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branży HORECA w oparciu o  kwalifikacje rynkowe wypracowane

w „Model Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA”:

Instrukcja wdrożenia
kwalifikacji rynkowych w branży HoReCa

1

P

owszechnie wiadomo, że edukacja i szkolenie w celu pod-

wany, aby umożliwić ludziom korzystanie z tego, czego nauczyli

noszenia swoich kompetencji mają zasadnicze znaczenie

się w przeszłości, gdy chcą podnieść kwalifikacje.

dla rozwoju i sukcesu dzisiejszej wiedzy społeczeństwa

4

i gospodarki. Strategia Unii Europejskiej (2020) podkreśla

W kontekście restrukturyzacji gospodarczej, gdzie niektóre

kraje, które pracują wspólnie i uczą się od siebie nawzajem:

sektory maleją i zmniejszają liczbę personelu, inni mają trud-

"...pomaganie wszystkim obywatelom lepiej wykształco-

ności z rekrutacją odpowiednio wykwalifikowanych pracow-

nym ma decydujące znaczenie dla wzrostu gospodarczego

ników, istnieje potrzeba elastycznego zatrudnienia. Wydaje

i zatrudnienia w UE, a także dla sprawiedliwości i integracji

się, że ludzie mają zdolność, ale także możliwości dalszego

społecznej." Spowolnienie gospodarcze na świecie stawia

uczenia się oraz rozwijania nowej wiedzy, umiejętności i kom-

te długoterminowe wyzwania jeszcze bardziej w świetle re-

petencji. Biorąc pod uwagę presję demograficzną w Europie,

flektorów oraz wymaga rozwiązań na poziomie budowania

istnieje silna potrzeba poprawy wskaźników zatrudnienia i za-

kwalifikacji osób dorosłych. Budżety publiczne i prywatne są

pewnienia jak najlepszego wykorzystania kapitału ludzkiego

pod silną presją, istniejące miejsca pracy zanikają, a nowe

oraz społecznego Europiejczyków. Wdrażanie ECVET w euro-

często wymagają różnych umiejętności i wyższego pozio-

pejskim systemie kwalifikacji ma na celu uznanie kwalifikacji

mu. Systemy kształcenia i szkolenia natomiast powinny stać

zawodowych pracowników w krajach europejskich, w których

się znacznie bardziej otwarte i trafne dla potrzeb obywateli,

działa system.

a także dla rynku pracy i całego społeczeństwa "(Strategic
Framework – Education and Traning 2020).
Liczba europejskich instrumentów, takich jak europejskie
ramy kwalifikacji (EQF), Europass, europejskie systemy transferu punktów (ECTS i ECVET), została opracowana i wdrożona wielojęzyczna klasyfikacja Europejskich Umiejętności/
Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodu (ESCO) wspieranie mobilności uczących się i pracowników. Narzędzia te zwiększają
przejrzystość, a kwalifikacje są porównywalne w poszczególnych krajach (EQF) i wiarygodne wskazuje na zbywalne
(ECTS). Instrumenty te nie były rozwijane w oderwaniu od
siebie, są w ścisłej spójności, gdzie różne narzędzia i usługi - w tym przejrzystość i uznawanie kwalifikacji, walidacja
nieformalnego i nieformalnego uczenia się oraz doradztwo przez całe życie - są oferowane w skoordynowany sposób i przyczyniają się do rzeczywistej mobilności w Europie,

Zastosowanie ECVET powoduje
zwiększenie motywacji
społecznych do podnoszenia
i rozszerzania kwalifikacji
zawodowych kwalifikacji
zawodowych przez całe życie
zawodowe w celu zwiększenia
konkurencyjności na
europejskim rynku pracy.

w której można zrozumieć i szybko rozpoznać wiedzę, umiejętności i kompetencje danej osoby. Europejski System Kredytów

Pracownik powinien gromadzić kredyty ECVET przez całe życie

Szkoleniowych i Szkolenia Zawodowego (ECVET) został opraco-

zawodowe, aby móc lepiej dostosować się do rynku pracy.
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Proces ten powinien funkcjonować na każdym etapie pro-

EFEKTY UCZENIA SIĘ

fesjonalnego przygotowania: formalnego, pozaformalnego
i nieformalnego. Wynikające z tego punkty mogą tworzyć
profesjonalne portfolio pracownika, w którym znajduje się

 wiedza;

charakterystyka posiadanych kwalifikacji dla odpowiedniej

 umiejętności;

branży.

 kompetencje.

Podstawowym elementem specyfikacji technicznych ECVET

Zasady leżące u podstaw europejskich ram kwalifikacji są sze-

jest wykorzystanie efektów uczenia się. Efekty uczenia się

roko uznawane przez kraje Wspólnoty.

opisują to, co osoba wie i jest w stanie zrobić, a zatem są
neutralne, w jaki sposób, w jakim kontekście i w jakim czasie

KORZYŚCI Z WDROŻENIA EUROPEJSKICH

jednostki rozwinęły swoją wiedzę, umiejętności i kompeten-

RAM KWALIFIKACJI

cje. Umożliwiają uznanie nauki w celu uzyskania kwalifikacji
niezależnie od tego, gdzie się odbywała i jak długa trwała.
Jest to niezmiernie przejrzysty system ułatwiający poruszanie
się po rynku zawodowym pracownikom, ale także pracodaw-

 kwalifikacje są bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych krajach i systemach w Europie;

com, którzy mają realne potrzeby w stosunku do wymaganych

 promowana jest mobilność obywateli w różnych krajach;

kompetencji danego zawodu.

 ułatwia się uczenie się przez całe życie;
 porównanie efektów uczenia się w różnych krajach europej-

Europejskie ramy odniesienia dotyczące jakości VET (EQAVET)

skich ma ułatwić współpracę między krajami a instytucjami;

zapewniają europejski system pomocy zainteresowanym stro-

 wspólny europejski punkt odniesienia łączy różne krajowe

nom w zakresie dokumentowania, rozwijania, monitorowania,

systemy kwalifikacji, a tym samym ułatwia lepszą komu-

oceny i poprawy skuteczności ich praktyk VET i zarządzania

nikację między nimi;

jakością. Może być stosowany zarówno na poziomie dostawcy
systemów, jak i VET, a zatem może być stosowany do oceny
skuteczności kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest dostosowany do różnych systemów krajowych i może być stosowany zgodnie z krajowym ustawodawstwem i praktyką.
Ramy uzupełniają prace dotyczące aspektów zapewnienia jakości w europejskich ramach kwalifikacji (EQF) i Europejskim
Systemie Kredytu dla VET (ECVET). Ramy obejmują potrzebę

 tworzy się sieć niezależnych, ale wzajemnie powiązanych
i wzajemnie zrozumiałych kwalifikacji;
 przeniesienie kwalifikacji między krajami, systemami
i instytucjami jest porównywalne;
 poprawi się dostęp do uczenia się przez całe życie i zakres
udziału w tym procesie;
 ułatwienie walidacji uczenia się pozaformalnego
i nieformalnego;

regularnego monitorowania (w tym wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów oceny) oraz sprawozdawczości na temat

Sektor hotelowo-gastronomiczny (HORECA) rozwija się bar-

postępów, przy jednoczesnym zastosowaniu wspólnych kryte-

dzo dynamicznie. Badania rynku wskazują, że warunki bran-

riów jakościowych i deskryptorów indykatywnych podkreślają

ży hotelarskiej w Europie są coraz lepsze. W dynamicz-

ich znaczenie dla zapewnienia jakości systemu.

nym rozwoju tej branży zauważalne są tendencje zmian
demograficznych, zwiększania świadomości i edukacji, zdrowia

EQAVET jest wspólnotą praktyk łączącą państwa członkow-

i informacji. Turystyka stała się również integralną częścią życia

skie, partnerów społecznych i Komisję Europejską w celu

społecznego. Rynek usług cateringowych rośnie. Ludzie częściej

promowania współpracy europejskiej w zakresie rozwijania

poruszają się, odpoczywają i czekają na poprawę obsługi ga-

i poprawy jakości w VET przy użyciu europejskich ram odnie-

stronomicznej. Zatrudnienie w sektorze jest stosunkowo łatwe

sienia do zapewnienia jakości. Różne instrumenty potwier-

do znalezienia na europejskim rynku pracy. Świadczenie usług

dzają kluczową rolę, jaką systemy VET mogą i muszą ode-

hotelarskich połączonych z zaawansowaną technologią i znajo-

grać w rozwiązywaniu niedoboru umiejętności, zwłaszcza

mością gości pozwala na szybsze zwrócenie poniesionych kosz-

w sektorach o potencjale wzrostu, takich jak HORECA

tów, a tym samym poprawę rentowności branży hotelarskiej.

czy tych, które podlegają poważnej transformacji wymaga-

Aby skutecznie działać na zglobalizowanym i konkurencyjnym

jącej lepszej siły roboczej. Efekty uczenia się w ramach eu-

rynku, należy być dobrym znawcą, znającym języki obce, znają-

ropejskich ram kwalifikacji informują o tym, jaka jest wie-

cym branżę i nowoczesne trendy, ale także zapewnić tradycyjną

dza uczącego, co rozumie i co potrafi zrobić po zakończeniu

gościnność. Hotel XXI wieku to nie tylko budynek, ale przede

nauki. Dlatego w europejskich ramach kwalifikacji efekty

wszystkim kompetentny, z wiedzą branżową, uprzejmy i gotowy

uczenia się są szczególnie ważne.

służyć oraz zaspokoić potrzeby gości personel hotelu.
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Tworzenie umiejętności w tym sektorze pozwala na kształcenie

oraz kompetencji dla danego zawodu stanowi pomocne na-

zawodowe, obejmujące specjalistyczną wiedzę i umiejętności

rzędzie dla każdego przedsiębiorcy w poszukiwania pracowni-

w tej dziedzinie. Korzystne są elastyczne systemy kształcenia

ków, ale także weryfikacji poziomu swojej kadry zatrudnionej

zawodowego, oparte na podejściu opartym na wynikach ucze-

w branży HORECA. Jest odnośnikiem do niezbędnych umiejęt-

nia się, przez wielu potencjalnych pracowników i pracodawców,

ności pracowników w danym zawodzie oraz wyznacza obszary,

którzy cenią czas i wiedzę. Kształcenie zawodowe i podnosze-

które mogą wymagać doskonalenia. Kluczowym dla podniesie-

nie kwalifikacji powinno być kwalifikowania powinny być inno-

nia kompetencji wśród funkcjonujących pracowników na ryn-

wacyjne, a jednocześnie odpowiadać potrzebom rynku pracy.

ku pracy HORECA jest katalog umiejętności dla pracowników,

Celem nowoczesnego kształcenia zawodowego i ustawicznego

którzy chcą rozwijać się oraz podnosić swoje kompetencje.

jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i odpowiadanie na

W poszukiwaniu obszarów zwiększania swojej wiedzy oraz

szeroko rozumiane wyzwania społeczne. Zarówno młodzież, jak

umiejętności są wyznacznikiem ścieżki kształcenia pracowni-

i dorośli mogą mieć atrakcyjne i stanowiące wyzwanie możliwo-

ka, tym samym stanowią drogowskaz edukacyjny dla osób do-

ści kariery, a zatem takie podejście zmierza do zminimalizowania

rosłych. Analiza efektów kształcenia odnośnie danego zawodu

zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy.

jest pewnego rodzaju autodiagnozą, która może wskazać obszary do uzupełnienia lub doskonalenia u pracownika.

Opis trzech nowych kwalifikacji „Kreowanie smaków i dekorowa-
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nie potraw”, „Zarządzanie w branży HORECA”, „Zarządzanie pracą

Materiały,

w kuchni” został przygotowany w ramach projektu „Partnerstwo

kształcenia przydatne są dla absolwentów szkół gastro-

ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”. Projekt

nomicznych, hotelarskich, jak również osób dorosłych na

został opracowany w odpowiedzi na potrzeby klienta sektora

rynku pracy, które chcą powrócić do zawodu lub zmienić

turystyczno-gastronomicznego i jego rosnący popyt na jakość,

swoją ścieżkę kariery. Istotne dla osób powracających na

atrakcyjność oraz różnorodność usług turystycznych. Głównym

rynek pracy jest ustanowienie katalogu kompetencji po-

celem projektu jest pobudzanie konkurencyjności menedżerów/

trzebnych do realizacji obowiązków oraz zadań w danym

właścicieli hoteli i restauracji oraz poprawa ich przystosowania

zawodzie. Profesjonalizm w danym zawodzie wiąże się

do standardów europejskich, podniesienie konkretnych umiejęt-

z wykwalifikowanymi pracownikami w przedsiębiorstwie.

ności opartych na efektach uczenia się oraz pomoc w przejrzy-

W branży HORECA wiedza oraz doświadczenia pracowników

stości i porównywalności kwalifikacji.

wprost przekłada się na jakość usług świadczonych przez

jako opis kwalifikacji oraz wskazujący efekty

przedsiębiorstwa w sektorze HORECA. Jakość usług jest bezPrace nad tymi kwalifikacjami zostały poprzedzone szerokimi

pośrednio weryfikowana przez ostatecznych odbiorców, tym

badaniami w różnych projektach szkoleniowych oraz doradczych

samym ważne jest, aby kwalifikacje pracowników były na od-

EVACO Sp. z o.o. oraz dedykowanymi badaniami w ramach pro-

powiednim i oczekiwanym poziomie.

jektu ponadnarodowego „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA
– uczenie się przez całe życie”. W ramach projektu przepro-

Ujęte w modelu efekty kształcenia stanowią materiał, któ-

wadzono ankietę wśród właścicieli hoteli i restauracji z krajów

ry pozwoli na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikiem,

partnerskich, wśród szefów kuchni, kucharzy, pomocy kuchen-

a pracodawcą w branży HORECA. Jako zbiór odniesienia do ocze-

nych oraz menadżerów HORECA w celu oceny bieżącej sytuacji

kiwanych kompetencji, ale także jako wyznacznik ścieżek roz-

w branży. Zidentyfikowano wiedzę, umiejętności i kompetencje

woju pracownika ułatwi podejmowanie decyzji obu stronom nt.

(zgodnie z europejską ramą kwalifikacji), którą profesjonaliści

rozwijania oraz nabywania umiejętności kadry, podejmowanych

HORECA powinni posiadać.

kursów, szkoleń czy też innych form edukacji pozaformalnej.
Katalog efektów kształcenia jest wyznacznikiem do dyskusji

Od dekady bardzo wiele osób zaczęło działać w sektorze

oraz budowania potencjału przedsiębiorstwa na podstawie

gospodarki HORECA według zasady: znam się na gastrono-

kompetencji kapitału ludzkiego. Opracowany materiał jest nie-

mii, bo potrafię ugotować zupę, znam się na hotelarstwie, bo

zbędny do wypracowania przyszłych kursów i szkoleń dla branży

kiedyś byłem w hotelu. Coraz częściej dochodzą sygnały od

HORECA w opisanych zawodach. Stanowi materiał wyjściowy

firm konsultingowych i rekrutacyjnych, że powoli właściciele

do przygotowania scenariuszy/programów rozwijających lub

i inwestorzy budzą się niestety nauczeni porażkami i zaczy-

nabywających umiejętności z uwzględnieniem oczekiwanych

nają rozglądać za profesjonalną kadrą, z odpowiednimi kwa-

efektów kształcenia zdefiniowanych przez pracodawców oraz

lifikacjami i dostrzegać ich braki w swoich zespołach. Dzięki

pracowników branży HORECA jako kluczowe i niezbędne w danej

wypracowanym nowym kwalifikacjom pracodawca będzie

profesji. Jest praktycznym przewodnikiem po realnych potrze-

dokładnie wiedział, jakich osób poszukuje i będzie mógł łatwo

bach i wymaganiach branży HORECA w stosunku do zatrudnia-

odpowiedzieć, czy kandydat spełnia jego wymagania bazując

nych pracowników, którzy z definicji świadczą wysokiej jakości

na proponowanych efektach kształcenia. Zestaw kwalifikacji

usługi dla klientów sektora turystyczno-hotelarskiego.
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Kucharz
1

Kwalifikacja:

Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz przygotowanie
do bezpiecznego i racjonalnego postępowania w kuchni.
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Efekty kształcena | Zestawy

1

KREOWANIE SMAKÓW

2

OPTYMALIZOWANIE ZYSKÓW W PROCESIE SPORZĄDZANIA POTRAW

3

DEKOROWANIE POTRAW

4

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

1

KREOWANIE SMAKÓW

1

2

3

4

5

Przygotowuje
samodzielnie
potrawy
oraz nowości
kulinarne
charakterystyczne
dla danej
kultury kuchni

Sporządza
potrawy
charakterystyczne
w danejkuchni

Dobiera
odpowiednio
do okoliczności
właściwy sprzęt
do obróbki
wstępnej
i cieplnej
produktów

Przygotowuje
potrawy zgodnie
ze zleconą
usługą
lub zamówieniem

Racjonalnie
do okoliczności
opracowuje
i weryfikuje kartę
dań (menu)
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2

OPTYMALIZOWANIE ZYSKÓW
W PROCESIE SPORZĄDZANIA POTRAW

1

2

3

Sporządza
wycenę
opłacalności
oferowanych
potraw/dań
z uwzględnieniem
zapotrzebowania
oraz popytu

Minimalizuje
przyczyny
powstawania
i generowania
dotychczasowych
strat w zakresie
surowców i
wyrobów gotowych

Przestrzega
zasad
ochrony
środowiska
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3

DEKOROWANIE POTRAW

1

2

3

4

5

Przygotowuje
samodzielnie
potrawy
oraz nowości
kulinarne
charakterystyczne
dla danej
kultury kuchni

Komponuje
kolory
na talerzu
oraz ułożenie
potraw

Dobiera
technikę
dekorowania
i serwowania
potraw

Wykonuje
rzeźbienie
w owocach
i warzywach
z wykorzystaniem
różnych sposobów
krojenia

Organizuj
kolejność
wydawania
potraw
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4

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

1

2

3

4

Stosuje
bezpieczne
zasady pracy
na stanowisku
pracy ze
szczególnym
uwzględnieniem
pojawiających się
nowości

Utrzymuje
czystość i higienę
osobistą
podczas
wykonywania
zadań
zawodowych
w kuchni

Przestrzega
zasad
ochrony
środowiska

Stosuje
wymogi
higieniczne
w firmie
gastronomicznej

Szef kuchni
2

Kwalifikacja:

Zarządzanie pracą w kuchni
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2

Identyfikować i analizować
potrzeby szkoleniowe
w zespole

2

Przygotowywać
i poprowadzić
szkolenia

1

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH W KUCHNI
80 GODZIN

2

ORGANIZOWANIE PRACY ZESPOŁU W KUCHNI - 100 GODZIN

3

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM - 60 GODZIN

1

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ
WEWNĘTRZNYCH W KUCHNI
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5

2

Współpracuje z osobami
odpowiedzialnymi
za zatrudnianie
(przełożony,
właściciel itp.)

ORGANIZOWANIE
PRACY ZESPOŁU W KUCHNI

Monitoruje
i ewaluuje
pracę zespołu

4

Wspiera
pracowników
w wykonywaniu
zadań

1

Planuje pracę
zespołu

3

Określa sposób
realizacji
poszczególnych
zadań

2

Określa cele
i zadania zespołu

3

5
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KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM

Identyfikuje
i analizuje„
trudnego klienta”

1

4

Identyfikuje
techniki radzenia
sobie w trudnych
sytuacjach

3

Uznaje postawę
asertywności jako
poszanowanie granic
własnych oraz klienta

2

Komunikuje się
z klientem

Charakteryzuj
elementy
profesjonalnej
obsługi klienta

Menadżer gastronomii
3

Kwalifikacja:

Zarządzanie w branży HORECA

12

Efekty kształcena | Zestawy

1

PROWADZENIE MARKETINGU OBIEKTU (KUCHNIA-HOTEL)

2

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
W OBIEKCIE (KUCHNIA-HOTEL)

3

1

PROWADZENIE
MARKETINGU OBIEKTU

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM

1

2

3

Planuje działania
promocyjne
i reklamowe

Organizuje
działania
promocyjne
i marketingowe

Prowadzi
politykę
finansową

PARTNERSTWO PONADNARODOWE HoReCa – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. REKOMENDACJA WDROŻENIOWE.

2

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
W OBIEKCIE (KUCHNIA-HOTEL)

1

2

3

4

5

Prowadzi rozmowy
handlowe
z zachowaniem
savoir vivre’u
w zakresie kuchni
oraz hotelu

Organizuje i nadzoruje
gospodarkę
magazynową
artykułami
żywnościowymi
i pozostałymi produktami niezbędnymi
do działalności
kuchni oraz hotelu

Organizuje
i nadzoruje
gospodarkę
odpadami

Zapewnia
bieżące
funkcjonowanie
kuchni
oraz hotelu

Zapewnia
funkcjonowanie
przedsiębiorstwa
zgodnie
z przepisami
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3

KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KLIENTEM

1

2

3

4

5

Charakteryzuje
elementy
profesjonalnej
obsługi
klienta

Komunikuje się
z klientem

Uznaje
postawę
asertywności
jako
poszanowanie
granic
własnych
oraz klienta

Identyfikuje
techniki radzenia
sobie
w trudnych
sytuacjach

Identyfikuje
i analizuje
"trudnego klienta”

Edukacja pozaformalna dostosowana do potrzeb danej
branży jest nie do przecenienia. Możliwość zaoszczędzenia
czasu, środków finansowych z uwagi na wybranie kursów,
szkoleń dostosowanych do potrzeb danego zawodu jest
niezmiernie ważna z punktu widzenia pracodawcy oraz
pracownika. Częstym problemem jest zniechęcenie pracowników oraz pracodawców do szkoleń, które nie dają
realnych efektów kształcenia, nie podnoszą umiejętności
uczestników, a już tym bardziej nie odpowiadają na potrzeby sektora HORECA. Przedsiębiorcy i pracownicy inwestują
środki i czas na szkolenia, które nie zawsze odpowiadają na
potrzeby rynku branży HORECA albo nie są prowadzone na
odpowiednim poziome (niedostosowanie do poziomu grupy,
wykonywanego zawodu itp.). W związku z tym trudno określić efekty takiego nauczania. Wypracowane ramy kwalifikacji pozwolą uporządkować kształcenie, a dzięki efektom
kształcenia człowiek wybierający kurs będzie miał pewność,
że uczy się czegoś przydatnego w branży, na rynku pracy
i na odpowiednim poziomie.

PODSUMOWUJĄC OPRACOWANE KWALIFIKACJE
„KREOWANIE SMAKