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Człowiek - najlepsza inwestycja
Krzysztof Lendzion
Specjalista monitoringu i ewaluacji projektu

Raport z wdrożenia programu doskonalenia
zawodowego w przedsiębiorstwach
w 6 różnych regionach geograficznych
Europy- wnioski i rekomendacje
1. Wstęp
Głównym celem projektu pt. „Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży
HoReCa” było wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi skutecznego programu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych (NPZ) i instruktorów praktycznej nauki zawodu (IPNZ): kucharz i pokrewnych
oraz kelner i pokrewnych i podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych
w.w. 90 NPZ i IPNZ w tym co najmniej 11 M, poprzez m.in. trwające 2 tygodnie praktyki
w przedsiębiorstwach w Europie.
Cel realizowany był w okresie od 1 I 2011 r. do 30 VI 2012 r. dla beneficjentów ostatecznych z obszaru całego kraju i składał się z następujących celów szczegółowych:
• opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i szkołami zawodowymi
programu realizacji 2 tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach branży HoReCa
w Europie
• pogłębienie wiedzy i umiejętności 90 BO dotyczących aktualnie stosowanej technologii,
sprzętu i organizacji w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorstw branży HoReCa
w Europie a także zdobycie przez BO dodatkowych praktycznych umiejętności zawodowych
• podniesienie poziomu kwalifikacji dydaktycznych 90 BO w zakresie praktycznego
nauczania zawodu rozwijanie postawy innowacyjności 90 BO w zakresie metodyki
pracy NPZ i IPNZ

EUROPEJSKI PROGRAM
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Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej
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• zwiększenie wiedzy i umiejętności 90 BO w zakresie technologii i organizacji pracy
w przedsiębiorstwach branży HoReCa w Europie
• uzyskanie przez BO wiedzy i zwiększenie świadomości n.t. społecznego funkcjonowania
Kobiet i Mężczyzn
• zwalidowanie optymalnego programu doskonalenia zawodowego poprzez
2 tygodniowe praktyki w przedsiębiorstwach branży HoReCa oraz upowszechnienie
wniosków i rekomendacji.
Do projektu zrekrutowano 90 czynnych zawodowo nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych zawodów związanych z branżą HoReCa w szczególności zawodów
kucharz i kelner oraz pokrewnych, kształcących w systemie oświaty na terenie całej Polski
w tym 16 mężczyzn. W projekcie wzięło udział 25 nauczycieli i nauczycielek zawodu kelner
i pokrewnych (21 kobiet i 4 mężczyzn) oraz 65 nauczycieli i nauczycielek zawodu kucharz
i pokrewnych (53 kobiety i 12 mężczyzn). Pochodzili oni z 67 szkół ze wszystkich 16 województw.
W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki:
W pierwszej części odbyli diagnozę początkową, w czasie której przeszli test teoretyczny, test praktyczny technik kulinarnych (indywidualny i grupowy) oraz przeprowadzili
prezentację dydaktyczną. Zadania zostały przygotowane przez ekspertów merytorycznego
i dydaktycznego, którzy także przeprowadzili diagnozę wśród uczestników i uczestniczek.
W pierwszej części odbyły się też warsztaty z zakresu Gender Mainstreaming.
Następnym etapem projektu była realizacja praktyk dla nauczycieli i nauczycielek w sześciu
regionach geograficznych.
Praktyki odbyły się:
• w restauracji „Ristorante II Cantione dello Sport Hotel Alpina di Stefano Masanti”
w miejscowości Madesimo w Lombardii we Włoszech
• w restauracji „La Scuola di Serra” w miejscowości Serramazzoni we włoskim regionie
Emilia Romagna
• w restauracji „Kais” w Lizbonie oraz „Serrazola” w Sintrze w Portugalii
• w restauracji „Terpsi” w Atenach
• w hotelach: „Mercure Hotel Neuperlach Sud” i „Mercure Orbis Hotel Munchen Perlach”
w Monachium oraz w gościńcach „Zur Post” w Kiefersfelden oraz „Schneiderwirt”
w Nussdorf w Bawarii/Niemcy
• w hotelu „Royal Palace” w Platamonas w Macedonii Greckiej.
W każdym regionie geograficznym praktyki odbyło po 15 Nauczycieli/Nauczycielek.
Po powrocie z praktyk odbyła się diagnoza końcowa. Gdzie tak jak w części pierwszej
nauczyciele i nauczycielki poddani zostali testom teoretycznym i praktycznym i przeprowadzili prezentacje dydaktyczną.
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Na podstawie diagnoz eksperci stworzyli indywidualne karty oceny dla każdej z diagnozowanych osób. W czasie wszystkich etapów realizacji projektu odbywała się ewaluacja
i monitoring.
Zwieńczeniem projektu była konferencja w maju 2012 r. w czasie której każda z grup
wyjazdowych (z 6 regionów) przygotowała i przedstawiła prezentację multiinstrumentalną
(z zastosowaniem różnych nowoczesnych form przekazu: prezentacji multimedialnej, lifecookingu, elementów lekcji). Odbyło się też podsumowanie projektu.
2. Jak zostały wdrożone, zrealizowane i ocenione zagraniczne praktyki?
Nauczyciele i nauczycielki biorący udział w projekcie w czasie diagnozy końcowej
wypełnili ankietę PAPI, w której ocenili jakość zorganizowanych praktyk. Na wykresie 1 i 2
przedstawiono zbiorczą ocenę praktyk zebraną z 90 ankiet.
Uśredniona ocena praktyk i ich realizatorów jest dobra. W skali 5 stopniowej (gdzie
5 oznaczało ocenę najwyższą a 1 najniższą) praktyki i ich realizatorzy zostali ocenieni
stosunkowo wysoko. Najwyżej oceniono (4,58) życzliwość i przyjazne nastawienie natomiast najniżej (4,18) możliwość pozyskania informacji i odpowiedzi na pytania. Wszystkie
z ocenianych kategorii zostały ocenione dobrze lub dobrze z plusem.
Ocena poszczególnych praktyk była jednak mocno zróżnicowana i zależała od miejsca,
w których się odbywała oraz wybranego realizatora, któremu zlecona została organizacja
praktyki.
Praktyki w ramach projektu zostały zlecone zewnętrznym wykonawcom w trakcie
przeprowadzonego zapytania ofertowego (zgodnie z przewidzianą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zasadą konkurencyjności). Każdy z potencjalnych wykonawców musiał
w trakcie wyboru przedstawić dokumenty potwierdzające jego doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć i udowodnić, że jest w stanie zrealizować zaplanowany
program praktyk. Mimo wysłania zapytań do wielu podmiotów gospodarczych działających
w branży szkoleniowej i turystycznej do udziału w postępowaniu zgłosiło się tylko kilka
firm, które spełniały wymogi stawiane w zapytaniu i jednocześnie były zainteresowane
organizacją takiego unikatowego wyjazdu. Potencjalnych wykonawców odstraszały procedury związane z przygotowywaniem dokumentacji i dosyć wymagające zapisy zapytania
(w obszarze merytorycznym i finansowym). Spośród oferentów, którzy złożyli formalnie
ważne oferty i udowodnili, że są w stanie zrealizować zamówienie, z użyciem kryterium
„najlepszej ceny ofertowej” wybierano wykonawców.
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Wykres nr 1. Średnia ocena zbiorcza praktyk realizowanych w 6 regionach geograficznych
przez 90 uczestniczek i uczestników

Możliwość pozyskania informacji
i odpowiedzi na pytania.

4,18

Zorganizowanie pracy praktykanta
przez opiekuna/opiekunów.

4,19

Dostępność, możliwość kontaktu,
rozmowy z organizatorem praktyki.

4,22

Trzymanie się i realizowanie programu
praktyk przez opiekuna/opiekunów.

4,23

Zaangażowanie realizatora
i opiekunów praktyk.

4,29

Otwartość na prośby
i sugestie praktykanta.

4,47

Miejsce odbywania praktyki.

4,49

Życzliwość, przyjazne
nastawienie.
3,80

4,58
4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

Źródło: opracowanie własne, nauczyciele i nauczycielki n=90.
Oceny poszczególnych praktyk różnią się znacząco. W różnych regionach geograficznych praktyki zostały zorganizowane w inny sposób i przez różnych przedsiębiorców.
Niektóre zorganizowane praktyki spełniały oczekiwania uczestników i uczestniczek. Inne
oceniane były znacznie gorzej. Rozbieżności te przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres. 2. Ocena praktyk zrealizowanych w 6 regionach geograficznych przez
90 uczestniczek i uczestników w zależności od miejsca odbywania praktyk
4,99
4,78
4,77
4,64
3,48
3,34

Średnia ocena.

Otwartość na prośby i sugestie
praktykanta.

5,00
4,80
4,80
4,87
3,73
3,60

Życzliwość, przyjazne
nastawienie.

5,00
4,87
4,93
4,87
3,87
3,93

Zorganizowanie pracy praktykanta
przez opiekuna/opiekunów.

5,00
4,73
4,80
4,27
3,27
3,07

Trzymanie się i realizowanie programu
praktyk przez opiekuna/opiekunów.

5,00
4,87
5,00
4,40
3,47
2,67

Możliwość pozyskania informacji
i odpowiedzi na pytania.

5,00
4,87
4,60
4,47
3,27
2,87

Dostępność, możliwość kontaktu,
rozmowy z realizatorem praktyk.

5,00
4,67
4,47
4,67
3,33
3,20
4,93
4,67
4,47
4,64
3,60
3,27

Zaandażowanie realizatora
i opiekunów praktyk.

5,00
4,73
4,93
4,93
3,27
4,13

Miejsce odbywania praktyki.

2
Ateny/Grecja
Madesino/Włochy

3

Serramazzoni/Włochy
Platamonas (Macedonia)/Grecja

4

5
Portugalia
Bawaria/Niemcy

Źródło: opracowanie własne, nauczyciele i nauczycielki n=90.
Najniżej oceniono praktyki odbywające się w Niemczech oraz we Włoszech w Serramazzoni. Z danych uzyskanych w trakcie wywiadów wynika, że praktyki te charakteryzowały się
tym, iż praktykantki i praktykanci zostali postawieni wobec ogromnej ilości obowiązków.
Ośmiogodzinny rytm wytężonej pracy drastycznie różnej od tej, którą nauczycielki
i nauczyciele wykonują na co dzień a także konieczność odnalezienia się w nowej roli zawodowej - kucharza czy raczej pomocnika kucharza, odpowiedzialnego za terminowe wykony79

wanie rutynowych obowiązków wynikających
ze zobowiązań praktykobiorców m.in.
stanowiły o tym, że praktyki te są ocenione
najniżej.
2.1. Ocena wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w Grecji przez firmę
Dionizos Theofilos Vafidis w Attyce (Ateny)
i Macedonii (Platamonas)
Najlepiej oceniono dwie praktyki w Atenach/
Grecja (średnia arytmetyczna z ocen-4,99
w skali od 1 do 5) oraz w Macedonii/Grecja
(4,78) zorganizowane przez firmę Dionizos
Theofilos Vafidis z Warszawy. Theofilos Vafidis
to znany mistrz greckiej sztuki kulinarnej
z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie
doskonalenia nauczycieli zawodu. Zorganizowane przez niego praktyki spełniły w stopniu dobrym lub bardzo dobrym oczekiwania
nauczycieli i nauczycielek. Praktyki zorganizowane zostały w sposób najbardziej oczekiwany przez większość uczestników i uczestniczek. W czasie praktyk przedstawiano
instruktaż wykonania potrawy/czynności,
a następnie w toku praktyk nauczyciele/
ki powtarzali je pod okiem opiekuna, który
cały czas je korygował. Osoby biorące udział
w tych praktykach doceniły też troskliwą
opiekę organizatorów poza czasem praktyk.
Oto jak wypowiadali się o praktykach w Platamonas i Atenach sami uczestnicy i uczestniczki:
„Poznaliśmy nowe przepisy kuchni greckiej, które automatycznie przekazujemy (na lekcji)”
„Na pewno poznaliśmy kuchnię grecką, ale również poznanie zwyczajów, tradycji, kultury.
Mieliśmy wycieczki fakultatywne, więc zobaczyliśmy trochę kraju.”
„Tam było wszystko the best. Jak myśmy na coś zwróciły delikatnie uwagę to oni bez
problemu to zmieniali”
„…Hotel był maleńki (Platamonas) i byłyśmy tam jedyne. Był z nami Grek, który wszystko
nam tłumaczył, pokazywał. Przekazywał dużo wiedzy nie tylko praktycznej, kuchennej, ale
też na przykład o kulturze greckiej opowiadał. Jako Grek potrafił nam to wszystko fajnie
przekazać, więc pod tym względem było super. Ja jestem bardzo zadowolona. Zwiedzałyśmy
fabrykę sera, winnice, gdzie poznawałyśmy produkcję wina, wszystko dokładnie nam
tłumaczono. Przy wycieczkach fakultatywnych było też zwiedzanie.”
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„Tam była Małgosia i Teo, więc myślę, że oni nie mieli płacone za to, że nas gdzieś tam
popołudniami zabierali no więc wyszukiwali restauracje co wieczór byliśmy w innej restauracji (Atenty) To tutaj są charakterystyczne owoce morza, możecie poznać, tam są jakieś,
tam znów coś, taksówkami się wracało bo to było odległe. Wszędzie naprawdę, począwszy
od tego, że ten bazar, bardzo przemili szefowie kuchni… O cokolwiek się zapytaliśmy to
doradzili. Nie wiedziałyśmy, że Grecy mają tak pozytywny stosunek do Polaków bo oni po
prostu tak szanują pracę Polaka, wiedzą, że Polak jest dokładny nawet jak coś chciałyśmy
kupić i jak usłyszeli, że jesteśmy z Polski to połowę ceny od razu nam zjechali”
„Chwalę sobie fakt, że poznałam kuchnię grecką…. Dostaliśmy całe zestawy przepisów,
gdzie mam naniesione uwagi, moje własne notatki, więc mogę sobie gotować z tych
przepisów. Wykorzystuję je dla własnych potrzeb także tego się nauczyłam to było fajne.
Uczę w szkole różnych przedmiotów, nie tylko obsługi, ale również są to zajęcia z gotowania, technologię, mam zajęcia praktyczne więc mogę to wykorzystać.”
„Obsługa owoców morza. Nowe techniki obróbki cieplnej. Nowe składniki poznaliśmy co
używamy”
„Byliśmy nawet na targach gdzie było bardzo dużo owoców morza, mięs owoców ta ich
sałata np. tak powszechnie stosowana. Nowe składniki kuchni, których u nas nie ma bardzo
dużo rzeczy się da popularne przyprawy, bazylia, oregano, cynamon do mięsa ciekawostka”
Osoby uczestniczące na praktykach w Grecji wymieniają dobrą organizację,
zaangażowanie opiekunów a także niezwykłą wartość merytoryczną, jaką miała praca
w kuchni. Cenią sobie możliwość poznania nowych smaków, sposobów serwowania czy
przypraw. Nową wiedzę i umiejętności przenoszą na grunt pracy w szkole. Poza tym, że
ten obowiązkowy czas był zorganizowany wzorcowo, uczestniczki i uczestnicy wskazują na
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zaangażowanie opiekunów i ich stałą troskę o dobrostan i komfort praktykantów i praktykantek. Badane osoby czuły się dobrze i w pełni zaopiekowane. Nauczycielkom i nauczycielom bardzo odpowiadała atmosfera wyjazdu i klimat całej praktyki co również wpłynęło
na tak dobrą ocenę.
„Nie spokojniej, przede wszystkim pracują wolniej bez pośpiechu zaczynają od kawy,
rozkręcają się pół godziny. Spokojniej to ja uważam, że to bardzo dobrze, bez nerwów.
Wolniej zegarki chodzą.”
„Tak sałatę na kolację, bardzo dużo piliśmy oliwy z oliwek () zimnej wody ()”
„Częściej się uśmiechają. Są pogodni, wyluzowani - ja się zaraziłam”
Atmosfera pozbawiona stresu i napięcia była ważnym czynnikiem determinującym dobre
samopoczucie nauczycielek i nauczycieli. Uczenie się w warunkach spokoju, bezpieczeństwa
i optymizmu jest znacznie efektywniejsze, niż uczenie się w atmosferze strachu i zagrożenia.
Można zatem stwierdzić, że praktyki w Grecji stanowiły optymalny przykład, w jaki powinny
być zorganizowane nie tylko analogiczne przedsięwzięcia, ale uczenie się w ogóle.
2.2. Ocena wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w Lombardii/Włochy
Bardzo dobrze „merytorycznie” (średnia ocena 4,77) zostały też ocenione praktyki
zorganizowane w rekomendowanej przez przewodnik Michelina „Ristorante II Cantione
dello Sport Hotel Alpina di Stefano Masanti” w miejscowości Madesimo we włoskiej
Lombardii. Zostały one zorganizowane przez firmę Synergia Sp. z o.o. z Łodzi. Nauczyciele
i nauczycielki mieli przywilej praktykowania pod okiem światowej klasy mistrza sztuki kulinarnej, propagatora slow food’u- Stefano Masanti oraz poznawali najwyższe standardy
obsługi przedstawione przez Raffaellę Mazzina.
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„ ja nie mam słów, żeby
opisać jego podejście do
nas”
„mający wiedzę, fachowiec, przystępnie tą wiedzę
przekazuje, w śmieszny
i sympatyczny sposób, taki
empatyczny (Stefano Masanti)”
„znający się na rzeczy,
bardzo przesympatyczny,
z chęcią byśmy przyjechały
po raz drugi w to miejsce”
„przedstawił nam tak szeroki asortyment począwszy od owoców morza, poprzez ryby przez
mięsa, ciasta i desery. Miałyśmy możliwość zobaczenia, zrobienia przede wszystkim, pokazał
ciekawy sposób dekoracji, wykorzystywania roślinek, kwiatków, będący właśnie tutaj naturalnym bogactwem Alp”
„A przede wszystkim nie miał tajemnic przed nami, żadnych sekretów, wszystko jakie
przepisy i jakie miał sposoby, wszystko nam przekazywał”
„Tak to w Alpy, no ale my jako kucharze naprawdę byliśmy rewelacyjnie tam przez tego
Stefana traktowani. Sami mogliśmy robić, no przesympatyczny człowiek i bardzo dużo żeśmy
się dowiedzieli. A znowu kelnerzy jeszcze, kelnerzy też bardzo sobie chwalili, bo ich uczył,
uczył pan Salvatore, który osobiście obsługiwał Jana Pawła II, człowiek o wielkiej kulturze,
wielkich kompetencjach i wielkich umiejętnościach. No to samo mogę powiedzieć o Stefano
ja jako kucharz, ale także no mówię tak jak na początku powiedziałam z zamkniętymi oczami
bym pojechała. Chociaż podróż samolotem nie za bardzo przeżyłam”
„Idealnie jak z programem, co było zaplanowane na każdy dzień. Wszystko przez różne
rodzaje mięs, przez owoce morza, przez nawet też dodatkowe m.in. atrakcje w Alpy
i chodziliśmy zioła zbieraliśmy, grzyby, gdzie tam połowę oczywiście później się nie nadawało,
bo według naszego uznania można by było wykorzystać w potrawie, no ale Stefano ocenił,
że absolutnie nie. Nikt by po tym nie przeżył, nie wyszedł by tak, tak”.
Duża wiedza, mistrzowskie umiejętności w połączeniu z serdecznością i otwartością
opiekunów sprawiły, że praktyki w Lombardii także zyskały sobie, tak w grupie kucharzy,
jak i kelnerów bardzo wysokie uznanie. Spośród rzeczy bytowych były problemy związane
ze specyfiką kuchni Lombardii. Szczególnie Nauczycielkom brakowało świeżych warzyw
i owoców.
„No nie wiem, we Włoszech nie mieliśmy ani kawałka surówki”
„Łyżką dziegciu” były także nieporozumienia „techniczne” związane z organizacją
wyjazdu. Nauczyciele i nauczycielki stwierdzili, nie dostawali wszystkich informacji na czas
(związanych z organizacją wyjazdu, bagażem, terminami poszczególnych działań). Nie
otrzymali na czas słowniczka, który mieli przygotować organizatorzy. Jednakże w tej kwestii
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organizatorzy postanowili wywiązać się inaczej:
„Mieliśmy lekcje języka włoskiego, zawsze rano, godzinę czasu, półtorej. To na pewno każdy
miał taką refleksję, później wracając, że bez języka to nie idzie. No i tak samo to przekazujemy uczniom swoim, że muszą się języków uczyć”
Zdaniem uczestników i uczestniczek były też problemy z niedokładnym tłumaczeniem.
Jedna z osób, która skręciła nogę miała też problem z otrzymaniem odszkodowania od
ubezpieczyciela. Mimo problemów technicznych ogólna ocena tych praktyk jest bardzo
wysoka a uczestniczki i uczestnicy niejednokrotnie potwierdzali swoimi deklaracjami chęci
powrotu do Madesimo.
2.3. Ocena wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w Portugalii
Bardzo dobrze (średnia ocena 4,64) oceniono też praktykę zrealizowaną w Portugalii
zorganizowaną przez firmę FPMS Joanna Ochniak z Poznania. Praktyki realizowane były
w restauracji „Kais” w Lizbonie oraz „Serrazola” w Sintrze w Portugalii. Praktykanci zwrócili
uwagę na ogromny profesjonalizm i życzliwość organizatorów praktyk po stronie portugalskiej.
„poznaliśmy nowe potrawy, te których myśmy tutaj nie widzieli, z którymi byśmy się nie
spotkały ewentualnie byśmy widziały przez okno na wystawie, a nie wiem czy stać nas by
było na wypróbowanie wszystkich, dlatego to było ciekawe. Takie połączenia smakowe,
których w życiu byśmy nie przypuścili. Potrawy stosowane w tych różnych krajach.
Posmakowałyśmy bardzo dużo”
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„Trafiła, tzn. mi się wydaje, że mieliśmy super praktykę… Chodzi mi o kucharzy, bo np.
mieliśmy Marokankę, która typowo marokańskie robiła potrawy, mieliśmy Luisa Alvesa,
który jest jednak można powiedzieć, mieliśmy tego pana nie pamiętam jak on miał tego
hindusa- cukiernika, który też nam naprawdę pokazał. Dla mnie na praktyce było to, że my
na bazie ich surowców, ich technik, które poznaliśmy, zobaczyliśmy, poobserwowaliśmy
i w tym środowisku, my poznaliśmy tych ludzi, poznaliśmy jak oni żyją także zupełnie inaczej
te potrawy, które tworzyliśmy nabrały innego wymiaru, bo jak ja sobie ściągnę recepturę
albo zobaczyłabym ich jak oni u mnie pracują mało bym wyniosła a ja zobaczyłam jak oni
rzeczywiście pracują, każdy z nich miał inny styl, każdy inaczej.”
„Dla mnie to było bardzo ciekawe… my byliśmy cały dzień w kuchni, można powiedzieć od
rana do wieczora”
„Bardzo wyjazd był rewelacyjny, naprawdę pod każdym względem”
„Na jakiej praktyce byłyśmy, że np. serwowali nam 23 potrawy które mogłyśmy posmakować
to była nowoczesna restauracja. Mieliśmy okazję zobaczyć najdroższą przyprawę świata…
W hotelu 5 gwiazdkowym od razu z pokazem”
„no ta cała atmosfera, w której odbywała się ta praktyka. Zobaczyliśmy Portugalię od każdej
strony prawda i to jest właśnie ważne”
„obiad w takiej starej restauracji, przepięknej, najstarszej w Lizbonie, nikt nam wcześniej
nie mówił, przejażdżka bryczką po starym mieście i potem od razu do przepięknej złotej
restauracji takiej starej prawie 300 letniej”
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„Super, zadowoleni jesteśmy. Ta praktyka była wyjątkowa. Tak zagospodarowany czas, że
nie było właściwie, że albo coś robiliśmy, czymś się zajmowaliśmy jak było troszeczkę czasu
wolnego to już coś zwiedzaliśmy, od rana do wieczora mieliśmy wypełniony czas, nie było
tam jakichś sytuacji przeciągającej, że my się nudzimy coś takiego absolutnie i ta 23 np.
dopiero do pokoju”
„Cały czas zajęcia nie z typowym teoretykiem tylko praktykiem, osobą która w praktyce
wszystko zrobi”
„Bardzo, każdy z kucharzy pamiętacie w Portugali. Mieliśmy zajęcia z jednym mistrzem
i później wyganiał nas z kuchni mówił proszę teraz się już przebrać za pół godziny będzie
kolacja i on zostawał sam i robił dla nas niespodziankę. Każdy z nich robił niespodziankę
taką tradycyjną, np. herbatka marokańska w ogóle miała nie być w programie ale jest
charakterystyczna popróbujemy prawda. Także te niespodzianki też były dla nas takie
ciekawe”
„Oni też myśleli o nas jak o żywej reklamie, później jak my wrócimy do naszych dzieciaków
i zaszczepimy i nich taką sympatię do tego kraju to też będzie procentowało w przyszłości.
Zrobili to w sposób umiejętny, bo my to właśnie pamiętamy prawda i mówimy. Także niesamowite wrażenia”
„to jest przygoda życia kurcze!”
Pod adresem opiekunów praktyki w Portugalii formułowane są sądy przybierające już
nie tylko formę superlatyw, ale wręcz peanów. Powyższe słowa oddają zachwyt z jakim
uczestniczki i uczestnicy postrzegają swój pobyt w Portugalii. Niemniej jednak spośród 15
osobowej grupy był jednak też jeden głos krytyczny:
„W Portugalii, ogólnie całość fajnie, ale jeżeli chodzi o ten element nauki praktycznej jakbym
miała powiedzieć czego się nauczyłam, coś nowego, za dużo nas było. Ja tam napisałam,
uważam że nas było za dużo, kelnerów było 4 osoby, nas było 11 kucharzy na kuchnię małą
i teraz każdemu mają dać? Staliśmy np. jedna osoba robiła albo 2 nie było dlatego..”
Tą obserwację jednak skomentowali inni uczestnicy praktyki: „Myślę, że koleżanka po prostu
bardzo dużo już umie”
Jest to jednak ważny głos w dyskusji. Przy planowaniu grup wyjazdowych należy brać
pod uwagę doświadczenie nauczycieli. Inne wsparcie powinno stosować się do osób
z bogatą praktyką w gastronomii a inne do osób „początkujących”
2.4. Ocena wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w regionie Emilia Romagna we Włoszech
Dostatecznie została oceniona praktyka zorganizowana przez firmę FPMS-Doradztwo
Unijne Joanna Ochniak w restauracji „La Scuola di Serra” w miejscowości Serramazzoni we
włoskim regionie Emilia Romagna. Zdania na temat tej praktyki były mocno podzielone.
Część uczestników i uczestniczek uznała je jako pozytywne doświadczenie. Inni stwierdzili,
że wyjazd ten był nie do końca dobrze zorganizowany i mieli ambiwalentne odczucia. Ze
strony ewaluatora wymaga to dokładniejszej analizy, szczególnie, że w miejscu realizacji
praktyk realizowane są inne projekty doskonalenia zawodowego w ramach programów
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komercyjnych ale także współfinansowanych ze środków UE (np. Leonardo da Vinci),
w których brali udział m.in. polscy kucharze i menadżerowie gastronomii.
Opinie o organizacji praktyki były bardzo skrajne:
„Powiedziałem Asi Ochniak, że byłem zadowolony i jestem zadowolony z Emili Romani”
„Ja byłem zadowolony. Przyjdzie w poniedziałek jedna pani to powie wszystko na nie, a ja
powiem wszystko na tak”
„Jeszcze raz bym tam pojechała. A tam komuś się nie podobało, myślę, że incydent i niech
tam”
„Miejsce źle dobrane, mało się działo. W końcu po tygodniu ciężkiej pracy interweniowaliśmy”
Osoba 1: „Po prostu zapiernicz był.”
Osoba 2 „Nie czuję tego, tego zapierniczu nigdy nie czułem”
„niedobre było to, że nie wiedzieliśmy po co wykonujemy określone czynności”
„powinni nas przez 4-5 dni przeszkolić jak to, dopiero potem przechodzimy do pracy. I to
mi się nie podobało”
„Nieszczęście w szczęściu trafiliśmy na to jak oni byli cholernie obłożeni robotą”
„Jak przyjechałam do Polski byłam tak zmęczona, widziałam jak źle wyglądam. Jak się stoi
od rana do nocy, cokolwiek się robi. Poza tym tam było przecież gorąco, chodziliśmy porozbierani, ale byliśmy bardzo zmęczeni. Z dnia na dzień to potęgowało”.
„Poziom kultury M. (opiekuna ze strony organizatora-przypis ewaluatora) w stosunku
do kobiet był poniżej krytyki jakiejkolwiek. Nie mówię, żeby całował po rękach czy coś
w tym stylu, ale jego odzywki, jego sposób bycia, odzywania się do którejś z kobiet był po
prostu straszny. Mnie to zraziło, jako młodego człowieka, jego totalne chamstwo. (M. był
tłumaczem, tak?- pytanie ankietera) Tak, znał włoski, więc miał być naszym niby tłumaczem.
Był tłumaczem tylko dla czterech osób. Pracował 12 godzin na dobę, ale tylko dla kelnerów,
bo im tłumaczył. Jego podejście do nas, kucharzy było negatywne. Hołubił tylko i wyłącznie
kelnerów. My mieliśmy ciągle o coś pretensje więc miał nas serdecznie dosyć”
„Każdy wiedział, że jedzie na praktyki pracować. Nieważne jaka praca my pojechaliśmy
poznać coś nowego”
Skrajne, biegunowo różne opinie na temat tego samego wyjazdu, tych samych organizatorów i opiekunów powodują dezorientację zewnętrznego obserwatora. Stąd próba odszukania powodu tych dychotomii. Jak jedna z uczestniczek w czasie wywiadu FGI stwierdziła:
„Myśmy jechali na praktyki, mieliśmy normalnie pracować w restauracjach i w barach. Tak
było? Tak było… A myśmy sobie to odwrócili i myśmy chcieli mieć szkolenia”
Ten cytat zdaniem ewaluatora oddaje w sposób właściwy powody niezadowolenia
części uczestników i uczestniczek. Zostali oni rzuceni w wir ciężkiej pracy przy organizacji dużego bankietu, który organizowała restauracja dla zewnętrznego klienta. Wydaje się,
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że taki sposób przygotowania się praktykodawcy zasługuje na uznanie, bowiem w trosce
o możliwość zapewnienia pracy nauczycielom i nauczycielkom pragnącym poznać rzeczywiste warunki funkcjonowania przedsiębiorstw przyjął on na siebie ogromne zobowiązanie
i odpowiedzialność. W dobre intencje opiekunów wątpiło część osób, które czuły się
oszukane i wykorzystane, jako tania siła robocza. Trudno dowodzić motywów praktykobiorcy, dość zauważyć, że gdyby nie tak wyjątkowe zamówienie, nauczycielki i nauczyciele
najprawdopodobniej wskazywaliby na brak zajęcia i nudę, będącą wynikiem małej liczby
gości, niewielkim natężeniem prac i obowiązków a w związku z tym małą szansą na uczenie
się i poznawanie tajników pracy w kuchni i włoskiej sztuki kulinarnej. Prześledźmy na wypowiedziach uczestników i uczestniczek czym zajmowali się nauczyciele i nauczycielki w czasie
praktyki i jak ona była zorganizowana:
„Zaczynaliśmy od śniadania, potem szliśmy do pracy i każdy miał przydzieloną jakąś część
produkcji, jeden robił kuleczki ryżowe, drugi robił tidżelle, ktoś smażył bakłażana…”
„Iwent na tyle osób to dużo trzeba było zrobić jedzenia. Co więcej, jak byliśmy tam za długo
na przerwie, to domagali się naszego powrotu na szychtę wieczorną. W innych grupach nie
było czegoś takiego, że pracują do północy, a jeżeli tak to tylko okazjonalnie. Chodziliśmy
na śniadanie na 8, godzinę spędzaliśmy na nim, potem szliśmy na 9 do pracy do 12.30,
potem przerwa, gdzie jedliśmy przez 2 godziny obiad. Praktycznie może zostawało nam
pół godziny a może nie i znowu szliśmy do pracy do kolacji, a po kolacji znowu trzeba było
wracać na półtorej godziny”
„Jesteśmy nauczycielami przedmiotów zawodowych po kilkanaście lat, więc nie mamy
wiedzy z jednego czasopisma czy ze strony internetowej. Dostawaliśmy tam zadania mało
urozmaicone, bo mi, żeby wykonać jakiś przepis wystarczy receptura w języku polskim
i potrafię to zrobić i odnieść do tego wiele informacji. Natomiast my dostawaliśmy zdawkowe
informacje w języku włoskim na migi co mamy zrobić. Nie był to do wykonania cały proces
tylko jakiś wycinek całości, jakaś operacja więc nie wiedzieliśmy do czego to robimy. Ktoś
3 dni kroił szynkę w plasterki - ciężka, monotonna praca fizyczna. Ktoś inny 3 dni zawijał
ciasto z szynką w tzw. rozety. My na przykład 2 dni z rzędu dostaliśmy do wyrobu po 20 kg
mąki żeby zrobić gnocci. To tak, jakby ktoś panu dał 20kg mąki, żeby pan zrobił kopytka, bo
to to samo tylko w innej formie.”
„…miała do krojenia taką szynkę: maszyna 2 razy większa od niej, ta szynka też 2 razy
większa i ona cały czas słuchajcie, tam nie było jakiejś tam zamiany () Ale faktem jest, że
takimi praktykami przydała by się część właśnie taka szkoleniowa i wtedy byłoby też inaczej.”
„my później wpadliśmy na to, że sami zamienialiśmy się miejscami, żeby nie mieć jednej
monotonnej pracy”
„Dobrze chociaż, że mieliśmy fajnych szefów, którzy znali język angielski i dzięki temu cokolwiek mogliśmy od nich wydobyć, zdobyć jakieś informacje na temat co robimy. Tylko ile,
10tys. pięknych ciasteczek, płaskie bułeczki regionalne, które kroiło się na pół i smarowało
smalcem i parmezanem. Nie poznaliśmy tak naprawdę typowej kuchni włoskiej tylko
bardzo wąską kuchnię regionalną. To tak jakby ktoś przyjechał do Polski i jadł tylko coś na
wsi na Kaszubach albo pojechał do Zakopanego i żywił się tylko oscypkiem czy bryndzą albo
kwaśnicą na świńskim ryju”
„Mi się wydaje, że to było źle odebrane przez nas. Nam się akurat udało, bo ten kelner nam
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pokazywał, szkolił, obsłużyliśmy
tam 1 czy 2 razy no ale kucharze
gotowali głównie na te przyjęcia.
Tak było jak było nie.”
„…byliśmy żądni wiedzy, że na
bankiecie na ponad tysiąc osób
staliśmy, patrzyliśmy i szukaliśmy
dla siebie pracy. Szef się
zdenerwował i powiedział, że nie
chce już Polaków. Mają iść, siąść i się
bawić bo już wszystko zrobiliśmy
wcześniej. Sprzątnęliśmy imprezę,
poskładaliśmy stoły. To było
strasznie dużo roboty. Włosi by
potrzebowali na wszystko 3 dni.
Byliśmy w fabryce Masseratti, były
fajne stare samochody, wszystko
nam się podobało ale to był tylko
taki bonus, coś dodatkowego
od tego wszystkiego co my tam
zrobiliśmy. Całą imprezę to my
złożyliśmy. Dziewczyny pracowały
jako kelnerki.”
„Na pewno udoskonaliliśmy pracę w grupie, bo nie znaliśmy języka i musieliśmy sobie
pomagać. Często był zakłócony przepływ komunikacji dlatego, że grupa kucharzy o bardzo
głębokiej wiedzy merytorycznej pozbawiona była tłumacza, a jadąc pogłębiać swoją wiedzę
merytoryczną, tłumacz mógłby mieć problemy z fachowym słownictwem, a my w ogóle nie
mieliśmy tłumacza, ponieważ zajmował się on wyłącznie czterema kelnerkami, które miały
teoretyczne wykłady na sali a nie na kuchni. Na kuchni łamaną angielszczyzną radziły sobie
niektóre osoby, które pomagały potem innym osobom”
„jak chcieliśmy pozmywać czy zrobić coś innego to szef mówił że od tego są uczniowie, żeby
tego nie robić”
„Były warsztaty praktyczne z baristą, ale to były sztuczne warunki a nie typowa praktyka…
Jedynie podczas bankietu czegoś się nauczyliśmy. Był to bankiet na 300 osób. Nakrywaliśmy
stoły, później staliśmy przy obsłudze, co prawda z językiem był problem, ale jakoś sobie
radziliśmy”
„Generalnie później jak pojechaliśmy na ten bankiet, to faktycznie wszystko fajnie wyglądało
i dopiero był ten efekt”
„Oni faktycznie byli nastawieni na te bankiety”
„I jeszcze zobaczyliśmy jak żyje świat high life, zakłady Masseratti, Ferrari, to był event
śmietanki towarzyskiej a my też tam byliśmy. Mamy zdjęcia przy tych pięknych samochodach. Były to elementy obcowania w wielkim świecie”
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Trudno jest jednoznacznie ocenić wypowiedzi uczestników i uczestniczek. Bo
trzeba sobie zadać pytanie: Czy praca (praktyka) przy przygotowaniu wielkiego bankietu, na
którym serwowano jedynie regionalne potrawy z regionu Emilia- Romagna nie wpisywała
się w założenia praktyk? Zdaniem ewaluatora absolutnie tak. Jednakże należy zwrócić
uwagę, że nauczycielki i nauczyciele odbywający praktyki w kuchni nie mieli dostępu do
tłumacza i (ich zdaniem) nie opiekowano się nimi w sposób właściwy. Wydaje się także, że
wykonawca praktyk i uczestnicy i uczestniczki projektu znali inną definicje słowa „praktyka”.
Potwierdzają to wypowiedzi przytoczone poniżej:
„My się domagaliśmy szkolenia jako takiego. Chcieliśmy, żeby to były praktyki dobrze zorganizowane, które nas, nauczycieli, mają nauczyć innego punktu widzenia - z perspektywy
praktykanta. Nie chodziło nam o szkolenie. Miało ono być tylko punktem szkolenia, bo tak
dalej być nie mogło.”
„Nie jesteśmy bardzo roszczeniowi czy rozpieszczeni, co może wynika z naszej rozmowy, że
Bóg wie co chcieliśmy. Jesteśmy nauczycielami, którzy są żądni wiedzy i chcą jak najbardziej
przygotować dzieciaków do coraz trudniejszego rynku, więc jak mamy okazję wyjechać
i poznać to wszystko, to poświęcamy czas i chcemy to maksymalnie wykorzystać”
„Skoro główny organizator nie dał im harmonogramu, nie wiedzieli co robić, był on zmieniany chyba pięć razy pod nas.”
„Sądzę, że nie Włosi nawalili tam, tylko właśnie Polacy. Włosi chcieli nadrobić. Marco
i Roberto są podobno na wizji, to niesamowity kucharz światowy, więc Włosi ze swojej
strony zrobili naprawdę wszystko, starali się, a Polacy nawalili na linii polskiej.”
Minięcie się celu i charakteru projektu z potrzebami i oczekiwaniami nauczycielek
i nauczycieli jest dla zewnętrznego obserwatora trudny do zrozumienia. Specyfika
omawianego projektu polegała na organizacji praktyk w rzeczywistych warunkach pracy
kuchni krajów Europy. Ani organizatorzy, ani wnioskodawcy nie kryli przed osobami
aplikującymi do projektu, że jego zasadniczą częścią jest praktyka w kuchni, a więc raczej
praca i towarzyszenie zespołowi profesjonalnych kucharzy w wypełnianiu ich rutynowych
zobowiązań. Pomimo tego, uczestniczki i uczestnicy kilkukrotnie formułowali sąd, że ich
niezadowolenie wynika stąd ich wyjazd naprawdę okazał się być praktyką a nie szkoleniem,
treningiem czy pokazem połączonym z instruktażem. Do tych nieporozumień i rozbieżności
w pojmowaniu sensu praktyki trudno jednak odnieść się nie popadając w skrajne tony,
sugerujące, że albo należy rezygnować z praktyk dla nauczycieli, albo przed przyjęciem osób
chętnych do uczestnictwa w podobnym projekcie szczególnie dobitnie akcentować, że jego
clou stanowi praktyka (tożsama z pracą) nie zaś szkolenie.
Części uczestników i uczestniczek nie podobał się standard wyżywienia i zakwaterowania.
Jednakże należy podkreślić, że wykonawcy praktyk byli zobligowani jedynie do dostarczenia
pokojów maksymalnie 2-osobowych z łazienką i wyżywienia zgodnie z tradycją danego
kraju i wywiązali się z tego. Poniżej dwa cytaty przedstawiające opinię o wyżywieniu:
„ Tym bardziej, że warunki były uchybiające godności.
(A co to za warunki?- pytanie badacza)
„Jedzenie było straszne. Jedliśmy to samo co oni, było to jedzenie specyficzne dla nich.
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Nie mogliśmy się doprosić o owoce, warzywa. Dla nas to było dziwne. Mieliśmy inne
wyobrażenie o kuchni włoskiej, gdzie byliśmy w środku sezonu owocowo-warzywnego
a nie było tam nic takiego do jedzenia, tylko same ochłapy”
Inna wypowiedź z tego samego wywiadu:
„Dbali o nas, pięciodaniowe posiłki, dwie godziny spędzone przy stole, woda taka, woda
inna, wino, ale to jest ich specyfika nie restauracyjna”
Powyżej wybrano opinie skrajne. Ich analiza jest niezbędna do opracowania wniosków
na przyszłość. Nie wszystko jednak było takie „złe”. Praktykanci i praktykantki wynieśli dużo
pozytywnych emocji i doświadczeń z Serramazzoni:
„Mnie się bardzo podobała praca z Luką, z tym szefem Luką bo on mi też wszystko tłumaczył,
bez problemu … robi się to, to, to, sale perfumato”
„Roberto, raz że on ma wiedzy mnóstwo,… słuchajcie, proszę dotknąć pomacać, wyrobić
ciasto na makaron jak pupcia niemowlęcia (ja teraz młodzieży tak samo mówię)”
„mieliśmy do czynienia z profesjonalistami bo byli fajni kelnerzy, był barista, był zaproszony
barman, był somelier należący do międzynarodowego stowarzyszenia. Dużo dowiedzieliśmy
się na temat wina, zwiedziliśmy piwniczki, degustowaliśmy je. Somelier zaprosił nas do
swojej restauracji, nauczył nas jak dobierać wina do potraw”
„Podobało mi się, że był tam pan, idealista, Włoch pełen werwy i zakochania się we
Włoszech. Mówił o produktach regionalnych. Zrobił fajną prezentację, wymienił wszystkie
produkty, omówił je. Był to cudowny region jeśli chodzi o takie rzeczy. Specjalnie przyjechał
do nas, zobaczył że są Polacy i opowiadał jakieś dwie godziny o tym. To było fajne spotkanie.
Taka lekcja patriotyzmu dla nas, bo z Polaków mało kto jest patriotą, bo największy przejaw patriotyzmu to chyba widzę u mojego męża, kiedy jak ogląda mecz to wstaje na
hymnie - i to chyba koniec. Ja jestem wręcz anty-patriotką a tam nauczyłam się tego, że
chwalcie swoje, bo to jest fajne i to wam daje rynek pracy na przyszłość. Regionalizm jest tam
zakorzeniony.”
„Dostaliśmy wspaniały materiał od Włochów, namacalny bo są książki, z których możemy
korzystać. Ja to wykorzystuję na bieżąco, w zależności od potrzeb. Wykorzystuję to co
nauczył nas Marco i Roberto, przepisy, praca z semoliną. Mam zanotowane to co mówili
szefowie i z tego korzystam”
„Nauczyliśmy się pracy w grupie. Trudniejsza sytuacja spowodowała, że umiemy się
zmobilizować. Zaprzyjaźniliśmy się i powstawała więź między nami. Nawet jak mają
być igrzyska końcowe, to myślę że jesteśmy najmocniejszą grupą pod tym względem,
bo przeżycia ludzi bardzo łączą. Zauważył to wczoraj szef, że widać naszą lepszą pracę.
Z innymi grupami robił inną potrawę, z nami inną a my zrobiliśmy jeszcze więcej a robiliśmy
na żywioł, bez receptury”
Ambiwalencje i rozbieżności powodują, że zaciera się rzeczywista wartość praktyk. Skupienie na rozczarowaniu dietą czy formą uczenia się odsuwa na plan dalszy
merytoryczną wartość opisywanego przedsięwzięcia, jest ona - jak wskazują powyższe
cytaty - niewątpliwa. Rolą ewaluatora jest jednak zbieranie opinii o wartości określonego
91

