednocześnie nauczyciel powinien 
bacznie obserwować swoich uczniów i analizować ich zachowania oraz efekty 
pracy, a następnie tak dostosować formy, metody pracy i środki dydaktyczne, 
aby zwiększyć szanse odniesienia sukcesu edukacyjnego. Warunki, w jakich 
odbywa się kształcenie są niezwykle istotne, gdyż to one będą determinować 
organizację procesu kształcenia, to one będą pozwalać (lub nie) na posługiwanie 
się określonymi metodami pracy, wykorzystanie danych środków dydaktycz-
nych itp.

Kształcenie w zawodzie hotelarza to niezwykle kompleksowy proces do-
tyczący nie tylko treści (specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych) 
zapisanych w podstawie programowej lub programach nauczania – niezbęd-
nych do ukończenia danego typu szkoły i uzyskania stosownych kwalifikacji, 
świadectw i dyplomów. Jest to również wpojenie pewnych zasad zachowania, 
postaw, rozbudzenia zainteresowań.

Metodykę nauczania stanowią wskazówki, które nauczyciel powinien wziąć 
pod uwagę, a następnie zmodyfikować w  taki sposób, by proces nauczania-
-uczenia się przyniósł najlepsze możliwe efekty. 

maksymalizacja sukcesu edukacyjnego
Warto rozważyć kilka zasad kształcenia, które mogą być pomocne przy 

maksymalizacji sukcesu edukacyjnego. Przede wszystkim rolą nauczyciela jest 
prowadzenie zajęć w taki sposób, by zaangażować ucznia w proces kształcenia, 
omawiane zagadnienia, wykonywane zadania. Powinna być to aktywność 
świadoma, czyli aktywność powodowana wewnętrzną potrzebą uczestnicze-
nia ucznia, wynikającą z rozumienia celu, znaczenia i sensu poszczególnych 
czynności, jak i kompleksowego znaczenia zdobycia kwalifikacji w zawodzie. 

Można wyróżnić dwa rodzaje aktywności: 
– intelektualną, czyli przyswajanie teorii, zrozumienie praw, czego wynikiem 

jest zdolność do zauważania zależności i związków przyczynowo skutko-
wych oraz wnioskowania, przewidywania; 

–  praktyczną, czyli przemyślenie, a następnie podjęcie określonych działań 
w celu wykonania zadania (Okoń 1998, s. 70-82).
W nauczaniu przedmiotów hotelarskich niezwykle istotne jest powiązanie 

teorii z praktyką. Aby poprawnie wykonać poszczególne czynności, obowiązki 
na określonych stanowiskach należy znać pewne zasady i reguły postępowania, 
wiedzieć dlaczego takie, a nie inne zachowanie czy działanie jest pożądane. 
Najkorzystniej jest, gdy uczeń na podstawie obserwacji sam wyciągnie wnio-
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ski – zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo pełnego zrozumienia (nawet 
gdy nauczyciel musi doprecyzować pewne kwestie) i przyswojenie zagadnień 
teoretycznych. Następnie tę wiedzę należy przekuć w czyn na zajęciach prak-
tycznych za pomocą na przykład ćwiczeń symulacyjnych czy też wreszcie 
praktyk uczniowskich w hotelu. Bardzo ważne jest nauczanie poglądowe, czyli 
minimalizowanie przekazu werbalnego, traktującego o zagadnieniach, które 
są często dla uczniów abstrakcyjne, na rzecz poglądowego przedstawiania 
omawianych kwestii. Można w tym celu wykorzystać plansze, przezrocza, ale 
również filmy edukacyjne. Uczeń ma możliwość swobodnego wnioskowania 
o podobieństwach, różnicach, zależnościach, zasadach, a następnie przełożenie 
ich na praktykę. Najbardziej oczekiwane jest prawidłowe wykonanie zadania, 
jednakże początkowa porażka również może prowadzić do sukcesu. Uczeń 
ma możliwość przeanalizowania swoich działań, wyciągnięcia wniosków, aż 
wreszcie skorygowania poszczególnych czynności, by uzyskać zamierzony efekt 
(Okoń 1998, s. 106-127).

