Zał cznik nr 10

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ
SYMBOL CYFROWY 341[05]

I. OPIS ZAWODU
1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie :
1) przestrzega przepisów prawa obowi zuj cych w turystyce;
2) stosowa

zasady organizacyjne i ekonomiczno-finansowe obowi zuj ce

w turystyce;
3) organizowa

działalno

biura podró y zgodnie z zasadami gospodarki

rynkowej;
4) współpracowa

z podmiotami gospodarczymi prowadz cymi działalno

w ró nych formach organizacyjno-prawnych;
5) posługiwa si instrumentami marketingu w działalno ci turystycznej;
6) obsługiwa klienta biura podró y;
7) posługiwa

si

rozkładami komunikacyjnymi ró nych przewo ników w ruchu

krajowym i zagranicznym;
8) organizowa prac ró nych działów przedsi biorstwa turystycznego;
9) organizowa

imprezy

turystyczne

krajowe

i

zagraniczne,

grupowe

i indywidualne, katalogowe i na yczenie klienta;
10) organizowa

i obsługiwa

kongresy, targi, giełdy turystyczne oraz imprezy

okoliczno ciowe;
11) prowadzi ewidencj ksi gow zgodnie z zasadami rachunkowo ci;
12) kalkulowa , zamawia usługi i rozlicza imprezy turystyczne;
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13) udziela

informacji

turystycznej

oraz

gromadzi

informacje

na

rzecz

planowania, organizowania i rozwoju turystyki;
14) analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
15) współpracowa

z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek oraz

kierowcami autokarów turystycznych;
16) wybiera

najkorzystniejszy

sposób

ubezpieczenia

uczestników

ruchu

turystycznego;
17) czyta i posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi;
18) charakteryzowa

regiony turystyczne Polski i wybrane regiony turystyczne

wiata;
19) korzysta

z

wiedzy

etnograficznej

i

historii

sztuki

w

planowaniu

i organizowaniu wycieczek turystycznych;
20) stosowa zasady racjonalnego

ywienia;

21) prowadzi korespondencj i obsługiwa sprz t biurowy;
22) post powa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
23) porozumiewa si

w j zyku obcym w zakresie niezb dnym do wykonywania

zada zawodowych;
24) przestrzega

przepisów

bezpiecze stwa

i

higieny

pracy,

ochrony

przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska;
25) stosowa przepisy prawa dotycz ce działalno ci gospodarczej;
26) stosowa przepisy prawa dotycz ce wykonywanych zada zawodowych;
27) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
28) kierowa zespołem pracowników;
29) korzysta z ró nych ródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
30) prowadzi działalno

gospodarcz .

Kształtowanie postaw przedsi biorczych oraz przygotowanie do wej cia na rynek
pracy powinno przebiega zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas
realizacji zaj

edukacyjnych „Podstawy przedsi biorczo ci.”

2. Absolwent szkoły kształc cej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien
by przygotowany do wykonywania nast puj cych zada zawodowych:
1) opracowywania programów imprez turystycznych;
2) organizowania imprez turystycznych;
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3) przyjmowania zlece i realizowania zamawianych usług turystycznych;
4) zamawiania i rozliczania usług turystycznych;
5) kalkulowania kosztów zamawianych wiadcze ;
6) przygotowywania ofert turystycznych;
7) obsługiwania klienta biura podró y;
8) promowania usług przedsi biorstwa turystycznego.
3. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umo liwiaj absolwentowi
podejmowanie pracy mi dzy innymi w:
1) przedsi biorstwach zajmuj cych si organizacj i obsług turystyki;
2) o rodkach informacji turystycznej;
3) instytucjach zajmuj cych si organizacj i promocj turystyki;
4) bran owych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach.
Absolwent mo e prowadzi działalno
4.

