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Człowiek - najlepsza inwestycja
Michał Tkaczyk
Ekspert kulinarny Projektu, Szef kuchni Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie

Porównanie stanu wiedzy i umiejętności
53 uczestników i uczestniczek Projektu
z zakresu sztuki kulinarnej po zakończeniu
2-tygodniowych zagranicznych praktyk
w europejskich przedsiębiorstwach branży
HoReCa
Wstęp
Głównym celem przeprowadzenia diagnozy końcowej jest określenie, czy i jeśli tak,
jaki przyrost wiedzy zawodowej teoretycznej i praktycznej nastąpił w grupie badanych
uczestników/czek projektu „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”.
Przydatność przeprowadzania podobnych projektów jest oczywista, biorąc pod uwagę
wyniki sprzed i po odbyciu dwutygodniowych praktyk w Europie. Zdiagnozowanie zmian
i przyrost wiedzy ma duże znaczenie dla opracowania skutecznego programu doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Diagnoza końcowa zamykająca
projekt została przeprowadzona dla 53 uczestników/czek projektu.
Jaki powinien być profesjonalny nauczyciel zawodu, mentor młodzieży?
Takie pytanie należy zadać, obserwując wiedzę nauczycieli szkół zawodowych. Chciałoby
się, aby zadane pytanie było retorycznym, niestety w wielu przypadkach byłoby to
stwierdzenie bez pokrycia. Jako szef kuchni w hotelu mam możliwość obserwacji młodzieży
odbywającej praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i weryfikować wiedzę,
jaką posiedli w szkole. Uczniowie i uczennice odbywający praktyki w moim miejscu pracy
uczęszczają do III i IV klas technikum, co wskazywałoby na potencjalnie wysoki poziom
przekazywanej im przez nauczycieli wiedzy z zakresu szkół zawodowych. Stan wiedzy zawodowej uczniów nie jest dla środowiska gastronomii obojętny, gdyż po pierwsze nauczyciele
mają za zadanie przekazać wykwalifikowaną kadrę zawodową i po drugie z doświadczenia
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wynika, iż po podjęciu pracy zawodowej młodzi ludzie nie są w stanie uzupełnić braków
podstawowego wykształcenia. Pod moją opieką w ciągu roku szkolnego praktyki odbywa
około 60-70 uczniów, w ubiegłym roku przeprowadziłem anonimową ankietę wiedzy zawodowej na poziomie elementarnych zagadnień gastronomicznych, która wykazała duże braki
wiedzy.
Skąd bierze się taki stan rzeczy?
Bierze się ze sposobów kształcenia zawodowego według obowiązującego w MEN
programu nauczania, który jest zorientowany na osiągnięcie dobrych wyników egzaminów
końcowych, niestety jest absolutnie niewystarczający do podjęcia samodzielnej pracy
w zawodzie.
Programy szkół zawodowych powinny zwracać szczególną uwagę na szkolenie praktyczne, gdy tymczasem skupiają się na teorii i kończą proces nauczania młodych ludzi na
egzaminach czysto teoretycznych. Finalnie mamy niewykształconą kadrę zawodową i nauka
zawodu rozpoczyna się dopiero w momencie podjęcia pracy zawodowej.
Aby odwrócić to zjawisko należy zastanowić się, jakie mechanizmy należy uruchomić,
aby nauka była efektywna i pozwalała na profesjonalne szkolenie kadry zawodowej
w gastronomii.
Problem zaczyna się u podstaw
Uważam, iż problematyka złego nauczania leży u podstaw. Przedmiotów zawodowych
uczą ludzie w bardzo dużej mierze całkowicie do tego nieprzygotowani zawodowo, pedagodzy z dużą wiarą w umiejętności teorii, którzy nigdy nie pracowali w zawodzie i nie mają
kompletnie pojęcia o sztuce kulinarnej, a często nawet nie trzymali w ręku noża. O ile są to
otwarci na poznawanie nowych rzeczy, chętni do nauki ludzie to mają szanse nadrobić braki
chociażby poprzez uczestnictwo w podobnych do obecnego projektach, które umożliwiają
poznanie zagadnień gastronomii ze szczególnym naciskiem na możliwość odbycia praktyk zawodowych w dobrych restauracjach i hotelach. Praktyki takie dają niepowtarzalną
okazję zaledwie „muśnięcia” wiedzy zawodowej oraz poznania problemów, z jakimi
w przyszłości muszą się zmierzyć absolwenci szkół. Wiedza, jakiej należałoby oczekiwać od
nauczycieli zawodu musi być kwintesencją elementarnej wiedzy z podwalinami teorii i praktyki niezbędnej do swobodnego dialogu z uczniami na poziomie mistrz, mentor-uczeń,
słuchacz. Musi być to wiedza poparta możliwościami interaktywnych zajęć z młodzieżą.
Gdyż w szkole musi nastąpić początek budowania dobrego „warsztatu zawodowego”. Gdy
tymczasem wielu uczniów wyższych klas szkół zawodowych nie potrafi nawet poprawnie
operować podstawowym narzędziem pracy w kuchni, czyli nożem. Ale żeby móc budować
taki warsztat osoby wykładające przedmioty zawodowe same muszą go mieć. Tymczasem
po wielokroć nauczyciele są przygotowywani w szkołach, a później na uczelniach wyższych
również przez teoretyków.
Na początku był chaos
Takim stanowczym stwierdzeniem, jak na początku świata, należy zmierzyć się ze
wstępną diagnozą umiejętności i wiedzy naszych nauczycieli.
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Po zapoznaniu się z wynikami zawartymi w kartach kompetencji jasno możemy określić
bardzo niski poziom wiedzy zawodowej praktycznej, ale również po części teoretycznej.
Wyniki te obrazują poziom wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych w Polsce.
Wyciągając słuszne wnioski, należy zastanowić się nad możliwościami naprawy powyższego
stanu rzeczy. Analizując wyniki diagnoz początkowych i końcowych przeprowadzonych dla
53 uczestników/czek niniejszego projektu, należy stwierdzić iż jest to jedno z doskonałych
antidotum na powyższy stan rzeczy.
Analizując wyniki, jakie zostały osiągnięte przez biorących udział w programie
nauczycieli/ek podczas wstępnej diagnozy można stwierdzić, iż w większości przypadków
ich poziom wiedzy był niedostateczny. We wszystkich zakresach metod diagnozy wyniki
były niezadowalające, zarówno w wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Po czternastodniowej praktyce zagranicznej została przeprowadzona diagnoza końcowa w celu weryfikacji
wiedzy. Diagnoza końcowa została przeprowadzona podobną metodologią jak diagnoza
wstępna, aby porównać obydwa wyniki i zweryfikować przyrost wiedzy po odbyciu praktyk.
Diagnoza końcowa została podzielona na trzy części. Test wiedzy teoretycznej składający
się z 50 pytań w tym 25 pytań otwartych, wymagających krótkiej odpowiedzi na pytanie
dotyczące prostych zagadnień ogólnoświatowej gastronomii oraz 25 pytań wielokrotnego
wyboru, z których wszystkie, jedna, kilka, bądź żadna odpowiedź mogła być prawdziwa.
Pytania dotyczyły takich zagadnień jak np.: pochodzenie potraw lub produktów, wymienienie
kilku owoców cytrusowych, określenie, skąd pochodzi potrawa lub produkt, podziału mięs,
nazewnictwa potraw lub surowców, znajomość składników potrzebnych do wykonania
potrawy itp. Następnie został przeprowadzony test z podstawowych technik krojenia ustalonych w/g międzynarodowej nomenklatury. Każdy z uczestników miał do wykonania trzy
różne sposoby krojenia np.: concase, julienne, battonet, paysanne, diamonds, brunoise,
pomme nature, allumettes, maxim, chiffonade. Kolejnym elementem było zadanie grupowe.
Polegało ono na wykonaniu w zespole zestawu trzy lub czterodaniowego, gdzie oceniana
była organizacja pracy, praca
zespołowa, właściwe zachowane
techniki wykonania, smak i prezentacja potraw. Ostatnią częścią
była prezentacja dydaktyczna
polegająca na wykonaniu prostego
dania
wylosowanego
przez
każdego uczestnika. Polegała ona
na właściwym doborze składników,
omówieniu sposobu wykonania
i wykonaniu prezentacji dla audytorium (pozostałych uczestników/
czek i egzaminatorów). Wszystkie
etapy wykonywanych przez uczestników/czki zadań były rejestrowane
w formie nagrań filmowych oraz
odpowiedniego do każdego z nich
załącznika z zapisanymi wynikami.
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Diagnozy zostały przeprowadzone zgodnie z założonym harmonogramem zajęć i w/g
autorskich projektów przygotowanych indywidualnie dla każdej z nich. Każdy z elementów
diagnozy był indywidualnie oceniany.
Przeprowadzenie diagnoz końcowych dla uczestników/czek projektu miało na
celu sprawdzenie rodzaju zmian w wiedzy teoretycznej i praktycznej u nauczycieli/lek
zawodów branży HoReCa biorących udział w 2 tygodniowych praktykach zagranicznych.
Porównując wyniki diagnoz początkowej i końcowej wyraźnie widać bardzo duży wzrost
wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych podczas odbywania praktyk zawodowych
w przedsiębiorstwach branży HoReCa. Podsumowując wyniki diagnozy końcowej zdecydowanie należy stwierdzić, iż założenia programowe projektu zostały w pełni osiągnięte
i przyczyniły się do rozwoju zawodowego nauczycieli, a codzienna praca w gastronomii
pozwoliła wszystkim uczestnikom/czkom poprawić wyniki we wszystkich ocenianych
obszarach.
Poniżej przedstawiono wykresy obrazujące porównanie wyników diagnoz początkowej
i końcowej, osiągniętych przez poszczególnych uczestników/czek praktyk.
Przedstawione wyniki osiągnięte w teście teoretycznym udowadniają tezę potrzeby
realizacji podobnych projektów, wyraźnie wykazują, iż wszyscy uczestnicy i uczestniczki
znacznie zwiększyli swoją wiedzę teoretyczną. Podczas diagnozy końcowej wynik najniższy
wynosił 50% (25/50 właściwych odpowiedzi), a najwyższy 98% (49/50 właściwych odpowiedzi), podczas gdy w trakcie diagnozy początkowej wynik najwyższy wyniósł 74% (37/50
właściwych odpowiedzi), a najniższy tylko 8% (4/50 właściwych odpowiedzi).
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Wykres nr 1. Zestawienie wyników testu teoretycznego, porównanie diagnozy początkowej
i końcowej
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Źródło: badania prowadzone przez M. Rynduch, A. Michalski, M. Tkaczyk.
Równie dobre wyniki diagnozowani osiągnęli podczas testów praktycznych zarówno
indywidualnych, jak i grupowych. Z technik krojenia najwyższe oceny oscylowały na
poziomie 5.67, a najniższe na minimalnie 2,67, podczas gdy najczęściej uzyskiwaną podczas
diagnozy początkowej średnią oceną była ocena 1.
Biorąc pod uwagę wyniki z diagnozy początkowej, widać wyraźną poprawę i wysoką
świadomość. Nauczyciele/ki zrozumieli, iż ich misją jest przygotować młodych ludzi do pracy
w nowoczesnej gastronomii, wśród lepiej wykształconych obecnie ludzi, tak aby dać im
większe możliwości na lepszy i łatwiejszy start w zawodowej drodze. Oczywiście, aby perfekcyjnie opanować techniki krojenia, należy cały czas ćwiczyć tę sztukę, bo tylko w ten sposób
można opanować tę niełatwą wbrew pozorom sztukę. Tu można znaleźć łatwe rozwiązania,
biorąc pod uwagę łatwość, dostępność i koszty surowca podstawowych warzyw: marchwi,
selera, kapusty, ziemniaków. Nauczyciele jednej ze szkół na zajęciach przerabiają duże ilości
tych surowców, ćwicząc praktycznie sposoby krojenia, a następnie mrożą je i używają na
kolejnych zajęciach jako bazę do produkcji potraw. W ten prosty sposób pozwalają ćwiczyć
technikę i jednocześnie uczą wykorzystania surowców oraz planowania produkcji.
Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę, iż są to zagadnienia na poziomie
podstawowej wiedzy zawodowej, tuż po opanowaniu niezwykle trudnej, jak się okazuje,
czynności TRZYMANIA, a następnie posługiwania się nożem. Jako szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, mającym codzienny kontakt z młodzieżą odbywającą
praktyki w kuchni hotelowej z całą stanowczością muszę stwierdzić, iż jest to ogromny
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problem wśród kandydatów na kucharzy. Taki stan rzeczy wykazuje brak podstawowej
wiedzy przekazywanej przez osoby szkolące zawodowo. Obserwując nauczycieli/ki zawodu,
powiela się to spostrzeżenie, iż w większości nie potrafią oni posługiwać się podstawowym
narzędziem, co oznacza iż bardzo niewielki odsetek czasu poświęcają na praktyczne zajęcia
wraz z młodzieżą w szerokim tego słowa znaczeniu. Wynikać to może z braku wiedzy
o wymaganiach pracodawców branży gastronomicznej stawianych wobec absolwentów
szkół zawodowych.
Wykres nr 2. Porównanie wyników testu praktycznego (techniki krojenia) podczas diagnozy
początkowej i końcowej
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Źródło: badania prowadzone przez M. Rynduch, A. Michalski, M. Tkaczyk.

Prezentacje dydaktyczne - indywidualne przekleństwo występu przed audytorium trema mistrza
Wyniki diagnozy końcowej indywidualnej prezentacji dydaktycznej podobnie jak poprzednie
elementy również wyraźnie wskazują na wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych
nauczycieli i nauczycielek branży HoReCa. Ocena najwyższa osiągnięta podczas diagnozy
końcowej wyniosła maksymalną wysokość 6 w stosunku do 3.42 osiągniętej podczas diagnozy początkowej, a najniższa osiągnięta ocena wyniosła 2.83 w porównaniu do oceny 1
w trakcie diagnozy początkowej.
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Wykres nr 3. Porównanie wyników indywidualnej prezentacji dydaktycznej podczas
diagnozy początkowej i końcowej
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Źródło: badania prowadzone przez M. Rynduch, A. Michalski, M. Tkaczyk.