Warto również wspomnieć o  zasadzie systematyczności i  przystępności, 
czyli komponowania treści nauczania w  taki sposób, by ich przyswojenie, 
a następnie przełożenie na praktykę było dla ucznia zadaniem możliwym do 
wykonania. Powinno się więc zaczynać od rzeczy najbliższych uczniowi, stop-
niując poziom trudności w taki sposób, by utrzymać jego zainteresowanie i chęć 
uczestnictwa. Innymi słowy, by omawiane zagadnienia nie były zbyt łatwe 
(mogą znudzić), ani zbyt trudne (stałe porażki mogą zniechęcić do podejmowa-
nia kolejnego wysiłku). Nowy materiał powinien bazować oraz wykorzystywać 
wiedzę i umiejętności już opanowane. Ponadto, sposób prezentacji powinien 
być przejrzysty, czytelny i logiczny. Bardzo ważne jest indywidualne podejście 
do ucznia, zrozumienie jego potrzeb, określenia możliwości psychofizycznych. 
Dzięki temu można we właściwy sposób dobrać metody i formy pracy. Z drugiej 
jednak strony nie należy zapominać, że praca w hotelarstwie to praca zespo-
łowa. Uczeń musi współdziałać w grupie, umieć organizować i nadzorować 
pracę zespołu, a jednocześnie podporządkować się i wykonać zlecone zadania 
(Okoń 1998, s. 148-151).

Z powyższego wynika bardzo ważna zasada trwałości wiedzy. Głównym 
celem kształcenia w  zawodzie hotelarza jest wyposażenie ucznia w  wiedzę 
i umiejętności, które będzie wykorzystywał w swojej codziennej pracy zawo-
dowej, czyli przez długi czas po ukończeniu szkoły czy zdaniu egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odpowiednie przyswojenie wie-
dzy (właściwe zrozumienie i  przyswojenie, a  nie wyuczenie automatycznie, 
bezkrytycznie na pamięć), przekucie jej w praktyczne działanie, bezustanne 
powtarzanie zdobytych już umiejętności między innymi dzięki temu, że są 
one punktem wyjścia do nauczenia się bardziej kompleksowych zagadnień, 
daje dużą pewność trwałości zdobytych kompetencji (Okoń 1998, s. 148-151).
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metody nauczania
Metoda (słowo pochodzące z języka greckiego) oznacza drogę, sposób. Me-

tody nauczania to sposób, w jaki nauczyciel organizuje pracę swoją i uczniów 
w  celu przyswojenia wiedzy, zdobycia umiejętności, ale również działania 
mające na celu rozbudzenie zainteresowań i  zaangażowania uczniów oraz 
wpojenia im właściwych postaw. Metody kształcenia oscylują również wokół 
doboru odpowiednich treści kształcenia, form pracy, jak również pomocy 
dydaktycznych (Okoń 1998, s. 247). Podejmując decyzję o zastosowaniu danej 
metody należy wziąć pod uwagę specyfikę przedmiotu – czy jest to przedmiot 
praktyczny, czy teoretyczny, potrzeby i poziom reprezentowany przez uczniów 
danej klasy czy grupy, cele poszczególnych jednostek lekcyjnych oraz uwarun-
kowania lokalowe i sprzętowe. Dobrze dobrane metody kształcenia powinny 
zaowocować sukcesem edukacyjnym (Nowacki 1973, s. 292-293).

Istnieje wiele podziałów metod nauczania. Najogólniejszy to podział na 
metody proste, składające się z jednego, spójnego element, na przykład wykład, 
oraz metody kompleksowe, składające się z kilku różnorodnych czynności, na 
przykład metoda projektu. Inny podział dzieli metody nauczania na: metody 
asymilacji, czyli przyswajania wiedzy – wspomniany wykład czy pogadanka; 
metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy, która wymusza na uczniu 
przejęcie inicjatywy i  samodzielne rozwiązanie problemu – wnioskowanie, 
obserwowanie związków przyczynowo skutkowych itp., przekucia teorii na 
działanie praktyczne i są to na przykład różnorodne gry dydaktyczne, metody 
symulacyjne; metody waloryzacyjne polegające na przeżywaniu, a następnie 
ocenianiu zjawisk, wydarzeń; metody praktyczne, w  których dominuje ak-
tywność ucznia skupiającego się na wykonaniu praktycznego działania i są to 
wszystkie metody ćwiczebne oraz wytwórcze (Okoń 1998, s. 272). Jeszcze inna 
klasyfikacja dzieli metody na oparte na słowie (np. wykład, dyskusja, prelekcja), 
na obserwacji (np. pokaz, film), na pomiarze (np. metody laboratoryjne) i na 
działalności praktycznej (np. metody ćwiczebne) (Kupisiewicz 2005, s. 86).

Odwrót od metod klasycznych, takich jak wykład, pogadanka, prelekcja, 
pokazy, metody drylu, które bez wątpienia są metodami efektywnymi wydaje 
się niemożliwy. Jednak w dzisiejszej metodyce kładzie się duży nacisk na me-
tody aktywizujące, czyli takie, w których uczeń przyswaja wiedzę i zdobywa 
umiejętności poprzez aktywne działanie, współpracę w  grupie czy zespole 
(Brudnik, Moszynska, Owczarska 2000, s. 7-11). Ponadto, podczas wykony-
wania zadań zorganizowanych metodami aktywizującymi uczniowie uczą się 
kreatywności, komunikatywności, otwartości na pomysły innych, zarówno 
samodzielności, jak i współdziałania, negocjacji i rozwiązywania problemów, 
uczą się pracować pod presją czasu, oraz jak być odpornym na sytuacje stresowe 
i nie dać się ponieść emocjom. Metody aktywizujące wpisują się w grupę metod 
problemowych i należą do nich takie metody, jak: metoda przypadków, metoda 
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sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne, seminaria, dyskusje dydaktyczne 
(Szlosek 1998, s. 134).

Jedną z  bardziej popularnych metod jest metoda projektów (Szamański 
2000, s. 12-30). Uczniowie ustalają temat wspólnie z nauczycielem lub dostają 
już sformułowane zagadnienie. Na wykonanie projektu uczniowie mają z góry 
określony czas, podane są również kryteria oceny. Zadaniem uczniów pra-
cujących w  kilku-, kilkunastoosobowych zespołach jest opracowanie planu 
pracy wraz z przydziałem konkretnych zadań konkretnym osobom. Następnie 
korzystając z różnych źródeł należy zrealizować temat, może być to na przy-
kład zadanie dotyczące scharakteryzowania poszczególnych kategorii hoteli 
lub różnic w prowadzeniu procedury zakwaterowania gościa indywidualnego 
i zorganizowanej grupy. Konieczne jest opracowanie sprawozdania i zaprezen-
towanie go w formie pisemnej i/lub zreferowanie w formie ustnej. Szczególną 
odmianą metody projektu jest webquest, w  którym szczegółowy regulamin 
pracy podany jest w formie elektronicznej, również zaproponowane są elektro-
niczne źródła, z których można skorzystać w trakcie realizacji. Sprawozdanie 
jest także napisane w wersji elektronicznej i może przybrać zarówno postać 
bloga, jak i prezentacji multimedialnej czy materiału wideo. Jednak dopuszczal-
ne jest zaprezentowanie webquestu na forum klasy (Gołębniak 2002, s. 15-25).

Metoda przypadku pozwala uczniom na samodzielną analizę i ocenę przed-
stawionej sytuacji, podjęcie decyzji, przewidywanie zarówno negatywnych, jak 
i pozytywnych skutków, zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Sytuacja, 
zdarzenie dotyczące np. relacji recepcjonista – gość, decyzji marketingowych 
czy określonego procesu, na przykład przygotowanie pokoju na przyjazd gościa 
przedstawione jest w formie pisemnej, audio lub wideo. Zadaniem uczniów jest 
przeanalizowanie sytuacji, ocena i podkreślenie pozytywnych i negatywnych 
zachowań, podjęcie decyzji, a następnie skorygowanie błędnego zachowania. 
Popularna jest wersja z brakami informacyjnymi, w której uczniowie po za-
poznaniu się z materiałem muszą ustalić, jakich informacji brakuje, by móc 
w prawidłowy sposób ocenić sytuację. Możliwym wariantem jest odegranie 
zdarzenia w wersji z zaproponowanym rozwiązaniem, a następnie ocena traf-
ności wyboru. 

Dużo bardziej złożoną metodą jest metoda sytuacyjna. Uczniowie z dość 
dużym wyprzedzeniem dostają komplet materiałów opisujących sytuację (naj-
częściej w formie tekstu, ale mogą mu towarzyszyć nagrania wideo, prezentacje, 
zdjęcia, nagrania audio, autentyczne materiały, takie jak raporty, protokoły 
zebrań itp.) będącą złożonym ciągiem zdarzeń. Po zapoznaniu się z materia-
łami, opracowaniu własnych wniosków i  koncepcji, uczniowie spotykają się 
w celu przedyskutowania, rozważenia wszelkich „za i przeciw” różnorodnych 
koncepcji i wyborze najodpowiedniejszego rozwiązania problemu. Metoda ta 
pokazuje, jak praktyczność zastosowania wiedzy i umiejętności w codziennej 
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pracy uczy współdziałania, otwarcia się na pomysły innych, przewidywania, 
krytycznego myślenia.

Metoda tekstu przewodniego bardzo często wykorzystywana jest do zadań 
o charakterze praktycznym. Uczeń dostaje tekst przewodni, który najczęściej 
przybiera formę pytań prowadzących ucznia przez proces wykonywania danej 
czynności, na przykład rezerwacji miejsca w hotelu i usług dodatkowych. Uczeń 
najpierw zbiera niezbędne informacje korzystając ze wszystkich dostępnych 
źródeł. Następnie planuje wykonanie zadania uwzględniając, czy poszczególne 
czynności są możliwe do zrealizowania. Na przykład, czy hotel posiada saunę 
lub dania wegańskie w  ofercie restauracji hotelowej. Po wykonaniu zadania 
przychodzi czas na sprawdzenie poprawności i  jakości usługi czy wyrobu, 
a także analiza wykonanego zadania.

Inną metodą sprawdzającą nabyte kompetencje jest metoda inscenizacji, 
w  której kilku uczniów odgrywa określone role (na przykład recepcjonisty, 
kelnera, pracownika służby pięter czy gościa hotelowego) według ogólnie na-
kreślonego scenariusza. Metoda ta może na przykład posłużyć sprawdzeniu 
poprawnego zakwaterowania gościa hotelowego czy też przyjęcie rezerwacji 
telefonicznej od gościa zagranicznego w języku obcym. Po zakończonej insce-
nizacji następuje dyskusja mająca na celu przeanalizowanie mocnych i słabych 
stron odegranej sytuacji oraz sformułowania działań korygujących.

Podczas nauczania przedmiotów praktycznych często wykorzystywaną 
metodą jest metoda pokazu. Dana czynność zaprezentowana jest krok po kro-
ku bezpośrednio przez nauczyciela, w formie nagrania wideo, rzadziej pokazu 
slajdów czy zdjęć lub plansz. Uczniowie mają możliwość bezpośredniej obser-
wacji poszczególnych etapów zadania. Metoda pokazu może być uzupełnieniem 
innych metod. Metoda ćwiczeń polega na wykonywaniu, często wielokrotnym, 
poszczególnych czynności będących składowymi całego procesu, a nawet ele-
mentów czynności przez samego ucznia. Metoda ta ma na celu opanowanie 
poszczególnych umiejętności, na przykład serwowania kawy podczas śniadania, 
lub przygotowania stołu do serwowania posiłku. Obu metodom najczęściej 
towarzyszy metoda instruktażu, czyli dawania słownego komentarza mającego 
na celu pomoc uczniowi w zdobyciu danych umiejętności. Instruktaż może być 
wydawany przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczenia, ale również w trakcie 
trwania nauczyciel może na bieżąco instruować uczniów. Instruktaż końcowy 
ma zaś na celu podsumowanie pracy oraz przekazanie wskazówek i zaleceń 
na przyszłość. Po wyżej opisanych metodach stosuje się metodę pracy produk-
cyjnej, czyli samodzielne wykonanie przez ucznia całego zadania będącego 
szeregiem czynności stanowiących jedną spójną całość. Uczeń przechodzi 
od wykonywania zadań stosunkowo prostych do coraz bardziej złożonych, 
aż wreszcie potrafi przeprowadzić całość procesu produkcyjnego. Co więcej, 
jednocześnie dba o dyscyplinę pracy, porządek na stanowisku pracy oraz bez-
pieczeństwo, w ten sposób nabywa określone kompetencje. 
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omówienie wyników badania ankietowego

przedmiot i cel badania

Badanie było skierowane do czynnych nauczycieli uczących zarówno teo-
retycznych, jak i praktycznych przedmiotów hotelarskich. Nauczyciele biorący 
udział w badaniu uczą w szkołach średnich, policealnych oraz wyższych na 
terenie całej Polski. Głównym celem przeprowadzonego badania było zbada-
nie warsztatu pracy nauczyciela w  szkole hotelarskiej: zarówno kwalifikacji, 
doświadczenia w pracy nauczyciela i branży hotelarskiej, form i technik pracy, 
stosowanych pomocy naukowych. 

metoda badawcza

Badanie zostało przeprowadzone w  formie ankiety składającej się z  46 
pytań. Pytania ankietowe były na ogół pytaniami jednokrotnego oraz wielo-
krotnego wyboru. Niektóre pytania były pytaniami otwartymi. Część pytań 
miała na celu ocenę w  poszczególnych aspektów, np. jakości, przydatności, 
częstotliwości, w określonej skali, z reguły 1-5. 

organizacja i przebieg badań

Badanie ankietowe trwało od dnia 23 kwietnia do dnia 5 maja 2016 roku. 
Ankietowani nie mieli określonego limitu czasu, jednak średni czas wypełnie-
nia ankiety wyniósł 25 minut. W badaniu wzięło udział 60 osób.

