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Człowiek - najlepsza inwestycja

CZĘŚĆ I
Nauczycielki i nauczyciele w/na praktyce.
Projekt „Europejski Program Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli Branży HoReCa”
przebieg, efekty, impresje
Edyta Borys
Koordynatorka merytoryczna Projektu

Bez dystansu - okiem Pollyanny
Trudno z dystansem odnieść się do własnego dziecka. I choćby inni wskazywali na
jego talenty, polski rodzic skromnie spuści oczy, machnie ręką i opowie o jego (dziecka)
niedoskonałościach. Z drugiej zaś strony, gdy ktoś pokaże nam, że dziecko sprawia jakieś
problemy, z oburzeniem warkniemy na osobę formułującą zarzuty.
Polski rodzic - podkreślam narodowość, bowiem zdaje mi się, że istnieje coś takiego jak
mentalność narodowa i czy to ma formę i treść naznaczoną ową osławioną przez księdza
Tischnera odmianą homo sapiens, homo sovieticus, czy też bardziej kosmopolityczną
a raczej bardziej zwesterninowaną, determinuje nasz sposób bycia w świecie, postrzegania go oraz myślenia o nim, o sobie i o innych - ma też nadwrażliwość i niezwykłą czułość
na niedoskonałości, negatywy, niedociągnięcia i błędy. W zasadzie to co złe, dominuje
w jego perspektywie poznawczej, powodując, że świat, inni ludzie i czyjeś dzieci są zawsze
nie tacy, jakby sobie, ten polski rodzic, życzył.
Skąd taka refleksja? Projekt „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży
HoReCa” nie do końca jest moim dzieckiem, bowiem jego pomysł zrodził się w głowie
pana dr Krzysztofa Lendziona oraz menedżerów i mistrzów z branży HoReCa. To oni mieli
wizję i potrafili zmaterializować ją nie tylko w postać papierową wniosku aplikacyjnego, ale
i w rzeczywiste działania, których odbiorcami było 90 ważnych dla nich osób - nauczycielek
i nauczycieli szkół gastronomicznych. Z drugiej zaś strony, jako koordynatorka merytory-
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czna Projektu przysposobiłam to dziecko i dbałam o jego dobrostan. Proszona o to, by
je scharakteryzować, opowiedzieć o nim, czy też przedstawić je innym - pomimo swojej
polskości - nie jestem w stanie skoncentrować się na brakach, błędach czy niedociągnięciach.
Być może jest to typ postawy, którą nazwałabym idealizowaniem, to jednak świadoma
możliwości popełniania związanych z tym błędów, muszę powiedzieć, że Projekt „Europejski
Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa” to dziecko wyjątkowo udane. Biorąc pod
uwagę to, że jest to Projekt nowatorski, i szanse podglądania oraz uczenia się prowadzenia
go od innych były niewielkie, bowiem niewiele osób miało wcześniej doświadczenie z taką
wyjątkową materią - tym bardziej doceniam jego wartość i unikatowość.
Znam raporty opisujące efekty Projektu, słyszałam i koncentrowałam się na jego
niedoskonałościach, ale nie tylko na nich. Jeśli wziąć pod uwagę głosy krytyczne i te
pochlebne, waga tych drugich jest miażdżąca. Czy rozsądne byłoby zatem, pewnie ku
uciesze malkontentów, twierdzić, że Projekt jest dzieckiem nieudanym i świadczy o rodzicielskiej porażce zespołu zarządzającego? By spojrzeć na to dziecko z właściwej perspektywy
i przyłożyć do niego odpowiednie miary, warto zastanowić się co przeżyłam/przeżyłem
w związku z kontaktem z nim, czego doświadczyłem/doświadczyłam, co i kogo poznałem/
poznałam.
Jestem nauczycielką i na szczęście znam podejście, w którym podczas pracy z uczennicami i uczniami koncentruję się na zasobach, a nie na brakach i problemach. Jeśli postrzegam osobę, z którą się kontaktuję wyłącznie przez pryzmat trudności i niewygody, jakiej
doświadczam to nie daję tej osobie szansy, by zaistniała w mojej obecności w pełni. Nie
dlatego, że poza problemami nic innego nie ma, ale tylko dlatego, że ja poza problemami
mogę nic innego nie widzieć. I to nie problem tego dziecka, tylko to problem mego wadliwego postrzegania, które wyjaskrawia to co niezgodne z oczekiwaniami, i co psuje mój
rutynowy komfort pracy. Gdy uczennice i uczniowie rozmawiają na lekcji, łatwiej powiedzieć,
że nie potrafią się skoncentrować, że są źle wychowani i że nic ich nie interesuje. Trudniej
dostrzec w tym potencjał i tak ewidentną przecież informację, że mają wiele do powiedzenia,
dużo energii i chcą współuczestniczyć w procesie tworzenia relacji, a nie tylko być stawianym w pozycji biernego odbiorcy, od którego nauczyciel/nauczycielka - tak jak telewizor wymaga tylko recepcji i biernej akceptacji.
