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NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

1

Wstęp

D

okumenty i zalecenia instytucji unijnych, jak również

leżeć do grupy docelowej, ale wcześniej jego uprawnienia są

innych podmiotów o zasięgu międzynarodowym, wska-

weryfikowane w procesie rejestracji. Jednakże odsetek osób

zują na to, jak dużą wagę przywiązuje się obecnie do

w różnych branżach korzystających w sposób bezrefleksyjny

transformacji w kierunku społeczeństwa wiedzy. Ma to klu-

z materiałów umieszczonych w Internecie i powielających za-

czowe znaczenie dla ekono-

warte tam błędy jest wciąż duży.

mii, która w coraz większym

Kształcenie stało się
podstawą nowoczesnej
gospodarki. Zwiększona
mobilność pracowników,
a także zmieniające
się uwarunkowania
rynku pracy wymagają
poszukiwania takich form
dla edukacji, które będą
zwiększały jej przejrzystość,
porównywalność, przy
jednoczesnym umożliwieniu
podnoszenia kwalifikacji
pracowników.

stopniu bazuje na informacji

To, co miało być rozwiązaniem, zaczyna być więc też proble-

oraz zastosowaniach i możli-

mem. Szukając np. informacji na temat przepisów BHP moż-

wościach technologii.

na znaleźć dziesiątki stron i opracowań na ten temat. Wiele
z nich to fora wymiany doświadczeń. Osoba, która dopiero

Rozwój technologii przyczy-

nabywa wiedzę, może poczuć się oszołomiona. Aby przebrnąć

nił się m.in. do zwiększenia

przez tę masę informacji i wyłowić takie, które są rzeczywi-

dostępności wiedzy. Jedno-

ście wartościowe, aktualne i trafne potrzeba wielu godzin,

cześnie stworzył nowe zagro-

a nawet dni.

żenia. Chaos informacyjny,
przeładowanie treścią, pro-

Jednakże dyskusja o tym, czy włączać technologie informa-

blem z określeniem trafności

cyjno-komunikacyjne w proces edukacji, wydaje się być za-

i prawdziwości dostępnych

kończona. Pozostaje pytanie: w jakim zakresie i skali z nich

przez Internet zasobów to

korzystać? Można wręcz powiedzieć, że formalne, pozaformal-

tylko niektóre tego objawy.

ne i nieformalne formy kształcenia, dzięki m.in. technologii,

Obecnie właściwie każdy może

zaczęły się przenikać nawzajem, dając podwalinę dla Life Long

stać się autorem materiałów

Learning.

dostępnych dla użytkowników
sieci. Powstaje coraz więcej

Life Long Learning, nazywane również kształceniem usta-

treści, przy czym nie wiąże

wicznym lub uczeniem się przez całe życie, definiowane

się to z poprawą ich jakości

jest jako "wszelkie formy aktywności związane z uczeniem

i sposobów weryfikacji. Część

się, podejmowane w ciągu życia, mające na celu zwiększe-

środowisk tworzy własne, za-

nie wiedzy, umiejętności i kompetencji, z perspektywy życia

mknięte przestrzenie. Publiko-

osobistego, obywatelskiego, społecznego i zawodowego2.”

wane w nich informacje są dokładnie sprawdzane i weryfikowa-

Takie podejście do uczenia się stawia nowe wymagania przed

ne. Dotyczy to najczęściej branż o wysokim stopniu specjalizacji,

podmiotami, których aktywność skupia się wokół edukacji

takich jak np. medycyna, motoryzacja, prawo. Dostęp do tych

dla dorosłych. Nowe technologie informacyjne odgrywają

materiałów, zazwyczaj jest ograniczony. Użytkownik musi na-

w nich istotną rolę.

P atrz: Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Chalanges for Developing Countries, World Bank, Washington 2002, www1.worldbank.org/education/, Information and
Communication Technology in Education. A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development, Paris 2002, Commission of the European Communities, A Memorandum on
Lifelong Learning, SEC (2000) 1832; eLearning – designing tomorrow’s education, SEC (2000) Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, COM (2001)
2
Commission of the European Communities, A Memorandum on Lifelong Learning, Bruksela 2000
1
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I C H G Ł Ó W N Y P OTE N CJ AŁ D L A KS Z TAŁ C E N I A

wymianę doświadczeń, uzyskanie nowej perspektywy dla

U S TAW I C Z N E G O M O Ż N A O KR E ŚL I Ć

uczenia się, pogłębienie wątków, które w pierwotnych tre-

W K L I K U P U N K TA C H 3:

ściach zostały jedynie zarysowane. Dzięki temu zamieszczone na platformach zasoby mogą być dostosowywane
do oczekiwań i potrzeb osób kształcących się.

 Możliwość elastycznego doboru czasu i miejsca, w któ-

 Możliwość budowania rożnych typów interakcji z prowa-

rym odbywa się nauka (ang. any time and anywhere).

dzącymi i innymi uczestnikami procesu edukacyjnego.

Dla osób pracujących zawodowo jest to jedna z kluczo-

Komunikacja może odbywać się zarówno w formie syn-

wych zalet kształcenia z wykorzystaniem nowych tech-

chronicznej, asynchronicznej jak i mieszanej. Pozwala to

nologii informacyjnych. Pozwala ona na podjęcie nauki

na przeorganizowanie uczenia się w zależności od potrzeb

niezależnie od godzin pracy placówek i instytucji eduka-

i wymagań uczestników, a także wymogów związanych

cyjnych i dopasowanie czasu uczenia się do indywidual-

z przyjętą przez autora kursu, koncepcją uczenia się.

nych potrzeb.
 Możliwość elastycznego doboru treści i zakresu naucza-

Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Potencjał leżący w ICT

nia. Ten element jest istotny ze względu na indywiduali-

powoduje, że staje się ona głównym nośnikiem dla różnorod-

zację procesu uczenia się. Osoba, która chce podnieść

nych form uczenia się przez całe życie. Modele uczenia się

swoją wiedzę i kompetencje, może w dowolny sposób

poprzez technologie wciąż się rozwijają. Powstaje też coraz

dobierać obszary kształcenia. Trzeba jednak pamiętać

więcej ciekawych i nietypowych podejść wykorzystujących

o ograniczeniach wynikających z samej struktury treści.

potencjał zarówno ICT, jak i urządzeń, z których korzystamy do

 Komunikacja z innymi osobami kształcącymi się i we-

przetwarzania zawartych w Internecie treści.

ryfikacja materiałów z autorami treści. Umożliwia ona

6

W poniższym materiale, będącym wstępem do modelu
nowoczesnych, elastycznych ścieżek uczenia się
w branży HoReCa, przedstawione zostały zarówno
tradycyjne modele uczenia się, jak i współczesne
metody, korzystające z wpływów nowych technologii.
Stanowią one punkt wyjścia do dalszych rozważań,
a także wskazują, do czego autorzy odnosili się
budując rozwiązania dla tej branży.

3

Ven Weert, M. Kendall, Lifelong Learning in the Digital Age, Kluwer Academic, Boston 2005
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Modele uczenia się
przez całe życie

1

        

Powiedz mi, to zapomnę.
Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.
BENJAMIN FRANKLIN

C

ałość naszej cywilizacji, jej rozwój i generowany przez to

się poprzez proces uczenia (samą ewolucję możemy przecież

postęp, zarówno technologiczny, jak i społeczny, opiera

śmiało uznać jako jego najbardziej rozległą w czasie formę,

się na jednej fundamentalnej zdolności, którą człowiek

która przekraczając doświadczenia poszczególnych jednostek

opanował na najwyższym poziomie spośród wszystkich zna-

staje się biologicznie przekazywaną wiedzą całego gatunku).

nych nam istot. Zdolność tę nazywamy: uczeniem się. Słowa

U większości rozwiniętych gatunków, proces uczenia się jest

Benjamina Franklina, wybitnego naukowca i amerykańskiego

połączeniem wysiłku samego uczącego się ze wsparciem in-

męża stanu, doskonale oddają naturę fenomenu, jakim jest

nych osobników, którymi zazwyczaj są jego rodzice. Pokazują

zdolność ludzi do powtarzalnego, międzypokoleniowego prze-

oni swojemu potomstwu pewne wzorce działania w określo-

kazywania sobie wiedzy.

nych sytuacjach. W wypadku zwierząt jest to jednak edukacja
nastawiona tylko na jeden aspekt – przetrwanie. Co więcej,

2.1     Czym jest uczenie się?

P

rodzice przekazują swojemu potomstwu tylko i wyłącznie tę
wiedzę, którą sami posiadają lub którą posiadają inne osobniki tego gatunku. Człowiek osiągnął w tym zakresie wyjątkowe

odstawą naszych rozważań musi być sformułowanie

wyniki. Potrafimy nie tylko uczyć się procesów nakierowanych

definicji, która będzie kluczem do zgłębienia istoty tego

na nasze przetrwanie ale stworzyliśmy nauki poświęcone

niezwykłego procesu. Przyjmuje się, że uczenie się to

abstrakcjom. Część z nich stała się elementem składowym

„psychologiczna modyfikacja zachowania się jednostki w wyni-

rozwoju naszej cywilizacji, które - parafrazując słowa Learns'a

ku jej dotychczasowych doświadczeń. W zależności od udziału

Armstronga - okazały się„ małymi krokami dla człowieka,

świadomości i myślenia w procesie uczenia się, nastawienia

a wielkimi dla ludzkości”.

na określony cel, warunków i form, w jakich ono przebiega itp.,
wyróżnia się rozmaite typy uczenia się: zamierzone i mimo-

2.1.1 Powstanie edukacji

wolne, mechaniczne (pamięciowe, metodą wielokrotnego powtarzania) i ze zrozumieniem, przez rozwiązywanie problemów

Drugim ważnym aspektem procesu uczenia się człowieka jest

i przez naśladownictwo.” 4

organizacja i specjalizacja. Wraz z rozwojem społecznym i kulturowym, połączonym z ogromnym wzrostem wiedzy ludzko-

Wiemy, że nie tylko człowiek, ale każda żywa istota rozwija

4

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/uczenie-sie;3990767.html

ści jako gatunku (postępującym w ostatnim czasie w tempie

7
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geometrycznym), ludzie poddali naturalny proces uczenia się

Ta ostatnia forma zachowania interesuje nas oczywiście

pewnym ramom formalnym, tworząc w ten sposób to, co na-

najbardziej, gdyż dotyka tego, co uznajemy za przedmiot

zywamy dziś edukacją. Z czasem nastąpiło wyspecjalizowanie

procesów edukacyjnych i uczenia się w rozumieniu procesu

się części społeczeństwa do roli nauczycieli, ustalono pewne

społecznego. Dla człowieka bowiem proces uczenia się ma

kanony wiedzy, które powinien przyswoić każdy człowiek ży-

wyjątkową specyfikę - jest nią właśnie aspekt społeczny. Żyje-

jący w danej grupie społecznej, a także ścieżki edukacyjne

my i dorastamy w społeczności, która wpływa zarówno na zdo-

dla tych lepiej przygotowanych i bardziej zainteresowanych

bywanie przez nas podstawowych umiejętności, niezbędnych

pogłębianiem danego zagadnienia. Zmiany te rozpoczęły się

do przetrwania (w sposób podobny do tego, który obserwu-

już w starożytności, osiągając w wieku XVIII znany nam współ-

jemy u zwierząt), jak i umiejętności społecznych (dotyczących

cześnie obraz i stając się fundamentem żywiołowego rozwo-

zachowania, sposobów postępowania wobec innych i wraz

ju wiedzy, jaką ludzkość dziś dysponuje. Dzięki osiągnięciom

z innymi), a także całego zorganizowanego i sformalizowane-

technologicznym ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadzili-

go procesu edukacyjnego, służącego rozwojowi nas samych

śmy do tak szybkiego rozwoju wiedzy, że nie tylko nie jest ona

i naszej cywilizacji.

możliwa do przyswojenia przez jedną osobę, ale jest ona dla
niej nawet trudna do wyobrażenia.

Uczymy się poprzez obserwowanie innych ludzi, poprzez
współżycie z nimi i wzajemne na siebie oddziaływanie. Pro-

2.1.2 Wymiary edukacji

ces ten zaczyna się już w chwili pierwszego płaczu, kiedy
dostrzegamy, że jego skutkiem jest otrzymanie pożywienia.

8

Uczenie się ma wiele płaszczyzn, na których możemy je ana-

Proces obserwacji kontynuujemy aż do końca życia. W okresie

lizować. Jak podano w definicji, jest to proces psychologiczny

dorastania intensyfikacja interakcji społecznych przyśpiesza

zachodzący wewnątrz naszego umysłu, który w wyniku określo-

tempo uczenia się. Na tej płaszczyźnie człowiek łączy zarówno

nych działań przyswaja i archiwizuje pewne informacje, a potem

działania wynikające z własnych obserwacji (jeśli zrobię A, to

poddaje je analizie przetwarzając w nowe pojęcia, wiadomości

on zrobi B), jak i te, które są mu przekazywane przez innych

i umiejętności. Sam proces psychologiczny jest dla nas niedo-

członków społeczeństwa w ramach zinstytucjonalizowanego

strzegalny – widzimy zaś i rejestrujemy jego efekty. Na czym za-

procesu edukacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tego,

tem polega uczenie się? Na zmianie zachowania. Pod wpływem

co nazywamy procesem wychowawczym.

procesu uczenia się nabywamy wiedzę i umiejętności, które pozwalają na lepsze dostosowanie naszych działań do zamierzo-

2.1.3 Wychowywanie

nych przez nas celów. Dotyczy to zarówno zaspokajania potrzeb
podstawowych takich jak głód czy sen, jak i tych najbardziej

Z uczeniem się związany jest nieodłącznie drugi proces, czyli

skomplikowanych – jak podróże międzyplanetarne.

nauczenie. Człowiek zinstytucjonalizował proces uczenia się
dzięki wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli i formalizacji.

J O S E P H A LT M A N Z A R Y S O W A Ł A T R Z Y G R U P Y
TA KI E G O Z AC H O WA N I A , A W ŁAŚ C I W I E TR Z Y F O R M Y

Poprzez nauczanie rozumiemy więc właśnie organizowanie
i bezpośrednie kierowanie procesem uczenia się.

PR O GR A M O WA N I A N E R W O W E G O , P OJ AW I AJ ĄC E SI Ę
W PROCESIE UCZENIA SIĘ:

W takim rozumieniu proces ten był przez setki lat postrzegany
jako coś, czemu poddajemy dzieci i młodzież w celu dostosowania ich poziomu wiedzy i umiejętności do stopnia przydat-

5

 Zachowania o sztywnym programie morfogenetycznym,

nego całemu społeczeństwu. Ten sam cel przyświeca edukacji

które nie ulegają żadnym modyfikacjom pod wpływem

osób dorosłych, które dzięki procesowi edukacji mogą uczyć

nowych doświadczeń (oddychanie, praca serca, itp.).

się zawodu i podnosić kompetencje na każdym etapie ich za-

 Zachowania o dającym się modyfikować programie epi-

wodowej aktywności. W związku z obserwowanymi zmianami

genetycznym, zawierającym znaczne komponenty wro-

demograficznymi, ludzie wykazują się aktywnością zawodową

dzone, do których realizacji niezbędny jest pewien udział

przez coraz dłuższy okres swojego życia, coraz częściej aż do

doświadczenia (zachowania instynktowne, takie jak np.

późnej starości. Wraz z rozwojem technologicznym, pojawił

zaloty u ptaków, czy różne formy zachowania związanego

się szereg nowych technik edukacyjnych, które umożliwiają

z poszukiwaniem pożywienia czy obrony terytorium).

edukowanie na każdym etapie życia. Coraz częściej dostrzega

 Zachowania programowane przez uczenie się w kontakcie

się potrzebę skierowania zinstytucjonalizowanej formy eduka-

ze środowiskiem – są to formy zachowania kształtującego

cji do ludzi w każdej grupie wiekowej. Wymaga to oczywiście

się w wyniku indywidualnych doświadczeń.5

dostosowania systemu nauczania do potrzeb różnych grup

Tomaszewski T., Kurcz I, (1995), Pamięć, uczenie się, język, PWN, Warszawa.
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wiekowych, ale dzięki wspomnianemu rozwojowi technolo-

ku elementów, które stosujemy w procesie uczenia dziecka

gicznemu mamy możliwość wpływania na proces uczenia się

– tresury, komendy, nadmiernej kontroli czy anonimowości.

poszczególnych osób w sposób niedostępny jeszcze sto lat

Kolejnym ważnym aspektem w podejściu do edukacji jest

temu. Co więcej, rozwój ten wymusza coraz większą indywi-

zdolność do tzw. samodiagnozy (uświadomienie sobie swoich

dualizację uczenia się – coraz mniejsze jest zapotrzebowanie

potrzeb umysłowych, ich zakresu i hierarchii). Człowiek doro-

na masowe kształcenie tysięcy jednakowo wykwalifikowanych

sły może stosować inne bodźce w procesie edukacyjnym niż

specjalistów, a coraz większe na pracowników dostosowanych

dziecko. Potrafi sam się motywować do osiągania celów po-

do potrzeb danej firmy i konkretnego stanowiska pracy. Tym

przez autodoping, posiada zdolność do planowania własnych

właśnie zmianom w procesie uczenia się, a w szczególności

prac, a także dużo łatwiej niż dziecko współpracuje z innymi

modelom funkcjonowania procesu uczenia się przez całe

przy rozwiązywaniu problemów.

życie (ang. Lifelong Learning "LLL”) będą poświęcone dalsze
rozważania.

2.2     Przegląd i analiza wybranych
trendów oraz koncepcji edukacyjnych
w Polsce i Europie

P

2.2.2 Refleksyjne uczenie się przez doświadczenie
(David Kolb)
Osoba dorosła posiada rozbudowany system narzędzi intelektualnych, z których powinna korzystać w procesie uczenia
się. Jednym z takich narzędzi jest aktywne używanie refleksji.
Towarzyszy nam ona w życiu codziennym jako część myśle-

roces uczenia się dzieci, w wielu aspektach różni się od

nia i uczenia się. Refleksja polega na aktywnym analizowaniu

przyswajania wiedzy przez człowieka dorosłego. Wynika

przeszłości w celu wyciągania wniosków na przyszłość – czyli

to z wielu czynników takich jak: różnice fizyczne, kwestie

zastanawiamy się, co się stało, co zrobiliśmy, jakie wydarzenia

psychologii, czy też wpływ już dotychczas zdobytego doświad-

miały miejsce, następnie analizujemy te informacje i na ich

czenia i nabytej wiedzy. Istotną rolę odgrywają również nasze

podstawie podejmujemy kolejne działania. Przykładem meto-

indywidualne możliwości poznawcze. Oczywiście możemy

dy edukacyjnej wykorzystującej refleksyjność ludzkiej natury

też wyróżnić cechy wspólne w uczeniu się dzieci i dorosłych.

jest model nauczania refleksyjnego Davida Kolba, jednego

W dalszej części naszych rozpatrywań przyjrzyjmy się dokład-

z głównych badaczy tego zagadnienia.

niej procesowi zdobywania wiedzy przez ludzi dorosłych, za
punt wyjścia stawiając sobie analizę podstawowych założeń

W swoich pracach Kolb opisuje czteroetapowy proces uczenia

andragogiki - nauki zajmującej się badaniem uczenia się ludzi

się, który można rozpocząć od dowolnego z czterech etapów.

dorosłych.

