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Zawodowa półka pełna nowości
17.05.2021

Rok szkolny 2021/2022 to rok pełen nowości od WSiP. Intensywnie nad nimi
pracowaliśmy, tak, aby przygotowane przez nas podręczniki i inne publikacje jak
najlepiej odpowiadały na potrzeby nauczycieli uczących zawodu. Nasze książki zostały
stworzone przez nauczycieli i praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Cieszymy się,
że możemy zaprezentować nasze nowości, wydania zmienione i publikacje
uzupełniające!
Przygotowaliśmy 6 podręczników kwalifikacyjnych, 5 nowych zeszytów językowych
oraz zmieniliśmy 4 publikacje, dostosowując je do podstawy programowej 2019.

Podręczniki do nauki zawodu
Wydaliśmy pierwszą część podręcznika dla technika reklamy do kwalifikacji
PGF.07 zgodnego z podstawą programową 2019. Prezentuje on zasady tworzenia
przekazu reklamowego, wskazuje nowoczesne programy graficzne wykorzystywane
w tworzeniu reklam. Publikacja zawiera liczne kolorowe ilustracje, schematy i zdjęcia
oraz pytania, polecenia i zadania, pomagające w przygotowaniach do obowiązkowego
egzaminu zawodowego.
Do kwalifikacji INF.04 powstały dwie części podręczników, które spełniają wymagania
nowej podstawy programowej. Podręczniki te zawierają m.in. przekrój wiadomości
o aplikacjach, stronach www, frontendzie i backendzie. Aktualne treści, nowoczesny
sposób przekazu, uwzględniający bieżący stan wiedzy o zarządzaniu projektami
informatycznymi i programowaniu aplikacji sprawiają, że podręczniki te to kompendia
wiedzy dla przyszłych techników programistów.
Ofertę do zawodu technik pojazdów samochodowych uzupełniliśmy o podręcznik
do kwalifikacji MOT.06. Omawia on m.in. przyczyny występowania uszkodzeń
i nadmiernego zużycia poszczególnych zespołów i podzespołów. Zawiera także treści
wskazujące na znaczenie kompetencji personalnych w pracy technika pojazdów
samochodowych. Uzupełnieniem wiedzy każdego ucznia będą filmy objaśniające
najważniejsze procedury i kwestie związane z działalnością warsztatu
samochodowego. Do filmów prowadzą kody QR, które znajdują się w podręczniku.

Język obcy zawodowy
Zeszyty ćwiczeń do języka obcego zawodowego to nowoczesne materiały
przygotowane z niezwykłą starannością, tak aby spełniały wymagania współczesnego
ucznia. W ofercie na nowy rok szkolny znalazły się zeszyty dla uczniów kształcących
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się w zawodach:
●

●

●

●

●

technik logistyk i technik spedytor
technik ekonomista i technik rachunkowości
technik elektronik i technik mechatronik
technik żywienia i usług gastronomicznych i technik usług kelnerskich
technik pojazdów samochodowych i technik mechanik.

Wszystkie zeszyty ćwiczeń wyposażone zostały w innowacyjne kody QR, które nie tylko
uatrakcyjnią lekcje i pomogą w szybszym zdobywaniu wiedzy, ale również rozwiną
w uczniach umiejętności słuchania, mówienia i rozumienia języka branżowego. Nabyte
umiejętności będą pomocne w życiu zawodowym, w odnalezieniu się
w międzynarodowym środowisku pracy. W aplikowaniu na wymarzone stanowisko
z pewnością pomocne będą wzory CV i listu motywacyjnego oraz przykładowa
rozmowa kwalifikacyjna.

Wydania zmienione
Ponieważ zawsze uważnie słuchamy opinii i uwag nauczycieli, dokonaliśmy zmian
w znanych i lubianych zbiorach zadań z logistyki. Dodaliśmy i zaktualizowaliśmy
niektóre działy, tak by lepiej odpowiadały na potrzeby współczesnej dydaktyki.
Zmienione zostały również obie części podręcznika „Zasady żywienia”, głównie
pod kątem aktualnej wiedzy o zdrowym odżywianiu.
Nie sposób opisać wszystkich nowości, które zostały przygotowane na rok 2021/2022,
dlatego zachęcamy do zapoznania się z katalogami, zawierającymi całą ofertę
zawodową WSiP. By ułatwić szybkie dotarcie do interesujących Państwa informacji,
poszczególne katalogi zadedykowaliśmy następującym branżom:
●

●

●

●

branże ekonomiczna i spedycyjno-logistyczna
branże informatyczna, elektroniczno-mechatroniczna, elektroenergetyczna
branże gastronomiczna i hotelarsko-turystyczna
branże motoryzacyjna i mechaniczna, budowlana, fryzjersko-kosmetyczna, rolnicza

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i cieszymy się, że możemy wspólnie pracować
w obszarze szkolnictwa branżowego i przygotowywać uczniów do mierzenia się
z wyzwaniami zawodowymi!
#KształcimyZawodowo
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