doświadczenia edukacyjnego, wywiązując się z tego obowiązku, warto powyższe dane
i rozważania skonkludować, wykorzystując słowa jednego z uczestników:
„kilka dni szkolenia wstępnego jest konieczne !”
2.5. Ocena wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w Bawarii/Niemcy
W ramach praktyk zorganizowanych przez firmę Atest Tour Bis Andrzej Bis z Ostrołęki
zorganizowano praktyki w regionie Bawarii w Niemczech. Należy uznać, że był to najsłabszy
„punkt programu” Mimo, że na etapie zapytania ofertowego firma złożyła wszelkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych w programie praktyk to ich
realizacja była już tylko „powierzchowna”. Była to najsłabiej oceniona na ocenę dostateczną
(i zorganizowana) praktyka w ramach projektu zarówno w opinii uczestników i uczestniczek
jak i ewaluatora (któremu trafiło się bezpośrednio uczestniczyć w niej w roli obserwatora).
Ocena tej praktyki jest pokazana w sposób graficzny na wykresie 2.
Główne powody oceny praktyki w Niemczech na ocenę dostateczną są następujące:
• Organizatorzy nie sprawdzili, że w Monachium polskie książeczki „sanepidu” nie są
uznawane. Cała monachijska grupa musiała się udać na szkolenie do monachijskiego uprawnionego lekarza, który uczył nauczycieli jak myć ręce i jakie zagrożenia
czyhają na nich w pracy w gastronomii. Wszyscy nauczyciele otrzymali zaświadczenie
uprawniające ich do wstępu i pracy w kuchni i sali obsługi konsumenta i dopiero mogli
podjąć praktykę
• Organizatorzy nie doprecyzowali warunków realizacji praktyk z podwykonawcami
w Monachium. Efektem był problem z ustaleniem zakresu i programu praktyk na
miejscu a także z opieką nad nauczycielami i nauczycielkami w hotelach.
• Szczególnie w jednym z hoteli (Mercure Hotel Neuperlach Sud), w którym odbywała
praktyki ośmioosobowa grupa nie zadbano o standard wyżywienia dla nauczycieli
i nauczycielek (w pierwszym tygodniu)
• Organizatorzy nie zapewnili odpowiedniej ilości tłumaczy
W podstawowym założeniu zgodnie z umową praktyki miały być zrealizowane w 3
obiektach: monachijskich hotelach „Mercure Orbis Hotel Munchen Perlach” (4 osoby),
„Mercure Hotel Neuperlach Sud” (8 osób) oraz gościncu „Zur Post” w Kiefersfelden
(3 osoby). O ile w trakcie realizacji praktyki nauczyciele i nauczycielki odbywający praktyki
w obiekcie „Zur Post” oraz „Mercure Orbis Hotel Munchen Perlach” nie zgłaszali prawie
żadnych zastrzeżeń co do standardów o tyle praktyka w hotelu „Mercure Hotel Neuperlach
Sud” nie spełniała zapisów umowy. Największe zastrzeżenia dotyczyły warunków bytowych
- zwłaszcza wyżywienia - komunikacji a także braku jasnej organizacji pobytu praktykantów
i praktykantek w kuchni. Efektem „starań- negocjacji- straszenia” zarówno uczestników
projektu, ewaluatora, jak i Fundacji „Nowe Media” przed upływem pierwszego tygodnia praktyk uczestnicy z feralnego hotelu zostali przeniesieni do innego obiektu gościńca
„Schneiderwirt Nussdorf” w Nussdorf/Inn.
Jak przebiegała zatem „niemiecka praktyka”. Przedstawią to najlepiej słowa samych uczestników i uczestniczek
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„Merkury. W skrócie nie”
„Jak sobie przypomnę tą
miskę z tą breją to nie mogę”
„Tutaj słaba strona to Merkury,
czyli samo miejsce praktyki
jako hotelu. Źle dobrany”
„Po prostu ani jedna, ani
druga
placówka
znaczy
mówię tylko o nas, bo tutaj
nie zabieram głosu o tych
innych rzeczach. Nie była
nawet
przystosowana
w jakikolwiek sposób, żeby
chociaż trochę nas czegoś
uczyć. Oni tam produkowali,
bo zakład gastronomiczny.
Yhm, bo to jest fabryka.”
„nie natomiast nie było czegoś takiego, że jest jakaś sala, najpierw nam mówią, pokazują
itd. Tak jak tutaj np. coś się dzieje i później ja lecę na salę i to robię tego już nie było bo na
to nie było ludzi, nie było czasu, nie było miejsca.”
„Krysia, znaczy ten tłumacz, który był z nami, ona naprawdę stawała na głowie, ale nie jest
możliwe, żeby ktoś 18 czy tam 12 godzin non stop tłumaczył i jeszcze był w 3 miejscach. No
ale to nie tutaj już organizator miał zapewnić”
Szczególnie w hotelu „Mercure Neuperlach Sud” (z którego nauczyciele i nauczycielki
przenieśli się po pierwszym tygodniu) niemieccy realizatorzy potraktowali polskich nauczycieli
jak niemieckich praktykantów, ze wszystkimi tego uciążliwościami, czyli pracą przez pełne
8 godzin (przerwa nie była wliczona w czas pracy zgodnie z przepisami hotelu), jedzeniem
w określonym czasie jedynie w kantynie dla pracowników, wykonywaniem wszystkich
czynności zleconych w „tempie” niemieckim, zmianowej pracy, często kończącej się po 22.
Należy przyznać, że nie było to łatwe i wymagało bardzo dużego wysiłku emocjonalnego
i fizycznego. Określą to najlepiej słowa samych zainteresowanych:
„ale jest to winą innego pojmowania przez Niemców słowa praktyka. Ktoś, kto to po prostu
podpisywał tę umowę. Niemcy się zachowali tak jak oni. Tak, bo u nich to polega. W ogóle
bez elementów nauczania”
„Tak, ja osobiście nie, ale dziewczyny trafiły na taką zmianę. Były w ogóle dwie zmiany, od
7 do 15, od 15 do 23 i poranna grupa miała najgorzej, obsługiwali grupy śniadaniowe. Był
to generalnie nocleg ze śniadaniem. Na sali było ok. 300 osób, które trzeba było obsłużyć,
a miejsc siedzących było 80, więc tempo pracy było niesamowite, kolejki były straszne.
Dziewczyny były strasznie zmęczone”
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„Niemiecka praktyka polegała na tym, że wykonywaliśmy praktyczne zajęcia w hotelu,
w którym kształcili się uczniowie i wykonywaliśmy tę samą pracę co uczniowie, czyli polerowanie sztućców, prace porządkowe na salach konferencyjnych, bezpośrednia obsługa
niemieckich gości hotelowych w czasie śniadaniowym - dla kobiet było to ciężkie, bo musiały
sobie radzić z Niemcami bez języka.”
„praktyki mieli w tym samym czasie uczniowie niemieccy, ale nas traktowali tak samo
jak ich. Poznaliśmy praktykę ucznia niemieckiego, jak to wygląda u nich, jak się pracuje
w Niemczech. Bardzo ciężko pracują ale i ją doceniają. Naszym uczniom przydałaby się taka
typowo niemiecka praktyka. Nikt nie powiedział, że obsługa kelnerska, konsumencka jest
czynnością prostą. Zmiana śniadaniowa nie wiedziała gdzie ręce włożyć bo tyle było ludzi.
Wszystkie techniki obsługi szły na bok bo wszystkich trzeba było obsłużyć”
„Popisana koszulka nic im nie mówiła. Po prostu oni nas traktowali jako pracowników, jako
kelnerów tam więc oni myśleli, że my będziemy ich normalnie obsługiwać i w tym momencie my nie wiemy do końca jak mam się zachować i to takie są krępujące sytuacje prawda.
Znaczy to już jak my byliśmy Nusdorfie nie to sama specyfika tej restauracji polegała na tym,
że tam przychodziło bardzo dużo ludzi miejscowych na obiady i tam oni już, nawet Ci ludzie
wiedzieli kto my jesteśmy () te kelnerki już wiedziały więc tłumaczyły, że to nauczyciele,
którzy przyjechali się uczyć itd. Natomiast ten Merkury to kogo to obchodzi, to jest taśma
i poszedł nie”
„Takie przygotowywanie, proste czynności”
„Jak miałam poranną zmianę, to byłam przy przygotowywaniu posiłku na śniadania. Przygotowanie owoców, wędlin, krojenie i układanie serów”
„To my tutaj zaraz dojdziemy tutaj do naszych minusów. Brak bezpośredniego instruktora, wykładowcy na praktyce,
czyli chodzi nam tutaj o mmm
praca pracą ale np. właśnie tak
jak teraz to co mieliśmy prawda
Yhm. Taki instruktaż, który tam.
Oczekiwaliśmy, że coś takiego
będzie”
„W Niemczech nie ważna była
technika a to, żeby zrobić to
wszystko szybko, także technika
nie była w ogóle konieczna, oby
szybko bo goście czekali w kolejce żeby usiąść. Nie uczyliśmy się
poprawności.”
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Trochę lepiej i inaczej praktykę oceniali uczestnicy z pozostałych dwóch hoteli:
„U nas to było wszystko zorganizowane. Zaczynali od 6, wszystko było zaplanowane krok
po kroku co ma być zrobione. Gdy pracownik zaczynał o 6, kończył o 14 to już pół godziny
przed końcem pracy był gotowy do wyjścia, miał stanowisko posprzątane. Każdy miał swoją
działkę. Na przykład był facet od śniadań to zajmował się tylko i wyłącznie tym, wszystko
sobie sam przygotowywał, przywiózł, włożył do lodówek, wszystko było opisane. Bardzo mi
się to podobało, że wszystko było opisane datami. Gdy coś było przeterminowane to było
wyrzucane a nie na tej zasadzie że można to przerobić czy ulepszyć. Także pod tym kątem
było wszystko idealnie. W naszej kuchni, gdzie pracowaliśmy w Niemczech, byli kucharze
z Grecji, Niemiec, Iraku, szef kuchni był Szwajcarem i brakowało im Polaków do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie z którymi pracowaliśmy byli super, byli śmieszni, życzliwie i ciepło nas
przyjęli ale brakowało nam pokazówki dla nas, żeby nam coś wytłumaczyli.”
„Podzieleni byliśmy na 3 hotele. W jednym z hoteli była zadyma, że źle ich traktują, mieli
się przenosić. Nasz tłumacz to główny organizator niemiecki, więc „głaskał” nas, były drinki
wieczorem. Była też dziewczyna, która znała trochę niemiecki, ale my byliśmy na zmianę we