Prezentacje indywidualne są postrzegane przez uczestników/czki projektu jako zło
konieczne. Wszyscy są bardzo spięci i stremowani, twierdzą iż w szkole z uczniami jest
inaczej i łatwiej, mają duży opór psychiczny, co przeradza się w paraliż uniemożliwiający
często wykonanie znanej nawet potrawy. Zdarzało się podczas diagnozy, że nie do końca
dobrze wykonane zadanie w trakcie indywidualnej prezentacji, było wykonane przez tę
samą osobę niemal perfekcyjnie jako część składowa zadania zespołowego kiedy w grę nie
wchodziły elementy stresu. Uważam, iż warto aby w przyszłości w projektach umieszczać
elementy prezentacji jako element praktyk tak, aby uczestnicy mogli się z nimi oswajać.
O ile doskonałym miejscem do wykorzystania w celu oswojenia się z większym audytorium
jest miejsce praktyk, gdzie znajdują się wszelkiego rodzaju stacje gotowania czy serwowania dań na żywo przez kucharzy, to młodzi adepci szkół zawodowych prędzej czy później
spotkają się z wieloma trudnościami i należy ich do tego przygotować. Kadra nauczycielska
musi znać zagadnienie, aby móc swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z młodzieżą.
Porównanie wyników z obu diagnoz daje obraz, jak duże znaczenie ma praktyka
w zawodzie nauczyciela, który musi być nie tylko dobrym teoretykiem, ale i praktykiem.
Tak prowadzone prezentacje powinny być przecież codziennością na zajęciach technologicznych w szkołach zawodowych. Nauczyciele interaktywnie powinni prowadzić zajęcia
wraz ze swoimi słuchaczami, tylko tak prowadzone zajęcia pozwolą na budowanie dobrego
warsztatu zawodowego, który umożliwi młodym ludziom poznawanie podstaw zagadnień
zawodowych. Wyniki diagnozy końcowej pokazują, iż uczestnicy projektu podczas praktyk
zawodowych w profesjonalnych zakładach gastronomicznych mogli nabrać pewności siebie.
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Zdarzały się jeszcze podczas prezentacji pewne zahamowania, co do własnych umiejętności
i pewności wykonywanych zadań, ale uważam, że gdy będą mieli możliwość planowania
zadań i mieć czas dobrze się do nich przygotować, prezentacje te będą dużo lepsze. Należy
pamiętać, że podczas diagnoz były dodatkowe czynniki powodujące tremę - obce audytorium oceniające ich pracę, podczas gdy w codziennej pracy to oni oceniają innych. Po drugie
zadania z jakimi musieli się zmagać były wybierane losowo i mieli 16 minut na przemyślenie,
przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, czyli praca pod wpływem stresu, dodatkowo
dokumentowana nagraniem video.
Tym bardziej chciałbym się zatrzymać przy dwóch prezentacjach, które zostały przeprowadzone bardzo profesjonalnie i wyczerpująco zarówno pod względem przydatności merytorycznej, jak i sposobu ich prowadzenia. Tematy tych prezentacji były bardzo proste ze
względu na ilość składników i wykonanie, ale trudne mogą się wydawać, jeśli chodzi o zainteresowanie słuchaczy, pełne wykorzystanie czasu, prowadzenie interaktywnej prezentacji.
Prezentacje były niezwykle ciekawie prowadzone, prowadzące osoby doskonale wczuły
się w atmosferę, jaka powinna panować podczas tego typu zajęć, nawiązały kontakt ze
słuchaczami.
„Wykonaj jajko po wiedeńsku”, „Omów potrawy śniadaniowe z jaj”, „Wykonaj
guacamole - skąd pochodzi, do czego jest wykorzystywane?”
Czyż te zadania na pierwszy rzut oka nie wyglądają banalnie? Jajko, cóż za zadanie? Ale
co było pierwsze, jajko czy kura? I już zaczyna się budzić ciekawość słuchacza, co będzie
dalej? A dalej klasyfikacja jaj dostępnych w obrocie, możliwości zastosowania, wartości
odżywcze, właściwości emulgujące, zagęszczające. W ilu postaciach możemy je podać
i przygotować? W Chinach mamy jaja tysiącletnie, a u nas stawiamy na świeże i EKO i tak
dalej… Zupełnie jak w jednym z dowcipów o wędkarzach. Szedł facet po robaki, a kupił
na końcu kuter i prywatne łowisko. Tak o to chodzi w prezentacjach dydaktycznych, aby
słuchaczom rzucić przynętę, aby połknęli haczyk/bakcyla i razem z nami upajali się wiedzą.
Obydwie osoby nie dość, że wykonały doskonale zadanie to tak bardzo rozbudowały
swoje wypowiedzi, iż prezentacje stały się niezwykle ciekawymi. Okazało się, że doskonale
można rozwinąć główny wątek, jakim jest składnik potrawy, doskonale można wykorzystać
pochodzenie produktu. Prowadzący te prezentacje prowadzili je bardzo płynnie, ciekawie
omawiali wszystko w trakcie wykonywania zadania. Rzecz bardzo cenna w przygotowaniu
prezentacji-podzielność uwagi i wykonywanie jednoczesne kilku czynności, co sprawia, iż
jest ona doskonale zagranym spektaklem dla widza, który chce ciągle więcej i więcej. Są to
doskonałe przykłady, jak zainteresować słuchacza.
Ważnym zagadnieniem podczas prezentacji jest umiejętne wciągnięcie słuchaczy
do zajęć, a nawet przeniesienie części takowej na barki słuchacza poprzez zadawanie
dodatkowych pytań. Pozwala to na rozwijanie myślenia i chęć poszukiwania odpowiedzi
na zadane pytania. Przy okazji tak prowadzonych zajęć można doskonale budować pozytywne relacje mistrz- nauczyciel, słuchacz-uczeń. Zbudować sobie wizerunek profesjonalisty,
na którym można polegać i który zawsze udzieli pomocy oraz zyskać respekt i szacunek
uczniów, którzy wiedząc, iż ich mentor, jakim powinien być nauczyciel, pogłębia swoją
wiedzę poprzez udział w dostępnych projektach, w celu poszerzania możliwości zawodowych, z których uczniowie będą mogli następnie skorzystać.
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W grupie siła, razem łatwiej i skuteczniej
Zadanie grupowe polegało na wykonaniu zestawu trzy lub czterodaniowego, gdzie
oceniana była organizacja pracy, praca zespołowa, właściwe techniki wykonania, smak
i prezentacja dań. Potrawy do menu były wybierane w/g klucza miejsca odbywania praktyki były zgodne z regionem dla poszczególnych grup nauczycieli. Grupy losowo były
dzielone na dwa niezależnie od siebie pracujące zespoły i miały do wykonania po dwa zadania, części składowe całego menu. Oprócz wyżej podanych kryteriów, niezwykle ważnym
elementem była współpraca z zespołem serwisu kelnerskiego, koordynacja i sposób podawania gotowych potraw.
Grupa I uczestnicząca w diagnozie końcowej, która odbywała praktyki w Portugalii
i Grecji
Tematy podzielone wg regionów. Grupa grecka przygotowywała zestaw tradycyjnych
zakąsek greckich mezedes: horiatiki, melizanosalata, tzatzyki z chlebkiem pita, oraz danie
główne grecką musakę. Grupa początkowo miała problemy z organizacją pracy oraz wykorzystaniem dostępnego w kuchni sprzętu ułatwiającego przygotowanie dań dla większej
ilości osób, jednakże po małych korektach zadania wykonali dość sprawnie. W zakąskach,
sałatka horiatiki, sporządzono trochę za słodki deser i brakowało oregano. Melizanosalata - zdecydowany smak czosnku, tzatzyki bardzo smaczne z dodatkiem mięty, świetny
świeży smak, całość podana w formie zestawu tradycyjnych zakąsek greckich z grillowanym
ciepłym chlebkiem pita i małym ozdobnikiem z sałat, bardzo ładna ciekawa prezentacja.
W fazie serwisu brak ustalenia góry talerza.
Musaka dobrze wypieczona, bardzo dobre aromatyczne mięso, świetnie przyprawione
wyraźną wyczuwalną nutą cynamonu. Warzywa dobrze upieczone, miękkie, ale jednocześnie
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jędrne, mogły być odrobinę mocniej doprawione, bardzo dobra zwarta konsystencja, dobry
sos beszamelowy. Prosta, zgodna z regionem pochodzenia prezentacja. Grupa portugalska do wykonania miała tradycyjną portugalska zupę caldo verde z sałatą oraz deser mus
czekoladowy z karmelizowanymi orzechami.
Zupa wykonana z prostych składników, ciekawostką jest wykorzystanie sałaty do
gorącego dania, u nas rzadko spotykane w kuchniach regionalnych, jednakże dobrze
doprawiona zadziwiała doskonale zbilansowanym smakiem. Kiełbasa chorizo, na której
gotowany był wywar, byłaby zdecydowanie lepsza, gdyby przed podaniem została
obsmażona w celu nadania wysycenia smaku. Tak przygotowanym chorizo powinno się
posypać na koniec zupę, jednakże była ona przygotowana zgodnie z oryginalną recepturą,
więc dodatkowe podsmażenie pozostaje w indywidualnej gestii kucharzy. Mus czekoladowy
sprawił początkowo sporo kłopotu - została przegrzana czekolada, czyli główny składnik.
Po podpowiedzi błąd został naprawiony, co jest również ważnym ogniwem nauki. Nauka,
jeśli już mamy problem, wiemy jak go rozwiązać. Na pewno będą pamiętać, jak uratować
przegrzaną czekoladę. Karmelizowane orzechy wykonano idealnie zgodnie z nauką jaką
otrzymano podczas praktyk u jednego z szefów w Portugalii.
Podsumowując, dania wykonane przez obydwie grupy były smaczne i estetycznie
podane, wykonane zgodnie z recepturami, serwis zgodny ze sztuką zawodu skoordynowany z grupą kelnerów, wszystkie dania podane na czas w odpowiednich temperaturach
określonych dla poszczególnych dań, estetycznie i z należytą starannością.
Grupa II uczestnicząca w diagnozie końcowej, odbywająca praktyki w Grecji
Jedna część grupy miała do wykonania tradycyjne dania kuchni greckiej: danie główne
musakę oraz deser baklava. Grupa doskonale rozplanowała pracę i podział obowiązków
do wykonania dla poszczególnych członków zespołu. Na początku został opracowany
plan działania oraz zebrany mise-en-place sprzętu i składników potrzebnych do wykonania przydzielonych zadań. Grupa wykorzystała techniki skracające czas przygotowania
i ułatwiające pracę. Doskonale przygotowane mięso, wyrazisty smak przypraw korzennych,
warzywa poddane właściwej obróbce termicznej, wystarczająco miękkie, jednocześnie
zachowujące smak i dobrą konsystencję, właściwie doprawione, sos beszamelowy bardzo
dobrze doprawiony, właściwej konsystencji do dania zapiekanego. Po upieczeniu doskonale
chrupiący wierzch, przekrojone danie utrzymywało odpowiednią konsystencję.
Baklava jeden z prostych do wykonania, jednocześnie niezwykle smacznych deserów.
Farsz orzechowy dobrze doprawiony, orzechy dobrze rozdrobnione, syrop przygotowany
do skropienia, wzbogacony o dużą ilość soku ze świeżych cytryn dał znakomity efekt. Deser
zyskał ciekawy orzeźwiający smak, pomimo lekkiej modyfikacji, efekt końcowy osiągnięty
doskonały.
Druga część grupy miała do wykonania zakąskę grecką mezedes: horiatiki, melizanosalata, tzatzyki z chlebkiem pita oraz grecką zupę szpinakową - spanakoryzo. Ta połowa grupy
również dobrze poradziła sobie z przygotowaniem mise-en-place, podziałem obowiązków
do wykonania dla członków zespołu. Horiatiki, dobrze rozdrobnione warzywa o podobnych rozmiarach, jednakże trochę za wcześnie wymieszana z dresingiem, co spowodowało
zmiękniecie pomidorów oraz podciekanie soku na talerzu. Melizanosalata, bakłażan
upieczony bardzo dobrze, miękki, jednocześnie zachowujący konsystencję idealną do
sporządzenia musu, przydałoby się odrobinę więcej przypraw. Tzatzyki, bardzo dobry smak
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i
konsystencja,
pita
podana ciepła i chrupiąca.
Zupa szpinakowa bardzo
smaczna, duża ilość soku
wyciśniętego z cytryn
nadał zupie lekkości
i wyrazistości smaku.
Dania
przygotowane
podczas diagnozy wykonane starannie, zgodnie
z zasadami sztuki kulinarnej, podane estetycznie. Zespół dobrze
współpracował zarówno
w obrębie podgrup, jak
i koordynacji wydawania
poszczególnych dań oraz
z serwisem kelnerskim.
Grupa III uczestnicząca w diagnozie końcowej, odbywająca praktyki we Włoszech
w regionie Lombardia
Pierwsza część grupy miała do wykonania zakąskę vitello tonato-cielęcina z sosem
tuńczykowym oraz tradycyjny włoski deser tiramisu. Grupa bardzo sprawna i zorganizowana, na początku zostały przydzielone zadania poszczególnym członkom grupy, zostały
omówione zadania do wykonania, i zebrany mise-en-place, każdy członek zespołu był
odpowiedzialny za swój odcinek zadania. Ilość pobranych surowców odpowiadała zapotrzebowaniu do wykonania potraw. Mięso bardzo dobrze ugotowane, idealnie wychwycony
moment zakończenia obróbki cieplnej, dzięki czemu mięso pozostało soczyste i jędrne,
dobrze doprawiony wywar do gotowania dał wyraźny smak. Sos tuńczykowy bardzo
smaczny, jednakże konsystencja trochę za rzadka. Tiramisu wykonane zgodnie z recepturą,
zachowane dobre proporcje, napar kawowy do nasączania biszkoptów dobrze doprawiony
likierem migdałowym z lekką nutą alkoholu. Osoby wykonujące tiramisu miały zgłębioną
wiedzę o produkcie, udzielały właściwych odpowiedzi na zadane pytania oraz znały różne
techniki wykonania deseru.
Druga część grupy wykonywała tzw. secondi piatti, czyli przekąskę ciepłą risotto milanese oraz danie główne eskalopki cielęce w sosie cytrynowym na szpinaku.
Podobnie jak pierwsza część grupy, doskonała praca zespołowa, omówienie zadań i podział
obowiązków, kalkulacja ilości produktów potrzebnych do wykonania zadania. Wszyscy
w zespole wiedzieli, za co są odpowiedzialni. Risotto milanese jedno z moich ulubionych ze
względu na prostotę i małą ilość składników, dzięki zastosowaniu szafranu miało doskonały,
delikatny smak. Osobom które były za nie odpowiedzialne udało się znakomicie. Czas gotowania trafiony w punkt, zatrzymane w idealnym momencie kiedy ziarenka ryżu są jędrne,
a jednocześnie na tyle miękkie i nasiąknięte wywarem, iż rozpływają się w ustach. Ilość
masła pięknie zagęściła pozostałości płynu, a parmezan podkreślił smak rozpływającego
się po talerzu ryżu. Szpinak krótko obsoterowany, lekko podduszony ze świeżym masłem,
dobrze doprawiony, eskalopki soczyste i smaczne.
