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Człowiek - najlepsza inwestycja

Renata Gut
Ekspertka projektu z zakresu obsługi konsumenta, kierownik gastronomii
w Sheraton Warsaw Hotel

Raport syntetyczny dotyczący porównania
stanu wiedzy i umiejętności u 22 uczestników
i uczestniczek Projektu „Europejski Program
Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa”
z zakresu obsługi konsumenta według stanu
przed i po zakończeniu 2-tygodniowych
zagranicznych praktyk w przedsiębiorstwach
branży HoReCa
Poniższy raport dotyczy realizacji Projektu pt: „Europejski Program Doskonalenia
Nauczycieli Branży HoReCa”.
Poniższe wyniki przeprowadzonej analizy diagnostycznej dotyczą 22 nauczycieli
i nauczycielek przedmiotów zawodowych z zakresu obsługi konsumenta. W tej grupie 22
osób brało udział 18 kobiet i 4 mężczyzn. Analiza wykazała, że wszystkie osoby z grupy
22 uczestników i uczestniczek w procesie doskonalenia nabyły dodatkowe umiejętności
związane z zasadami obsługi klienta.
Raport zawiera wyniki z przeprowadzonych trzech zadań. Jako pierwsze zaprezentowano wyniki egzaminu teoretycznego w zestawieniu diagnoz początkowej i końcowej.
Następnie opisane są wyniki zadania praktycznego, które w tym przypadku polegało na
nakryciu stołu zgodnie z zadaniem egzaminacyjnym. Ostatnie zadanie diagnozy końcowej
to prezentacja dydaktyczna. Uczestnicy/czki projektu losowali kolejność i rodzaj wykonywanych zadań. Po przygotowaniu się do zadania, musieli przed kamerą opowiedzieć
i zaprezentować czynności wiążące się z obsługą konsumenta, gościa w lokalu gastronoEUROPEJSKI PROGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
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Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
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micznym, takie jak: prezentacja, serwis i degustacja win, obsługa podczas danego okresu
serwisowego, organizacja zaplecza, rozdzielni kelnerskiej, rodzaje nakryć stołów i metody
obsługi konsumenta.
Zastosowane metody oceny
W zadaniu teoretycznym oceniano ilość poprawnych odpowiedzi na 50 pytań. Wyniki
zaprezentowano w formie procentowej. W pozostałych zadaniach uczestnicy/czki otrzymywali oceny od 1 do 6. Wyniki przestawiono w formie wartości liczbowej i procentowej.
1. Egzamin teoretyczny
Zestawienie w tabeli numer 1 przedstawia podsumowanie wyników poszczególnych
zadań egzaminacyjnych, zaprezentowana jest również ocena minimalna, maksymalna
i średnia arytmetyczna. O ile noty początkowe były bardzo zróżnicowane (od 10% do 70%
w przypadku testu teoretycznego), o tyle oceny diagnozy końcowej są definitywnie bardziej
jednolite, co potwierdza różnorodny przyrost wiedzy u poszczególnych uczestników
projektu. Natomiast średni przyrost wiedzy jest zdecydowanie podobny w ocenach każdego
zadania diagnozy, kształtując się w przybliżeniu 100%.
Tabela nr 1. Zestawienie wyników diagnozy początkowej i końcowej, dotyczące testu
teoretycznego, technik nakrywania stołu oraz indywidualnej prezentacji
dydaktycznej
Test wiedzy

Sprawdzian teoretyczny

Diagnoza

Minimum

Maximum

Średnia

diagnoza IN

10%

70%

46%

diagnoza
OUT

74%

98%

89%

przyrost procentowy

Nakrycie stołu

144%

diagnoza IN

1

4

1,90

diagnoza
OUT

4

5

4,45

przyrost procentowy

Prezentacja dydaktyczna

157%

diagnoza IN

1

4

2,41

diagnoza
OUT

4

5,5

4,75

przyrost procentowy
Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R.Gut.
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134%

Wykres nr 1 ilustruje poziom wiedzy teoretycznej 22 nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych obsługi konsumenta. Test składał się z 50 pytań otwartych i pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły zasad obsługi konsumenta, metod serwisu, znajomości produktu (zarówno
ofert kulinarnych jak i napojów), organizacji i optymalizacji pracy, nazewnictwa fachowego,
wpływów kulturowych na branżę kulinarną, profesjonalnego podejścia do klienta. Wyniki
tego zadania obrazują wyraźną różnicę pomiędzy diagnozą początkową i końcową, jak
również różnorodność wyników diagnozy początkowej w porównaniu do końcowej.
Procentowy przyrost wiedzy teoretycznej, wyliczony na podstawie średniej arytmetycznej
(22 osoby) to 144%, średnia diagnozy początkowej to 46%, a w przypadku diagnozy
końcowej to 89%. Świadczy to niewątpliwie o znacznym podniesieniu poziomu wiedzy
uczestników/czek projektu.
Wykres nr 1. Zestawienie wyników egzaminu teoretycznego, porównanie diagnozy
początkowej i końcowej
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Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R.Gut.
Zdecydowana większość wyników testu teoretycznego pokazuje przyrost wiedzy po
praktyce zagranicznej, 80% uczestników/czek uzyskało bardzo dobre oceny, na poziomie
powyżej 88% co oznacza, że zrobili poniżej 7 błędów na 50 zadanych pytań.
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Wykres nr 2. Udział poprawnych odpowiedzi w teście teoretycznym podczas diagnozy
końcowej
30%

27%
23%

25%
20%

14%

15%

14%

10%
5%

5%

5%

5%

5%

74%

80%

82%

86%

5%

0%
88%

90%

92%

94%

98%

Źródło: badania własne.
2. Egzamin praktyczny
Egzamin praktyczny polegał na wykonaniu czynności mających na celu samodzielne
przygotowanie nakrycia stołu do ustalonego wcześniej menu. Menu składało się
w większości wypadków z 4 dań, napojów: wino białe i czerwone, woda mineralna, czasem
również kieliszek szampana lub digestive. Podczas egzaminu oceniona została sprawność
i staranność nakrycia stołu, czystość, rodzaj i ilość potrzebnej zastawy użytej do danego
zadania, przygotowanie złożonej serwety konsumenckiej, sposób układania sprzętu, własną
kreatywność i innowacyjność.
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Wykres nr 3. Procentowy przyrost wiedzy w odniesieniu do diagnozy początkowej
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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praktyka in

% przyrost wiedzy

Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R. Gut.
W zadaniu praktycznym widoczny jest większy przyrost wiedzy niż w teoretycznym,
wynosi 157% (Tabela1., Wykres 3.), o dużej rozpiętości: od 25% do nawet 300%! Uczestnicy/czki projektu odbywając praktykę zagraniczną mieli okazję doświadczyć i samodzielnie przetrenować różne metody obsługi klienta. Począwszy od okresu serwisowego, którym
były śniadania, poprzez lunche i kolacje. Dzięki temu poznali wszelakie rodzaje nakryć
stołów, w zależności od pory dnia i funkcji lokalu gastronomicznego. Większość nauczycieli/
ek zaprezentowało bardzo wysokie umiejętności dotyczące obsługi konsumenta. Nabrali
więcej pewności siebie, zadania wykonywali dokładniej, z dużą starannością. Oczywiście
zawsze będzie widoczny brak umiejętności typowo praktycznych, jak noszenie wielu naraz
talerzy, czy sprawne otwieranie wina, szampana. Aby nabyć takie umiejętności potrzeba
dużo więcej praktyki, co niektórym zajmuje kilka miesięcy, innym nawet kilka lat.
Najniższa uzyskana ocena podczas diagnozy początkowej to 1, po przebyciu praktyk
najniższą oceną jest 4 (średnia ocena podczas diagnozy końcowej to 4,45). Można zatem
śmiało stwierdzić, że uczestnicy/czki projektu znacznie podnieśli swoje kwalifikacje.
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Wykres nr 4. Porównanie wyników egzaminów praktycznych podczas diagnozy początkowej
i końcowej
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Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R. Gut.
3. Indywidualne prezentacje dydaktyczne oraz praktyczne zadanie grupowe
Praktyczne zadanie grupowe polegało na przygotowaniu obsługi posiłku. Szef wraz
z grupą nauczycieli/ek o profilu kucharz i pokrewne gotowali kilkudaniowy lunch lub kolację.
W tym samym czasie grupa nauczycieli/ek o profilu kelnerskim zajmowała się organizacją,
przygotowaniem mise-en-place, następnie obsługą tegoż posiłku.
Podczas oceny tego zadania szczególny nacisk kładziony był na wykonanie go
w samodzielności, co wiązało się z zaplanowaniem pracy, jak np. wcześniejsze schłodzenie
napojów, wypolerowanie elementów zastawy stołowej, zamówienie potrzebnego sprzętu,
typu cooler’ów z lodem. Najważniejsze punkty przy ocenie uczestników/czek projektu:
• przygotowanie mise-en-place
• planowanie i optymalizacja pracy
• współpraca w grupie kelnerskiej oraz komunikacja z grupą kucharzy w celu ustalenia
sposobu wydania dań z kuchni
• znajomość produktu, rozumiane przez znajomość menu, które zostanie wyserwowane,
wraz z napojami i nazewnictwem win do tego posiłku
• poprawność przebiegu serwisu
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• postawa, kontakt wzrokowy, uśmiech, schludność, dokładność wykonywanych
czynności
• komunikacja z konsumentem: rekomendacja dań, a raczej informacja co zostanie wyserwowane, preferencje dotyczące posiłku ewentualnie napojów, pytanie o zadowolenie,
sprzątanie po posiłku
Wyniki oceny zadań grupowych wykazały znaczny postęp w odniesieniu do diagnozy
początkowej. Uczestnicy/czki doskonale radzili sobie z planowaniem czynności, serwisem
i koordynacją całości. W większości przypadków wykorzystywano serwis niemiecki, ale
również zastosowany został serwis synchroniczny, który przebiegał w sposób poprawny.
Oczywiście, zawsze pozostaje obszar do dalszego doskonalenia. Na wykresie numer
5 ilustruję główne punkty nad którymi warto pracować, aby móc podążać za trendami
i dynamicznie rozwijającą się branżą
Wykres nr 5. Rekomendowany obszar do dalszego doskonalenia
Komunikacja z gościem.
Organizacja zaplecza i sali.
Alergie pokarmowe a zachowanie
przy gościu.
Znajomość najważniejszych
alkoholi spirytusowych.
Znajomość win, szczepów
i regionów winiarskich.
Serwisu napojów gorących
(herbaty liściaste).
Obsługa konsumenta
a sprzątanie stołu.
0

2

4

6

8

10

Źródło: badania własne.
Indywidualne prezentacje dydaktyczne przebiegły dość sprawnie, pomimo tremy
uczestników/czek. Zgodnie z zaprezentowanymi danymi w tabeli numer 1, w tym zadaniu
mieliśmy do czynienia z najmniejszym przyrostem wiedzy w porównaniu do pozostałych
zadań (134%). Ale też diagnoza początkowa przebiegła na wyższym poziomie (wykres
nr 6, średnia w diagnozie IN to 2,41). Ponadto, to przecież najmocniejsza strona nauczycieli/ek zawodu: dydaktyka. Poziom wzrostu umiejętności w tym zadaniu obrazuje wykres
numer 7.
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Wykres nr 6. Porównanie wyników prezentacji dydaktycznej podczas diagnozy początkowej
i końcowej
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Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R. Gut.
Zadania wylosowane przez uczestników/czki polegały na omówieniu i zaprezentowaniu
czynności związanych z obsługą konsumenta. Najczęściej było to przygotowanie odpowiedniego nakrycia w zależności od rodzaju lokalu gastronomicznego, okresu serwisowego,
specjalnych okoliczności, serwisu napojów. Duży nacisk położono na komunikację z konsumentem w różnych możliwych przypadkach, takich jak:
• rozmowa z gościem podczas obsługi, w celu spełnienia jego oczekiwań: dopytanie
o jego preferencje i przekazanie ważnych uwag pracownikom kuchni (np. w przypadku, gdy na talerzu pozostaje prawie nietknięte danie)
• alergia pokarmowa - komunikacja z pracownikami kuchni w celu wyeliminowania
zagrożeń
• kreatywność - propozycja menu i przebiegu serwisu w czasie np. kolacji Walentynkowej
• znajomość zasad organizacji i serwisu podczas brunchu, podejście do dzieci klienta
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Wykres nr 7. Procentowy przyrost wiedzy w odniesieniu do diagnozy początkowej
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Źródło: Badania opracowane przez M. Rynduch, A. Michalski, R. Gut.
Diagnoza kompetencji UP & efektywność projektu
Wszyscy, 22 uczestników i uczestniczek projektu, wykonali zadania na poziomie
dobrym i bardzo dobrym, prezentując w ten sposób znaczące podniesienie swych kwalifikacji, zarówno poziomu teoretycznego, jak i praktycznych umiejętności związanych
z profesjonalną obsługą konsumenta. Obecna znajomość zagadnień z branży HoReCa wraz
z wysokimi umiejętnościami dydaktycznymi wpłyną znacząco na jakość wiedzy przekazywanej uczniom w procesie ich edukacji.
Podsumowując przeprowadzoną diagnozę można stwierdzić, że cele projektu zostały
osiągnięte. Dwudziestu dwóch nauczycieli i nauczycielek poprawiło swoje wyniki we wszystkich ocenianych obszarach:
• obsługa nowoczesnego sprzętu, technologii i organizacji stosowanej w rzeczywistych
warunkach pracy w przedsiębiorstwach hotelarsko-gastronomicznych;
• wykorzystanie (wdrażanie) nowoczesnych rozwiązań technologicznych, procesowych
i organizacyjnych podczas prowadzonych zajęć;
• nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych związanych z aktualną obsługą konsumenta;
• poszerzenie wiedzy na temat organizacji pracy i specyfiki obsługi konsumenta różnych
krajów europejskich;
• zaktualizowanie posiadanej wiedzy fachowej m.in. w zakresie nowoczesnych technik
i technologii w obszarze nauczania.
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Samodoskonalenie
Przeprowadzona analiza diagnostyczna ukazała też inne aspekty związane z dalszym
samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji poprzez nauczycieli zawodu kelner. Jak
wiadomo, rynek gastronomiczny rozwija się w sposób dynamiczny, olbrzymia konkurencja
wymusza na restauratorach i właścicielach coraz bardziej innowacyjne metody obsługi klienta,
którego wymagania nieustannie rosną. Pracodawcy branży HoReCa nieustannie poszukują
wysoko wykwalifikowanego personelu, co obecnie jest praktycznie niemożliwe, gdyż absolwenci szkół, o których mowa, nie są wystarczająco dobrze przygotowywani do wykonywania postawionych im zadań w lokalach gastronomicznych. Nauczyciele, bez względu na
obszar ich wiedzy, bez względu na przedmiot jaki wykładają w szkołach bądź uczelniach
muszą ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Bez ciągłego doszkalania wykładowcy nie
mają szans na poprawne wyszkolenie przyszłej kadry obsługi konsumenta. Wykres numer
4 obrazuje podstawowe obszary wymagające ciągłego doskonalenia. Nauczyciele powinni
nieustanie pogłębiać swoją wiedzę, poszukując informacji w fachowej prasie, podręcznikach
i Internecie, gdzie można dowiedzieć się wiele na temat trendów panujących w branży
gastronomicznej. Trzeba również pogłębiać wiedzę na temat znajomości sprzedawanego
produktu, np.: wiedza o winach, wysoko gatunkowych napojach alkoholowych typu rumy,
koniak, whisky, koktajle oraz technikach serwisu jak i możliwościach zwiększania sprzedaży
poprzez obsługę w lokalach gastronomicznych.
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