dwójkę, gdzie żadne z nas nie zna niemieckiego. Niemcy z kolei nic nie mówią po angielsku,
więc było ciężko. Jakoś jednak sobie daliśmy radę, więc było do przeżycia”
„Warunki w hotelu były super, ludzie w kuchni sympatyczni, przyjaźnie. Traktowali nas
w porządku. Nie myliśmy nic, od wszystkiego byli odpowiedni ludzie a my byliśmy po to,
żeby się nauczyć”
„Jeżeli chodzi o hotel, to tak naprawdę nie było restauracji, bo hotel był nastawiony na
wycieczki. Trzy dni minęło i potem było znowu to samo, taki replay. Menu było to samo, nic
się nie zmieniało. Czasem były dodatkowe wycieczki, imprezy. Jak była wycieczka włoska
czy jakaś inna to menu się troszkę zmieniało i wtedy dopiero mogliśmy zobaczyć coś więcej
a nawet obsłużyć tych gości - wtedy było fajnie. Nawet jak piłkarze przyszli to menu się
zmieniało. Jak byliśmy we dwójkę to była bariera językowa, ale brali nas wszędzie. Ciągnęli
za rękę, pokazywali innym i pokazywali co mamy zrobić. Jeśli chodzi o nasze jedzenie to
jedliśmy wszystko”
„Dla mnie to był duży stres na początku. Miałam nadzieję, że angielski sobie podszlifuję. Był
jeden chłopak, który znał trochę angielski. Sam dużo rozumiem, ale boję się mówić. Jakby
u nich było więcej osób mówiących po angielsku to może nam by było łatwiej. Atmosfera
była super, wszędzie nas zabierali.”
„W Niemczech zauważyłem jedno i tak powtarzam. Po pierwsze mieli wakat na kuchni,
jeszcze cztery etaty. Jak pracowaliśmy to wolno, robiliśmy swoje i przerwa, potem znowu
coś robimy i znowu przerwa, wszystko było wolno. Planowali wszystko, wszystko mieli robione z dnia na dzień i nie przepracowywali się. To mi się podoba, że kiedy u nas tak będzie,
wszystko spokojnie”
„U nas właściciel był jeszcze myśliwym i oni tam chyba około 40 kozic górskich zawsze przerabiali w miesiącu, że mnóstwo. To już nawet takie kwestie tych poroży, skór to oni nawet już
wszystko wyrzucali z tego względu, że to już im nie było potrzebne. Z dziczyzną codziennie. Mają nawet specjalny stolik, taka kultura, gdzie stolik był specjalny tylko i wyłącznie
dla stałych bywalców, jeszcze jakiś herb wiszący nad tym stołem i np. my usiedliśmy, nie
widzieliśmy to nas kelnerka wyprosiła, bo to jest tylko i wyłącznie dla tego zrzeszenia tych
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wszystkich ludzi i tam tylko ten szef ze swoimi członkami tego klubu łowieckiego tam siada.
Też był taki, że on z wyglądu był gorszy, bo tam nie wymagali serwetek, bo to ludzie, którzy
tam przychodzili cały czas itd. dla nich to było niepotrzebne, ale tam się czuło taką domową
atmosferę, że ten bierze to ten tamto, oni są zawsze ten nie usiądzie tutaj bo to jest miejsce
tamtego i tak. I co jeszcze np. obsługa kelnerska zawsze musi być w strojach ludowych,
łącznie z właścicielką, cały czas stroje ludowe. Ta kelnerka co była Polką mówiła, że ona
tak w tym stroju ludowym chodzi na co dzień. Były też takie imprezy okolicznościowe i też
ludzie chodzili w tych strojach ludowych, nie wstydzą się. U nas to by zaraz było”
Nie można powiedzieć, że praktyka nic nie wniosła w warsztat nauczycieli i nauczycielek. Poznali kulturę, zwyczaje i organizację pracy w- zdaniem wielu- najlepszej gospodarce
świata:
„Oni organizacyjnie są lepsi i wszystko było szybko zrobione mimo że nikt się nie spieszył,
nie było tempa pracy, nikt nie biegał. Kolega w Sheratonie był na kursie i mówił, że przez
2 godziny usmażyli koło tysiąca kotletów”
„Zapoznanie z regionem Bawarii, czyli tam tradycje kultura, my tam jeszcze przeżyliśmy
fajne święto regionalne, które było typowe dla tego regionu”
„Stosunek ludzi, czy też pracowników tam za granicą do nas, czyli Ci, z którymi tam
pracowaliśmy, to no to nie można powiedzieć, oni byli do nas jakoś tam do nas miło, pozytywnie nastawieni”
„Mieliśmy wycieczki do browarów razem z całą grupą niemiecką.”
„Pojechaliśmy sobie, dwa albo trzy razy na wycieczkę do Monachium, oprowadzono nas
po mieście, potężne niemieckie gmachy, trochę historii a potem do teatru, do stoliku, a tam
scena i występowali artyści. Były normalne stoliki, chodzili kelnerzy, każdy sobie zamawiał co
chciał, na koszt organizatora. Jednak się da jak się chce, ale też nie wszyscy chcieli skorzystać”
„Ale oni w zasadzie nie mają jeszcze takiego porównania. Ja też mam staż w gastronomii
tylko, że to były trochę inne lata, zaczynałam w latach 80-tych pracować w gastronomii, to
była inna gastronomia niż dzisiaj i na pewno będąc tam w Niemczech mogłam dużo, że tak
powiem podejrzeć, albo zaobserwować, przede wszystkim inne wyposażenie w gastronomii
jakie jest u nas. I na pewno, nie mówiąc już o tych dawnych czasach, ale obecnie też ta
gastronomia już jest inna niż te 20 lat temu, ale nie jest taka jak w Niemczech, to na pewno.
No wiadomo.Aha, technika jest wyższa”
„ niemiecka technika jest na bardzo wysokim poziomie, to jest ten plus, który mogłam
zobaczyć tam. A teraz to można uczniom przekazać. Przede wszystkim, że gastronomia to
jest bardzo ciężka praca”
Tak jak w grupie Serramazzoni głównym (niespełnionym) oczekiwaniem nauczycieli
i nauczycielek było włączenie do praktyk elementów szkolenia
„prawidłowa praca w kuchni, tak jak by było 2-3 godziny im pomagamy tak ale jak jest jakaś
osoba, która nam poświęca 4 godziny i z nami robi, po kolei omawia, tak. Powiedzmy jedna
osoba robi jedną zakąskę, druga drugą i sobie tą wiedzę przekazujemy tak np. Połączenie
znowu, praktyka ze szkoleniem.”
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Wątek szkolenia, jako atrakcyjniejszej i bardziej pożądanej formy dokształcania powraca
w wypowiedziach nauczycielek i nauczycieli. Przyszłe inicjatywy kierowane w stronę
analogicznej grupy odbiorców muszą zatem uwzględniać formułowane oczekiwania. Być
może optymalna forma kształcenia winna zawierać elementy praktyki i szkolenia. W tym
miejscu trudno jednak wypowiadać się o efektywności i wartości tego postulowanego
przedsięwzięcia.
3. Jak zrealizowano cele projektu?
Wyniki przeprowadzonych przez ekspertów merytorycznych M.Tkaczyka (str.15), R.Gut
(str. 29) M. Rynducha (str.39) diagnoz teoretycznych i praktycznych (przedstawionych
w niniejszym rozdziale) wskazują, że założone w projekcie cele i rezultaty zostały osiągnięte.
Dwutygodniowe zagraniczne praktyki ukończyło 90 uczestników i uczestniczek projektu
(16 Mężczyzn i 74 Kobiety). Byli oni w ramach praktyk szkoleni w obsłudze nowoczesnego
Sprzętu, technologii i organizacji stosowanej w rzeczywistych warunkach pracy HoReCa
w kraju w którym odbywali praktyki.
Według ekspertów sztuki kulinarnej i obsługi konsumenta (na podstawie wyników
diagnoz początkowych i końcowych) wszyscy z 90 uczestników i uczestników nabyli
w procesie doskonalenia dodatkowe umiejętności zawodowe związane z aktualną sztuką
kulinarną i zasadami obsługi klienta. Szczególnie wyniki oceny zadań grupowych wskazują
że uczestniczki i uczestnicy projektu zaktualizowali swoją wiedzę w obszarze technik
i technologii gastronomicznych. Jak podkreśla M. Tkaczyk (str. 15 ) większość potraw przygotowana została w sposób przemyślany i technicznie bezbłędny. Należy jednak pamiętać,
że zdaniem tychże ekspertów (artykuły w niniejszym rozdziale) umiejętności te wymagają
dalszego doskonalenia, ponieważ w wielu obszarach są one jeszcze niewystarczające.
Eksperci zgodzili się, że w czasie prezentacji dydaktycznych uczestnicy i uczestniczki
prezentowali nowoczesne rozwiązania technologiczne, procesowe i organizacyjne. Niestety
według ekspertki dydaktycznej aż 6 prezentacji dydaktycznych w diagnozie końcowej było
na niskim poziomie.
Oceny ekspertów korelowały w znacznym stopniu z samooceną uczestników i uczestniczek (wykres nr 3). Co prawda w każdej z ocenianej kategorii nastąpił istotny przyrost to
średnie (samo) oceny końcowe były na ocenie dostateczny z plusem lub co najwyżej dobry
z minusem.
Jak w czasie wywiadu CATI podkreślał Stafano Masanti opiekun z restauracji
„Il Cantinone” w Madesimo we Włoszech dużym problemem niektórych nauczycieli
i nauczycielek z Polski były bardzo niskie umiejętności „techniczne” związane z czynnościami
manualnymi nieodłącznymi w kuchni jego zdaniem dużą zaletą otwartość i chęć nauki. Jego
zdanie potwierdzali także inni opiekunowie i eksperci w ramach projektu.
Najwyższy przyrost samooceny nastąpił w kategoriach „znajomość europejskiego rynku
i warunków pracy w branży HoReCa”, „Organizacji pracy w europejskich przedsiębiorstwach
z branży HoReCa”, stosowaniu europejskiego słownictwa profesjonalnego oraz zasad
i standardów dotyczących obsługi klienta. Umocniona została też znacznie cecha związana
ze „specjalistyczną, praktyczną wiedzą i umiejętnościami wykorzystywanymi w rzeczywistych warunkach pracy”. Szczegółowe wyniki badania przedstawiono na wykresie 3.
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Wykres nr 3. Samoocena wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników i uczestniczek
projektu przed i po praktykach
Znajomość europejskiego rynku
i warunków pracy HoReCa.