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Wszystkie zadania kuchni włoskiej
zostały
samodzielnie dobrze przygotowane, ładnie podane, serwis zgrany
w czasie zarówno
pomiędzy poszczególnymi
grupami
wykonującymi różne
części zestawu, jak
i zespołu kelnerów
odpowiedzialnych za
serwis.
Grupa IV uczestnicząca w diagnozie końcowej, odbywająca praktyki we Włoszech
w regionie Emilia Romagna
Połowa grupy wykonywała zakąskę bruschetta z pomidorami, szynką parmeńską,
parmezanem i bazylią oraz klasyczny deser suppa inglese.
Grupa wykazała się dobrą znajomością zagadnień, jakie mieli wykonać. Podobnie
do poprzedniej grupy, został przeprowadzony podział obowiązków, przydzielono zadania, przygotowano potrzebne składniki oraz omówiono sposób wykonania poszczególnych dań. Bruschetta została przygotowana na grillowanym pieczywie włoskim ciabatta,
pomidory dobrze przygotowane i rozdrobnione concase, doprawione czosnkiem, bazylią,
oliwą i przyprawami. Deser przygotowany zgodnie z poznaną podczas praktyk recepturą.
Rozwinięta o drugi smak, dobrze doprawiony poncz do nasączenia biszkoptów, osoby
odpowiedzialne za wykonanie deseru znały klasyczny sposób podania deseru, jak i nowo
poznaną recepturę na praktykach we Włoszech.
Druga część grupy wykonywała zupę straciatella alla romana, bulion wołowy z kluseczkami z parmezanu i białek oraz danie główne lasagne bolognese. Tak jak koledzy
i koleżanki wykazali się zdolnościami organizacyjnymi, wszystkie zadania zostały omówione
i przydzielone na początku. Pobrano właściwie skalkulowaną ilość potrzebnych surowców
oraz przydzielono zadania poszczególnym osobom w zespole. Bulion bardzo smaczny
i esencjonalny o doskonale wyważonym smaku wołowiny i warzyw, kluseczki przygotowane z piany z białek i parmezanu, delikatne i smaczne. Lasagne, dobra konsystencja sosu
bolońskiego oraz beszamelowego, dobrze upieczona, chrupiąca z wierzchu, zachowująca
soczystość wnętrza, makaron dostał wystarczającą ilość sosu beszamelowego, aby „napić
się” wilgoci i ugotować.
Dania składające się na zestaw czterodaniowy dobrze doprawione, przygotowane oraz
podane zgodnie ze sposobami podawania tych charakterystycznych dla kuchni włoskiej
dań. Zespoły współpracowały między sobą podczas serwisu, tak aby zachować sekwencję,
byli również zgrani z grupą obsługującą kelnerską.
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Grupa V uczestnicząca w diagnozie końcowej, odbywająca praktyki w Niemczech
Pierwsza część grupy miała za zadanie wykonać zakąskę szparagi z sosem holenderskim
i szynką szwarcwaldzką oraz deser tort czarny las. Grupa podzieliła obowiązki i przygotowała
potrzebny do wykonania dań mise-en-place. Zadania jakie mieli wykonać zostały omówione
przed przystąpieniem do pracy. Szparagi przygotowane z należytą starannością, wstawione
do gotowania w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem serwisu, woda dobrze
doprawiona z winem, cytryną oraz solą i cukrem. Sos holenderski - doskonała konsystencja i smak, można by sobie życzyć, aby wszyscy profesjonalnie pracujący w zawodzie
kucharze wykonywali go z takim pietyzmem. Deser tort czarny las zaaranżowany w formie
deseru, dobrze przygotowane wiśnie oraz syrop do nasączenia biszkoptów. Forma podania deseru inspirująca gdyż łączy tradycyjny smak z nowatorskim podaniem w kieliszku,
lekka kwaskowość wiśni doskonale komponowała się ze słodyczą bitej śmietany i syropu
o posmaku wiśniówki.
Druga część grupy miała do wykonania żeberka pieczone z kapustą po frankfurcku oraz
knedel chlebowy.
Druga część grupy również dobrze poradziła sobie z zadaniem, żeberka zostały
obgotowane w dobrze doprawionym wywarze warzywnym, następnie wraz z podduszoną
kapustą z jabłkami i sokiem jabłkowym dopieczone w niskiej temperaturze w piecu. Bardzo
dobry smak zarówno kapusty jak i żeberek. Knedel chlebowy klasycznie gotowany w lnianej
ściereczce lub wprost w formie kulek w wywarze, został wykonany w formie terenówce,
dzięki czemu pozwoliło to na ciekawą aranżację dania. Zadania wykonane dobrze, smaczne
i estetyczne, z dozą nowatorskiego sposobu wykonania i podania dań klasycznych w nowej
formie. Udowodniło to chęci i otwartość grupy do poznawania nowych trendów.