Do ukończenia procesu wymagane jest przejście wszystkich
czterech w odpowiedniej kolejności. Pierwszy krok to działa-

2.2.1 Andragogika Knowlesa

nie. Kiedy podejmujemy określone praktyczne działanie, zadajemy sobie pytanie co się stało, co zrobiliśmy. Kolejnym eta-

6

Podstawowe różnice w podejściu do nauki dorosłego człowie-

pem jest obserwacja i refleksja, wtedy oceniamy i analizujemy

ka sformułował Malcolm Knowles 6. W swoich pracach podkre-

nasze poprzednie działania. Pytamy siebie, co zaobserwowali-

śla on rolę edukacji ludzi dorosłych we współczesnym świecie.

śmy. W wyniku analizy zyskujemy odpowiedzi na nasze pytania.

Jest ona według niego kluczowym zagadnieniem społecznym

Na tym etapie ważna jest dyskusja, współpraca z mentorem,

wynikającym z szybkości zmian zachodzących w otaczającej

kolegą, ekspertem – możemy też prowadzić dziennik z naszych

nas rzeczywistości. Jeżeli nie chcemy pozostać w tyle za po-

obserwacji lub prowadzić obserwacje wzajemne z partnerem.

stępem, zmianami technologicznymi, kulturowymi, politycz-

Następny etap to abstrakcyjne konceptualizacje. Polega on na

nymi czy społecznymi musimy uczyć się całe życie. Aby było

stworzeniu pewnych ogólnych koncepcji wynikających z na-

to jak najbardziej efektywne, należy jednak według Knowlesa

szych działań, które mogą być aktualizowane wraz z kolejnymi

opracować odrębną metodykę nauczania, wynikającą z posia-

doświadczeniami. Analizując to co zaszło i jakie płyną z tego

dania przez dorosłego człowieka szeregu cech, których nie

doświadczenia, zastanawiamy się nad tym, czy postąpilibyśmy

posiada dziecko. Podstawową różnicą jest bowiem posiadanie

podobnie w przyszłości. Łączymy tu doświadczenie, analizę

przez osobę dorosłą świadomości własnego ”ja”, której braku-

i wiedzę naukową. Odpowiadamy sobie na pytania, jak wy-

je dziecku. Polega ona nie tylko na posiadaniu świadomej woli,

tłumaczyć to, co zaobserwowałem i co to dla mnie oznacza,

ale i umiejętności refleksji nad własnym życiem. Dlatego też

jakie zasady przyswoiłem. Ostatnim etapem jest aktywne

proces nauki musi uwzględniać samodzielność i niezależność

eksperymentowanie. W jego trakcie testujemy świeże teorie i

osoby dorosłej. Knowles postuluje wyeliminowanie z niego kil-

koncepcje w praktyce, próbujemy tego, czego się nauczyliśmy.

Frąckowiak A., Ustawiczne samokształcenie, E-mentor nr 5(12)/2005, Warszawa
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W ten sposób płynnie zamykamy cykl powracając do pierw-

poprzez obserwację i interakcję z naszymi rodzicami oraz

szego etapu - zastanawiamy się, jak można wykorzystywać

otoczeniem przyswajamy sobie pewne poglądy, uprzedzenia,

wiedzę, którą uzyskaliśmy, do czego może się przydać i co

sposoby postępowania w określonych sytuacjach, by z czasem

można zrobić inaczej. Wyciągane wnioski odnoszą się do sku-

dodać do tego kształcenie formalne.

teczności wprowadzanych zmian. Zaczynamy nowy cykl wprowadzając praktycznie nabytą wiedzę do nowych aktywności 7.

Mezirow określa uczenie się jako proces posługiwania się
przez każdego z nas posiadanymi znaczeniami do kierowania

2.2.3 Transformatywne uczenie się (Jack Mezirow)

myśleniem, działaniem lub odczuwaniem tego co aktualnie
doświadczamy. Polega ono, według niego, na wykorzystywa-

Kolejną ważną teorią wartą wspomnienia przy omawianiu ucze-

niu do interpretowania nowych zjawisk i doświadczeń posia-

nia się osób dorosłych jest tzw. teoria uczenia się transforma-

danych i rozumianych już przez nasz umysł znaczeń. Uczenie

tywnego. Według tej teorii autorstwa Jacka Mezirowa, kluczowy

się jest więc wykorzystywaniem posiadanej wiedzy do inter-

jest specyficzny dla człowieka dorosłego proces uczenia się

pretowania odbieranych dzięki zmysłom spostrzeżeń, usta-

prowadzący do głębokiej przemiany w sposobie, w jaki postrze-

lania planów działania i formułowania opinii. W uczeniu się

ga on i interpretuje siebie i świat oraz dokonuje zmian otacza-

dorosłych kluczowe są według niego krytyczna samorefleksja

jącej go rzeczywistości. Posługując się terminologią stosowaną

i umiejętność dialogu prowadzącego do uzmysłowienia sobie

przez Mezirowa można powiedzieć, że istotą teorii uczenia się

sprzeczności w sądach i pojęciach. Dzięki temu jesteśmy jako

transformatywnego jest transformacja w indywidualnej ramie

ludzie zdolni do uczenia się transformatywnego, które polega

(układzie) odniesienia (frame of reference), prowadząca do

na umiejętności transformacji ram odniesienia sprawiających

wyzwolenia się człowieka z bezrefleksyjnego posługiwania się

problem tak aby stały się one bardziej pojemne, różnicujące,

w interpretowaniu swojego doświadczenia utrwalonymi, dys-

otwarte i refleksyjne. Wiąże się więc to z niedoskonałością do-

funkcyjnymi schematami nadawania znaczeń8.

tychczasowej ramy odniesienia i wynikającą stąd potrzebą jej
zmiany. Pojawia się natomiast, gdy dotychczasowe ramy nie

10

Kluczowym elementem tej koncepcji, jest doświadczenie,

wystarczają, nie pozwalają na pełne i właściwe interpretowa-

które zdobywamy w naszych kontaktach z otaczającym nas

nie doświadczeń, co prowadzi do poczucia dyskomfortu, dez-

światem, a także proces interpretacji tego doświadczenia.

orientacji i poczucia zagubienia. To zaś może być początkiem

Proces ten jest niezwykle ważny dla człowieka, gdyż to, jak

krytycznej refleksji nad przesłankami, na których opieramy

interpretujemy otaczający nas świat decyduje o naszych dzia-

mentalne nawyki i punkty widzenia. Efektem tego może być

łaniach, ich skuteczności, nadziejach i zadowoleniu z życia. In-

zmiana dotychczasowej ramy odniesienia, tzw. przeramowa-

terpretowanie napływających do nas z zewnątrz doświadczeń

nie (reframing). Składa się ono z trzech etapów: 1. Krytycznej

polega na nadawaniu im znaczenia. Powoduje to wytworzenie

refleksji nad naszymi założeniami. 2. Dyskursu. 3. Podjęciu lub

w świadomości symbolicznego odzwierciedlenia postrzeganej

zaniechaniu działania. Przeramowanie może mieć charakter

przez nas rzeczywistości. Proces ten angażuje myślenie, per-

obiektywny (gdy poddajemy refleksji działania innych osób np.

cepcję i pamięć.

czytając książkę), lub subiektywny (gdy dokonujemy samoanalizy własnych działań).

Całość procesu odbywa się przy użyciu ramy odniesienia, będącej konstrukcją naszych założeń i oczekiwań, przez którą

2.2.4 Samosterowne uczenie się /samokształcenie

filtrujemy nasze wrażenia zmysłowe. Rama odniesienia składa

(self-directed learning) (Tough, Candy)

się z wymiaru poznawczego, motywacyjnego i emocjonalnego.

7
8

Określa i kształtuje nasze postrzeganie, poznanie, odczucia

Ważnym etapem w badaniach nad uczeniem się osób doro-

i motywację, tworząc predyspozycję odnośnie naszych celów,

słych jest koncepcja samokształcenia. Powstała na początku

oczekiwań i zamiarów. Rama odniesienia to zwarta całość,

lat osiemdziesiątych, a za jej twórcę uważa się Tougha. Zwrócił

składająca się z wytworzonych uprzednio: skojarzeń, pojęć,

on uwagę, że ludzie dorośli uczą się całe życie, nawet jeśli nie

wartości, emocji, uwarunkowanych reakcji. Kształtując po-

podejmują w tym celu określonych szkoleń czy kursów. Anga-

strzeganie, poznanie i odczuwanie, wyznacza kierunek działań.

żowanie się w różne formy uczenia i rozwijania własnej wiedzy

Jest to zatem konstrukcja w świadomości człowieka, ukształ-

jest więc dla człowieka czymś naturalnym. Jego prace opisują

towana w trakcie całego życia, która definiuje sposób, w jaki

zarówno zdolność do samokształcenia występującą u doro-

interpretujemy świat i doświadczenia; wpływa na to, jak my-

słego człowieka jak i przedstawiają sposoby organizowania

ślimy, doznajemy i działamy. Swoją ramę odniesienia każdy

takiego kształcenia w oparciu o rozwijanie naturalnego pędu

z nas tworzy indywidualnie od dnia swoich narodzin. Najpierw

do samokształcenia.

Perkowska-Klejman A., Modele refleksyjnego uczenia się, "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" Nr. 1/2013.
Pleskot-Makulska K., Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jacka Mezirowa, "Rocznik Andragogiczny" nr 2007.
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W dalszych badaniach nad tym zagadnieniem zauważono, że

to na lepsze kontrolowanie i planowanie własnego uczenia się.

uczenie się przez osobę dorosłą nie jest niczym niezwykłym a

Koncepcja ta znana jako uczenie się sztuki uczenia się, zaczę-

wręcz jest wpisane w pewne podejmowane przez nas role spo-

ła się żywiołowo rozwijać wraz z rozwojem koncepcji uczenia

łeczne i zadania jakie stawia przed nami życie. Jeśli tak zdefiniu-

się przez całe życie. Jej propagatorem był Robert Smith, który

jemy uczenie się, występuje ono nawet w grupach społecznych

podkreślał, jak dużo dorośli mogą zyskać na dobrej znajomo-

zazwyczaj uważanych za niechętne kształceniu zinstytucjona-

ści procesów poznawczych. Dlatego postulował pokazywanie

lizowanemu. Zauważono, że istnieje związek między uczeniem

im jak taka wiedza może się przydać w praktycznym życiu.

się a poczuciem własnej wartości, które dzięki niemu wzrasta,
podobnie jak poczucie satysfakcji czy zadowolenia z życia.
WYRÓŻNIŁ CZTERY GŁÓWNE RÓŻNICE

W swoich badaniach nad tym zagadnieniem Phillip Candy po-

W UCZENIU OSÓB DOROSŁYCH:

dzielił samokształcenie na cztery aspekty w dwóch sferach.
W sferze działań jest to autodydaktyka, czyli niezależne dążenie człowieka do uczenia się poza formalnymi instytucjami

 mają one inne podejście do edukacji, bo świadomie po-

oraz samokontrola, czyli zdolność oceny swoich postępów

dejmują decyzję o uczeniu się, stąd bardziej cenią związa-

i planowania wysiłków. W sferze cech osobowych wyróżnia

ny z nim wysiłek,

się szeroko rozumianą autonomię i umiejętność zarządzania

 posiadają one skumulowane przez życie doświadczenie,

własnym uczeniem się, przejawiającą się jako niezależność

które staje się podstawą do uczenia się nowej wiedzy

intelektualną i umiejętność wyznaczania sobie celów w nauce.

i umiejętności,
 w trakcie swojego życia natrafiają na różne zadania życio-

Badania teoretyczne pozwoliły na sformułowanie kilku ważnych wskazań praktycznych w zakresie kształcenia dorosłego

we, w których rozwiązywaniu edukacja może być bardzo
pomocna,

człowieka. Musimy pamiętać, że za aktywnością edukacyjną

 towarzyszą im napięcia emocjonalne, które mogą być

dorosłego stoi jakiś konkretny motyw. Dorośli są zdolni do

wynikiem wcześniejszych nieprzyjemnych doświadczeń

samokształcenia nawet jeśli w przeszłości nie byli poddawani

z edukacją, oraz niekomfortową sytuacją, w której są jed-

formalnej edukacji dorosłych. Należy respektować autono-

nocześnie niezależnymi dorosłymi i zależnymi uczniami.

mię dorosłego i wykorzystywać w jego nauce zdolność samokształcenia. Należy też pamiętać, że samokształcenie ma

Dlatego należy bardzo dobrze wykorzystywać osobistą moty-

pewne ograniczenia, słabiej nadaje się do przyswajania skom-

wację dorosłych i ich zdolność do przejęcia odpowiedzialności

plikowanej wiedzy o charakterze technicznym.

za swoją edukację. Organizując uczenie się osób dorosłych
powinno się zwracać uwagę nie tylko na przekazywanie okre-

2.2.5 Uczenie się technik uczenia 'Learning how to learn'
(Smith)

ślonej wiedzy i umiejętności, ale również na stworzenie przestrzeni do dyskusji i refleksji nad własnymi doświadczeniami.

Analiza procesu samokształcenia stała się podstawą do sfor-

Pozwala to osobom dorosłym na praktyczne wykorzystanie

mułowania założenia, że osoby dorosłe powinny być bardziej

własnej wiedzy w procesie uczenia się i wybranie sposobu

świadome tego, jak przebiega proces uczenia się. Pozwoli im

w jaki najlepiej, najskuteczniej i najchętniej sami się uczą.

2.3     Odmiany edukacji dorosłych
i modele pracy dydaktycznej

W

edukacji osób dorosłych możemy wyróżnić trzy

technologiczny, edukacja pozaformalna (pozaszkolna) to mo-

główne modele pracy dydaktycznej – technolo-

del humanistyczny, a edukacji nieformalnej (w życiu codzien-

giczny, humanistyczny i krytyczny. Oczywiście jest

nym) odpowiada model krytyczny9.

to najprostsza klasyfikacja oparta na analizie wielu różnych
kryteriów i modele te rzadko występują w sensie praktycznym

2.3.1 Model technologiczny

w takiej formie. Najczęściej mamy do czynienia z ich różny-

9

mi odmianami i mieszankami. Każdy z tych modeli możemy

Model technologiczny, odpowiada najważniejszym oczeki-

przyporządkować pewnemu obszarowi edukacji, w którym wy-

waniom cywilizacji przemysłowej. Opiera się na założeniu,

stępuje on najczęściej. Edukacja formalna (szkolna) to model

że centrum nauki jest technologia, będąca produktem nauk

Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, w: Przybylska E. (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń 2001, s. 284
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technicznych i przyrodniczych. Przy takim założeniu świat

a także przekazywanych treści. Wiedza przestaje być zbiorem

czy społeczeństwo możemy traktować jako pewne me-

praw, tez i teorii, które należy poznać a zmienia się w zbiór in-

chanizmy, tworzące złożoną całość, którą możemy poznać

formacji i praw użytecznych dla ucznia i niezbędnych dla jego

poprzez naukę praw i zasad nimi rządzących. Pozwala to

rozwoju. Ważnym elementem tego procesu jest dotychcza-

na ich rozwój, modernizację i dostosowanie do naszych po-

sowe doświadczenie życiowe ucznia. Nawet jego nienaukowe

trzeb. Edukacja dorosłych w takim modelu opiera się na za-

i nieprawdziwe elementy – stereotypy, uprzedzenia, fałszywa

łożeniu, że istnieje obiektywna ekspercka wiedza o świecie

wiedza mogą stać się punktem wyjścia do zadawania pytań,

i nawet dorośli jako jednostki subiektywne nie są w stanie jej

formułowania hipotez i wskazywania kierunków działania.

poznać bez pomocy nauczycieli-ekspertów. Zatem skuteczne

Nauczyciel z pozycji eksperta przechodzi na pozycję dorad-

uczenie się opiera się na przekazie nauczyciel-uczeń, gdzie

cy, konsultanta – nie narzuca określonej wiedzy, ale wska-

uczeń jest niekompetentny i bierny w procesie uczenia do

zuje pewne kierunki, w których należy podążać. Jego celem

czasu poznania określonej wiedzy.

jest bardziej stworzenie możliwości dla poznania wiedzy niż
jej konkretne przekazanie. Wiąże się to oczywiście z pewnymi

W modelu tym operujemy obiektywną wiedzą przedstawianą

zagrożeniami, które mogą wynikać ze zbytniego przecenienia

w postacie praw, teorii i twierdzeń naukowych. Jest to źródło,

potencjału jednostki ludzkiej. Skutkiem może być zbyt duża

z którego czerpiemy treści procesu uczenia. Zadaniem na-

indywidualizacja procesu uczenia się i zbyt nieformalna kul-

uczyciela jest przekazanie uczniowi gotowej wiedzy oraz za-

tura pracy.

szczepienie w nim ustalonego obrazu świata. Wyniki procesu
mierzone są na podstawie odtwarzania wiedzy przekazywanej

2.3.3 Model krytyczny

w trakcie nauczania. Model ten najlepiej sprawdza się w ob-

12

szarach, w których edukacja dorosłych ma za zadanie nadro-

Model krytyczny stara się rozumieć wiedzę w sposób jak naj-

bienie zaległości i braków z formalnej edukacji z wcześniej-

szerszy. Wiedza nie jest magicznym skarbem dostępnym wą-

szego okresu życia i wyrównanie indywidualnych opóźnień

skiemu gronu wybrańców, którzy poświęcili swoje życie jej ba-

edukacyjnych. Związki tego modelu z cywilizacją przemysłową

daniu. Nie jest też czymś oderwanym od naszego codziennego

powodują jego organizację na ten właśnie wzór – edukacja

świata, odseparowanym od życia codziennego. Jest za to oparta

przypomina fabrykę, która masowo produkuje określony przez

na doświadczeniach życia codziennego. Dla zwolenników tego

specyfikację produkt. Ważne jest więc ekonomiczne podejście

modelu dwa poprzednie nie różnią się specjalnie od siebie.

do edukacji – ocenia się ją tak, jak dowolny proces produkcyj-

Jeden próbuje nas wtłoczyć w sztywne odgórne ramy świata

ny, czyli jako bilans kosztów i efektów. Należy przy tym starać

opartego na dominacji obiektywnej wiedzy, drugi jest tylko jego

się racjonalizować proces i osiągać najwyższą ekonomicznie

zindywidualizowaną formą powstałą w wyniku wtłoczenia jej

produkcyjność. Mniejszy nacisk kładzie się na indywidualizację

odbiorcy poczucia potrzeby jej uzyskania. Dlatego model kry-

i wiedzę fakultatywną.

tyczny proponuje koncentrację na edukacji podnoszącej jakość
życia. Zazwyczaj adresuje się ją do grup i środowisk wyklu-

2.3.2 Model humanistyczny

czonych społecznie, zamkniętych w wąskich enklawach, które
ograniczają ich perspektywy, aspiracje i możliwości życiowe.

Humanistyczny model edukacji w swoim centralnym punkcie

Zadaniem nauczycieli jest wyrwanie uczniów z tego zaklętego

stawia człowieka jako samodzielny, racjonalny i wolny podmiot

kręgu i otworzenie przed nimi świata.

edukacji. Dostrzega się pragmatykę ludzi dorosłych, dla których ważniejsze od samego poznawania jest działanie. Dorośli

Poprzez analizę przebiegu naszego życia, jego czynników ma-

chcą swoją wiedzę wykorzystywać w celu realizacji swoich

terialno-ekonomicznych oraz kulturowych uczeń ma po pierw-

potrzeb. Potrzeby te to zapobieganie dezaktualizacji wiedzy

sze zdefiniować swoją tożsamość w świetle działających na

w coraz szybciej zmieniającej się rzeczywistości, pełny rozwój

nią czynników kulturowych i społecznych, a następnie konstru-

potencjału osobowościowego a także osiągnięcie własnej toż-

ować i osiągać lepsze światy, dzięki uzyskanej mobilności. Ce-

samości i dojrzałości życiowej. W modelu tym celem edukacji

lem jest świadome i podmiotowe przebywanie w świecie. Na-

jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb uczestniczących

uka opiera się bardzo mocno na pracy z własną biografią, na

w nim uczniów.

indywidualnych doświadczeniach życiowych. Pozwala jednak
na potraktowanie ich jako drogi dwukierunkowej, uwzględ-

Model humanistyczny stawia ucznia, jego cele i potrzeby

niającej nie tylko to co za nami (przeszłe doświadczenia) ale

w centrum swojego zainteresowania. Potrzeby ucznia i cele,

i to co przed nami (planowana przyszłość). Nauczyciel nie jest

jakie on sobie wyznacza w ramach procesu uczenia się, sta-

w tym modelu ani ekspertem od wiedzy ani doradcą od me-

ją się podstawą doboru przedmiotów, systemu kształcenia

tod edukacyjnych, ale krytycznym analitykiem indywidualnych
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sposobów życia i znawcą ludzkich osobowości. Jest to świat

deli. Dlatego projektując własny model edukacji dorosłych na-

z pogranicza pomocy socjalnej i grupowej psychoterapii 10.

leży dostosować go do kilku podstawowych czynników – celów
edukacji, instytucji edukacyjnej i jej kultury pracy, preferen-

Warto mieć na uwadze fakt, że w realnym świecie nie wy-

cji kadry nauczającej, oczekiwań uczniów a także otoczenia,

stępują modele "czyste” w zaprezentowanym tu wydaniu, ale

w którym zachodzi proces edukacyjny.

raczej mieszane – łączące różne aspekty poszczególnych mo-

2.4    Nowe technologie w edukacji
        

Zanim staniesz się zbyt oczarowany ślicznymi
gadżetami i hipnotyzującymi obrazami wideo,
pozwól, że przypomnę Ci, że informacja to nie wiedza,
wiedza to nie mądrość, a mądrość
to nie przewidywanie. Każda wyrasta z kolejnej,
a potrzebujemy ich wszystkich.
ARTHUR C. CLARKE

XXI

wiek to bez wątpienia stulecie technologii.

wiąc, że: "Człowiek uczący się podbije świat. Człowiek nauczo-

Postęp techniczny, rozwój komputerów oraz

ny przekona się, jak doskonale został przygotowany do życia

postępująca globalizacja odciskają ogromne

w świecie, którego już nie ma.”

piętno na współczesności, drastycznie zmieniając sposób patrzenia na wiele rzeczy, w tym na edukację. Jeszcze trzydzieści

Wraz z postępem zmienił się również sposób patrzenia na edu-

pięć lat temu, chcąc zdobyć wiedzę ekspercką (nie mówiąc już

kację jako na proces sformalizowany, odgórny i zestandaryzo-

najnowszych odkryciach czy nowinkach) należało udać się na

wany. Niemal wszystkie dziedziny nauki (również sam system

wykład najwybitniejszych profesorów (często zagranicznych),

edukacji powszechnej), branże i zawody otworzyły się zmienia-

zapisać się na renomowane studia, czy systematycznie czytać

jąc dotychczasowe nawyki i metody nauczania. Coraz większy

czasopisma naukowe. Dziś większość studentów największych

nacisk w edukacji stawia się na uelastycznienie metod dydak-

uczelni na świecie, szczególnie kierunków specjalistycznych,

tycznych, ich zindywidualizowanie (spersonalizowanie) i dopa-

uczęszcza na swoje studia poprzez sieć Internet. Technologia

sowanie do zdolności poznawczych odbiorców12. Jak słusznie

stała się naszym partnerem w edukacji, czymś co dostarcza

stwierdza Maciej M. Sysło: "technologia stała się katalizatorem

nam całkowicie nowych narzędzi w procesie uczenia się11.

indywidualnego kształcenia”. Zmiany, które zaczynają już funkcjonować w polskich szkołach (w edukacji formalnej) od pew-

Studenci informatyki zaczynają studia ze świadomością, że

nego czasu funkcjonują już w edukacji pozaformalnej.

rozwiązania, które poznają na początku studiów będą nieaktualne w chwili otrzymania dyplomu. W wielu innych obsza-

2.4.1 E-learning - uczenie się na odległość

rach zmiany spowodowane rozwojem technologii powodują,

10
11
12

że nabyta dziś wiedza za kilka miesięcy może być nieaktualna.

Choć e-learning jest pojęciem stosunkowo młodym, samo

Doskonałym przykładem jest rozwój sieci społecznościowych,

uczenie się na odległość jest zjawiskiem powszechnym od bli-

który wymógł na specjalistach ds. marketingu konieczność

sko stu lat. Pierwotnie polegało na korespondencyjnej wysyłce

błyskawicznego dostosowania się do nowych warunków. Ową

materiałów szkoleniowych, ćwiczeń oraz rozwiązanych przez

współczesną zmienność doskonale zilustrował Eric Hoffer mó-

studentów zadań. Taki sposób prowadzenia edukacji, wzboga-

Oleszak W., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, General and Professional Education 1/2011, Szczecin
Bill Gates o potrzebach edukacyjnych XXI wieku oraz programie „Partners in Learning” Berlin 22.01.2009
dr Beata Wolny, referat „nowoczesne technologie w edukacji jak uczyć skutecznie i efektywnie” Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Stalowa Wola 2015
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cony o kursy na kasetach audio i wideo, stosowany jest nawet

w obecnych czasach dostęp do Internetu w niemal każdym

dzisiaj m.in. w Indiach 13. Przełom w nauce na odległość przy-

zakątku świata.

szedł wraz z rozwojem Internetu.
Definicji uczenia się za pośrednictwem m-learningu jest kilka.
E-learning to narzędzie edukacyjne, które wykorzystuje kom-

Początkowo najpopularniejsze określenia koncertowały się

putery, urządzenia mobilne i dostęp do ogólnoświatowej sieci

na aspektach technologicznych tego procesu. W późniejszym

w celu spersonalizowanego (i jednocześnie bezosobowego)

czasie zaczęto wyróżniać także czynniki związane ze środo-

przekazywania wiedzy oraz zdalnego rozwijania umiejętności14.

wiskiem uczenia się (personal learning), społecznego ucze-

Rozwój e-learningu w ciągu ostatnich lat znacząco zmienił

nia się (social learning) oraz wszechobecnego uczenia się

sposób funkcjonowania edukacji, wpływając na jej umaso-

(ubiquitous learning).

wienie i niespotykane dotąd sprofilowanie. Za sprawą dedykowanych projektów szkoleniowych, wykorzystujących meto-

Powstało więc pytanie, czy budując definicję tego pojęcia sku-

dy e-learningowe, firmy i korporacje mogą w krótkim czasie,

pić się należy mocniej na mobilności osoby uczącej, czy też na

angażując relatywnie małe środki, przeszkolić znaczną liczbę

samej technologii. Pierwsze podejście można interpretować

pracowników. Doskonałym przykładem przedsiębiorstw korzy-

tak, że osoba przemieszcza się w sensie geograficznym, przy

stających z tej metody są firmy telekomunikacyjne, których

czym nie musi korzystać z technologii mobilnych. W tym sen-

pracownicy działów obsługi klienta kilkakrotnie w ciągu roku

sie może być użytkownikiem bardziej tradycyjnych wersji e-le-

przechodzą dedykowane szkolenia sprzedażowe15.

arningu a otoczenie, w którym uczy się nie będzie zróżnicowane pod względem warunków. Drugie podejście sugeruje, że

Sukces e-learningu związany jest z jego wyjątkowymi i niezwy-

wykorzystywana technologia umożliwia uczenie się w dowol-

kle pożądanymi w edukacji cechami jakimi są: elastyczność,

nych warunkach i czasie. Nie oznacza to, że musi być w ruchu.

możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, dowolna grupa

Istotnym elementem jest samo urządzenie i jego możliwości.

odbiorców, indywidualizacja nauczania, błyskawiczna możliwość

14

wychodzenia naprzeciw potrzebom i aktualność oferowanych w

Jeśli przyjąć założenie, że obydwa podejścia uzupełniają się

szkoleniach treści. Wprowadzenie tego narzędzia edukacyjnego

wzajemnie to m-learning można zdefiniować jako usługę edu-

z wykorzystaniem Internetu – dało możliwość zdalnego zdoby-

kacyjną świadczoną przy pomocy urządzeń mobilnych. Wyma-

cia wiedzy bez konieczności dojeżdżania na zajęcia i tworzenia

ga to jednak dopasowania treści i funkcjonalności aplikacji do

interaktywnych możliwości szkoleniowych. E-learning wciąż się

różnych rodzajów wykorzystania, np. częstego przerywania

rozwija włączając w proces edukacyjny nowe metody i narzę-

rozpoczętego procesu uczenia się, charakterystycznego dla

dzia, wspierające efektywność nauczania, takie jak gamifikacja

uczenia się z wykorzystaniem wielofunkcyjnego narzędzia ja-

(grywalizacja) czy rozszerzona rzeczywistość.

kim jest smartfon. Istotne jest więc uwzględnienie kontekstu
w jakim dochodzi do interakcji pomiędzy osobą a urządzeniem.

2.4.2 M-learning – mobilność w uczeniu się

Mobile
learning

jest odmianą e-learningu. Różnica pomiędzy tymi
dwiema formami opiera się na wykorzystywanych
urządzaniach, ich unikalnych cechach jak i na przestrzeni,
w której może odbywać się edukacja.

M-learning korzysta przede wszystkim z takich urządzeń jak
smartfon i tablet. Mają one w stosunku np. do laptopa nie-

2.4.3 Blended learning

Blended
learning

jest metodą, która czerpiąc z nowoczesnych koncepcji
andrologicznych wykorzystuje różne technologie
w procesach uczenia się. W Polsce często znany jest
pod nazwą nauczania hybrydowego. Można także
spotkać się z innymi określeniami takimi jak: kształcenie
komplementarne, nauczanie mieszane lub elastyczne.

wielki ekran i są obsługiwane za pomocą dotyku. Dodatkowo,

13
14
15

korzystanie z nich może odbywać się w dowolnym miejscu,

Metoda zakłada wykorzystanie potencjału nowych technologii

czemu sprzyjają ich niewielkie rozmiary oraz powszechny

w trakcie poszczególnych elementów szkolenia, a więc stawia

M. Rzewuski, Nauka na odległość, [w:] „PC kurier”, nr 20/2002
M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, wyd. III uaktualnione, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009
http://www.e-learning.pl/ - szkolenia dedykowane.
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na wykorzystanie e-learningu lub m-learningu w procesie na-

W R E Z U LT A C I E N A S Z K O L E N I A O P A R T E O M E T O D Ę

uczania, jednak nie eliminuje zajęć w bezpośrednim kontak-

HYBRYDOWĄ (BLENDED LEARNING) SKŁADAJĄ SIĘ:

cie z trenerem. Najczęściej metoda hybrydowa wykorzystuje
narzędzia internetowe do dostarczania wiedzy teoretycznej
zaś umiejętności i nawyki doskonalone są podczas zajęć tra-

 szkolenia multimedialne,

dycyjnych. Rosnąca popularność tej metody związana jest

 warsztaty stacjonarne (w tym mentoring, opieka meryto-

z dużą skutecznością tak prowadzonych szkoleń. Szczególnie

ryczna, spotkania z ekspertami),

dobrze sprawdza się przy dużych grupach, gdzie założony jest

 narzędzia wspomagające i aktywizujące (testy interak-

krótki czas przeznaczony na przeprowadzanie projektu szko-

tywne, gry symulacyjne, animacje, podcasty, wideokonfe-

leniowego oraz przy rozproszonej strukturze organizacyjnej.

rencje, webinara).

Cały proces można bowiem w elastyczny sposób dopasować
do zróżnicowanego poziomu uczestników, przy jednoczesnej

Każdorazowo komponenty kursów dobierane są elastycznie

standaryzacji kluczowych wskaźników.

i indywidualnie. Znaczenie będą miały charakter wiedzy,
kompetencji i umiejętności jaki ma nabyć uczestnik szkoleń,

PR O C E SY S Z KO L E N I O W E PR O WA D Z O N E TĄ M E T O DĄ

a także maksymalny czas trwania kursu i specyficzne uwa-

Z W Y K L E PR OJ E K T O WA N E S Ą TA K , Ż E SE SJ E

runkowania branży do której są dedykowane. Szkolenia

TR A D Y C Y J N E PR Z E PL ATA N E S Ą PR ACĄ Z DA L N Ą .

tego typu pozwalają także na dopasowanie szkolenia do

HARMONOGRAMY SZKOLENIOWE TWORZONE

preferowanego stylu uczenia się danej osoby. Daje to możli-

SĄ WIĘC W CHARAKTERYSTYCZNY SPOSÓB,

wość stworzenia doświadczenia edukacyjnego dla każdego,

O BEJ M U J ĄC Y Z W Y KL E TR Z Y E TA PY :

w dowolnym miejscu i czasie, nie tylko w pracy czy instytucji edukacyjnej ale również w domach. Biorąc pod uwagę
różne tradycyjne modele nauczania, e-learning i wariacje

 I etap – teoretyczny - wprowadzenie do zajęć. Opiera się

pomiędzy nimi a nowymi technologami można przyjąć, że

zazwyczaj na szkoleniach online. Uczestnik otrzymuje

kluczowe przy tworzeniu materiałów będzie określenie: jak,

bazową wiedzę przygotowującą go do kolejnych etapów

gdzie i kiedy dochodzi do interakcji pomiędzy człowiekiem

szkolenia. Dzięki temu możliwe jest wyrównanie poziomu

i urządzeniem.

wiedzy poszczególnych osób.
 II etap – praktyczny – rozwinięcie. Odbywa się w formie

Przy takim podejściu projektując nauczanie z zastosowa-

tradycyjnego szkolenia, w oparciu o wiedzę wprowadzoną

niem m-learningu nie tworzymy e-learningu przystosowane-

na wcześniejszym etapie. Koncentruje się na kształtowa-

go po prostu do małego ekranu. Trzeba uwzględniać inne po-

niu umiejętności praktycznych. Często wzbogacany jest

dejście metodyczne, obejmujące zarówno ograniczenia jak

o gry symulacyjne i tzw. "case studies”.

i korzyści płynące z całości specyfiki korzystania z nich. Tre-

 III etap – podsumowanie i powtórzenie. Wykorzystuje na-

ści, które poprawnie wyświetlają się na ekranie komputera,

rzędzia e-learningowe do utrwalenia zdobytej wiedzy. Jest

na tablecie czy komórce mogą być całkowicie nieczytelne na

też przypomnieniem już zdobytych wiadomości, ewentual-

tablecie czy komórce. Ten sam film edukacyjny, który oglą-

nie zawiera ich uzupełnienie. Często na tym etapie wpro-

dany w zaciszu domowym może być wartościowym materia-

wadzane są elementy, które mają pokazać praktyczne

łem, obserwowany w telefonie komórkowym podczas jazdy

zastosowanie zdobytych umiejętności. W praktyce ozna-

autobusem, stanie się bardziej przyczyną stresu niż pomocą

cza to ćwiczenia i testy. Na tym etapie odbywają się także

dydaktyczną.

dyskusje, konsultacje oraz wymiana doświadczeń.
Te możliwości z jednej strony uwalniają olbrzymie potencjały,
Duże znaczenie dla tej metody ma możliwość wyrównywania

chociażby ze względu na umożliwienie szerszej palety narzędzi

poziomu wiedzy uczestników kursów. Popularność blended

kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami, z różnymi forma-

learningu rośnie ze względu na łatwość dopasowania ma-

mi dysfunkcji. Z drugiej strony - mogą być ograniczające.

teriałów do wymagań danej branży, a także na dostępność
do specjalistycznej wiedzy (np. za pośrednictwem platformy
e-learningowej) już po zakończeniu kursu.
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WILLIAM HORTON WYRÓŻNIŁ DWA ZNACZENIA

m-learningu uczymy się nie tyle z urządzenia mobilnego co

P OJ Ę C I A M O BI L E L E A R N I N G U :

z otaczającego nas świata. Prawdziwe mobilne uczenie się
wymaga zdobywania wiedzy za pośrednictwem przedmiotów, środowisk czy innych uczestników, których spotyka-

 „Uczestniczenie mobilnych osób w konwencjonalnym

my poruszając się w rzeczywistym świecie.”

uczeniu się. Techniki i technologie mobile learningu pozwalają osobom, które często się przemieszczają, uczest-

Niewątpliwą przewagą m-learningu nad innymi formami jest

niczyć w istniejących formach nauki, włączając w to

dostępność urządzeń takich jak smartfon czy tablet, ponie-

naukę na sali szkoleniowej, w wirtualnych klasach, indywi-

waż towarzyszą nam zwykle przez cały dzień. Trzeba jednak

dualny e-learning, uczenie się w grupach, oraz wspieranie

pamiętać, że pomimo wszystkich ich zalet mobile learning

wydajności (performance suport).”

powinien być traktowany jako metoda uzupełniająca a nie

 „Prawdziwe mobilne uczenie się. W prawdziwym

jedyna.

2.5    Rozwiązania wspierające proces kształcenia

R

ozwój nowych technologii wpływa na tworzenie się

zaprezentowano przykładowe formy wspierające aktywizację

nowych rozwiązań wspierających proces kształcenia.

użytkownika. Wybrane przykłady pozwalają na zastosowanie

Metody aktywizujące stosowane dotąd jedynie na szko-

ich zarówno w metodach e-learningu jak i w rozwiązaniach

leniach, znajdują odpowiedniki w mechanizmach tworzonych

stacjonarnych oraz mieszanych.

pod rozwiązania w Internecie i aplikacjach. Nie jest to przełożenie jeden do jednego (ponieważ wymaga określenia kilku

2.5.1 Gamifikacja (grywalizacja)

kluczowych czynników i dopasowania procesu kształcenia).
Gamifikacja to wciąż młode choć zyskujące na popularności
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P R O J E K T U J Ą C N P. A P L I K A C J Ę D O N A U K I

pojęcie. Dotąd znane jedynie osobom interesującym się in-

ANGIELSKIEGO NALEŻAŁOBY WZIĄĆ POD UWAGĘ

nowacjami w obszarze zachowania społecznego i w branży

TA KI E C Z Y N N I KI J A K :

szkoleniowej, dziś zyskuje coraz większą popularność. Warto
zaznaczyć, że pojęcia grywalizacja, gamifikacja i gryfikacja
stosuje się w Polsce jako synonimy.

 Określenie poziomu startowego osoby kształcącej się poprzez e-learning,
 Zazwyczaj niska motywacja do samodzielnego, niekontrolowanego procesu nauki języka obcego,

Angielski termin gamification powstał zaledwie w 2002 roku.
Po raz pierwszy użył go brytyjski twórca gier komputerowych.
Od 2010 roku o gryfikacji, wraz z jej rozwojem, zaczęło robić

 Ograniczenie czasu jaki uczeń może poświęcić na naukę,

się głośno. Od tego czasu podejmowano szereg prób zdefi-

 Rodzaje miejsc, w których można korzystać z aplikacji

niowania tego pojęcia określając grywalizację jako: obecność

oraz liczba tzw. "dystraktorów” - mogących w związku

charakterystycznych dla gier elementów we wszystkim, co

z tym wystąpić w otoczeniu - zaburzających proces edu-

grą nie jest (Scot Harris i Kevin O’Gorman). Wydaje się jednak,

kacyjny.

że charakterystyka stworzona przez firmę Gartner Inc., która

• Ograniczenia związane z urządzeniem, na którym będzie

zajmuje się doradztwem i dostarczaniem rozwiązań z zakresu

wykorzystywana aplikacja, np. wielkość wyświetlacza,

technologii informacyjnej jest najbardziej trafna. Gartner pro-

 Typ wiedzy, która będzie przekazywana przez aplikację

ponuje definicję wedle której gamifikacja oznacza "wykorzy-

(np. reading - czytanie, vocabulary - słownictwo, listening

stanie mechanizmów zaczerpniętych z gier i tzw. experience

- słuchanie, spelling - literowanie) i ograniczenia wynika-

design (budowanie, kreowanie doświadczenia uczestnika) do

jące z nauki każdego z nich.

cyfrowego angażowania i motywowania ludzi do osiągania ich
własnych celów”17. Przykładem wykorzystania tej metody jest

Biorąc pod uwagę tylko wymienione czynniki, można założyć,

tzw. storytelling, czyli sposób komunikowania się za pomocą

że do tego aby użytkownik w sposób efektywny korzystał

opowieści.

z aplikacji należałoby poza wiedzą zawrzeć w niej również

15
17

różnego typu mechanizmy wzmacniające, np. wprowadzają-

Gamifikacja od kilku lat jest z powodzeniem wykorzystywana

ce rywalizację, gamifikację czy poczucie sprawczości. Poniżej

w biznesie, pełniąc niezwykle ważną rolę w tworzeniu ele-

Horton, W. E-Learning by Design. Pfeiffer, 2012
Burke, Brian (2014). Gamify: How Gamification Motivates People To Do Extraordinary Things. Brooklin: Biblomotion
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mentów pakietów lojalnościowych czy sprzedażowych największych firm i korporacji. Linie lotnicze, koncerny paliwowe

2.5.3 Media społecznościowe
– YouTube, Facebook, Twitter, Instagram

i naftowe a nawet banki korzystają z mechanizmów grywalizacyjnych, aby utrzymać i zaciekawić swoich klientów.

Druga dekada XXI wieku przyniosła ogromny rozwój tzw. "mediów społecznościowych”. Można je zdefiniować jako grupę

Najważniejszym elementem grywalizacji jest wykorzystywa-

bazujących na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które

nie mechanizmów i psychologii gier, zachęcanie, angażowanie

opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach

i motywowanie uczestników do działania i osiągania własnych

Web 2.0, i które umożliwiają tworzenie i wymianę wygenero-

celów, intencjonalna zmiana zachowania, cyfrowy przekaz

wanych przez użytkowników treści 20. Media społecznościowe

i wykorzystanie w sytuacji nie będącej grą. W gamifikacji

za pomocą komputerów, urządzeń mobilnych, aplikacji oraz

zwycięstwo nie jest najważniejszym celem (ten element jest

sieci Internet pozwalają przekształcić komunikację w roz-

niezwykle ważny w grach) lecz sama rozgrywka i system za-

mowę i względnie swobodną wymianę myśli. Do najpopular-

chęcania do przyjęcia określonego zachowania.

niejszych mediów społecznościowych należą obecnie portale
i aplikacje: Facebook, Twitter, Instagram i oczywiście YouTube.

Obecnie rozwiązania wykorzystujące grywalizacje są wykorzystywane nie tylko w biznesie ale również w edukacji.

YouTube (YT) to aplikacja, której wykorzystanie może mieć

W Polsce w 2017 roku uruchomiono doskonały program edu-

w dalszym rozwoju edukacji niezwykłe i wciąż rosnące zna-

kacyjny "Grywalizacja. Zrób to sam”, wykorzystujący gamifika-

czenie. Choć większość młodych ludzi kojarzy YouTube głównie

cję w szkolnej praktyce edukacyjnej. W projekcie, który łączy

z teledyskami i muzyką (niektóre teledyski przekroczyły liczbę

w sobie elementy konkursu i działalności edukacyjnej, chodzi

1,3 miliardów wyświetleń) to serwis ten jest też niezwykle sil-

o to aby nauczyciele przy wykorzystaniu ogólnodostępnego

nym kanałem edukacyjnym 21. Miliony użytkowników na świecie

podręcznika zaprojektowali działania grywalizacyjne, które

publikują dzięki temu portalowi filmy, na których prezentują

zmotywują uczniów ich klasy do określonych, bardziej pożą-

treści na różne tematy, a także swoje opinie, zaś inni użytkow-

danych postaw .

nicy oglądają je i komentują. Zarówno instytucje publiczne jak

18

i organizacje pozarządowe, firmy czy placówki oświatowe two-

2.5.2 Rozszerzona rzeczywistość

rzą swoje oficjalne kanały na YouTube i udostępniają użytkownikom (wszystkim lub jedynie części) różnorodne edukacyjne

Rozszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality, AR19)

i informacyjne treści. Ponadto obecnie większość popularnych

– oznacza nałożenie obrazu komputerowego na fragment rze-

produktów ma swój film - instrukcję na kanale YouTube. Po-

czywistości. Innymi słowy - jest to system łączący świat realny

dobnie dzieje się we wszystkich praktycznie branżach.

ze światem komputerowym. Rzeczywistość rozszerzona jest
w stanie funkcjonować dzięki systemowi kamer lub czujników

Niezwykle ciekawym sposobem wykorzystania portalu YouTu-

położenia (triangulacja, GPS), posiada zdolność rozpoznawania

be jest tworzenie na nim filmów szkoleniowych oraz dedy-

obiektów rzeczywistego świata i nakładania na nie wirtualnych

kowanych, wyspecjalizowanych nagrań branżowych, które

informacje lub zdjęć. AR umożliwia również prezentację wirtu-

dostępne są jedynie dla wąskiego grona użytkowników. Przy-

alnych obiektów w rzeczywistym świecie.

kładem może być Krakowska Szkoła Restauratorów22 , która
poza filmami promocyjnymi posiada bogaty zbiór filmów in-

Pierwotnie rzeczywistość rozszerzona była wykorzystywana

struktażowych dla kelnerów. Firma ta oferuje dostęp do swo-

w celach wojskowych m.in. przez siły zbrojne Stanów Zjedno-

jej interaktywnej i wirtualnie zgromadzonej wiedzy w zamian

czonych a do korzystania z niej były potrzebne specjalne oku-

za wykupienie subskrypcji.

lary połączone z odbiornikiem sygnału GPS i Internetem. Dziś

18
19
20
21
22

AR jest wykorzystywana w wielu aplikacjach na telefonach

Wydaje się, że w najbliższych latach YouTube utrzyma dominu-

komórkowych (szczególnie w grach). Coraz większą popular-

jącą pozycję jako platforma powszechnej i ogólnodostępnej

ność rozszerzona rzeczywistość zyskuje na polu edukacji. Przy

rozrywki oraz edukacji. Dzięki swojej otwartości i funkcjonal-

jej wykorzystaniu tworzone są już fragmenty podręczników

ności serwis daje niemal nieograniczone możliwości prezen-

(w których można obserwować wybrane elementy rzeczywi-

tacji, które w rękach doświadczonego zespołu edukacyjnego

stych sytuacji) a także aplikacje muzealne i gry historyczne.

mogą stać się niezwykle potężnym narzędziem.

http://grywalizujemy.pl/o-publikacji/
K. Bonsor, How augmented reality will works, http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm, [27.10.2008]
Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010): Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53(1)
Teraz Edukacja https://www.youtube.com/user/terazedukacja
Krakowska Szkoła Restauratorów https://www.youtube.com/watch?v=rvQRv2rRPCE
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2.5.4 Case study: Learning Battle Cards

da karta prezentuje inne narzędzie, element bądź metodę
edukacyjną lub rozwojową, która posiada określone para-

Learning Battle Cards (LBC) to nowość w obszarze narzędzi

metry. W zależności od okoliczności, celów i środków z ja-

edukacyjnych. Jak określają je autorzy "jest to sposób myśle-

kimi musi się mierzyć edukator, talia kart pozwala szybko

nia o rozwoju ludzi i projektowaniu procesów rozwojowych. (…)

i skuteczne wybrać odpowiednią metodę nauczania. Me-

jest to metoda wykorzystywania mądrości ludzi zajmujących

toda LBC dzieli projektowanie procesu rozwojowego na

się w praktyce edukacją, szkoleniami i rozwojem”23 . Stworzone

siedem perspektyw: analizę potrzeb rozwojowych, kształ-

przez Marka Hylę, Małgorzatę Czarnecką i Sławomira Łaisa na-

towanie świadomości osoby szkolonej, transfer wiedzy,

rzędzie polega na wykorzystaniu elementów grywalizacyjnych,

budowanie umiejętności, wpływanie na postawy, wdroże-

folksonomicznych24 i parametryzujących w procesie projekto-

nie nabytych umiejętności oraz wsparcie w tym procesie

wania szkoleń. Jest to narzędzie stworzone przez edukatorów

i pomiar rezultatów procesu rozwojowego. Wszystkie karty

dla edukatorów, ułatwiające im efektywne tworzenie progra-

są przyporządkowane do określonych perspektyw a w pro-

mów rozwojowych.

cesie projektowania wykorzystywana jest również specjalnie
przygotowana plansza.

LBC polega na potraktowaniu działań edukacyjnych i rozwojowych jako swego rodzaju gry, w której każdy, mający wpływ

Learning Battle Cards to zatem wielowymiarowe narzędzie,

na projektowanie (i realizację) szeroko pojętej edukacji,

które doskonale odpowiada na współczesne wyzwania kła-

może skorzystać z szeregu specjalnie przygotowanych kart.

dąc podstawowy nacisk na optymalne wykorzystanie procesu

Narzędzie pozwala na przeprowadzenie rozgrywki, która po-

uczenia się. Wychodząc za Kenem Robinsonem z założenia,

może świadomie i sprawnie zaprojektować proces rozwojowy

że edukacja musi przestawić się z ustandaryzowanego, indu-

znacznie zwiększając jego skuteczność.

strialnego (fabrycznego) modelu kształcenia autorzy stworzyli
metodę pomagającą zmienić charakter uczenia się na bar-
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Autorzy przygotowali niezwykle rozbudowaną talię ponad

dziej indywidualny i dopasowany do różnych osobistych do-

stu kart, których parametry były przedmiotem społecz-

świadczeń czy umiejętności. LBC po sukcesie na rynku polskim

nościowej oceny dokonanej przez zespół praktyków. Każ-

zostało wydane w języku angielskim oraz francuskim.

2.6     Pomiędzy andragogiką a nowoczesnymi technologiami

T

echnologie wkroczyły już praktycznie w każdą dziedzinę

zentacje, skanować dzięki nim dokumenty, obsługiwać pocztę,

naszego życia. Sięgamy po nie zaraz po przebudzeniu,

montować krótkie filmy. Różnorodność aplikacji i możliwości

żeby wyłączyć budzik, przejrzeć najnowsze wydarzenia,

jakie dają, stały się podstawą dla nowych form marketingu,

sprawdzić pocztę, albo zobaczyć co słychać u naszych zna-

handlu, mediów, rozrywki a także dla edukacji.

jomych.
Popularność tego typu urządzeń stale rośnie. W Polsce jednak
Udział technologii w rynku światowego przemysłu rośnie

ich wykorzystanie wciąż jest niewielkie, choć niewątpliwie nie-

z roku na rok. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost sprzedaży

sie ze sobą duży potencjał. Według badań CBOS realizowanych

i użytkowania technologii mobilnych. Ponad połowa użytkow-

w lipcu 2017 roku z telefonów komórkowych korzysta 92% do-

ników jest też aktywnymi uczestnikami portali społecznościo-

rosłych Polaków. Wśród nich smartfony stanowią ponad poło-

wych, a więc łącznie ponad ponad 2,5 miliarda użytkowników

wę urządzeń, około 57%.

w skali globalnej. Liczby niewątpliwie robią wrażenie25.
Ponadto smartfony, posiadające ogromną liczbę funkcjonal-

24
25

Smartfony dały możliwość dostępu do Internetu właściwie

ności, są wykorzystywane w różnorodny sposób. Dane CBOS

z każdego miejsca. Aby połączyć się z siecią nie musimy się-

z lipca 2017 pokazują, że telefony komórkowe poza swoją kla-

gać po żadne dodatkowe urządzania. Wydajność niektórych

syczną funkcją dzwonienia oraz odbierania wiadomości pełnią

smartfonów dorównuje już laptopom. Również ich oprogra-

wiele innych funkcji – m.in. służą organizacji kalendarza, czy-

mowanie jest coraz bogatsze. Możemy na nich tworzyć pre-

taniu książek czy oglądaniu filmów wideo i telewizji.

Folskonomia – termin zaproponowany przez Thomasa Vandera Wala w 2004 r. oznaczający społecznościowe klasyfikowanie, kategoryzowanie i tagowanie treści.
Raport Digital in 2017 Global Overview - https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview
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Z jakich funkcji Pan(i) korzysta?
ODPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (N=892)

Dzwonienie
- odbieranie i wykonywanie połączeń

100%
78%

Wysyłanie i odbieranie wiadomosci SMS
Robienie zdjęć

62%

Korzystanie z zegarka, budzika

57%

Korzystanie z kalendarza terminarza

50%

Przegladanie stron internetowych
np. portali informacyjnych

45%

Sprawdzanie prognozy pogody

43%

Nagrywanie video

36%

Nawigacja, mapy,
informacje o trasie i odległościach

36%
33%

Wysyłanie i odbieranie poczty e-mail

30%

Słuchanie muzyki
Obsuga konta w serwisach spoecznosciowych
np. na Facebooku Twitterze

29%

Korzystanie z komunikatorów
np. Messenger, WhatsApp

29%

Oglądanie video

19%

Gry

17%

Edycja plików np. tekstów, zdjęć

17%

Załatwianie róznych spraw przez internet
np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli

17%
15%

Dyktafon - nagrywanie dźwięku
Czytanie książek i innych plików tekstowych

12%

Korzystanie z programów lojalnościowych
zniżek i bonów w sklepach

12%
11%

Słuchanie radia
Sprawdzanie zanieczyszczenia powietrza

9%

Ogladanie telewizji
Płatnosci zbliżeniowe
Inne funkcje

26

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/news/2017/28/newsletter.php

7%
5%
1%

ŹRÓDŁO
"A K T U A L N E PR O B L E M Y I W Y D A R Z E N I A” ,
L I P I E C 2 0 1 7 C B O S 26
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Wśród polskich respondentów wciąż jednak jako urządzenie

szkód we włączaniu nowych technologii do edukacji. Nie tylko

bardziej dedykowane do pracy i rozrywki wskazywany jest

związanych z przyzwyczajaniem się i poznawaniem sposobu

laptop. To poprzez niego najczęściej realizowane są zakupy,

ich użytkowania.

płatności, rezerwacje. Po niego sięga się także aby odebrać
pocztę, zagrać w gry czy obejrzeć filmy.

PR O BL E M Y M O Ż N A P O D Z I E L I Ć N A KI L K A K ATE G O R I I ,
KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z:

Patrząc na liczbę użytkowników urządzeń mobilnych można
pokusić się o stwierdzenie, że w przyszłości będą dobrym
asystentem w edukacji przez całe życie. Ich dostępność, róż-

 ograniczeniem miejsca (otoczenia),

norodność wersji a przede wszystkim funkcjonalności mogą

 ograniczeniem czasu,

stanowić dodatkowe wsparcie w procesach uczenia się na

 niedopasowaniem oprogramowania do nośnika,

każdym etapie życia.

 niedopasowaniem oprogramowania do modelu uczenia
się grupy odbiorczej,

Już w obecnej chwili na to urządzenie, które towarzyszy nam

 brakiem modelu motywacji w ramach oprogramowania,

przez cały dzień jest dedykowanych mnóstwo różnych aplika-

 niedopasowaniem nośnika do grupy odbiorczej,

cji wspierających edukację. W ich rozwój zaangażowały się

 ograniczeniem anatomicznym i percepcji.

nie tylko komercyjne podmioty. Ich potencjał zauważyły także
podmioty publiczne jak muzea, teatry, galerie, parki. Korzy-

Wracając do potencjału jaki tkwi w mobilnym uczeniu się war-

stają one z rozwiązań opartych zarówno o geolokalizację, jak

to wskazać, że nie chodzi tu jedynie o smartfony. Jako urzą-

i rozszerzoną rzeczywistość.

dzenia wpisujące się w m-learning można podać także tablety
i notebooki. Tego typu narzędzia, gdy staną się nośnikiem wie-
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Możliwości oparte o mobilne urządzenia opierają się nie tylko

dzy, wypełniają lukę w kształceniu personelu gastronomicz-

na rozszerzeniu i dopasowaniu tradycyjnych modeli naucza-

nego umożliwiając naukę w dowolnym momencie – podczas

nia. Wykorzystują także nowe mechanizmy i modele np. opar-

jazdy do lub z pracy czy w trakcie przerwy. Niemniej jednak

te o tzw. Learning Management System (LMS). Pozwala on na

aplikacje mobilne czy filmy oglądane na kanałach społeczno-

zdobywanie wiedzy wszędzie i zawsze. Jest jednak sporo prze-

ściowych nie zastąpią praktyki i kontaktu z profesjonalistami.

2.7.    Projektowanie materiałów edukacyjnych
z uwzględnieniem edukacji włączającej

Z

aproponowane w ramach publikacji mobilne formy

projektowania graficznego oraz użyteczności (tzw. user expe-

kształcenia, takie jak blended learning, czy e-learning

rience). Prace nad rozwiązaniami włączającymi osoby z nie-

uwzględniają potrzeby i możliwości osób z niepełno-

pełnosprawnościami stanowią osobną specjalistyczną gałąź,

sprawnościami. Wiedza dotycząca branży HORECA jest w zasię-

a także podlegają coraz silniejszym regulacjom na poziomie

gu ręki każdego użytkownika nowych technologii, w tym osób

prawa Unii Europejskiej.

z dysfunkcjami. Dzięki nowym technologiom użytkownicy
mają możliwość zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy

Ze względu na zachodzące w dużym tempie zmiany tech-

w dowolnym miejscu i czasie. Osoby z niepełnosprawnościami

nologiczne standard WCAG rozwija się wraz z narzędziami

lub osoby będące tymczasowo poza rynkiem pracy (np. pod-

i nośnikami wiedzy. W związku z tym materiały informacyjne

czas urlopu macierzyńskiego lub zdrowotnego) mogą zaspo-

i edukacyjne są każdorazowo przystosowywane do osób z nie-

koić potrzebę zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

pełnosprawnościami o różnym stopniu dysfunkcji w zależności
od nośnika, dla którego zaprojektowane są treści edukacyj-

Kursy przeznaczone do e-learningu coraz częściej tworzone

ne. Tworząc materiały uwzględniające potrzeby osób z nie-

są w oparciu o standard WCAG, co oznacza, że materiały edu-

pełnosprawnościami warto więc już na wczesnym etapie

kacyjne są przystosowane do odbioru przez osoby z dysfunk-

skorzystać z rekomendacji standardu WCAG i w sposób ela-

cjami. Projektowanie takich kursów wymaga specjalistycznej

styczny dostosowywać je zarówno do nośnika, treści oraz

wiedzy nie tylko z zakresu metodologii kształcenia, ale również

grupy odbiorczej.
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Problemy, zagrożenia i wyzwania
w kontekście wykorzystywania
nowoczesnych technologii

3

J

uż na początku XXI wieku wybitzauważył zmiany oczekiwań w
których nie oczekuje się już wy-

wej ale raczej pracy w płynnych zeciągle nowych zadań. Współcześnie
na konsekwentnym i często równow ramach których oczekuje się przede
go stabilnego rozwoju. Przeobrażanie
postępująca automatyzacja, inforrozwojowych tworzą nową rzeczyzajmujące się edukacją muszą umieć

Współczesna edukacja
osób dorosłych, pomimo
ogromu możliwości
dostarczanych przez
rozwój technologii
oraz pojawiające się
efektywniejsze metody
kształcenia, nie jest
pozbawiona problemów
i zagrożeń. Wyzwania,
jakie stoją przed sektorem
edukacji są silnie
skorelowane z dynamiką
zmian współczesnego
świata.

ny brytyjski socjolog Anthony Giddens
stosunku do pracowników, wobec
trwałości w realizacji kariery zawodospołach i umiejętności podejmowania
praca zaczyna coraz bardziej polegać
ległym realizowaniu różnych zadań,
wszystkim efektów a nie długofalowesię struktury gospodarek i rynku pracy,
matyzacja oraz multiplikacja instytucji
wistość rozwojową, w której osoby
się odnaleźć.