Zawód

technik

obsługi

umo liwiaj cym specjalizacj

gospodarcz .

turystycznej

jest

zawodem

szerokoprofilowym,

pod koniec okresu kształcenia. Szkoła okre la

specjalizacj , bior c pod uwag potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania
ucznia. Tematyka specjalizacji mo e dotyczy :
1) informacji turystycznej;
2) organizacji i obsługi kongresów i konferencji;
3) animacji kultury.

II. BLOKI PROGRAMOWE
Zakres umiej tno ci i tre ci kształcenia wynikaj cy z opisu kwalifikacji
absolwenta, zawieraj nast puj ce bloki programowe:
1) ekonomiczno-prawny;
2) obsługa ruchu turystycznego;
3) organizacja turystyki.

BLOK:

EKONOMICZNO – PRAWNY

1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
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1) stosowa podstawowe prawa ekonomiczne;
2) posługiwa si podstawowymi kategoriami ekonomicznymi;
3) wyja nia mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej;
4) rozró nia

formy organizacyjno – prawne przedsi biorstw produkcyjnych

i usługowych;
5) organizowa

działalno

biura podró y zgodnie z zasadami gospodarki

rynkowej;
6) stosowa

nowoczesne metody zarz dzania i finansowania działalno ci

gospodarczej;
7) charakteryzowa koncepcje marketingowe;
8) dobiera

metody bada

marketingowych do programu promocji usług

turystycznych;
9) opracowywa

strategi

rozwoju firmy i posługiwa

si

instrumentami

marketingu;
10) charakteryzowa zasady tworzenia regulaminu biura podró y;
11) stosowa przepisy prawa stosowane w turystyce;
12) rozró nia kompetencje organów administracji publicznej;
13) analizowa czynniki wpływaj ce na popyt i poda usług turystycznych;
14) analizowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
15) stosowa zasady rachunku ekonomicznego;
16) okre la warto

maj tku i zobowi za jednostki gospodarczej;

17) ewidencjonowa procesy gospodarcze na kontach bilansowych
i niebilansowych;
18) sporz dza dokumentacj ksi gow ;
19) korzysta z komputerowych programów prowadzenia rachunkowo ci;
20) korzysta z ró nych ródeł prawa, ze szczególnym uwzgl dnieniem przepisów
prawa pracy;
21) sporz dza

dokumenty

niezb dne

do

podejmowania

działalno ci gospodarczej;
22) przestrzega zasad etyki;
23) stosowa przepisy prawa dotycz ce działalno ci zawodowej;
24) sporz dza dokumenty zwi zane z zatrudnieniem;
25) podejmowa działania zwi zane z poszukiwaniem pracy;
26) komunikowa si z uczestnikami procesu pracy;
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prowadzenia

27) prowadzi negocjacje;
28) rozwi zywa problemy;
29) podejmowa decyzje w zakresie wykonywanych zada zawodowych;
30) wykonywa

prac

zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy,

ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska;
31) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
32) organizowa stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
33) wyja nia zasady zarz dzania jako ci ;
34) korzysta z obcoj zycznych ródeł informacji, dokumentacji technicznej, norm,
katalogów oraz specjalistycznego oprogramowania;
35) formułowa i rozumie pisemne i ustne wypowiedzi w j zyku obcym zwi zane
z realizacj zada zawodowych;
36) organizowa doskonalenie zawodowe pracowników.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia s uj te w nast puj cych działach programowych:
1) podstawowe poj cia prawne i ekonomiczne;
2) formy organizacyjno-prawne przedsi biorstw usługowych;
3) prawne podstawy usług turystycznych;
4) prawo cywilne, handlowe, finansowe, prawo pracy i ubezpiecze społecznych;
5)

kompetencje samorz du gospodarczego i stowarzysze bran owych;

6)

podstawowe poj cia z zakresu marketingu;

7)

badania marketingowe;

8)

instrumenty

marketingu

jako

wyznaczniki

popytu

i

poda y

usług

turystycznych;
9)

formy promocji usług turystycznych;

10)

maj tek i kapitały (fundusze) jednostek gospodarczych;

11)

ewidencja ksi gowa maj tku i kapitału jednostek gospodarczych;

12)

ewidencja ksi gowa procesów gospodarczych na kontach niebilansowych
i wyników działalno ci;

13)

zasady tworzenia regulaminu biura podró y;

14)

standaryzacja i regulacja warunków podejmowania działalno ci turystycznej;

15)

ochrona klienta biura podró y;

16)

dokumenty dotycz ce działalno ci gospodarczej;
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17) etyka;
18) prawo pracy i prawo działalno ci gospodarczej;
19) metody poszukiwania pracy;
20) dokumenty zwi zane z zatrudnieniem;
21) elementy socjologii i psychologii pracy;
22) bezpiecze stwo i higiena pracy;
23) ochrona przeciwpo arowa;
24) ochrona rodowiska;
25) zasady udzielania pierwszej pomocy;
26) elementy ergonomii;
27) zasady komunikowania si ;
28) zasady zarz dzania jako ci ;
29) j zyk obcy zawodowy w zakresie czterech kompetencji j zykowych;
30) formy doskonalenia zawodowego.

BLOK:

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) posługiwa si podstawowymi poj ciami z zakresu turystyki;
2) organizowa prac biura podró y;
3) opracowywa programy i kalkulowa ró ne formy imprez turystycznych;
4) zamawia i rozlicza usługi turystyczne;
5) organizowa

i obsługiwa

kongresy, giełdy turystyczne oraz imprezy

okoliczno ciowe;
6) obsługiwa klientów biur podró y;
7) organizowa sprzeda usług turystycznych;
8) współpracowa z gestorami bazy noclegowej dla potrzeb ruchu turystycznego;
9) współpracowa

z

przewodnikami

turystycznymi,

pilotami

wycieczek,

dysponentami transportu oraz firmami ubezpieczeniowymi;
10) posługiwa si mapami geograficznymi i turystycznymi;
11) wyszukiwa

poł czenia komunikacyjne przy pomocy Internetu i ró nych

rozkładów jazdy;
12) stosowa zasady racjonalnego ywienia grup turystycznych;
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13) projektowa

programy turystyczne z wykorzystaniem walorów i atrakcji

turystycznych Polski i wiata;
14) organizowa ró ne formy sp dzania czasu wolnego;
15) post powa zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu;
16) posługiwa si j zykiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego;
17) rozwi zywa

konflikty na płaszczy nie pracownik – klient, pracownik –

pracownik;
18) stosowa przepisy ochrony rodowiska;
19) stosowa

przepisy

bezpiecze stwa,

higieny

pracy

oraz

ochrony

przeciwpo arowej.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia s uj te w nast puj cych działach programowych:
1) podstawowe poj cia i klasyfikacja ruchu turystycznego;
2) programowanie i organizacja ró nych form imprez turystycznych;
3) organizacja i działalno

przedsi biorstwa turystycznego;

4) zasady obsługi klienta biura podró y;
5) współpraca z przewodnikami turystycznymi, pilotami wycieczek, dysponentami
transportu i firmami ubezpieczeniowymi;
6) współpraca z gestorami bazy noclegowej i gastronomicznej;
7) dokumenty dotycz ce obsługi ruchu turystycznego;
8) geografia turystyczna;
9) regiony turystyczne Europy i wiata;
10) elementy zagospodarowania turystycznego i historii sztuki;
11) mapa jako ródło informacji geograficznej i turystycznej;
12)

j zyk obcy zawodowy w zakresie czterech kompetencji j zykowych;

13) etyka;
14) zasady kultury zawodowej;
15) rozwi zywanie konfliktów;
16) turystyka a rodowisko – ochrona i zagro enia;
17) przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo arowej.
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BLOK:

ORGANIZACJA TURYSTYKI

1. Cele kształcenia
Ucze (słuchacz) w wyniku kształcenia powinien umie :
1) posługiwa si terminologi zalecan przez wiatow Organizacj Turystyki
(WTO);
2) charakteryzowa rodzaje i formy turystyki;
3) charakteryzowa czynniki rozwoju turystyki;
4) okre la funkcje i dysfunkcje turystyki;
5) charakteryzowa krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
6) analizowa rynek usług turystycznych;
7) gromadzi informacje dotycz ce planowania, organizacji i rozwoju turystyki;
8) analizowa zagospodarowanie turystyczne gminy, powiatu, regionu i kraju;
9) charakteryzowa markowe produkty turystyki polskiej;
10) dokonywa analizy SWOT biura podró y;
11) okre la zadania stowarzysze i organizacji bran owych;
12) prowadzi korespondencj biurow ;
13) redagowa pisma;
14) obsługiwa sprz t biurowy (fax, central telefoniczn , kserograf);
15) korzysta

z komputerowych programów u ytkowych: bazy danych, arkusza

kalkulacyjnego;
16) stosowa systemy komputerowej informacji i rezerwacji usług turystycznych.

2. Tre ci kształcenia (działy programowe)
Tre ci kształcenia s uj te w nast puj cych działach programowych:
1) podstawowe poj cia stosowane w turystyce;
2) organizacja i zarz dzanie turystyk w Polsce;
3) rodzaje i formy turystyki;
4) czynniki rozwoju turystyki;
5) rynek usług turystycznych;
6) krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
7) markowe produkty turystyki polskiej;
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8) analiza SWOT;
9) podstawowe zasady redagowania i sporz dzania pism;
10) prowadzenie korespondencji;
11) techniczne rodki i sprz t biurowy;
12) specjalistyczne programy komputerowe.

III. PODZIAŁ GODZIN NA BLOKI PROGRAMOWE
Nazwa bloku programowego

Minimalna liczba godzin
w okresie kształcenia w %*

Ekonomiczno-prawny

20

Obsługa ruchu turystycznego

50

Organizacja turystyki

10
Razem

*

80**

Podział godzin na bloki programowe dotyczy kształcenia w szkołach dla
młodzie y i w szkołach dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

** Pozostałe 20 % godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów
programów nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy,
w tym na specjalizacj .

IV. WARUNKI REALIZACJI TRE CI KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE
Do realizacji tre ci kształcenia, uj tych w blokach programowych, odpowiednie
s nast puj ce pomieszczenia dydaktyczne:
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1) pracownia turystyki i geografii;
2) pracownia komputerowa.
Pracownie powinny składa si z sali lekcyjnej i zaplecza magazynowo-socjalnego.
W sali lekcyjnej nale y zapewni stanowisko pracy dla nauczyciela i odpowiedni
liczb stanowisk pracy dla uczniów.
Pracownia turystyki i geografii powinna by wyposa ona w:
1) podstawowy zestaw rodków audiowizualnych;
2) zestaw map fizycznych: Polski, Europy, wiata;
3) przewodniki, foldery;
4) katalogi biur podró y.
Pracownia komputerowa powinna by wyposa ona w:
1) stanowiska komputerowe (jedno dla dwóch uczniów);
2) drukarki;
3) pakiet programów biurowych;
4) programy specjalistyczne;
5) telefon z automatyczn sekretark ;
6) dwa faksy;
7) dyktafon;
8) kserokopiark .
Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne powinny by ponadto wyposa one w:
1)

rodki techniczne, takie jak: telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, rzutnik
przezroczy,

zestaw

komputerowy,

drukarka,

kserokopiarka,

rzutnik

multimedialny;
2) materiały dydaktyczne, takie jak: filmy, przezrocza, foliogramy, fazogramy,
programy komputerowe, plansze;
3) tekstowe ródła informacji, takie jak: czasopisma zawodowe, instrukcje do
wicze , katalogi, prospekty.
Praktyczna nauka zawodu mo e odbywa

si

symulacyjnej,

o rodkach

agencjach

turystycznych,

w pracowniach szkolnych, firmie
informacji

instytucjach zajmuj cych si organizacj i promocj turystyki.
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turystycznej,