wyniki badania

W badaniu udział wzięło 60 nauczycieli – 83,3% kobiet i 16,7% mężczyzn. 
Co trzeci badany był w wieku od 36 do 40 lat, a co czwarty w wieku od 31 do 
35 lub powyżej 50. roku życia. W wieku od 25 do 30 lat i 41 do 45 lat było po 
8, 3% ankietowanych. Połowa z grupy badanej uczy w szkole, która znajduje 
się w  dużym mieście, liczącym powyżej stu tysięcy mieszkańców; ¼ szkół 
zlokalizowana była w miastach o populacji 25 do 49 tysięcy mieszkańców; 16, 
7% szkół znajdowała się na terenie miast liczących od 50 do 100 tysięcy miesz-
kańców, a 8, 3% w miastach poniżej 25 tysięcy mieszkańców. 33% nauczycieli 
pracuje w szkole od 5 do 10 lat, 25% od 11 do 15, po 16, 7% pracuje w zawodzie 
nauczyciela od 16 do 20 lat lub powyżej 25 lat, a tylko 8, 3% naucza krócej niż 
pięć lat. Co drugi z nauczycieli jest nauczycielem kontraktowym, a co trzeci 
dyplomowanym. Pozostali (16, 7%) to nauczyciele mianowani. 
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Zdecydowana większość, bo blisko 85% ankietowanych posiada tytuł ma-
gistra, a wśród nich 23% tytuł magistra inżyniera, 5-7, 7% ankietowanych ma 
tytuł licencjata i taka sama liczba osób ukończyła studia podyplomowe. Warto 
zauważyć, że wszyscy ankietowani są wykształceni w kierunkach związanych 
z branżami: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, żywienie i gastronomia. Niemal 
60% badanych nauczycieli posiada kilku – lub kilkunastoletnie doświadczenie 
zawodowe w  branży na rozmaitych stanowiskach w  hotelach, restauracjach  
i biurach podróży. Wszyscy są nauczycielami teoretycznych przedmiotów za-
wodowych, 45, 5% naucza również praktycznych przedmiotów zawodowych, 
a 41, 7% może sprawować funkcje egzaminatora podczas egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie.

Nauczyciele zostali zapytanie o ocenę swoich kompetencji dydaktycznych, 
wychowawczych i społecznych, komunikacyjnych oraz kompetencji w zakresie 
korzystania z technologii multimedialnych. Większość nauczycieli ocenia swoje 
kompetencje dobrze i  bardzo dobrze przyznając sobie dwie najwyższe noty 
w zaproponowanej pięciostopniowej skali. Tylko 7, 7% dość nisko ocenia swoje 
kompetencje wychowawcze i społeczne oraz związane z korzystaniem z tech-
nologii multimedialnych przyznając sobie po 2 punkty w tych kategoriach. 

Zdecydowana większość nauczycieli odwiedza obiekty hotelarskie w celu 
aktualizowania swojej wiedzy i wzbogacania doświadczeń: co trzeci nauczy-
ciel robi to częściej niż pięć razy w roku, 41, 7% nauczycieli cztery-pięć razy 
w roku, 16, 8% dwa-trzy raz, 8, 3% nauczycieli nie bywa w tym celu w hotelach. 
Nauczyciele poszerzają swoją wiedzę również przez: wymianę doświadczeń 
z innymi nauczycielami – 91, 7%; śledzenie literatury branżowej – 83, 3%; udział 
w kursach i szkoleniach – 83, 3%; pracując w branży – 25%; odbywając staże 
i praktyki zawodowej – 8, 33%; współpracując z organizacjami hotelarskimi 
i turystycznymi – 8, 33%. Blisko 92% nauczycieli wyraża chęć dalszego wzbo-
gacania własnego warsztatu pracy o nową wiedzę i doświadczenia.

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie częstotliwości wykorzystywa-
nia na zajęciach poszczególnych metod i form pracy. Do wykorzystania mieli 
pięciostopniową skalę częstotliwości gdzie 1 oznaczało nigdy, a 5 bardzo czę-
sto. Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania należą: metoda pytań 
i odpowiedzi, wykład oraz pokazy i demonstracje. Dosyć często wykorzystuje 
się metodę projektu i aktywnej kreatywności, choć 10% nauczycieli w ogóle nie 
stosuje metody projektu i blisko 20% metody aktywnej kreatywności. Wszyscy 
nauczyciele wykorzystują różnorodne formy nauczania z przewagą na korzyść 
pracy w parach i grupach. Szczegółowe dane pokazują wykresy 1 i 2.

Nauczyciele korzystają również podczas prowadzonych zajęć z wielu urzą-
dzeń multimedialnych. 83% ankietowanych wykorzystuje na zajęciach kompu-
tery, Internet oraz rzutnik, blisko 59% korzysta z odtwarzaczy CD, mp3, DVD, 
natomiast co czwarty ankietowany pracuje na tablicy interaktywnej.
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Wykres 1. Częstotliwość wykorzystywania poszczególnych metod nauczania

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2. Częstotliwość stosowania poszczególnych form pracy

Źródło: jak w wykresie 1.