3.1     Problem niskiej świadomości

A

naliza Bilansu Kapitału Ludzkiego dokonana przez Pol-

Powodów tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. W pierwszej

ską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet

kolejności wpływ na taką sytuację ma wciąż niski odsetek osób

Jagielloński (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicz-

świadomych konieczności uczenia się przez całe życie. Świat się

nych) pt. "Kształcenie po szkole, Edukacja a rynek pracy – tom

zmienia, rynek pracy coraz częściej wymaga od nas posiadania

III” słusznie sugeruje, że choć Polska przeżyła boom eduka-

umiejętności (zamiast wiedzy, którą bardzo łatwo jest zdobyć

cyjny w zakresie kształcenia formalnego osób młodych to

korzystając z zasobów Internetu). Od wiedzy ważniejsza staje

edukacja dorosłych utrzymuje się wciąż na stałym, niskim

się kreatywność. Pomimo tych oczekiwań dorośli Polacy wciąż

poziomie .

nie odczuwają powszechnej potrzeby rozwoju osobistego.

27
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W 2014 r. w grupie wiekowej 25–59/64 lata jedynie 31% osób

podyplomowych, seminariach, konferencjach, warsztatach,

podnosiło swoje kompetencje w różnych formach (z których

stażach czy praktykach. Najczęściej czynili tak bezrobotni

45% uczestniczyło w nieobowiązkowych kursach i szkoleniach).

(40%), rzadziej pracujący (22%) i nieaktywni zawodowo (20%).

W żaden sposób nie podnosiło swoich kompetencji w ubiegłym

Niski pozostaje wciąż odsetek Polaków aktywnych edukacyj-

roku aż 63% badanych (nawet poprzez samokształcenie) 28.

nie. Tylko 16% naszych rodaków brało udział w różnych formach edukacji i nadal chce się szkolić (aż 22% nie planowało

Zjawisko to jest związane z problemem niskiej wiary Polaków

kontynuacji kształcenia).

w efektywność szkoleń i edukacji dorosłych. Większość osób
pracujących, które nie uczestniczyły w kursach lub szko-

Niska świadomość wartości dodanej jaką niesie ze sobą pod-

leniach wskazała, że nie odczuwała potrzeby podnoszenia

niesienie własnych kwalifikacji pozostaje podstawowym wy-

swoich kompetencji dla celów zawodowych (61%). Jedynie 23%

zwaniem stojącym przed osobami zajmującymi się edukacją.

Polaków w wieku 18–59/64 lata było zainteresowanych udzia-

Problem ten rzutuje na inne aspekty wpływając na obszar mo-

łem w kursach, szkoleniach, prywatnych lekcjach, studiach

tywacji, finansowania i efektywność oferty rozwojowej.

3.2     Urynkowienie edukacji i kryzys finansowania

N

apoleon Bonaparte mawiał, że do prowadzenia wojny

systemu formalnego szkolnictwa wyższego. Jako pozytywną na-

potrzeba trzech rzeczy: "pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy”.

leży uznać próbę zmiany tego trendu w ramach zapoczątkowa-

Znana maksyma cesarza Francuzów doskonale diagno-

nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prac nad

zuje podstawowe zapotrzebowanie większości obszarów życia,

nową ustawą o szkolnictwie wyższym 30.

również tych związanych procesem uczenia się. Analiza źródeł

22

finansowania różnych obszarów dostępnej oferty edukacyjnej

Problem urynkowienia edukacji formalnej może w przyszło-

dostarcza nam niezwykle cennych informacji, które wskazują

ści zostać pogłębiony kryzysem źródeł finansowania edukacji

jedno z głównych zagrożeń przed jakimi stoi dzisiaj edukacja.

nieformalnej, związanym ze znacznym zmniejszeniem się zewnętrznych środków finansowych dedykowanych na rozwój ka-

Jan Saran słusznie ocenia to zjawisko, które jego zdaniem na-

pitału ludzkiego. Tezę tą potwierdzają wyniki wspomnianego już

gminnie występuje w obszarze szkolnictwa wyższego. W sy-

raportu PARP. W zdecydowanej większości, bo aż w 83%, ostatni

tuacji niżu demograficznego i postępującego rozwarstwienia

kurs lub szkolenie, w którym badani brali udział były finansowa-

finansowego społeczeństwa, szkoły wyższe prześcigają się

ne wyłącznie ze środków zewnętrznych (optymistyczny w tym

w ofertach tanich studiów, kusząc przyszłych studentów obiet-

względzie jest wskaźnik zaangażowania środków pracodawców,

nicą łatwego zdobycia dyplomu. Saran stwierdza, że zaradność

który wyniósł 62%). Niemniej wciąż 78% badanych deklaruje,

ekonomiczna niektórych uczelni prowadzi niekiedy do takich

że nie ponosiło żadnych kosztów związanych z kształceniem

posunięć jak przyjmowanie na prestiżowe kierunki studentów

w ostatnich 12 miesiącach a jedynie 8% uczestników w roku po-

mniej wybitnych ale pochodzących z zamożnych rodzin lub zwie-

przedzającym badanie wydało na te cele więcej niż 1000 zł. Sytu-

lokrotnianie szans na zaliczanie przedmiotów przez studentów

acja ta wskazuje, że Polacy wciąż nie są zainteresowani inwesto-

poprzez różnorodne opłaty warunkowe 29 . Urynkowienie uczelni

waniem własnych pieniędzy w osobisty rozwój lub nie odczuwają

doprowadziło do obniżenia poziomu nauczania i umasowienia

dostatecznej stabilności finansowej aby taką inwestycję podjąć.

Tamże, s. 8.
Jan Saran, Niepokoje współczesnej andragogiki wobec urynkowienia edukacji, Rocznik Andragogiczny 2014
30
https://nkn.gov.pl/ustawa-2-0/
28
29

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

3.3     Budowanie edukacyjnej kultury jakości

W

kontekście dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, kluczowym wyzwaniem przed jakim stoi
edukacja jest perspektywa powszechnej poprawy

jakości oferowanych usług edukacyjnych.

 duża konkurencja na rynku szkoleniowym, kryzys, spadek
popytu na szkolenia;
 problemy z dostępem do szkolących posiadających odpowiednie kompetencje31.

BADANIA WSKAZUJĄ, ŻE WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH
PR O BL E M Ó W R O Z W OJ U SE K T O R A S Z KO L E N I O W E G O

Wydaje się, że na powodzenie procesu podniesienia jakości

I E D U K A C Y J N E G O Z N A L A Z Ł Y S I Ę TA K I E K W E S T I E , J A K :

edukacji wpływ będą miały skuteczne zmiany zarówno wewnątrz branży jak i w przestrzeni wokół niej. K. Denek podkreśla, że zamiast lawinowego narastania źródeł prawnych i usta-

 jakość szkoleń, do której, zdaniem przedstawicieli sektora,

wicznego zwiększania potężnej sieci przepisów, nad którymi już

nie przywiązuje się należytej wagi przy określaniu warun-

w całości nie są w stanie zapanować nawet eksperci, eduka-

ków zamówień publicznych;

cja na wszystkich jej poziomach potrzebuje przede wszystkim

 rozwiązania prawne, regulujące funkcjonowanie rynku czy
wpływające na ten rynek;
 negatywny wpływ środków pomocowych UE na rynek
szkoleń;

normalności, spokoju, ładu i porządku 32. Odpowiednia deregulacja połączona z postępującą specjalizacją oraz powszechną
kampanią na rzecz poprawy jakości jest tym, czego współczesna branża edukacyjna najbardziej potrzebuje.

3.4     Tworzenie się zrębów pedagogiki wykorzystującej ICT

N

a dynamikę zmian zachodzących w technologiach,

pedagogiką ale także projektowaniem samych szkoleń.

a także stale powiększające się grono ich użytkowników, nakłada się problem braku spójnych i w miarę wy-

Technologie, w mniejszym lub większym stopniu, pojawiły się

czerpujących opracowań dotyczących wdrażania e-learningu

właściwie w użytkowaniu w każdej branży. Zmiany w związku

czy jego odmian. Wytyczne te powinny objąć zarówno sposoby

z tym dotyczą także norm i postaw kulturowych. Zróżnicowa-

tworzenia materiałów, form ich prezentacji, czy mechanikę

nie w dostępie do technologii (oraz stopnia ich użytkowania)

tworzenia samych programów, które będą je przetwarzać.

tworzy też bariery zarówno dla osób użytkujących, jak i dla

Oczywiście pojawiają się standardy wspierające i poprawia-

trenerów. Szeroki wachlarz technologii i ich zróżnicowanie

jące dostępność treści internetowych dla różnych typów

zewnętrzne powoduje, że trudniej wybrać najlepszą opcję dla

użytkowników np. WCAG (Web Content Accessibility Guideli-

danej uczącej się grupy czy jednostki.

nes). Pojawienie się ich jednak nie oznacza, że twórcy mul-

31
32

timedialnych i interaktywnych rozwiązań edukacyjnych z nich

Zagrożenia i wyzwania są wielopłaszczyznowe i dotykają róż-

skorzystają. Muszą upłynąć jeszcze lata zanim te standardy

nych aspektów funkcjonowania zarówno użytkowników jak

będą żywe i ostatecznie dopasowane do potrzeb użytkowni-

i instytucji szkolących, co warto mieć na uwadze śledząc roz-

ków a także możliwości samych technologii. Brak spójnych

ważania na temat wdrożenia efektywnego modelu edukacyj-

teorii uczenia się, w szczególności dla rozwiązań takich jak np.

nego, wykorzystującego nowoczesne technologie w branży

m-learning, obejmuje również kwestie związane z walidacją,

HoReCa.

Kształcenie po szkole, Edukacja a rynek pracy – tom III - Raport red. K. Turek i B. Wołek, PARP, Warszawa 2015, s. 14.
Denek Kazimierz, 2012. Teoretyczne i aplikacyjne aspekty kształcenia akademickiego. S. 62.
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Model nowoczesnych, elastycznych
ścieżek uczenia się dla wybranych
zawodów branży HoReCa

4

P

rzed metodami kształcenia opartymi o potencjał tkwią-

rozwiązań. Nie chodzi więc o tworzenie nowej pedagogiki

cy w nowych technologiach stoi duże wyzwanie. W zało-

(sprawdzone praktyki i modele uczenia i nauczania są już

żeniach mają one zwiększać dostęp do materiałów szko-

wypracowane) ale znalezienie sposobu na przetworzenie tych

leniowych, pozwalać na dynamiczne dostosowywanie treści

zasad na możliwości, jakie dają nowe technologie.

do odbiorców i potrzeb ryn-

Coraz większa
obecność nowych
technologii w naszym
życiu a tym samym
i w procesach uczenia
się powoduje, że
modele dotychczas
stosowane wymagają
redefiniowania.

kowych, umożliwiać dzielenie

Motywacje i style uczenia się osób dorosłych wskazują na to,

się wiedzą, doświadczeniami.

że podczas tworzenia rozwiązań opartych o nowe technologie

W praktyce bywa różnie.

dla grupy realizującej się zawodowo w branży HoReCa, warto
oprzeć się o teorię andragogiki, konstruktywizmu i konekty-

Elastyczność związana z cza-

wizmu.

sem i miejscem, w których
odbywa się nauka powoduje,

Z drugiej strony mamy rozwijający się rynek a przed nim stoją-

że stają się one anachro-

ce wyzwania, w szczególności przed osobą pracodawcy, który

niczne. Nie wynika do jednak

zarządza procesami edukacyjnymi w swojej firmie – obiekcie

z błędów czy dezaktualiza-

gastronomicznym. Warto zatem rozpatrywać modele eduka-

cji zawartych w ich założeń.

cyjne dwojako – od strony ucznia (personelu branży HoReCa),

Zmiana nawyków i zwyczajów

jak i pracodawcy, który mierzy się ze zmiennością rynku (biz-

powoduje potrzebę ich dopa-

nes lokalny vs gospodarka globalna) oraz zarządzaniem per-

sowania do współczesnych

sonelem a co za tym idzie wiedzą w przedsiębiorstwie.

4.1      Specyfika branży HoReCa w kontekście tworzenia modelu edukacyjnego
4.1.1 Specyfika branży HoReCa w Polsce

branży wspierają duże wydarzenia międzynarodowe odbywające się w kraju, wejście zagranicznych podmiotów na rynek i

Przy tworzeniu elastycznych ścieżek uczenia się dla branży

potrzeba konkurencji z nimi itp.

HoReCa kluczowe jest rozpoznanie stanu obecnego. Polska ze
względu na uwarunkowania historyczne i polityczne dopiero

Jednak nadal jeszcze nie można mówić o Polsce jako o rynku

od niecałych 30 lat rozwija ten obszar w sposób względnie nie-

dojrzałym w kontekście branży HoReCa, szczególnie jeśli wziąć

kontrolowany. Zmiany prawne wciąż nie odpowiadają tempu

pod uwagę konstrukcję polskiej ramy kwalifikacyjnej. Porów-

przemian gospodarczych i nadal widać wiele pozostałości po

nanie przedstawione w pierwszej części opracowania wskazu-

poprzednim systemie, przez który branża HoReCa wciąż tkwi

je obecnie na mocne organicznie i wybiórczość w kształceniu

w starych ramach. Przejście do gospodarki inkluzywnej nie

zawodowym personelu obiektu gastronomicznego np. kucha-

zakończyło się, choć niewątpliwie widać efekty zmian. Rozwój

rza. Inne kwalifikacje takie jak np. szef kuchni w ogóle nie wy-

33
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A cemoglu D. & Robinson J. (2012). Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business oraz https://mycompanypolska.pl/artykul/948/felieton-inkluzywna-gospodarka
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stępują w polskiej ramie, choć na rynku pracy funkcjonują już

cyfika HoReCa nadaje im tu inny wydźwięk i uwarunkowania.

od dłuższego czasu.

Wydaje się również wskazane oparcie się w rozważaniach
o zdolność do wytwarzania innowacji na poziomie proceso-

ABY SCHARAKTERYZOWAĆ BRANŻĘ HORECA

wym, produktowym i organizacyjnym zarówno przez same

W KONTEKŚCIE POTRZEB EDUKACYJNYCH, NALEŻY

przedsiębiorstwa jak i firmy szkoleniowe działające na tym

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

rynku w skali mikro, makro oraz w obszarze instytucjonalnym.
Do tego potrzebny jest szereg bodźców, które wyzwolą po-

 wciąż niedookreślony system prawny (powolne przechodzenie do gospodarki inkluzywnej),

trzebę i wskażą potencjalne kierunki rozwoju. Rozwój i zmiana
formalnych form kształcenia jest procesem długotrwałym

 próba podjęcia konkurencji branży HoReCa w Polsce
w stosunku do podmiotów zagranicznych,

o wolnej dynamice przemian. Stąd rozsądne wydaje się stworzenie modelu dla nieformalnych form uczenia się, z których

 tworzenie miejsc pracy w branży HoReCa kontra kompetencje pracowników,

praktyka i doświadczenia mogą zostać zaimplementowane
później do ścieżek ustrukturalizowanych.

 wchodzenie młodych osób na rynek pracy kontra starzenie się społeczeństwa,

Specyfika branży HoReCa i jej wewnętrzne zróżnicowanie nie

 zmiany w technologiach vs rosnące potrzeby edukacyjne
i tzw. life long learning,

tylko na poziomie europejskim ale także wewnątrz kraju powoduje, że praktyki powszechne w edukacji innych branż nie

 rozwój rynku usług, ich różnorodność, rozdrobnienie,
lokalność kontra umiędzynarodowienie,

mogą być łatwo przełożone i wdrożone w oparciu o uniwersalny wzorzec. Jednym z aspektów, które będą miały wpływ

 specyfika kultury organizacyjnej branży HoReCa.

na przemiany w podejściu do edukacji w branży HoReCa jest
gotowość do kształcenia, nie tylko na poziomie pracownika ale

Tworzenie modelu uczenia się musi uwzględnić zatem szereg

26

też całej struktury organizacyjnej.

zagadnień, które występują też w innych branżach lecz spe-

K WA L I F I K ACJ E O PI S A N E W PI E R WS Z EJ C Z Ę Ś C I O PR AC O WA N I A D OT Y K AJ Ą TR Z E C H S TA N O W I SK ,
KTÓRE SĄ ZE SOBĄ POWIĄZANE PROCESOWO

kucharz

menadżer
gastronomii

szef kuchni

Zdolność do wykorzystania zmian, rozwoju nowych technolo-

będzie więc opierał się jedynie na jakości nauczyciela/trenera

gii i zwiększania się potencjału rynkowego będzie zależała od

ale także osób odpowiedzialnych za przechwycenie kluczowych

rozwoju nowych umiejętności, w tym tych związanych z przy-

procesów, opisywanie ich i przekształcanie w ścieżki edukacyjne

swajaniem nowych modeli edukacji. Model uczenia się nie

możliwe do zaimplementowania nawet w małych strukturach.