3,14
1,92

Znajomość organizacji pracy w europejskich
przedsiębiorstwach beanży HoReCa.

3,33
2,04

Zajomość profesjonlanego słownictwa stosowanego
w europejskiej branży HoReCa.

3,23
2,09

Znajomość zasad i standartów dotyczących obsługi
klienta w europejskich przedsiębiorstwach...

3,40
2,23

Znajomość wymagań pracodawców z branży HoReCa.

3,36
2,24

Wiedza o organizacji i przebiegu prac
w europejskich przedsiębiorstwach branży HoReCa.

3,47
2,27

Znajomość polskiego rynku i warunków
pracy w branży HoReCa.

3,29
2,31

Specjalistyczna, praktyczna wiedza i umiejętności
wykorzystywane w rzeczywistych warunkach pracy w...

3,63
2,57

Poczucie pewności co do własnej wiedzy
merytorycznej z branży HoReCa.

3,59
2,60

Znajomość ciekawostek z zakresu branży HoReCa, które można
wykorzystać w celu zaintrygowania uczniów przedmiotem.

3,54
2,64

Umiejętność stosowania aktualnych standartów obsługi
konsumenta/klienta.

3,31
2,74

Wiedza i umiejętności potrzebne do tego by przygotować
uczniów do podjęcia pracy w branży HoReCa.

3,53
2,79

Umiejętność stosowania nowoczesnych
technik kulinarnych.

3,31
2,79

Znajomość nowoczesnych technik kulinarnych.

3,44
2,87

Znajomość i umiejętność stosowania nowoczesnych
maszyn i urządzeń w kuchni.

3,39
3,01

Poczucie pewności co do własnych uiejętności profesjonalnych
z zakresu sztuki kulinarnej i/lub obsługi klienta/konsumenta.

3,60
3,34

Umiejętność stosowania podstawowych technik kulinarnych.

3,71
3,57

Znajomość specjalistycznej wiedzy z zakresu przedmiotu,
którego Pan/i naucza.

3,67
3,59

Znajomość podstawowych technik kulinarnych.

3,80
3,61

Wiedza i umiejętność stosowania dobrej praktyki higienicznej.

3,93
3,68

1,00
przed

2,00

3,00

4,00

po

Źródło: Badania własne n=90.
Jak przedstawia w swoim artykule A. Dołgań (str. 43) u wszystkich uczestników
i uczestniczek projektu wzrosły wiedza i umiejętności dydaktyczne w różnych obszarach.
Jak podkreśliła ekspertka „Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoliły zrozumieć i dostrzec
pewne zjawiska, jednocześnie ukazując, jak wiele jeszcze trzeba się nauczyć, aby wprowadzić
teorię do codziennej praktyki szkolnej.”
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Jednocześnie w samoocenie (wykres 4) nauczyciele i nauczycielki zanotowali istotny
przyrost wiedzy i umiejętności w dwóch obszarach:
• umiejętności przekazania uczniom specjalistycznej, praktycznej wiedzy i umiejętności
wykorzystywanych w rzeczywistych warunkach pracy branży HoReCa
• umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej dotyczącej technologii i organizacji
pracy w praktyce
Wykres 4. Samoocena wiedzy i umiejętności dydaktycznych uczestników i uczestniczek
projektu przed i po praktykach
Umiejętność przekazania uczniom specjalistycznej, praktycznej
wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w rzeczywistych...

3,70
2,62

Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej dotyczącej
technologii i organizacji pracy w branży HoReCa w praktyce...

3,62
2,69

Umiejętność stosowania metod pracy sprzyjających
rozwojowi twórczości uczniów.

3,75
3,57

Umiejetność wykorzystania różnorodnych
środków dydaktycznych w procesie nauczania.

3,87
3,61

Umiejętność stosowania aktywnych metod nauczania.

3,87
3,64

Poczucie pewności co do własnej wiedzy pedagogicznej podczas
pracy z młodzieżą.

3,84
3,66

Wiedza dotycząca metod pracy sprzyjających rozwojowi
twórczości uczniów.

3,74
3,68

Umiejętność wykorzystania teoretycznej wiedzy
pedagogicznej w praktyce.

3,82
3,70

Wiedza dotycząca specyfiki rozwoju i funkcjonowania młodzieży.

3,81
3,71

Wiedza na temat aktywnych metod nauczania.

3,89
3,72

Wykorzystanie w procesie nauczania przykładów z praktyki.

3,80
3,72

Wiedza na temat sposobów motywowania uczniów do nauki.

3,88
3,74

Umiejętność zaangażowania i motywowania uczniów do uczenia się.

3,91
3,78

Teoretyczne przygotowanie do pracy z młodzieżą.

4,06
3,91

Wiedza i umiejętności potrzebne do tego
by przygotować uczniów do egzaminu zawodowego.

4,08
4,22

1,00
przed

2,00

3,00

4,00

5,00

po

Źródło: Badania własne n=90.
Celem projektu było też zwiększenie świadomości uczestników i uczestniczek w zakresie
społecznego funkcjonowania K i M. Cel ten był realizowany poprzez prelekcję w formie
aktywnych warsztatów. Według M. Doroby (artykuł na stronie 67) „Przyrost wiedzy
i znajomości zagadnień z zakresu GM - bez względu na płeć - w efekcie zrealizowanych
prelekcji okazał się być wysoce satysfakcjonujący i dotyczył 100% uczestniczek i uczestników”, potwierdza to samoocena uczestników i uczestniczek (wykres 5)
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Wykres 5. Samoocena wiedzy i umiejętności z zakresu Gender Mainstreaming uczestników
i uczestniczek projektu przed i po praktykach
5,00

4,00
3,59

3,82

3,79

3,72
3,27

3,64

3,20

3,00

2,07

2,00

1,00
umiejętność uwzględniania
w procesie dydaktycznym
indywidualnego potencjału
uczennic i uczniów

umiejętność
przełamywania stereotypów
płci w procesie nauczania

przed

wiedza na temat
stereotypów płci
funkcjonujących
w szkołach

wiedza z zakresu
gender mainstreaming

po

Źródło: Badania własne n=90.
Jedynie 3 z 90 osób stwierdziło kategorycznie, że nie ma ochoty uczestniczyć
w dalszym doskonaleniu zawodowym. Nauczyciele i nauczycielki biorący udział w projekcie
szukają nowych możliwości uczestniczenia w praktykach. Twierdzą wszyscy, że takie formy
doskonalenia powinny być na stałe wpisane w kalendarz nauczyciela. Zwracają też uwagę
na fakt, że władze oświatowe nie informują ich o nowych możliwościach doskonalenia.
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4. Ocena poszczególnych aspektów projektu
Wykres 6. Ocena poszczególnych aspektów projektu
Poziom zadowolenia
z uzyskanego wsparcia.