W 91, 7% szkół znajduje się pracownia hotelarska ze stanowiskiem recep-
cyjnym. Wszystkie tego typu stanowiska posiadają ladę recepcyjną. Dodatkowo 
stanowiska recepcyjne wyposażone są: 82% w aparat telefoniczny, 73% w faks, 
64% w komputery z oprogramowaniem do obsługi gości hotelowych, 36% w sejf 
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depozytowy, 27% ma przynajmniej dwa stanowiska komputerowe połączone 
sieciowo, drukarkę fiskalną, czytnik kart płatniczych, drukarkę, klucznicę. 
Ponadto, 75% nauczycieli posiada pomoce dydaktyczne służące do nauczania 
zagadnień związanych z pracą recepcji, ale niestety co 4 nauczyciel takich po-
mocy nie posiada. Nauczyciele zostali poproszeni o ocenę jakości posiadanych 
pomocy dydaktycznych w 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo słabe, 
a 6 – bardzo dobre. Filmy edukacyjne są oceniane dość nisko, szczególnie fil-
my nakręcone przez samych nauczycieli oraz nowe filmy edukacyjne. Jednak 
z drugiej strony, odpowiednio co piąty i co trzeci nauczyciel ocenia te filmy jako 
dobre i według wyników ankiety należą one do lepszych jakościowo filmów. 
Jakość filmów nakręconych przez uczniów oraz ściągniętych z Internetu jest 
bardzo zróżnicowana, choć filmy ściągnięte wydają się być nieco lepszej jakości.

Wykres 3. Ocena jakości pomocy naukowych dotyczących obsługi 
recepcyjnej
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Źródło: jak w wykresie 1.

Połowa ankietowanych ocenia jakość plansz edukacyjnych ściągniętych 
z  Internetu lub wykonanych samodzielnie jako przeciętne, 80% tak ocenia 
plansze wykonane przez uczniów. Nieco ponad 15% wymienione plansze oce-
nia jako dosyć dobre. Połowa ankietowanych uważa, że jakość internetowych 
prezentacji multimedialnych jest zadowalająca, a jedna trzecia ocenia je jako 
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dobre. Ponad 60% respondentów uważa, że samodzielnie wykonane prezentacje 
są bardzo dobre, natomiast poziom uczniowskich prezentacji jest zróżnico-
wany. Połowa ankietowanych uważa, że materiały dostarczone przez hotele 
i wydawnictwa edukacyjne, takie jak regulaminy hotelowe, formularze i wzory 
dokumentów, foldery i katalogi są bardzo dobre, jedna trzecia ocenia je jako 
dobre. Zdecydowana większość badanych oceniła jakość czasopism branżowych 
jako bardzo dobrą – 66% i dobrą – 18%. Ankietowani nie wymienili innych 
stosowanych przez siebie pomocy naukowych. 

Niemal 73% nauczycieli często korzysta z powyższych pomocy naukowych, 
pozostali korzystają z nich od czasu do czasu. Wszyscy uważają, że omówione 
pomoce naukowe z znacznym stopniu ułatwiają zrozumienie oraz przyswoje-
nie wiadomości i umiejętności dotyczących zagadnień związanych z obsługą 
recepcyjną. Podobnie wszyscy uważają, że pomoce rozbudzają zainteresowanie 
uczniów i motywują ich do pracy.

Pracownią hotelarską wyposażoną w jednostkę mieszkalną dysponuje 41, 
7% szkół, a jej wyposażenie określano mianem standardowego. Węzeł higie-
niczno-sanitarny jest według ankietowanych dostępny w co trzeciej pracowni 
hotelarskiej, natomiast na obecność pomieszczenia magazynowego wskazuje 
8% badanych.

Tylko co trzeci nauczyciel posiada pomoce dydaktyczne związane z zagad-
nieniami dotyczącymi pracy służby pięter, utrzymaniem porządku i czystości 
w jednostkach mieszkalnych. Były to głównie filmy edukacyjne kręcone przez 
uczniów. 50% ankietowanych oceniła filmy nakręcone przez uczniów jako bar-
dzo dobre, 25% jako dość dobre. Filmy edukacyjne ściągnięte z Internetu, po-
dobnie jak gotowe, stare filmy edukacyjne, zostały ocenione jako bardzo dobre 
przez co czwartego nauczyciela, pozostali oceniali je jako bardzo słabe i słabe. 

Plansze tworzone przez uczniów 65% ankietowanych ocenia jako słabe, po-
zostali jako zadowalające, w przeciwieństwie do plansz ściągniętych z Internetu, 
które 65% ankietowanych oceniło jako dobre jakościowo, a 35% jako bardzo 
dobre. Ponad 58% nauczycieli bardzo dobrze ocenia tworzone przez siebie 
prezentacje multimedialne, 29% ocenia je jako dobre. 40% ocenia uczniowskie 
prezentacje jako bardzo dobre, 40% jako zadowalające i dosyć dobre, 20% jako 
słabe. Materiały autentyczne, takie jak instrukcje, regulaminy hotelowe oce-
nione są jako dobre – 30% i bardzo dobre – 90%. 67% badanych bardzo dobrze 
ocenia czasopisma branżowe, pozostali wręcz przeciwnie – jako bardzo słabe. 
Nauczyciele zgodnie potwierdzili przydatność pomocy naukowych jako narzę-
dzia ułatwiającego przyswojenie wiedzy i rozbudzenia zainteresowania wśród 
uczniów. Ponadto potwierdzili dość częste stosowanie pomocy dydaktycznych 
na zajęciach związanych z tematyką służby pięter. Jednak 10% ankietowanych 
miało kłopot z ustosunkowaniem się do powyższych kwestii.
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Wykres 4. Ocena jakości pomocy naukowych związanych z pracą służby 
pięter

Źródło: jak w wykresie 1.

