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Człowiek - najlepsza inwestycja
Aleksandra Bożętka
Specjalistka ds. promocji i rekrutacji
Karolina Kubisty
Kierowniczka projektu

Kto gotuje? Kto serwuje?- czyli, jak
przebiegała realizacja Projektu „Europejski
Program Doskonalenia Nauczycieli Branży
HoReCa”
Projekt Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa współfinansowany
był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego. Realizowany był w ramach Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wysoka jakość
systemu oświaty, działania 3.4. „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez
całe życie”, podziałania 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie - projekty
konkursowe”.
Celem realizowanego od 01. 01. 2011 r do 30. 06. 2012 r Projektu było stworzenie
skutecznego programu doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach kucharz, kelner oraz pokrewnych, a następnie zrealizowanie tegoż programu przez
90 Uczestników i Uczestniczek (w tym co najmniej 11 mężczyzn) z całego kraju podczas
dwutygodniowych zawodowych praktyk zagranicznych w kraju europejskim z dobrze
rozwiniętą branżą hotelarsko-gastronomiczną.
Idea Projektu powstała w odpowiedzi na bardzo konkretną potrzebę. Nasza Fundacja
w ciągu ostatnich kilku lat niejednokrotnie miała okazję współpracować zarówno z nauczycielami/nauczycielkami przedmiotów zawodowych, jak i z szefami kuchni oraz właścicielami
restauracji i hoteli z całego kraju. Z kontaktów tych jasno wynikało, że istnieje przepaść
między tym, czego uczniowie uczą się w szkołach zawodowych, a tym, czego wymaga od
nich praca w rzeczywistych warunkach. Jeśli do tego dodamy również brak czasem nawet
podstawowej wiedzy na temat kuchni oraz standardów obsługi konsumenckiej w Europie,
mamy pełen obraz typowych problemów przeciętnego absolwenta szkoły zawodowej.
Stąd też pomysł na ten Projekt. Zdajemy sobie sprawę, że czasem nauczyciele przedEUROPEJSKI PROGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
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Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
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miotów zawodowych w zawodach kucharz i kelner nawet mimo najszczerszych chęci nigdy
nie mieli okazji przetestować i zweryfikować swojej wiedzy podczas pracy w prawdziwej
restauracji czy hotelu. Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli branży HoReCa dał im
tę możliwość.
Zrealizowanie opracowanego w ramach Projektu programu doskonalenia podniosło nie
tylko zawodowe (czyli kucharskie lub kelnerskie) ale i dydaktyczne umiejętności Uczestników
i Uczestniczek. Projekt nie ogranicza się tylko do 90 uczestników. Mamy nadzieję, że opracowane przez nas programy praktyk, służyć będą innym nauczycielom w zawodach kucharz
i kelner oraz przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu nauczania w tych zawodach w całym kraju. Każdy nauczyciel bowiem wie, że ważne jest zrealizowanie programu
i zdanie przez ucznia egzaminu - czy jednak to blokuje możliwość zarażenia ich pasją gotowania i ciągłego podnoszenia kwalifikacji? Wierzymy, że nie.
Realizację Projektu podzielić można na 5 kolejnych etapów. Pierwszy z nich to rekrutacja uczestników i uczestniczek, podczas której przyjmowaliśmy zgłoszenia od chętnych
nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów/rek praktycznej nauki zawodu
z całej Polski. Z otrzymanych zgłoszeń wybraliśmy 90-oro nauczycieli i nauczycielek, którzy
zakwalifikowali się do udziału w Projekcie. Zakwalifikowani uczestnicy musieli spełnić
kilka konkretnych wymagań, wśród których najważniejsze to: ukończone 18 lat, posiadanie kwalifikacji Nauczyciela Przedmiotów Zawodowych lub Instruktora Praktycznej Nauki
Zawodu i prowadzenie kształcenia w zawodzie: kucharz i kelner oraz pokrewnych.
Następnie przeprowadzona została diagnoza in - seria testów i sprawdzianów, dzięki
którym określiliśmy jak dużą wiedzą i umiejętnościami dysponowali uczestnicy i uczestniczki przed wyjazdem na praktyki. Ekspertami, którzy opracowali, a następnie zrealizowali tę niezwykłą próbę byli: Aleksandra Dołgań (doktorantka UWM, wykładowca OSW)
- ekspertka dydaktyczna oraz Mirosław Rynduch (Hotel Termy Medical Warmia Park) i Adam
Michalski (Perfecter) - eksperci kulinarni. Nauczyciele zmierzyli się z dwoma testami teoretycznymi - jeden dotyczył wiedzy kulinarnej, a drugi wiedzy czysto dydaktycznej. Testy
były trudne, do tego wielokrotnego wyboru, jednak tylko w taki sposób mogliśmy uczci-
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wie sprawdzić z jakimi brakami borykają się nauczyciele i nauczycielki szkół zawodowych.
Spotkania odbywały się od marca do maja 2011 w piętnastoosobowych grupach. Najwięcej
emocji towarzyszyło sprawdzianom praktycznym, w których nauczyciele indywidualnie
i w grupach musieli wykazać się wiedzą z zakresu bazowych technik kuchni/obsługi konsumenta. Każdy/a z uczestników/czek przeprowadziła również indywidualną prezentację
dydaktyczną, czyli ośmiominutową symulację lekcji na wylosowany temat.
Trzecim etapem była zrealizowana w czerwcu 2011 r. Konferencja „Doskonalenia
Kadry Szkół Zawodowych Branży HoReCa”, podczas której zaproszeni goście (przedstawiciele szkół zawodowych i przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich) opracowali
dwa programy praktyk. Prace opierały się na wynikach przedstawionych przez ekspertów
przeprowadzających diagnozę wstępną uczestników i uczestniczek. Podczas Konferencji
nad pracami zgromadzonych gości czuwały cztery niezwykłe kobiety - zaproszone przez
nas na to niezwykłe spotkanie. Pani Grażyna Uścińska (Restauracja Moonsfera) i Pani
Hanna Szymanderska (autorka książek i poradników kulinarnych) kierowały pracami grupy
zajmującej się płaszczyzną kulinarną, a Pani Renata Gut (Hotel Sheraton w Warszawie)
oraz Pani Małgorzata Świech-Twarowska (Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
w Olsztynie) kelnerskiej. Efektem dwudniowej pracy było stworzenie dwóch programów
praktyk - oddzielnego dla kucharzy i dla kelnerów.
Stworzenie programu było jedynie początkiem trudnej drogi doskonalenia nauczycieli.
W okresie od sierpnia 2011 r. do stycznia 2012 r., w sześciu piętnastoosobowych grupach,
uczestnicy i uczestniczki sukcesywnie brali udział w praktykach zawodowych za granicą,
podczas których go realizowali. Praktyki odbywały się w czterech różnych krajach europejskich, w sześciu regionach geograficznych. Pierwsza praktyka odbywała się w przepięknej,
górskiej miejscowości Madesimo w Lombardii we Włoszech. Właściciele restauracji
„il Cantinone” przez dwa tygodnie gościli naszych uczestników i uczestniczki i pokazywali
im jak wygląda „od kuchni” praca w restauracji serwującej kuchnię slow cooking. Kolejna
grupa uczestników realizowała swoją praktykę w miejscowości Serramazzoni we włoskim
regionie Emilia Romagna, w restauracji „La Scuola di Serra”. Kuchnia tej restauracji opiera
się jedynie na oryginalnych, lokalnych produktach. Kucharze, kucharki oraz kelnerki z Polski
miały więc okazję zobaczyć, oraz tworzyć czysto włoską odsłonę sztuki kulinarnej. Trzecia
grupa uczestniczek wyruszyła dużo dalej, ponieważ praktyka odbywała się w Portugalii
w Lizbonie (Restauracja Kais) oraz w miejscowości Sintra (Restauracja Serrazola). Praktykantki zderzyły się z niecodzienną dla Polaków odmianą kuchni - opartą w większości
na owocach morza i rybach. Dwie grupy zrealizowały praktyki w Grecji. Różnorodność
geograficzna tego kraju, a zarazem jego gościnność pozwoliła uczestnikom i uczestniczkom poznać dwie różne odmiany kuchni greckiej - kuchnię macedońską (w Hotelu Royal
Palace Resort w Platamonas) oraz tajniki kuchni stosowane w Attyce (Restauracja Terpsi
w Atenach). Specyficzne smaki kraju, nie wszystkim odpowiadały, ale zapewniły nauczycielom/lkom materiał do wielu zajęć z uczniami i uczennicami. Piętnaścioro uczestników/czek
praktykowało u naszego sąsiada - w Monachium (Hotel Mercury Orbis München Perlach
i Hotel Mercure Neuperlach Süd), w Nußdorf (Gościniec Schneiderwirt) oraz w Kiefersfelden
(Gościniec Zur Post) w Niemczech. Co ciekawe, ta grupa została podzielona na trzy mniejsze
i rozlokowana w czterech hotelach. Okazało się, że mimo panujących stereotypów kuchnia
niemiecka ma nam do zaoferowania o wiele więcej niż piwo i golonkę. Po ośmiu godzinach
spędzanych w restauracji zarówno uczestnicy jak i uczestniczki bywali zmęczeni. Dlatego
dzień wolny spędzany na wycieczce tematycznej witany był z przyjemnością.
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Organizatorzy umożliwili nauczycielom/kom wizyty na lokalnych targach, fabrykach
żywności oraz pokazach branżowych.
Po powrocie, po 11 dniach ciężkiej pracy pod okiem szefa kuchni lub menadżera
sali wiedza naszych uczestników i uczestniczek została ponownie sprawdzona podczas
diagnozy „out”. Eksperci z zakresu obsługi konsumenta (Renata Gut - Hotel Sheraton
w Warszawie) oraz kuchni europejskiej (Mirosław Rynduch - Hotel Termy Medical Warmia
Park i Michał Tkaczyk - Hotel Bristol w Warszawie) przygotowali zestaw testów pozwalający
na sprawdzenie jak wiele dowiedzieli się nasi uczestnicy i uczestniczki podczas praktyk.
Tym razem okazało się, że towarzyszący sprawdzianom test zadziałał na uczestników/czki
motywująco. Testy jasno wykazały, że ich wiedza oraz umiejętności zarówno na płaszczyźnie
kulinarnej/obsługi klienta jak i dydaktycznej się zwiększyły.
Ostatnim elementem realizacji Projektu, a zarazem jego podsumowaniem była zrealizowana w maju 2012 r. Konferencja kończąca, na której każda z grup wyjazdowych
przedstawiła multiinstrumentalną prezentację przedstawiającą specyfikę kuchni/obsługi
konsumenta w kraju, w którym uczestnicy i uczestniczki odbywali praktyki. Ciekawostką
Konferencji było to, że oprócz niezmiernie ciekawych prezentacji zgromadzeni na Konferencji przedstawiciele szkół zawodowych i przedsiębiorstw z branży hotelarsko-gastronomicznych mieli okazję uczestniczyć w pokazach life-cookingu, podczas których nauczyciele
i nauczycielki biorące udział w projekcie przygotowywali posiłki dla wszystkich obecnych na
Konferencji. Wierzymy, że mimo, że teoria jest ciekawa, nie ma nic lepszego niż praktyka.
Z naszej strony uważamy Projekt za sukces. Osiągnęliśmy założone cele. Udało nam
się również stworzyć ciekawy program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zawodach kucharz, kelner oraz pokrewnych. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z publikacją
podzielą Państwo nasze zdanie.
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