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

W TYM PODEJŚCIU STRUKTURA WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:

1

analiza bieżącej sytuacji branży
HoReCa i prognoza rynkowa

2

opracowanie ścieżek edukacyjnych

3

przetworzenie wypracowanych ścieżek
edukacyjnych na narzędzia edukacyjne
oraz rozwiązania wykorzystujące
nowe technologie

4

przekazanie wypracowanych materiałów do:
- trenerów i nauczycieli
- osób przetwarzających materiały na treści elektroniczne
i wypracowujących modele ich zastowsowań pod istniejące urządzenia,
dopasowane do otoczenia, w którym funkcjonuje grupa odbiorcza

Przedstawiony model jest fragmentem szerszego spektrum

dach. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań będzie więc

możliwych rozwiązań, które pojawiły się w ostatnich deka-

przegląd współczesnych modeli uczenia się.
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4.2.2 Rynek HoReCa w Polsce w kontekście ekonomicznym

że: "Ponad połowa Polaków korzysta z usług gastronomicznych i widać rosnący trend nie tylko w liczbie samych klientów

Rynek HoReCa jest niezwykle podatny na zawirowania zwią-

rynku HoReCa ale także w zwiększającej się częstotliwości

zane ze spadkiem realnego dochodu gospodarstw domowych

odwiedzin. Ubiegły rok był bardzo dobrym okresem dla kon-

oraz problemy w przedsiębiorstwach. Było to widoczne szcze-

sumpcji oraz gastronomii. Polacy chętnie odwiedzają zarówno

gólnie w 2013 roku, kiedy jego wartość znacznie spadła.

placówki najbardziej znanych sieci (jak największych McDonald’s, KFC), jak i lokalne niezależne: modne food trucki, bary

Dla odmiany rok 2016 został uznany dla tej branży za jeden

i restauracje slow-food, czy o wąskiej specjalizacji, jak wegań-

z najlepszych okresów w historii. Szacowana wartość rynku

skie, wybrane dania kuchni świata”.

osiągnęła 26,7 mld zł. Wstępne estymacje z początku roku
wskazywały na wzrost o 6%. Końcówka roku pokazała jed-

Jednym z czynników, z którymi musiała się zmierzyć branża

nak wzrost aż o 7,1%. Wskazano następujące czynniki, które

w ostatnich latach, była zmiana przyzwyczajeń i większe wy-

w sposób wyraźny wpłynęły na ten stan: znaczący przyrost

magania związane z ofertą restauracyjną. Wynikało to m.in.

konsumpcji, dobry sezon urlopowy oraz rosnąca liczba osób

z potrzeb klientów przebywających na diecie. Można to od-

korzystających z gastronomii na co dzień34.

nieść z kolei do trendu nakierowanego na zwiększanie świadomości społecznej w kwestiach zdrowego stylu życia.

PMR w raporcie "Rynek HoReCa w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021” wskazują także na trendy

ZE ZWIĘKSZAJĄCEGO SIĘ POPYTU NA USŁUGI

lokalne, które często pokrywają się w Polsce z tymi obserwo-

BR A N Ż Y H O R E CA W Y N I K AJ Ą TA K Ż E BA R D Z O

wanymi na zachodzie Europy. Warto w tym miejscu sięgnąć po

KONKRETNE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dane Eurostatu z tamtego okresu. Według nich Polacy prze-

DZIAŁAJĄCYCH NA TYM RYNKU:

znaczają 3,6% budżetów domowych na usługi restauracyjne
i hotelowe. Nasi sąsiedzi wydają procentowo więcej, np. Niem-

28

cy 5,3%, Słowacy 5,4%, Czesi zaś 8,4%. Prognozy na dalsze lata
wydają się optymistyczne, szczególnie w kontekście utrwalania nawyków klientów. W roku 2017 roku szacowana wartość
rynku może wzrosnąć do 28,2 mld zł 35.

 rosnące koszty zatrudnienia w powiązaniu z rosnącymi
oczekiwaniami pracowników w kwestii płac,
 niedobór wykwalifikowanych pracowników w powiązaniu
ze spadkiem liczby osób bezrobotnych,
 rosnąca potrzeba profesjonalizacji zawodów

W komunikacie poświęconym raportowi możemy przeczytać,

w tej branży36 .

4.3   Kucharze i szefowie kuchni - praca w branży HoReCa
4.3.1 Specyfika pracy w branży HoReCa na stanowiskach
szefa kuchni i kucharza

Ponadto zawód kucharza charakteryzuje zmianowość (12-14
godzinne zmiany). Normą jest praca w weekendy i święta. Kucharze stanowią grupę zawodową silnie narażoną na stres wy-

Branża gastronomiczno-hotelarska jest specyficzną i wyma-

nikający z potrzeby sprawnej i szybkiej obsługi gości. Pomyłki

gającą branżą dla swojego personelu. Kucharze i szefowie

w zamówieniach są niedopuszczalne. Koncentracja uwagi jest

kuchni pracują w ciągłym stresie związanym z presją czasu.

tu niezmiernie istotna również ze względu na normy zdrowot-

Ponadto narażeni są na wysokie temperatury panujące w

ne oraz takie kwestie jak alergie gości.

kuchni.
Zawód kucharza w ostatnich latach cieszy się w Polsce większą

34
35
36

Poza kreacją potraw, gdy mogą wyrazić się poprzez artyzm

popularnością, wynikającą z pojawienia się kulinarnych progra-

i geniusz kulinarny, personel kuchni wykonuje pracę typo-

mów telewizyjnych. Szef kuchni przedstawiany jest w nich jako

wo fizyczną – polegającą na przenoszeniu naczyń i jedzenia,

lider we własnej kuchni, gdzie kucharze podporządkowują się

sprzątaniu oraz kontroli stanowiska pracy. Przyrządzanie po-

jego decyzji bez dyskusji. Od kucharza wymaga się więc również

siłków również wymaga sprawności i siły fizycznej oraz dużej

twardego charakteru, wytrzymałości na krytykę oraz umiejęt-

koncentracji.

ności pracy w zespole. Od szefa kuchni zaś charyzymy i perfek-

PMR, Rynek HoReCa w Polsce 2016, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
PMR, Rynek HoReCa w Polsce 2017, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
PMR, Rybek HoReCa w Polsce 2017, Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
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cjonizmu. Pomimo promowania takiego stylu pracy w popular-

kucharze i szefowie kuchni żyją swoją pracą i mają niewiele

nych mediach, w Polsce zawód kucharza i szefa kuchni wciąż

czasu wolnego. Ponadto trudno im znaleźć czas na pogłębia-

nie jest uważany za wyjątkowy, co odbiega od opinii o branży

nie swojej wiedzy zawodowej poza miejscem pracy.

HoReCa w innych krajach, t.j. Francja, Włochy, czy Chiny gdzie
zawody gastronomiczne należą do najbardziej prestiżowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że czas wolny dla kucharzy i szefów
kuchni jest dobrem deficytowym. Ich ciągła chęć do rozwoju i

Niemniej jednak powoli w Polsce wzrasta świadomość kon-

pęd do wiedzy zderzają się z codziennością poza pracą, gdy zmu-

sumentów dotycząca zasad funkcjonowania branży HoReCa.

szeni są wykonywać prozaiczne czynności życia rodzinnego lub

Jedną z przyczyn jest niewątpliwie podróżowanie do krajów,

po prostu odpocząć. W związku z tak wyglądającym stylem życia

które słyną z wysokiej jakości obsługi klientów w obiektach

kucharzy i szefów kuchni i jednoczesną silną potrzebą rozwoju

gastronomicznych (jak Grecja, Francja czy Włochy). Drugim

wiedzy, kompetencji i umiejętności – model uczenia i podnosze-

powodem jest rozwój branży HoReCa w kraju związany ze

nia kwalifikacji powinien być elastyczny i maksymalnie efektywny.

wzrostem zarobków Polaków i wynikajacą z niego większą
chęcią do stołowania się w restauracjach.

PODSUMOWANIE:

Powoduje to zwiększenie popytu na odpowiedniej klasy specjalistów z branży gastronomicznej i przekłada się na lepsze

 Mało czasu poza pracą na pogłębianie wiedzy;

wynagrodzenia kucharzy a także zmianę ich nastawienia.

 Potrzeba maksymalizacji efektywności szkoleń w założo-

Obecnie stanowią oni grupę, która chce się kształcić ponieważ

nym czasie.

tylko nowa wiedza i umiejętności pozwolą na dalszy wzrost zarobków, awans oraz związany z nim prestiż wewnątrz branży.

W przypadku szefów kuchni z punktu widzenia podnoszenia
kwalifikacji, istotne jest pogłębianie wiedzy zarządczej oraz

PODSUMOWANIE:

umiejętności kierowania zespołem. Ponadto od szefów kuchni
oczekuje się silnej współpracy z menadżerami obiektu gastronomicznego a więc istotna jest podstawowa wiedza dotycząca

 Dominują mężczyźni w wieku od 25 do 65 lat,

zarządzania obiektem gastronomicznym oraz kompetencje

 Silni fizycznie i psychicznie,

komunikacyjne. Szefowie kuchni powinni kształcić kompeten-

 Pasjonaci, żyjący swoją pracą,

cje miękkie, dotyczące komunikacji oraz umiejętności radze-

 Skoncentrowani, mający dobrą pamięć, szybko uczący się,

nia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

 Odpowiedzialni za siebie oraz członków zespołu.
PODSUMOWANIE:

4.3.2 Wpływ trybu pracy kucharzy i szefów kuchni na codzienne funkcjonowanie
 Potrzeba wzmacniania kompetencji miękkich przez szeSposób funkcjonowania kucharzy i szefów kuchni uzależniony

fów kuchni – w szczególności kompetencji związanych

jest silnie od trybu pracy a więc jego zmianowego charakteru.

z efektywną komunikacją oraz zarządzaniem sytuacjami

Personel kuchni angażuje się w swoją pracę w stu procentach,

kryzysowymi,

przez kilkanaście godzin dziennie, zwykle przez 2-3 dni pod

 Potrzeba wiedzy z zakresu zarządzania obiektem gastro-

rząd. Dalej następują 2 dni wolnego od pracy, po czym powrót

nomicznym – w celu ułatwienia komunikacji szefa kuchni

do pracy na następne 2 lub 3 doby. Taki tryb życia sprawia, że

z menadżerem obiektu.

4.4   Menadżerowie obiektu gastronomicznego - praca w branży HoReCa
4.4.1 Specyfika pracy w branży HoReCa na stanowisku menadżera obiektu gastronomicznego

rowie obiektu gastronomicznego odpowiadają za wszystkie
pozostałe sprawy organizacyjne – począwszy od formalności
personalnych, rachunkowość, dostawy, jakość obsługi klienta,

Menadżerowie branży HoReCa są drugą siłą zarządczą obiek-

po promocję i logistykę imprez okolicznościowych.

tu gastronomicznego. O ile szefowie kuchni sprawują pieczę

W związku z tak dużym zakresem zadań oraz odpowiedzialno-

nad kuchnią i jakością serwowanych potraw, o tyle menadże-

ści, menadżerowie obiektu gastronomicznego, podobnie jak
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personel kuchni, poddani są dużej presji i narażeni na stres.

kwalifikowanie personelu spoza branży.

Wprawdzie nie pracują bezpośrednio w kuchni i nie są narażeni
bezpośrednio na wysokie temperatury, niemniej jednak pracują

PODSUMOWANIE:

równie ciężko fizycznie, poruszając się po całym obiekcie hotelowym lub gastronomicznym, dbając o każdy najdrobniejszy
szczegół organizacyjny. Menadżerowie hotelu powinni być nie-

 Mało czasu poza pracą na pogłębianie wiedzy,

wątpliwie dobrymi organizatorami i stale podnosić kompeten-

 Potrzeba szerokich kompetencji i wiedzy z zakresu wielu

cje w tym zakresie. Ponadto powinni szkolić się z obszarów za-

różnorodnych dziedzin: rachunkowości, finansów, promo-

rządzania finansami, rachunkowości, logistyki oraz marketingu.

cji, marketingu, obłsugi klienta,
 Potrzeba maksymalizacji efektywności szkoleń w założonym czasie,

Odmienne w stosunku do pracowników kuchni jest to, że menadżerowie, którzy sprawdzają się w innych branżach, mogą

 Potrzeba kształcenia kompetencji miękkich, a w szczegól-

przebranżowić się i sprawdzić w roli menadżera obiektu ga-

ności komunikacji (w tym w wielu językach), umiejętności
rozwiązywania konfliktów, dyplomacji,

stronomicznego, o ile uzupełnią wiedzę dotyczącą specyfiki
branży HoReCa. To daje większą swobodę w uzupełnieniu ryn-

 Potrzeba poznania sposobu funkcjonowania branży HoReCa, w tym pracy personelu kuchni.

ku o menadżerów obiektów gastronomicznych poprzez prze-

4.5    Modele podnoszenia kompetencji w branży  HoReCa
4.5.1 Rozróżnienie modeli uczenia się względem trzech różnych kwalifikacji

W związku z tym modele kształcenia są specyficzne dla każdej
grupy docelowej: kucharzy, szefów kuchni oraz menadżerów
obiektu gastronomicznego. Niemniej jednak podobny styl życia,
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W niniejszym opracowaniu autorzy skupili się na trzech kwali-

który prowadzą, związany z dużą presją czasu oraz małą ilością

fikacjach i stworzeniu modelu edukacyjnego dla każdej z nich.

czasu wolnego - wpłynie znacząco na dobór narzędzi edukacyj-

O ile kucharze rozwijają przede wszystkim swoje twarde kom-

nych, które będą wystarczająco elastyczne i efektywne.

petencje związane z przygotowywaniem potraw, o tyle od szefów kuchni wymaga się dodatkowo kompetencji zarządczych

4.5.2 Ścieżki kształcenia w branży HoReCa

oraz inicjatywy przywódczej w ramach działania kuchni. Menadżerowie obiektu gastronomicznego zaś przede wszystkim

Analizując ramę kwalifikacji UE oraz polską można podjąć pró-

skupiają się na podnoszeniu swoich kompetencji zarządczych

bę stworzenia nowoczesnego i elastycznego modelu uczenia

dotyczących kierowania obiektem gastronomicznym od strony

się dla branży HoReCa. Model zakłada rozwój kompetencji dla

formalnej i organizacyjnej.

5 ścieżek edukacyjnych dla branży HoReCa.

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH KUCHARZA, KTÓREJ EFEKTEM JEST
W Y KS Z TAŁ C E N I E K U C H A R Z A D O P O Z I O M U K U C H A R Z A O W Y Ż S Z EJ LU B S Z E R S Z EJ SPE CJ A L I Z ACJ I _ R Y S 1

kształcenie

kucharz

kucharz z wyższymi
kwalifikacjami
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ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH I ZARZĄDCZYCH KUCHARZA (DOTYCZĄCYCH
K U C H N I ) , K T Ó R EJ E F E K TE M J E S T W Y KS Z TAŁ C E N I E K U C H A R Z A D O P O Z I O M U S Z E FA K U C H N I _ R Y S 2

kształcenie

szef kuchni

kucharz
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ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH SZEFA KUCHNI, KTÓREJ EFEKTEM
J E S T W Y KS Z TAŁ C E N I E S Z E FA K U C H N I D O P O Z I O M U S Z E FA K U C H N I O W Y Ż S Z Y C H KO M PE TE N CJ AC H
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KUCHNIĄ _RYS3

kształcenie

szef kuchni

szef kuchni o wyższych
kompetencjach
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ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH MENADŻERA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO,
K T Ó R EJ E F E K TE M J E S T W Y KS Z TAŁ C E N I E M E N A D Ż E R A D O P O Z I O M U M E N A D Ż E R A O W Y Ż S Z Y C H
KOMPETENCJACH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OBIEKTEM GASTRONOMICZNYM _RYS4

kształcenie

manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach

manager obiektu
gastronomicznego
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ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH OBIEKTEM GASTRONOMICZNYM PRZEZ SZEFA
K U C H N I , K T Ó R EJ E F E K TE M J E S T W Y KS Z TAŁ C E N I E S Z E FA K U C H N I D O P O Z I O M U M E N A D Ż E R A O BI E K T U
GASTRONOMICZNEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OBIEKTEM _RYS5

kształcenie

szef kuchni

szef kuchni o kompetencjach
managera obiektu gastronomicznego
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W R A M A C H M O D E LU Z O S TA Ł Y W Y B R A N E T R Z Y K LU C Z O W E A S P E K T Y D O T Y C Z Ą C E R O Z W OJ U W I E D Z Y,
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI PERSONELU GASTRONOMICZNEGO _RYS6

Gotowanie
i przyrządzanie potraw,

Zarządzanie kuchnią
i kreowanie potraw,
33

Zarządzanie obiektem gastronomicznym
(hotelem lub restauracją)

Kombinacja tych trzech kompetencji specjalistycznych

personelu, wyznaczenie ścieżki awansu a także wygenero-

i zarządczych w szczególny sposób charakteryzuje poszcze-

wanie nowoczesnych i elastycznych ścieżek edukacyjnych

gólne grupy personelu gastronomicznego. Dzięki tak skon-

dla personelu gastronomicznego, umożliwiających potwier-

struowanemu podejściu możliwa będzie ocena kompetencji

dzanie kwalifikacji.

4.6    Ścieżki kształcenia w branży HoReCa - rozwinięcie
4.6.1 Ścieżka podwyższania lub poszerzania kompetencji

wyższanie umiejętności w zakresie jednej kuchni (przygotowy-

specjalistycznych kucharza, której efektem jest wykształ-

wanie potraw, krojenie, przyrządzanie sosów) oraz poszerza-

cenie kucharza do poziomu kucharza o wyższej lub szerszej

nie zakresu wiedzy i umiejętności o nowe rodzaje kuchni (np.

specjalizacji.

polska, włoska, francuska, itd.). Biorąc pod uwagę tak szeroki

Kucharze posiadają różnorodne możliwości rozwoju własnej

wachlarz kuchni, przed kucharzami stoi moc wyzwań do rozwi-

kariery w branży gastronomicznej. Dwie podstawowe to pod-

jania z pasją i zaangażowaniem swoich kompetencji.

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

PODWYŻSZANIE SPECJALISTYCZNYCH KOMPETENCJI KUCHARZA _RYS7

ZARZADZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZADZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW

kształcenie

kucharz z wyższymi
kompetencjami

kucharz
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Pozostałe kompetencje – dotyczące zarządzania kuchnią, kre-

potraw, stoi przed wyborem: może kształcić się i szkolić aby

owania potraw oraz zarządzania obiektem w przypadku tej

udoskonalić swoje umiejętności w zakresie nowej, niezna-

ścieżki nie są rozwijane. Kucharz skupia swoją uwagę na przy-

nej dotychczas kuchni lub zmienić kierunek i piąć się w górę

rządzaniu potraw w najdoskonalszy z możliwych sposobów.

w strukturze restauracji lub hotelu, aby osiągnąć kompeten-

Kiedy osiągnie lub zbliży się do perfekcji w przyrządzaniu

cje i umiejętności szefa kuchni.

LEGENDA TRZECH RÓŻNORODNYCH KUCHNI, SYMBOLIZUJĄCYCH PRZYROST SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY
KUCHARZA _RYS8

Gotowanie
i przyrządzanie potraw
kuchni polskiej

Gotowanie
i przyrządzanie potraw
kuchni chińskiej

Gotowanie
i przyrządzanie potraw
kuchni francuskiej
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PODWYŻSZANIE SPECJALISTYCZNYCH KOMPETENCJI KUCHARZA _RYS7

KUCHNIA FRANCUSKA

KUCHNIA CHIŃSKA

KUCHNIA POLSKA

kształcenie

kucharz z szerszymi
kompetencjami

kucharz
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PODWYŻSZANIE KOMPETENCJI KUCHARZA W ZAKRESIE POTRZEBNYM DO UZYSKANIA KOMPETENCJI SZEFA
KUCHNI _RYS10

ZARZADZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZADZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW

kształcenie

kucharz z wyższymi
kompetencjami

szef kuchni
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W pierwszym przypadku kucharz zdobywa wiedzę, umiejętno-

Dlatego też osoby aspirujące do stanowiska szefa kuchni powin-

ści i doświadczenie w zakresie przygotowywania potraw nowej

ny zwrócić uwagę na dopracowanie wszelkich, choćby drobnych

kuchni. W drugim przypadku kucharz skupia się na kompeten-

braków wiedzy i umiejętności w zakresie przyrządzania potraw

cjach zarządczych, które są kluczowe dla poprawnego funk-

tak, aby być wzorem i autorytetem w zespole.

cjonowania kuchni.
Poza perfekcyjną umiejętnością przyrządzania potraw, szef kuchWraz z przyrostem kompetencji zarządczych, kucharz kształ-

ni powinien zdobyć kompetencje miękkie w zakresie zarządzania,

tuje postawę odpowiedzialną nie tylko za siebie ale również za

komunikacji i umiejętności rozwiązywania konfliktów. Niektórzy

pozostałych kucharzy oraz gości restauracji. Zdobywa także

kucharze posiadają silny naturalny talent do zarządzania ludźmi,

podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania obiektem gastro-

niektórzy potrzebują czasu aby dotrzeć do najwyższego poziomu,

nomicznym. Kucharze, którzy aspirują do stanowiska szefa

inni mogą nigdy nie osiągnąć poziomu wymaganego do tego aby

kuchni powinni odznaczać się kreatywnością, skrupulatnością

awansować na szefa kuchni.

i charyzmą. Dzięki takiej kombinacji cech i kompetencji szefowie kuchni tworzą obiekty gastronomiczne o unikatowym

4.6.2. Ścieżka podwyższania kompetencji zarządczych sze-

stylu i charakterze, jednocześnie zachowując wysoką jakość

fa kuchni, której efektem jest wykształcenie szefa

przyrządzanych dań.

kuchni do poziomu szefa kuchni o wyższych kompetencjach w zakresie zarządzania kuchnią.

