WPROWADZENIE
Oddajemy w Państwa ręce publikację wieńczącą realizację Projektu „Europejski
Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”. Jako osoby zaangażowane w realizację
Projektu dzięki tej publikacji zyskujemy nieco inne spojrzenie na to wspólne dzieło. Wartość
praktyk zagranicznych ma ten dodatkowy walor, którego brakuje praktykom odbywającym
się w Polsce. I nie chodzi tu o wyższy poziom haute cuisine kuchni krajów Europy, co raczej
o różnorodność i szeroką perspektywę, jaką zyskujemy w kontakcie z nowym, innym, dalekim. Co ciekawe, kontakt z kuchniami i tradycjami odległymi od kultury rodzimej każe
nam doceniać także naszą własną sztukę kulinarną. Pokazuje możliwość jej kultywowania
i praktykowania. Obserwowaliśmy to w Bawarii, w której to właśnie potencjał najbliższej
okolicy stanowi o wyjątkowości i wartości produktów i potraw, jakie z nich uzyskujemy.
W Lombardii widzieliśmy, jak świerk, sosna, szyszka może wzbogacić smak tradycyjnego
dania. Dzięki kuchni serwowanej w regionie Emilia Romagna doceniliśmy bogactwo,
różnorodność i unikatową wartość polskiej kuchni, wykorzystującej sezonowe warzywa
i owoce w nieprzetworzonej niemal formie. Co więcej, tęskniliśmy za tym, czego wcześniej
nie dostrzegaliśmy, jako szczególnie cennego. W Grecji przekonaliśmy się, że marka Polski
jest szanowana i poważana. W Portugalii natomiast zobaczyliśmy, że południowy temperament, często postrzegany jest powierzchownie i stereotypowo, bowiem w wersji portugalskiej, egzemplifikowanej przez fado ma wiele wspólnego z polskim, romantycznym smutkiem i melancholią. Dostrzegliśmy różnice, dostrzegliśmy i podobieństwa, co najważniejsze
jednak doceniliśmy, że to co nasze, lokalne, swojskie nie jest ani złe, ani wymagające
nachalnego i często bezmyślnego modyfikowania według źle rozumianej zachodniej
maniery. Doświadczyliśmy także, że można się porozumiewać za pomocą uniwersalnego
języka kulinarnego, ale znacznie ciekawiej i pełniej oraz z poczuciem niezależności móc
sformułować kilka zdań w innych językach. Projekt otwierając świat przed nauczycielkami
i nauczycielami, otwiera także świat przed uczennicami i uczniami, którzy potencjalnie mogą
zasilić europejski potencjał kulinarny, nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale i polskimi tradycjami, które są nie tylko unikatowe, ale przede wszystkim smaczne. Póki dojdzie jednak do
bezpośredniego spotkania z kuchnią Europy i jej rynkami, polecamy Państwu uwadze niniejsze opracowanie, które mamy nadzieję, że przekona wszystkich, że zawsze warto się uczyć,
warto doświadczać nowego i siebie w zderzeniu z nowymi wyzwaniami. Doświadczać
znaczy spotykać się z pełnią wrażeń, uczuć i emocji, otwierać na nieznane, patrzeć bez
uprzedzeń, roszczeń, oczekiwań, być i zanurzać się w świecie, który nigdy nie jest czarnobiały. Dlaczego warto zajrzeć do lektury, co Państwo w niej znajdą, czego można w niej
szukać?
Z pierwszej części dowiedzą się Państwo, dosyć szczegółowo o tym jakie były etapy
realizacji Projektu, jak jego efekty są oceniane przez osoby w nim uczestniczące oraz
ekspertów i ekspertki, przyglądających się pracy nauczycielek i nauczycieli z trzech różnych
perspektyw - merytorycznej, dydaktycznej oraz równościowej. Dowiedzą się tam Państwo,
że Projekt stworzył osobom w nim uczestniczącym możliwość uczenia się i że jako inicjatywa
edukacyjna adresowana do nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych stanowi
przykład dobrej praktyki.
Druga część to swoisty podarunek, jaki nauczycielkom i nauczycielom dają ekspertki,
mistrzynie, profesjonalistki. Pani Hanna Szymanderska, Grażyna Uścińska i Renata Gut
dzielą się swoją, często tajemną i unikatową, wiedzą by praktyka dydaktyczna bardziej
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przypominała laboratorium alchemika połączone z pracownią artysty malarza, niż laboratorium szpitalne lub apteczne, gdzie dominuje powtarzalność, rutyna i kult receptury. Warto
dodać, że wśród ekspertek są wyłącznie kobiety. Potrafimy powtórzyć nazwiska znanych
kucharzy, znacznie gorzej jest z nazwiskami znanych szefowych kuchni. Stąd wybór, by tak
Państwo, jak i młodzież dostrzegli, że przekraczanie granic kulturowych stereotypów nie
tylko jest możliwe, ale i wskazane. Chciałoby się rzec: voila, kobiety mistrzynie sztuki kulinarnej!
Trzecia część, to w zasadzie w całości dzieło nauczycielek i nauczycieli, którzy
zainspirowani praktykami dzielą się swoimi pomysłami na lekcje. Znajdą tu Państwo autorskie scenariusze na lekcje. W tym miejscu nie interweniowaliśmy jako redaktorzy, wierząc
w potencjał i twórczość nauczycieli i nauczycielek. Tę część poprzedza artykuł ekspertki
dydaktycznej Projektu, która stawia, jak sama pisze „ruchome kierunkowskazy” które warto
uwzględniać w pracy z uczennicami i uczniami, nie w literalny, ale twórczy sposób.
Wierzymy w to, że publikacja będzie wsparciem w pracy nauczycielek i nauczycieli
branży HoReCa, budując i wzbogacając ich praktykę dydaktyczną. To ostatni etap tej dobrej
roboty. Liczymy, że będzie inspiracją dla dobrych praktyk w szkole.
Edyta Borys
Krzysztof Lendzion
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