Jakie zatem zasoby ma ten, nieidealny, a jednak niezwykle udany Projekt? Stworzył
90 nauczycielom i nauczycielkom niepowtarzalną szansę zdobyć doświadczenie pracy
w prawdziwym przedsiębiorstwie gastronomicznym, dotrzeć tam gdzie uczennice i uczniowie dotarli przed nimi, lub prędzej czy później dotrą. Dla jednych zatem praca w kuchni,
często bardzo ciężka, jest wyrównaniem tego braku, który spędzał sen z powiek, ze względu
na lęk, że młodzież wie więcej o realnej kuchni. Dla innych jest możliwością, by o pracy
mówić autentycznie, „z brzucha” niejako - być wiarygodnym i cennym źródłem wiedzy
milczącej - czyli takiej, którą daje tylko doświadczenie i wprawa, a której próżno szukać
w fachowych periodykach i woluminach. Projekt zintegrował środowisko nauczycielskie,
dając szansę na to by dokonać wymiany potencjału, wiedzy, umiejętności i mądrości na
wielu różnych poziomach i w wielu różnych aspektach. Stworzył szansę poznać mistrzynie
i mistrzów sztuki kulinarnej, których można stawiać uczennicom i uczniom za wzór, w pełni
przekonania budując obraz pracy kucharza jako artysty tworzącego swe unikatowe dzieła
z wykorzystaniem fantazji, polotu i humoru. Z drugiej zaś strony ukazał cały ciężar - fizyczny - pracy w kuchni. Przejście przez dwutygodniowe praktyki powoduje, że ja nie „wiem”
o trudzie tej pracy, tylko ja tego trudu doświadczyłam/doświadczyłem, rozumiem specyfikę
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tej pracy i czuję jej ciężar. Projekt dał szansę zweryfikować nie tylko wiedzę i umiejętności
z zakresu sztuki kulinarnej, ale i sztuki nauczania. Jest to tym cenniejsze, że ważniejsze jest
to jak nauczamy, niż to czego nauczamy. Jeśli stwarzamy okazję do poszukiwania, pytania i dociekliwości, budujemy otwartość, ciekawość świata, ufność we własne siły oraz
odpowiedzialność. Jeśli podajemy gotowe algorytmy, każemy się ich trzymać, karząc każde
odstępstwo czy wątpliwość, budujemy, a raczej rujnujemy potencjał twórczy i przekonanie o młodzieńczej omnipotencji. Projekt dał zatem możliwość, by popatrzeć sobie na
ręce, przyjrzeć się swoim działaniom, zastanowić nad ich skutkami. Dodatkowo wzbogacił
o perspektywę gender, której - jak pokazują badania dotyczące polskich szkół - na próżno
szukać w praktyce nauczycielskiej.
Uczenie się to proces zmian w wiedzy, umiejętnościach, postawach. Wierzę w to, że
Projekt stworzył szansę uczenia się, które jest bardziej możliwe w kuchni gdzie jest minimalny
udział nadmiernie zwerbalizowanych, sformalizowanych, zdystansowanych i zhierarchizowanych relacji niż w tradycyjnej szkole opartej na mówieniu, słuchaniu i braku działania.
Mnie także Projekt wiele nauczył. Między innymi tego by bardziej przychylnie patrzeć na ludzi
działających, którym zdarza się popełniać błędy i częściej obierać perspektywę Pollyanny, by
nie dać się zgnębić trudnościom i kłopotom, a zyskać pełny, nie wykrzywiony mentalnością
homo sovieticus obraz rzeczywistości. Błędy? Są ale one nie definiują ani Projektu, ani osób,
które zaangażowały się w jego realizację Karoliny, Oli, Karola, Krzyśka, Maćka, (drugiej) Oli,
Marty. Błędy, możliwość ich dostrzegania i chęć ich naprawiania to dar, że nie jesteśmy
u kresu drogi, że jeszcze jest dokąd iść, że jeszcze można coś zrobić…
Tymczasem jednak patrząc wstecz nie umiem inaczej postrzegać tego dziecka, jak z wykorzystaniem perspektywy skoncentrowanej na zasobach, ukierunkowanej na dostrzeżenie
i docenienie dobrej roboty, na uznaniu, że to dziecko jest wyjątkowo udane.
I nie trzeba być Pollyanną by to dostrzec!
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