Szef kuchni odznacza się silnym charakterem, jednak autorytet

36

budowany jest na szacunku. Ten zaś szefowie kuchni zdobywają

Szef kuchni nieustannie powinien zdobywać wiedzę i doświad-

dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom. Kucharze, tak jak i specja-

czenie w kierowaniu zespołem i kuchnią. Praca w kuchni jest

liści innych branż rzemieślniczych, uznają autorytet osób, które

ogromnie stresująca a kucharze poddawani są silnej presji

podziwiają ze względu na ich ogromne doświadczenie. Osoba,

czasu. Istotna jest zatem nie tylko umiejętność radzenia sobie

która zostanie mianowana formalnie szefem kuchni, powinna

ze stresem ale również umiejętność rozwiązywania konfliktów

mieć również nieformalny autorytet w swoim zespole.

w zespole.

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH SZEFA KUCHNI. _RYS11

ZARZADZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZADZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW

kształcenie

szef kuchni

szef kuchni o wyższych
kompetencjach

Szef kuchni powinien dbać w szczególny sposób o zespół, ponieważ

ścicielami obiektu gastronomicznego. Jest to zatem funkcja, która

pełni on funkcję jego przedstawiciela przed menadżerem lub wła-

wymaga umiejętności negocjacji oraz precyzyjnej komunikacji.

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

Ponadto szef kuchni powinien posiadać umiejętność szybkiego roz-

ków niż kucharze i szefowie kuchni. Do podstawowych obowiązków

wiązywania problemów i szukania najlepszego rozwiązania biorąc

menadżera należy zarządzanie zatrudnieniem personelu. Oznacza

pod uwagę różne czynniki wpływające na całość przedsięwzięcia.

to, że menadżer obiektu dba o utrzymanie kompletu zatrudnienia

Często należy bowiem znaleźć kompromis, który będzie akcepto-

potrzebnego do obsługi obiektu restauracyjnego lub hotelowego.

walny z punktu widzenia zespołu, gości obiektu, zarządzających

Jednocześnie kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

obiektem, przy uwzględnieniu jednocześnie ekonomicznej sytuacji

przez pracowników oraz – w kwestiach formalnych – stanowi łącz-

restauracji jako organizacji podlegającej zasadom wolnego rynku.

nik pomiędzy osobami zatrudnionymi a dyrekcją lub właścicielami

Do szefa kuchni należy również rekrutacja nowego personelu kuch-

obiektu. Menadżer obiektu gastronomicznego dba o jego renomę.

ni. Szef kuchni określa stanowiska pracy, zakres kompetencji, który-

Do jego obowiązków należy promocja miejsca oraz organizacja

mi powinni się charakteryzować potencjalni kandydaci a następnie

wydarzeń, dzięki którym obiekt zyskuje klientów. Menadżer obiektu

weryfikuje kucharzy starających się o pracę w jego kuchni.

zajmuje się zatem aspektem logistycznym i ekonomicznym przedsięwzięcia. Dzięki współpracy z szefem kuchni organizuje dostawy

Wzorcowy szef kuchni powinien zadbać o rozwój kompetencji

produktów i optymalizuje koszty. Choć wiedza na temat działania

swojego zespołu i pomóc w planowaniu awansu lub specjaliza-

branży gastronomicznej jest z punktu widzenia menadżera obiek-

cji. Powinien zatem, poza szacunkiem, budzić zaufanie zespołu,

tu gastronomicznego kluczowa to nie przyrządza on posiłków i nie

znać jego mocne i słabe strony aby uzupełniać oraz wzmacniać

kształci się w tym obszarze. Oznacza to, że menadżer obiektu nie

go kompetencyjnie, podnosząc jednocześnie poziom i jakość

wkracza w kompetencje kucharzy, a tym bardziej szefa kuchni a co

usług gastronomicznych.

za tym idzie nie decyduje o kształcie karty i sposobie przyrządzania
posiłków. Niemniej jednak stanowi on istotne wsparcie formalne

4.6.3 Ścieżka podwyższania kompetencji zarządczych menadżera obiektu gastronomicznego, której efektem

dla pracowników, a także współpracuje z szefem kuchni w zakresie
tworzenia wizerunku i stylu restauracji czy innego obiektu.

jest wykształcenie menadżera do poziomu menadżera o wyższych kompetencjach w zakresie zarządzania

Z punktu widzenia kształcenia menadżera obiektu należy zatem

obiektem gastronomicznym.

rozwijać szeroko rozumiane kompetencje dotyczące zarządzania obiektem. Nie jest natomiast istotne rozwijanie umiejętno-

Menadżer obiektu charakteryzuje się innym zakresem obowiąz-

ści przyrządzania posiłków czy zarządzania kuchnią.

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH MENADŻERA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO _RYS12

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZĄDZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW

kształcenie

manager obiektu
gastronomicznego

manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach
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Menadżer obiektu gastronomicznego powinien posiadać

finansów, logistyki, rachunkowości i promocji. Poza tym, w pra-

umiejętności zarządcze i organizacyjne. W związku z tym, że

cy menadżera obiektu gastronomicznego istotna jest umie-

zajmuje się rekrutacją pracowników i ich sprawami formal-

jętność rozwiązywania konfliktów, negocjacji a także wyma-

nymi, powinien budzić szacunek i odznaczać się cierpliwością

gana jest wysoka kultura osobista. Bieżące zainteresowanie

i dokładnością. Ponadto menadżer ściśle współpracuje z

gastronomią i poszukiwanie trendów jest również nieodłączną

szefem kuchni odnośnie dostaw produktów, obsługi klientów

częścią pracy menadżera gastronomii. Wszystkie powyższe

a także zarządzania personelem. Oznacza to, że menadżer

aspekty wymagają nieustannego kształcenia. Dzięki temu

obiektu gastronomicznego powinien posiadać różnorodne

obiekt jest zarządzany profesjonalnie i ma szansę odnieść

umiejętności i wiedzę specjalistyczną dotyczącą zarządzania,

komercyjny sukces.

L E G E N D A D L A T R Z E C H K LU C Z O W Y C H A S P E K T Ó W D O T Y C Z Ą C Y C H P R Z Y R O S T U W I E D Z Y, R O Z W OJ U
UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI MENADŻERA GASTRONOMII _RYS13
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zarządzanie obiektem
gastronomicznym

wiedza
i umiejętności
inwestowania

pozyskiwanie i obsługa
klientów oraz partnerów
biznesowych

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH MENADŻERA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO _RYS12

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
POZYSKIWANIE I OBSŁUGA KLIENTÓW
O R A Z PA R T N E R Ó W B I Z N E S O W Y C H
WIEDZA I UMIEJĘTNOSCI
INWESTOWANIA

kształcenie

manager obiektu
gastronomicznego

manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach
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Menadżerowie gastronomii posiadają szeroką wiedzę i sze-

poza gastronomią, gdzie kompetencje zarządcze również

reg uniwersalnych umiejętności. Dzięki temu, poza rozwo-

odgrywają kluczową rolę. Część menadżerów obiektów ga-

jem kariery w obszarze gastronomicznym, mogą rozważać

stronomicznych powołuje do życia własny obiekt gastrono-

zmianę branży i znaleźć pracę na menadżerskim stanowisku

miczny.

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI MENADŻERA OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO W TRZECH
OBSZARACH, AŻ DO STOPNIA KOMPETENCJI POTRZEBNYCH DO URUCHOMIENIA WŁASNEGO OBIEKTU
GASTRONOMICZNEGO _RYS15

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
POZYSKIWANIE I OBSŁUGA KLIENTÓW
O R A Z PA R T N E R Ó W B I Z N E S O W Y C H
WIEDZA I UMIEJĘTNOSCI
INWESTOWANIA

kształcenie
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manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach

właściciel obiektu
gastronomicznego

4.6.4 
Ścieżka podwyższania kompetencji zarządczych

jego wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania obiektem

obiektem gastronomicznym przez szefa kuchni,

gastronomicznym. Dzięki temu zbliży się kompetencyjnie do

której efektem jest wykształcenie szefa kuchni do

menadżera obiektu gastronomicznego. Posiadając wiedzę

poziomu menadżera obiektu gastronomicznego

dotyczącą sposobu pracy kuchni oraz kompetencje zarząd-

w zakresie zarządzania obiektem.

cze, szef kuchni może uzupełnić swoją wiedzę na temat
działania całego obiektu gastronomicznego i zarządzać nim

Szef kuchni może wybrać ścieżkę edukacyjną wzmacniającą

w pewnych obszarach.

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI ZARZĄDCZYCH OBIEKTEM GASTRONOMICZNYM PRZEZ SZEFA KUCHNI
_RYS16

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZĄDZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW

kształcenie
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szef kuchni o kompetencjach
managera obiektu
gastronomicznego

szef kuchni

Podobnie jak menadżer hotelu, szef kuchni może również

na rozwijaniu umiejętności pozyskiwania partnerów bizneso-

zmienić swój kierunek kariery i otworzyć własny obiekt ga-

wych a także posiąść wiedzę i umiejętności inwestowania.

stronomiczny. Szef kuchni będzie musiał skoncentrować się

4.7    Efektywne i nowoczesne narzędzia wykorzystywane
w kształceniu personelu branży HoReCa
Zrozumienie potrzeb dotyczących rozwoju kompetencji a tak-

spełni indywidualne potrzeby tego personelu a także rozwija-

że poznanie sposobu funkcjonowania personelu w branży Ho-

jącego się rynku.

ReCa pozwala na wykształcenie modelu edukacyjnego, który

4.7.1 Potrzeby edukacyjne branży HoReCa

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

ŚCIEŻKA PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI SZEFA KUCHNI W TRZECH OBSZARACH, AŻ DO STOPNIA KOMPETENCJI
POTRZEBNYCH DO URUCHOMIENIA WŁASNEGO OBIEKTU GASTRONOMICZNEGO. _RYS17
ZARZADZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM
ZARZADZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW
PRZYRZĄDZANIE POTRAW
POZYSKIWANIE I OBSŁUGA KLIENTÓW
O R A Z PA R T N E R Ó W B I Z N E S O W Y C H
WIEDZA I UMIEJĘTNOSCI
INWESTOWANIA

kształcenie
CJA
„RESTAURA
BELVITA”
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szef kuchni,
własciciel obiektu
gastronomicznego

szef kuchni o kompetencjach
managera obiektu
gastronomicznego

Z E S TAW I E N I E P OTR Z E B E D U K AC Y J N Y C H W Z A R Y S O WA N Y C H TR Z E C H O B S Z A R AC H D OT Y C Z ĄC Y C H PE R S O N E LU
O B I E K T U G A S T R O N O M I C Z N E G O _T A B E L A 1

PERSONEL OBIEKTU /
RODZAJ KSZTAŁCENIA

PRZYRZĄDZANIE POTRAW

ZARZĄDZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM

Kucharz

Wysoka potrzeba

Niska potrzeba

Brak potrzeby

Szef kuchni

Wysoka potrzeba

Wysoka potrzeba

Umiarkowana potrzeba

Brak potrzeby

Brak potrzeby

Wysoka potrzeba

Menadżer obiektu
gastronomicznego
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Z E S TAW I E N I E P OTR Z E B E D U K AC Y J N Y C H W Z A R Y S O WA N Y C H TR Z E C H O B S Z A R AC H Z A R Z Ą D C Z Y C H ,
D O T Y C Z Ą C Y C H P E R S O N E L U O B I E K T U G A S T R O N O M I C Z N E G O _T A B E L A 2

PERSONEL OBIEKTU /
RODZAJ KSZTAŁCENIA

POZYSKIWANIE I OBSŁUGA
KLIENTÓW ORAZ PARTNERÓW
BIZNESOWYCH

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚĆ
INWESTOWANIA

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM

Niska potrzeba

Niska potrzeba

Wysoka potrzeba

Menadżer obiektu
gastronomicznego

Umiarkowana/
wysoka potrzeba

Niska potrzeba

Wysoka potrzeba

Właściciel obiektu
gastronomicznego

Wysoka potrzeba

Umiarkowana potrzeba

Wysoka potrzeba

Szef kuchni o kompetencjach
menadżera obiektu
gastronomicznego
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Z powyższych zestawień jasno wynika, że obszary kompeten-

konfliktów czy nawet dotyczące rachunkowości i finansów,

cyjne kucharza i szefa kuchni są częściowo zbieżne. Podob-

można kształcić na wiele sposobów pogłębiając wiedzę

nie jest w przypadku menadżera obiektu gastronomicznego

w sposób tradycyjny – poprzez lekturę książek, warsztaty,

i szefa kuchni – w pewnym aspekcie ich wiedza pokrywa się

szkolenia lub kształcenie formalne w postaci studiów pierw-

lub jest istotnie komplementarna. Właścicielem obiektu gast-

szego stopnia lub podyplomowych. Wyzwaniem jest w tym

sronomicznego może stać się zarówno szef kuchni jak i me-

przypadku pogodzenie tempa pracy i ilości obowiązków z do-

nadżer obiektu gastronomii – wówczas szkolenia w tym zakre-

datkowym kształceniem personelu.

sie mogą obejmować podobny zakres wiedzy.
Lektura książek profesjonalnych odznacza się minimalną efekWytypowane ścieżki edukacyjne dla personelu obiektu gastro-

tywnością w kontekście edukacji specjalistycznej kucharzy

nomicznego zostaną na tym etapie wzbogacone o propozycje

i szefów kuchni. Tutaj kluczową rolę odgrywa praktyka dzię-

narzędzi, które w efektywny sposób wpłyną na podniesienie

ki której kucharz jest w stanie przygotować potrawę zgodnie

kompetencji kucharzy, szefów kuchni i menadżerów obiektu

z podaną recepturą już po szkoleniu. Zatem znacznie bardziej

gastronomicznego. Jednocześnie zostaną uwzględnione uwa-

efektywną formą kształcenia jest organizacja warsztatów dla

runkowania dotyczące motywacji sposobów uczenia się do-

kucharzy i szefów kuchni, gdzie kucharze mają okazję spotkać

rosłych.

się i czerpać ze swojego doświadczenia nawzajem a w szczególności z kontaktu z mistrzem prowadzącym zajęcia. Na to

Warto zwrócić uwagę na to, że o ile wiedzę dotyczącą zarzą-

jednak czas jest ograniczony ze względu na specyfikę pracy

dzania można zgłębiać na wiele sposobów i do tego zostały

w obiekcie gastronomicznym.

opracowane różnorodne modele, o tyle edukacja w zakresie
pogłębiania wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez ku-

4.7.2 Przegląd i ocena efektywności narzędzi edukacyjnych

charzy i szefów kuchni posiada nadal duże pole do rozwoju

w kontekście branży HoReCa

na rynku polskim. Warto też dostosować wiedzę zarządczą do
obszaru zarządzania obiektem gastronomicznym, gdyż wy-

Zarówno personel branży gastronomicznej, jak i pracodawcy

maga tego specyfika branży. Niemniej jednak kompetencje

stoją przed wyborem najefektywniejszej ścieżki uczenia się,

komunikacyjne, zarządcze a także dotyczące rozwiązywania

wykorzystującejdostępne narzędzia edukacyjne.
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P R Z E G L Ą D I O C E N A E F E K T Y W N O Ś C I N A R Z Ę D Z I E D U K A C Y J N Y C H W K O N T E K Ś C I E B R A N Ż Y H O R E C A _T A B E L A 3
NARZĘDZIA EDUKACYJNE /
RODZAJ KSZTAŁCENIA

PRZYRZĄDZANIE POTRAW

ZARZĄDZANIE KUCHNIĄ
I KREOWANIE POTRAW

ZARZĄDZANIE OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM

Warsztaty

Wysoka efektywność

Wysoka efektywność

Wysoka efektywność

Szkolenie
w formie wykładu

Niska efektywność

Umiarkowana efektywność

Umiarkowana efektywność

Lektura profesjonalna

Niska efektywność

Umiarkowana efektywność

Umiarkowana efektywność

Kurs e-learningowy
na platformie e-learningowej

Niska efektywność

Niska efektywność

Umiarkowana efektywność

E-learning w postaci
materiałów wideo na platformach typu youtube.com

Umiarkowana/
wysoka efektywność

Umiarkowana/
wysoka efektywność

Umiarkowana/
wysoka efektywność

E-learning w postaci aplikacji
mobilnej (m-learning)

Umiarkowana/
wysoka efektywność

Umiarkowana/
wysoka efektywność

Umiarkowana/
wysoka efektywność

Nauka od kolegi/koleżanki

Wysoka efektywność

Wysoka efektywność

Wysoka efektywność

Na potrzeby oceny efektywności narzędzi autorzy zakładają,

również nałożyć na wyżej wymienione narzędzia aspekt czasu

że prezentują one wysoką jakość a treść jest wartościowa i

i formy przekazania treści.

potencjalnie atrakcyjna dla odbiorcy. W tym kontekście warto
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ANALIZA EFEKTYWNOŚCI NARZĘDZI EDUKACYJNYCH W KONTEKŚCIE ASPEKTU CZASOWEGO,
K O S Z T O W E G O I N O Ś N I K A P R Z E K A Z U _T A B E L A 4
NARZĘDZIA EDUKACYJNE /
ASPEKTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BRANŻY HORECA

CZAS

KOSZTY

NOŚNIKI

Warsztaty

Wysoko angażujące czasowo
(kilka do kilkudziesięciu godzin)

Wysokie

Kontakt bezpośredni

Szkolenie – wykład

Wysoko angażujące
(kilka do kilkudziesięciu godzin)

Wysokie / umiarkowane

Kontakt bezpośredni

Lektura profesjonalna

Umiarkowanie angażujące
czasowo
(kilka-kilkanaście godzin)

Kurs e-learningowy
na platformie
e-learningowej

Umiarkowanie angazujący
czasowo
(kilka-kilkanaście godzin)

Niskie / umiarkowane

Laptop, komputer (możliwość
powrócenia do nauki w dowolnym późniejszym momencie)

E-learning w postaci
materiałów wideo na platformach typu youtube.com

Nisko angażujące czasowo
(kilka minut)

Niskie lub brak

Laptop, tablet, smartfon
(możliwość powrócenia do
oglądania w każdej chwili)

E-learning w postaci aplikacji
mobilnej (m-learning)

Nisko angażujące czasowo
(kilka minut)

Niskie lub brak

Smarfton, tablet (możliwość
powrócenia do lektury/oglądania w każdej chwili)

Nisko/umiarkowanie angazujące czasowo
(kilkadziesiąt minut)

Brak kosztów

Kontakt bezpośredni

Nauka od kolegi/koleżanki

Niskie

Książka, smartfon, czytnik,
tablet (możliwość powrócenia
do lektury w każdej chwili)
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Z powyższej analizy wynika, że najbardziej efektywnym narzę-

 ograniczony czas na edukację,

dziem kształcenia dla branży HoReCa jest warsztat. Wymaga

 ograniczenie możliwości korzystania

on jednak dużego zaangażowania czasowego i posiada ograniczenia ze względu na sztywne harmonogramy. Ponadto sta-

z nowych technologii,
 niechęć do pozyskiwania wiedzy teoretycznej.

nowi najkosztowniejsze narzędzie edukacyjne. Minusem jest
również brak możliwości wcześniejszego sprawdzenia jakości

W tym przypadku należy zaprojektować rozwiązania podąża-

materiału edukacyjnego, czego konsekwencją może być utra-

jące za uczestnikiem i wykorzystujące jego naturalne predys-

ta pieniędzy i czasu spędzonego na małowartościowym spo-

pozycje. Patrząc na przykładowy kurs na szefa kuchni wpro-

tkaniu warsztatowym.

wadzane tematy można podzielić na teoretyczne i praktyczne.
Szkolenia z wiedzy teoretycznej charakteryzują się dużym

Warto zauważyć, że najbardziej efektywnym sposobem pozy-

stopniem skomplikowania we wprowadzaniu w praktykę co-

skiwania wiedzy – zarówno pod kątem kosztowym, jak i czaso-

dziennego funkcjonowania.

wym – jest nauka od kolegów i koleżanek z pracy. Pracodawcy
mogliby wykorzystać ten tkwiący w kapitale ludzkim potencjał.