Podsumowując, analiza zachowania uczestników i uczestniczek podczas testu
grupowego pokazała, że nauczyciele nabyli umiejętności w zakresie pracy w zespole,
koordynacji oraz realizowania kilku zadań naraz.
Czy warto było wziąć udział w projekcie?
Opinie nauczycieli/ek były różne i nie należy się temu dziwić. Po pierwsze każdy człowiek
jest inny, a co za tym idzie ma inne oczekiwania, podejście do świata i życia. Trafili do różnych
miejsc, zarówno pod względem szerokości geograficznej, jak i standardu zakładu w jakim
odbywali praktyki. Jednakże uważam, iż od każdego i wszędzie można się czegoś nauczyć.
Każdy bowiem ma swoje dobre i złe cechy, wystarczy uważnie patrzeć i odsiewać to czego
warto się uczyć, od złych nawyków i błędów, których nie należy powielać. Jednocześnie
dobrze się uczyć na cudzych błędach, aby wyeliminować je ze swojej przyszłej pracy.
Rozmawiając z nauczycielami/kami podczas diagnozy końcowej, słuchając negatywnych
opinii niektórych z nich, a jednocześnie obserwując ich pracę uważam, że mimowolnie wiele
rzeczy nowych sobie przyswoili i wykorzystują je teraz w swojej pracy.
Dwa tygodnie praktyk w zakładzie nawet najlepszym nie nadrobi straconego czasu kilku
lat, braku doświadczenia zawodowego i nabijania głowy czystą teorią, ale z pewnością
otworzy horyzonty myślowe i obserwacyjne własnych potrzeb, oraz potrzeb swoich
uczniów podczas zajęć w szkole. Aby pozwolili im stać się jak najlepiej wykształconą kadrą
zawodową z ułatwionym startem w dorosłe zawodowe życie.
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Nauczyciele/ki, którzy wzięli udział w projekcie „Europejski Program Doskonalenia
Nauczycieli Branży HoReCa”, wygrali już na starcie. Wygrali, bo odważyli się zmierzyć
z nieznanym, często całkowicie lub znanym z opowiadań światem, który nie jest łatwy.
Pokazali swoim kolegom i koleżankom, również z innych dziedzin zawodowych, że są
gotowi poddać weryfikacji swoje wiadomości, przełamać pewne stosowane przez siebie
stereotypy, choć wydawało im się do tej pory, iż wszystko co robią, robią dobrze. Nie każdy
dorosły człowiek potrafi zweryfikować swoje poglądy i wiedzę. Ogranicza to zwykły strach,
wstyd, niechęć. Trzeba mieć dużo odwagi w sobie, aby podjąć wyzwanie, jakiemu stawili
czoła, zwłaszcza iż nie wszyscy, a wręcz zdecydowana większość nie jest na początku swojej
drogi zawodowej. Podczas tych praktyk rozbudzili swoją ciekawość, zawiązali znajomości,
przyjaźnie i pewnie nić współpracy między sobą, szefami, z którymi się spotkali i na których
mam nadzieję mogą dalej liczyć w rozwiązywaniu zawodowych rozterek i problemów.
W załączonych tabelach i wykresach wyraźnie widać bardzo duży przyrost wiedzy
fachowej zarówno praktycznej, jak i teoretycznej, co potwierdza skuteczność projektu i jego
realizacje zgodnie z założeniami początkowymi. Wszyscy bez wyjątku osiągnęli znacząco
lepsze wyniki podczas diagnozy końcowej w porównaniu do wyników osiągniętych podczas
diagnozy początkowej.
Nabyto umiejętności praktyczne obserwowane zarówno podczas wykonywania testu
technik krojenia, dydaktycznej prezentacji czy zadania zespołowego, wszędzie jest odczuwalna wielka poprawa. Wynika ona nie tylko z nowo nabytych umiejętności, ale właśnie
również nabrania pewności siebie, poznania technik organizacyjnych produkcji, ekspedycji dań na żywo, współpracy zespołowej, odpowiedzialności indywidualnej i zespołowej za
osiągane wyniki.
Korzyści wynikające z wdrożenia projektu „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”
Wdrożenie projektu ma istotny wpływ na poziom wiedzy nauczycieli/lek nauki zawodu,
a w przyszłości bezpośrednie przełożenie na możliwości edukacji zawodowej oraz stan
wiedzy absolwentów szkół zawodowych. Projekty tego typu są doskonałym narzędziem
rozwoju polskiego szkolnictwa, rozwoju gastronomii, a dla pracodawców branży HoReCa
nadzieją na lepsze jutro, możliwość zatrudniania wykwalifikowanej kadry zawodowej, która
po ukończeniu szkoły będzie stawiać czoła stawianym przed nimi zadaniom.
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