Kolejnym badanym aspektem były środki dydaktyczne związane z tema-
tyką przygotowania i  ekspozycji śniadań. 73% badanych ma do dyspozycji 
pracownie przygotowania i ekspozycji śniadań wyposażoną w stanowisko do 
mycia rąk, stanowisko do sporządzania śniadań i napojów. Natomiast 63, 6% 
nauczycieli posiada pomoce dydaktyczne dotyczące przygotowania i podawania 
śniadań. Połowa nauczycieli ocenia nowe filmy edukacyjne jako bardzo dobre, 
droga połowa jako bardzo słabe. Prawie 70% ocenia dość dobrze jakość filmów 
nakręconych przez uczniów, a 40% za bardzo dobre uważa filmy edukacyjne 
z  Internetu. Zdania dotyczące starych filmów edukacyjnych są podzielone, 
natomiast filmy nakręcone przez samych nauczycieli są ocenione negatywnie.

75% ankietowanych dobrze i bardzo dobrze oceniła jakość plansz dostęp-
nych za pośrednictwem Internetu, natomiast zdania dotyczące plansz zrobio-
nych przez uczniów i nauczycieli są podzielone. 80% dobrze i bardzo dobrze 
ocenia prezentacje multimedialne stworzone przez siebie, a  40% tak ocenia 
uczniowskie prezentacje multimedialne. 67% pozytywnie ocenia instrukta-
że ściągnięte z  Internetu, 75% tak ocenia własne instruktaże, a  35% dobrze 
ocenia instruktaże przygotowane przez uczniów. Prawie wszyscy nauczyciele 
oceniają materiały autentyczne, takie jak regulaminy czy schematy współpracy 
z  innymi działami jako dosyć dobre i dobre, a nawet bardzo dobre. Połowa 
badanych bardzo dobrze ocenia jakość czasopism branżowych, druga połowa 
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jest przeciwnego zdania. Podobnie jak w przypadku pomocy dydaktycznych 
dotyczących obsługi recepcyjnej i zagadnień związanych z pracą służby pięter, 
nauczyciele są jednomyślni co do efektywności pomocy. Połowa badanych 
często ich używa, druga połowa sięga po nie od czasu do czasu.

Wykres 5. Ocena jakości pomocy naukowych dotyczących przygotowania 
i podawania śniadań

Źródło: jak w wykresie 1.

Zdecydowana większość, bo 92% badanych używa podczas prowadzenia 
zajęć podręcznika. Wybierając go 91% nauczycieli kieruje się zgodnością treści 
podręcznika z treściami podstawy programowej, 27% – atrakcyjnością wyda-
nia, a tylko 10% ceną. Blisko 42% ankietowanych jest zadowolona z podręczni-
ków – jako powody wskazują na profesjonalny sposób napisania podręcznika, 
ciekawe przykłady, sposób uporządkowania treści kształcenia. Nieco ponad 
58% osób nie jest zadowolonych z podręczników, gdyż częściowo nie są zgodne 
z treściami podstawy programowej, używany w nich język jest często niezro-
zumiały dla ucznia, są przeładowane zagadnieniami teoretycznymi, natomiast 
brakuje ćwiczeń praktycznych. Ponadto ankietowani zwracają uwagę na wysoką 
cenę. Połowa ankietowanych wprowadziłaby w podręcznikach zmiany. Wśród 
postulatów przeważała sugestia zaangażowania praktyków do napisania takich 
podręczników, jak również zwiększenia liczby ćwiczeń o charakterze praktycz-
nym. Ponad zwracano uwagę na uaktualnienie treści i formy podręczników.



66 Piotr Dominik, Izabela Czarnota-Kosonóg

podsumowanie
Kształcenie przyszłych pracowników branży hotelarskiej to proces niezwy-

kle skomplikowany i złożony. Przyszły hotelarz, poza przyswojeniem zagadnień 
określonych podstawą programową dla kształcenia ogólnego, musi opanować 
wiele zagadnień związanych ze specyfiką zawodu. Treść kształcenia zawodo-
wego to nie tylko wiedza teoretyczna, to również nieodzowne umiejętności 
o charakterze praktycznym. Tylko zdolność do połączenia teorii z praktyką 
pozwala zdobyć określone kompetencji zawodowe. Dlatego tak ważne jest 
stwarzanie uczniowi okazji do jak najczęstszego praktycznego działania. Co 
więcej, nieodzowna jest współpraca z organizacjami i przedsiębiorcami, którzy 
umożliwią osobie uczącej się odbycie praktyk, szkoleń i staży na najwyższym 
możliwym poziomie. 

Aby zapewnić najlepszą jakość kształcenia, nauczyciel przedmiotów za-
wodowych musi mieć niezbędne przygotowanie merytoryczne z zakresu na-
uczanych przedmiotów, jak i dydaktyczne. Jako że sektor hotelarski rozwija 
się niezwykle dynamicznie, a  postęp technologiczny jest gwałtowny, wciąż 
wprowadzane są nowe koncepcje, rozwiązania, standardy świadczenia usług 
hotelarskich. Dlatego też nauczyciel musi być gotowy do podejmowania wy-
siłku ciągłego doskonalenia i rozwoju, stałej aktualizacji własnej wiedzy oraz 
udziału w szkoleniach i praktykach skierowanych właśnie do nich, nauczycieli 
przedmiotów hotelarskich. Według przeprowadzonego badania, z takiej formy 
korzysta nieco ponad 8% nauczycieli, a ¼ na co dzień pracuje w branży. Zdobyte 
doświadczenie z pewnością zaowocuje sukcesami edukacyjnymi.

Warsztat pracy nauczyciela to nie tylko jego wiedza, umiejętności, doświad-
czenie. To również otoczenie, w  którym naucza, to wyposażenie pracowni 
hotelarskich, sprzęty multimedialne, a wreszcie pomoce naukowe. Ponad 90% 
pracowni hotelarskich posiada dobrze wyposażone stanowisko recepcyjne, 73% 
pracowni posiada stanowiska do przygotowania i podawania śniadań, ale już 
tylko 42% nauczycieli ma do dyspozycji jednostkę mieszkalną, 30% węzeł higie-
niczno-sanitarny, 8% pomieszczenie magazynowe. Podobne proporcje można 
zauważyć, jeśli chodzi o dostępność pomocy dydaktycznych – 75% posiada po-
moce dydaktyczne do nauki zagadnień związanych z obsługą recepcyjną gościa, 
63% – pomoce dotyczące przygotowania i podawania śniadań, a tylko 30% ma 
do dyspozycji pomoce dydaktyczne związane z pracą służby pięter. Nauczyciele 
nie oceniają tych pomocy jednomyślnie. Dosyć dobrze oceniane są materiały 
autentyczne udostępniane przez hotele w formie regulaminów, wzorów doku-
mentów, ofert, katalogów, instruktaży. Materiały znalezione za pomocą Inter-
netu zadowalają około połowę nauczycieli. Nauczyciele oraz uczniowie sami 
tworzą pomoce naukowe, ale ich jakość również podlega dyskusji; najlepsze 
jakościowe są prezentacje multimedialne wykonane przez samych nauczycieli. 
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Niepokojący jest fakt, że tak wielu nauczycieli w ogóle nie dysponuje pomo-
cami naukowymi, a duża ich część posiadająca środki dydaktyczne (pochodzące 
z różnych źródeł) nie jest z nich zadowolona. Ponadto, tylko 41, 6% nauczycieli 
jest zadowolona z podręczników do nauki przedmiotów hotelarskich, pozostali 
uważają, że ich treści są nieaktualne lub niezgodne z podstawami programo-
wymi oraz zawierają zbyt mało przykładów i ćwiczeń praktycznych. Pomoce 
naukowe, a także podręczniki są narzędziem ułatwiającym uczniowi zrozumie-
nie i przyswojenie wiedzy, pokazują jak zastosować ją w praktyce, są niezbędne 
do poglądowego nauczania skomplikowanych zagadnień. Bez odpowiednio 
skonstruowanych środków dydaktycznych proces nauczania-uczenia się jest 
mocno utrudniony.
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methodology and technique of education of the 
hotel Staff at Secondary Schools

Summary

An aim of the study is to analyse both the process of teaching, with 
a particular consideration of methods and didactic tools used therein aimed at 
an effective education of the hotel staff at the level of upper-secondary schools. 

W  their article, the authors discussed the most effective methods of 
teaching, among them the project method, simulation method and many 
other ones. 

The study includes discussion of results of the survey directed to teachers 
of vocational subjects both of the theoretical and practical nature. The authors 
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paid attention to the meritorious and vocational preparedness of teachers as 
well as the state of the didactic base and equipment of hotel business work-
shops. A particular attention is paid to the issue of didactic tools, accessibility 
and quality thereof. 

Key words: education, methodology, hotel industry, vocational education, 
secondary education.
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