D OT Y C Z Ą O N E TA KI C H O B S Z A R Ó W J A K :

Niestety nakłonienie kucharzy i szefów kuchni w ramach miejsca pracy do wymiany wiedzy jest niezmiernie trudne i mocno
ograniczone, co wynika ze specyfiki branży HoReCa w Polsce a
co zostanie przybliżone na kolejnych kartach publikacji.

 podstawowe zagadnienia z zakresu HACCP, BHP, PPOŻ, GMP,
GHP,
 zasady używania sprzętu oraz jego optymalne zastosowa-

Efektywnymi z punktu widzenia czasowego i kosztowego są
narzędzia cyfrowe. Materiały wideo na platformie typu youtube.com a także aplikacje mobilne są dostępne online, zatem
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nie,
 sporządzanie receptur w oparciu o food cost, tabele wyliczeń,

charakteryzują się wysoką dostępnością poprzez smartfony i

 prawidłowa gospodarka towarowa,

posiadają ogromną przewagę w tym zakresie nad warsztata-

 tworzenie ofert gastronomicznych przystosowanych dla

mi, których harmonogram jest ściśle określony. Ponadto sko-

danych lokali (zależnie od standardów oraz ich charakteru),

rzystanie z aplikacji mobilnej lub obejrzenie filmu trwa kilka

 inwentaryzacje miesięczne - zasady i cele,

do kilkunastu minut, zatem idealnie wpasowuje się moment

 zarządzanie zasobami ludzkimi – omówienie,

przerwy w trakcie pracy. Warto zatem pochylić się nad edu-

 administracja kuchnią – omówienie,

kacyjnymi narzędziami cyfrowymi gdyż – nie tylko w branży

 przygotowanie dokumentacji kuchni oraz księgi HACCP

HoReCa – zaczynają stanowić istotne narzędzie wzmacniające

– omówienie,

jakość edukacyjną.

 tworzenie kart dań.

4.7.4 Blended learning – jako efektywna metoda edukacyjna

Wiedza dotycząca tych teoretycznych zagadnień mogłaby z po-

dla kucharzy i szefów kuchni w kontekście rozwoju ich

wodzeniem znaleźć się w części poprzedzającej zajęcia prak-

wiedzy i umiejętności specjalistycznych

tyczne w tradycyjnym modelu blended learning. W tym przypadku duże znaczenie będzie miało określenie poziomu wiedzy,

Pomimo rosnącej świadomości potrzeby edukacji personelu w

z którą startuje osoba ucząca się, stanu zrozumienia jej proce-

tej branży istnieje wiele pytań dotyczących polecanych, skutecz-

sów i tego czy wdraża je w swojej codziennej praktyce.

nych metod kształcenia poza ścieżką edukacji formalnej. Wy-

Spora część szkoleń przeznaczonych dla kucharzy i szefów

korzystanie edukacyjnej metody hybrydowej w branży HoReCa

kuchni na rynku polskim opiera się o warsztaty praktyczne,

nastręcza wiele problemów, szczególnie przy zawodach, gdzie

które w modelu blended learning stanowią drugą kluczową

wymagana jest praktyka – takich jak kucharz, czy szef kuchni.

część edukacyjną.

Część elementów można wprowadzać poprzez narzędzia e-learningowe, jednak ich skuteczność może być ograniczona.

TE M AT Y PR A K T Y C Z N E D OT Y C Z Ą N AS TĘ PU J ĄC Y C H
OBSZARÓW:

KLUCZOWE CZYNNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD
UWAGĘ PRZY TWORZENIU MODELU EDUKACYJNEGO
DLA HORECA TO:

 najnowsze trendy i techniki kulinarne,
 elementy wybranej kuchni,
 łączenie smaków i eksperymenty,

 wysoki współczynnik stresu personelu gastronomicznego,

 estetyka, itd.
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Część praktyczna wymaga kontaktu z nauczycielem (mi-

czenia czasowe skłaniają menadżerów do przyswajania wie-

strzem) i polega na sprawdzaniu zdobytej wiedzy na zajęciach

dzy w każdej wolnej chwili, ponieważ niechętnie podejmują oni

praktycznych. Metoda blended learning jest rekomendowaną

ścieżki edukacyjne, które są nieelastyczne czasowo.

metodą edukacyjną dla branży HoReCa w kontekście personelu kuchni – kucharza oraz szefa kuchni.

W przypadku kształcenia menadżera gastronomii w zakresie
kompetencji tzw. twardych, rekomendowaną metodą uczenia

4.7.5 E-learning i m-learning – jako efektywne metody edu-

się jest e-learning oraz jego odmiana – czyli m-learning. Me-

kacyjne dla menadżera obiektu gastronomicznego

nadżerowie gastronomii znajdą zatem wiele interesujących

w kontekście zarządzania obiektem gastronomicznym.

materiałów wideo na platformach typu YouTube czy Facebook i kursów e-learningowych, które wesprą ich w kształceniu

W przypadku rozpatrywania potrzeb edukacyjnych menadże-

w zakresie zarządzania.

ra obiektu gastronomicznego warto zwrócić uwagę na to, że
kształcenie w zakresie zarządzania obiektem gastronomicz-

W przypadku kompetencji miękkich takich jak komunikacja,

nym może zachodzić w dużej mierze zdalnie (Tabela 3 Przegląd

zarządzanie kryzysem, czy umiejętność negocjacji zaleca

i ocena efektywności narzędzi edukacyjnych w kontekście

się zastosowanie blended learningu, gdyż metoda ta zakła-

branży HoReCa). Dotyczy to nie tylko części teoretycznej ale

da zrealizowanie praktycznej części w formie warsztatów.

również praktycznej - obszary takie jak rachunkowość, logisty-

W przypadku kompetencji miękkich ocenia się, że kontakt bez-

ka, finanse mogą być z powodzeniem nauczane na odległość.

pośredni zarówno z prowadzącym jak i innymi uczestnikami

Wprawdzie efektywność warsztatów jest wciąż oceniana jako

jest kluczowy dla efektywności kształcenia.

wyższa, niemniej jednak w przypadku branży HoReCa ograni-

4.8    Efektywność uczenia się w branży HoReCa
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4.8.1 Zawody kucharza i szefa kuchni
w kontekście historycznym

kucharzem nie wystarczy wiedza i umiejętności. Stanowią one
jedynie fragment całości cech modelowego kucharza i szefa
kuchni. Dlatego też są niewystarczające z punktu widzenia dą-

Badając branżę HoReCa warto odnieść się do historycznego

żenia do najwyższych standardów zawodowych.

obrazu zawodów gastronomicznych, zarówno na świecie jak i
w Polsce. Zawód kucharza jak i szefa kuchni znane są bowiem

Bycie kucharzem to nie tylko wiedza, umiejętności i kompe-

od setek lat, a wiedza dotycząca gastronomii jest skutecznie

tencje – to styl życia, który wymaga poświęcenia ale daje

przekazywana od pokoleń. Proces pozyskiwania i przygotowy-

jednocześnie ogromną satysfakcję i poczucie przynależności

wania posiłku jest bowiem jednym z najistotniejszych elemen-

do wyjątkowej grupy zawodowej. Kucharze na całym świecie

tów kulturowych – niezależnie od regionu czy postępu cywili-

charakteryzują się kulturą i etyką zawodową przekazywaną

zacyjnego. Największe państwa starożytności – t.j. imperium

z pokolenia na pokolenie. Podobnie jak inne zawody rzemieśl-

chińskie czy rzymskie – przykładały dużą wagę do sposobu

nicze – kucharze organizowali się w tzw. cechy rzemieślnicze,

przygotowywania posiłków i celebrowały ich spożywanie. Nie

które pełniły ważną rolę społeczną, edukacyjną oraz prawną.

inaczej jest w obecnych czasach.

Pierwsze cechy rzemieślnicze powstały we Włoszech w X wieku.
W Polsce (tak jak w całej Europie) cechy – inaczej nazywane

Istnieją narody, które słyną ze swojej kuchni na całym świe-

gildiami – rozkwitły i stały się popularne w średniowieczu. Posia-

cie. Należą do nich Włosi, Francuzi, ale również Chińczycy czy

dały one ściśle określoną strukturę, w której najwyższym uzna-

Japończycy. Polska kuchnia również znajduje wielu amatorów,

niem cieszyli się członkowie z największym doświadczeniem.

nie tylko wśród Słowian. Za każdym z tych rodzajów kuchni stoi
wieloletnia historia – przepisów, przypraw, sposobów przyrzą-

Gildie stanowiły formalną siłę chroniącą interesy rzemieśl-

dzania posiłku – uwarunkowana kulturowo i związana ściśle

ników. Ponadto w ramach cechów podnoszono kwalifikacje

z panującymi warunkami pogodowymi.

zawodowe oraz utrwalano stosunki społeczne wyspecjalizowanej - pod kątem zawodowym - grupy. Tylko dzięki odpowied-

Kultura przygotowywania posiłków w każdym z regionów nie

nim kompetencjom, weryfikowanym przez mistrzów cechów

przetrwałaby bez odpowiednio przekazywanej z pokolenia na

– można było dołączyć do grona zawodowego. Po przejściu

pokolenie wiedzy i umiejętności. Ale to nie wszystko. Aby być

pozytywnej weryfikacji należało przestrzegać kodeksu ety-
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ki, wykonywać swoją pracę z dbałością o opinię całej grupy

Ca oraz uwarunkowania historyczne można wysnuć tezę, że

zawodowej i podnosić swoje kompetencje. Cechy były zatem

efektywność kształcenia kucharzy i szefów kuchni w bran-

punktem odniesienia, dzięki któremu kucharze weryfikowali

ży gastronomicznej mogłaby być wyższa, gdyby uwzględnić

swoje umiejętności, a także podwyższali standardy pracy całej

czynniki społeczne i wykorzystać je budując narzędzia oparte

grupy aby dorównać najlepszym członkom cechu.

o nowe technologie. Media społecznościowe zyskały przecież
popularność ze względu na umożliwienie kreowania swojego

Obecnie kucharze i szefowie kuchni nie zrzeszają się formal-

wizerunku w ramach grup społecznych. Do tego dochodzi

nie. Istnieje niewiele cechów, które zrzeszają zainteresowanych

możliwość swobodnej komunikacji i wymiany wiedzy i do-

branżą HoReCa. Większość kucharzy za punkt odniesienia trak-

świadczeń. Media społecznościowe dają przestrzeń dla wszel-

tuje swoje miejsce pracy, gdzie może zdobywać doświadczenie.

kiej edukacji. Powstaje pytanie, dlaczego branża HoReCa z niej

Jednak charakterystyczna dla branży jest duża wewnętrzna

nie korzysta.

konkurencja. Kucharze niechętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi – nie widząc w tym realnej korzyści dla siebie.

Prawdopodobnie wynika to z blokad na poziomie niejasności
struktury organizacyjnej całej branży – kucharze niechętnie

Analizując rynek branży HoReCa oraz przyglądając się formal-

dzielą się swoją wiedzą w ramach jednej kuchni – tym bardziej

nej edukacji w Polsce i w Europie (Europejska Rama Kwali-

nie będą się chcieli podzielić wiedzą z całym światem. Problem

fikacji branży HoReCa i Polska Rama Kwalifikacji branży Ho-

ten dotyka nie tylko branży HoReCa ale wielu innych specjali-

ReCa) autorzy stawiają tezę, iż największą wagę w edukacji

stycznych branż, w których jest duża konkurencja (np. branża

formalnej w Polsce przywiązuje się do wiedzy, umiejętności i

graficzna, medyczna).

kompetencji. To co jednak spaja branżę to stosunki społecz-
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ne. Nadmierna rywalizacja wewnątrz grupy zawodowej powo-

CZYNNIKAMI, KTÓRE MOGĄ SKUTECZNIE WPŁYNĄĆ

duje blokadę na poziomie przepływu wiedzy i umiejętności

NA ODBLOKOWANIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO

w ramach branży, pomiędzy kucharzami i szefami kuchni. Ry-

- LEŻĄCEGO W KAŻDYM SPECJALIŚCIE BRANŻY

walizacja zaś jest spowodowana brakiem przejrzystości zasad

HORECA - SĄ:

awansu i podnoszenia kompetencji.
W opinii autorów luka w kształceniu zawodowym dotyczy

 powołanie stowarzyszenia (gildii), które zbierze specjali-

kształcenia kulturowego, przywiązania do zawodu i dbałości

stów kucharzy i szefów kuchni, nada im hierarchię oraz

o jego członków. Brakuje zatem organizacji o jasnych zasa-

poczucie stabilnego awansu w ramach swojej specjali-

dach, dzięki której członkowie poczują się bezpiecznie na tyle

stycznej grupy zawodowej w oparciu o europejską i polską

aby dzielić się swoją wiedzą i pomagać sobie nawzajem w pod-

ramę kwalifikacji,

noszeniu kwalifikacji. Tego typu nowoczesne gildie mogłyby

 stworzenie ekskluzywnego medium społecznościowego,

stać się punktem zwrotnym w kształceniu nieformalnym. Na

w ramach którego możliwe będzie dzielenie się wiedzą

ich czele stanęłyby uznane autorytety z Polski i świata, które

w bezpiecznej i znanej użytkownikom grupie zawodowej.

weryfikowałyby wiedzę i podnosiłyby poziom całego zawodu.
Powołanie stowarzyszenia (gildii) wydaje się być powrotem
Kontekst historyczny został przytoczony w modelu edukacyjnym

do najbardziej naturalnego sposobu na scalenie branży, która

nie bez powodu. Sposób funkcjonowania gildii kucharzy ukazuje

w chwili obecnej jest zróżnicowana pod względem kompe-

obecną specyfikę branży HoReCa, która przez wieki nie zmieniła

tencji i kwalifikacji a przy tym jednocześnie silnie rywalizują-

się w swoich kluczowych aspektach. To co się poważnie zmie-

ca (pomimo a może przede wszystkim z powodu niejasnych

niło to zdecydowanie mniejsze porozumienie w ramach grupy

stopni awansu i ścieżek rozwoju kariery). Tego typu stowarzy-

zawodowej, wzrost poczucia zagrożenia ze strony kolegów i ko-

szenie byłoby bliżej rynku i mogłoby weryfikować kwalifikacje

leżanek a w związku z tym chęć rywalizacji. Ta natomiast blokuje

zdobyte na różnych etapach kształcenia personelu gastrono-

najbardziej efektywny sposób przekazywania wiedzy – w gronie

micznego. Zacieśnienie się relacji pomiędzy członkami grupy

współpracowników i tzw. "kolegów po fachu”.

zawodowej z dużym prawdopodobieństwem zaowocuje chęcią
dzielenia się wiedzą i doświadczeniem – bezpośrednio oraz

4.8.2 Metody wzmacniania efektywności edukacji poprzez

przez stworzone na potrzeby grupy zawodowej medium spo-

uwzględnienie czynnika społecznego przy wykorzy-

łecznościowe. Tego rodzaju medium spełniałoby oczekiwania

staniu nowoczesnych technologii

grupy odbiorczej pod względem dostępności na nośnikach
mobilnych, umożliwiałoby komunikację w ramach grupy zawo-

Obserwując sposób funkcjonowania branży zawodowej HoRe-

dowej, służyłoby budowie wizerunku zawodowego i prestiżu.

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HoReCa

Jednocześnie w ten sposób skonstruowany model stanowiłby

Szkolenia kaskadowe miałyby większą szansę realizacji

podwalinę dla najbardziej efektywnego czasowo i kosztowo

w ramach branży, gdyby bariery społeczne i komunikacyjne

modelu edukacyjnego zwanego szkoleniami kaskadowymi.

zostały zminimalizowane lub całkowicie zniesione. W ramach
zaproponowanego modelu, uwzględniającego stworzenie

Szkolenia kaskadowe zakładają, że przekazywanie wiedzy

formalnej grupy zawodowej (np. gildii), na czele której stały-

odbywa się skutecznie pomiędzy członkami grupy w ramach

by autorytety branży gastronomicznej z Polski i świata oraz

struktury organizacyjnej. W teorii pracodawca wysyła na

dzięki stworzeniu ekskluzywnego medium dla kucharzy i sze-

szkolenie jednego ze swoich pracowników, który po powrocie

fów kuchni zaistniałaby szansa na wzmocnienie relacji spo-

szkoli pozostałych zainteresowanych pracowników, dodatko-

łecznych w ramach grupy zawodowej. Każdy zweryfikowany

wo wzmacniając przekazywaną wiedzę o aspekt praktyczny,

członek grupy stanowiłby wtedy, nie zagrożenie – jak to jest

charakterystyczny dla przedsiębiorstwa.

obecnie – a potencjał i okazję do rozszerzenia swojej specjalistycznej wiedzy o wiedzę innych członków grupy zawo-

W praktyce szkolenia kaskadowe w branży HoReCa funkcjonują

dowej. Siła działania tak skonstruowanego modelu mogłyby

w bardzo ograniczony sposób. Bariery związane z przekazywa-

być z powodzeniem wzmocniona o elementy grywalizacji,

niem wiedzy pomiędzy pracownikami są na tyle duże, że perso-

dzięki którym kucharze i szefowie kuchni zdobywaliby nowe

nel gastronomiczny niechętnie dzieli się swoją wiedzą, traktując

osiągnięcia, czego odzwierciedleniem praktycznym byłyby

ją jako przewagę nad pozostałymi pracownikami.

nowe kwalifikacje zawodowe.
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