4,43

Ogólna ocena projektu.

4,39

Informacyjna wartość
strony internetowej projektu.

4,62

Dostępność informacji
o terminach i miejscach.

4,31

Możliwość uzyskania informacji
od organizatorów.

4,40

Organizacja praktyk zagranicznych.

4,26

Warunki zakwaterowania.

4,57

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

Źródło: badania własne.
W ramach monitoringu poproszono nauczycieli i nauczycielki o ocenę projektu jako
całości (w tym pracę biura). Generalnie, średnio projekt został oceniony pozytywnie i zasłużył
na notę dobry z plusem. Najwyżej oceniono wartość strony internetowej projektu, najniżej
- organizację praktyk zagranicznych. Wszystkie oceniane aspekty są ocenione powyżej
4 punktów w skali pięciopunktowej.
5. Podsumowanie i wnioski
Powyżej zaprezentowane dane skłaniają do sformułowania wątpliwości: Czy było warto
realizować projekt? Czy warto było w nim uczestniczyć? Czy projekt umożliwił uczenie się
nauczycielek i nauczycieli poprzez praktyki? Biorąc pod uwagę słowa jednego z uczestników
„Wszystkie doświadczenia, dają jakąś naukę” - nie sposób nie docenić edukacyjnej wartości
opisywanego przedsięwzięcia.
Oprócz obiektywnych wskaźników związanych ze wzrostem wiedzy/ umiejętności/
doświadczenia zawodowego i dydaktycznego opisanych przez ekspertów w niniejszym
rozdziale i ocenionych przez samych uczestników w ankietach (przedstawionych w niniejszej
publikacji) ważne są również wartości dodane. Po pierwsze jak stwierdzili nauczyciele udział
w zagranicznych praktykach wpłynął na wzrost ich autorytetu wśród uczniów:
„My sobie chyba większy autorytet wyrobiliśmy przez to, bo pokazując chociażby zdjęcia jak
ja robię gnocci i ja naprawdę to robię, ja wiem jak to zrobić i ja im tłumacze jak to powinno
być… Myślę, że po prostu urosnęliśmy w oczach dzieciaków”
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„to jest takie budowanie zaufania, bo jeżeli faktycznie się powie, że byłam, widziałam,
robiłam i smakowałam i wam polecam, żebyście się nie ograniczali”
„Mamy szersze spojrzenie na wszystko. Zmienił się na pewno. Na przykład zaczęłam się
uczyć włoskiego. Tak jakby drążę te tematy. Liznęłam trochę włoskich rzeczy, ale jeszcze
bardziej się w to wgryzam. Kontakty z Włochami w Polsce, dalej nad tym pracuję. Zdobyłam
coś na projekcie i dalej to pogłębiam”
„I nawet są dumni, że mają takie nauczycielki. Że my to nie samo guru, ale też się
dokształcamy, że dla nich to robimy”
„Mamy większy autorytet. Sami się dowartościowaliśmy też. Nawet przez spotkania
i kontakt. My np. byliśmy z () dzieci widzą zdjęcia, że się z nim było na takim wyjeździe
razem wspólnie się gotowało to też wzrasta nasza ranga tak jak było po Schelerze i dzieci:
uuuu razem z nim pracowałaś. Tak, tak. Bo ja pracuje w szkole dla nie słyszących to czasem
te relacje są inne, ale też bardzo wzrasta ta nasza ranga, że nie jesteśmy zwykłym nauczycielem tylko po szkole, ale takim który gotował z mistrzami jakimiś razem i uczy się od tych
najlepszych”
„Młodzież bardzo lubi mieć do czynienia z kadrą doświadczoną, a nie z teoretykami. Nie
lubią wiedzy podręcznikowej tylko nabytą przez doświadczenie, jest to bardzo cenne.
Jednak nauczyciel powinien mieć wiedzę praktyczną, dlatego każda forma kształcenia
nauczyciela jest dobra”
Po drugie nauczyciele i nauczycielki na własnej skórze poznali słabe i mocne strony
gastronomii naszych europejskich sąsiadów. My w Polsce też powinniśmy się szczycić
naszą kulturą, kuchnią, produktami regionalnymi. Tymczasem na ulicy w każdym większym
mieście znajdziemy kuchnię włoską, kebab… a nie zobaczymy naszej polskiej kuchni.
„Ja już to powiedziałam, że organizację pracy. Poznanie produktów regionalnych, na których
możemy wzorować Polskę”
Nasuwa się też kilka pytań, rekomendacji i propozycji.
A. Czy każdy nauczyciel/nauczycielka powinien mieć możliwość odbywania praktyki
zagranicznej?
Zdaniem ewaluatora na zagraniczne praktyki powinni być kierowani przede wszystkim
nauczyciele spełniający kilka podstawowych wymagań:
• znajomość podstawowego międzynarodowego słownictwa kuchni europejskiej
• dobra znajomość podstawowych technik i technologii kulinarnych/obsługi konsumenta
• podstawowa znajomość języka angielskiego lub języka ojczystego kraju, w którym realizowana ma być praktyka
Bardzo ułatwi to realizację celów doskonalenia, zwiększy ich efektywność merytoryczną
i zoptymalizuje relację nakład/rezultat szczególnie w obecnie niekorzystnej sytuacji finansowej Europy.
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B. Jak wybierać wykonawców zagranicznych praktyk?
Niestety hołubiona w Polsce „procedura przetargowa” nie sprawdziła się już w wielu
dziedzinach gospodarki. Mimo utworzonych wspólnie z przedstawicielami szkół zawodowych i przedsiębiorcami branży HoReCA w czasie konferencji wymaganiami w stosunku
do wykonawców praktyk szczególnie pilotażowe wdrożenie programu praktyk w Niemczech nie było całkowicie udane. Najłatwiej byłoby systemowo odejść od „procedury
przetargowej” i tak jak w niektórych krajach wybierać tylko sprawdzonych wykonawców.
W ramach polskich warunków należy (można) tylko wprowadzić dodatkowe sposoby weryfikacji potencjalnych wykonawców.
Oto propozycja przedstawiona przez jednego z uczestników:
„Bardziej to kontrolować. ... albo zaostrzyć po prostu warunki, albo dać takie wymogi
warunków przetargowych, żeby od razu wiadomo. Wyeliminować, wyeliminować
najsłabsze ogniwo”
Również zdaniem ewaluatora oprócz rekomendacji i wymagań wpisanych w pierwotnym programie praktyk należało by wprowadzić dodatkowe.
Pierwotnie program praktyk zakładał następujące wymagania:
Wymagania dla przedsiębiorstw organizujących praktykę:
• Doświadczenie w organizacji międzynarodowych projektów szkoleniowych dla przedstawicieli branży HoReCa;
• Posiadanie co najmniej 2 rekomendacji od organizacji branżowych w środowisku
HoReCa;
• Posiadanie kontaktów z organizacjami szkoleniowymi w co najmniej 1 kraju, w którym
przedmiotem działalności jest organizacja praktyk zagranicznych;
• Przynależność do międzynarodowych organizacji branżowych skupiających przedstawicieli branży HoReCa.
Na podstawie wyników badania Ewaluator proponuje dopisać dodatkowe wymagania
dla oferentów - potencjalnych wykonawców zagranicznych praktyk na etapie zapytania
ofertowego takie jak:
• Przedstawienie przez potencjalnych wykonawców pisemnego zobowiązania wybranych
opiekunów praktyk do realizacji opracowanego programu praktyk
• Przedstawienie przez potencjalnych wykonawców pisemnej zgody osób reprezentujących
przyjmujące przedsiębiorstwa branży HoReCa wraz z pisemnym oświadczeniem
o możliwości zrealizowania praktyki i zobowiązaniem do realizacji praktyki według
ustalonego scenariusza
• Wprowadzenie instrumentu akredytywy lub/i weksli w czasie realizacji umowy
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C. Czy polskie nauczycielki i nauczyciele zawodów gastronomicznych potrzebują
(oczekują) szkolenia czy praktyki?
Przedstawione „case study” praktyk realizowanych w Serramazzoni we Włoszech
oraz Praktyk w Bawarii w Niemczech pokazują dobitnie, że nauczyciele potrzebują i oczekują
części programu doskonalenia w formie szkoleń. Mówili także o tym pozostali nauczyciele
i nauczycielki
„A może właśnie praktyki powinny być podzielone, może powinno być tak, że tydzień
warsztatów z ekspertami wprowadzającymi nas w tajniki, sztuczne uczenie a potem tydzień
rzeczywistych praktyk”
Należy zastanowić się mocno nad tą propozycją z kilku powodów:
• nauczyciele i nauczycielki nie są przygotowani merytorycznie, kulturowo i mentalnie do
bezpośredniego włączenia się w wir pracy w zagranicznej restauracji czy hotelu
• jak pokazały badania, dwutygodniowa praktyka w kuchni może być zbyt ciężkim
wysiłkiem fizycznym dla niektórych nauczycieli i nauczycielek (szczególnie starszych)
prowadzących na co dzień raczej siedzący tryb pracy
• w przypadku nauczycieli o niewielkim doświadczeniu praktycznym pokazanie technik kulinarnych i kelnerskich i ich ćwiczenie przyniesie większe efekty niż praktyka
w działającym zakładzie (gdzie szef często nie znajduje wystarczającej ilości czasu)
D. Czy program praktyk został prawidłowo skonstruowany?
Odgórne narzucenie programu praktyk (ilości dni/godzin) przedsiębiorstwom gastronomicznym nie jest do końca możliwe. Każdy kraj/region/miasteczko/przedsiębiorstwo
posiada swoje specyficzne cechy kuchni/kultury/zwyczajów/sposobów pracy. Jak słusznie
zauważyła jedna z uczestniczek projektu:
„Dobrze by było skonsultować się z restauracją i napisać program pod to, co mogą
zaproponować a nie o co my tutaj w Polsce byśmy chcieli”
Ewaluator rekomenduje zatem pozostawienie w projekcie wszystkich umieszczonych
tam zagadnień (nie były one przedmiotem krytyki w czasie ewaluacji), ale pozostawienie dla
realizatora praktyk decyzji, ile czasu będzie potrzebował na zrealizowanie danego zagadnienia i wprowadzenia ewentualnie jedynie widełek czasowych.
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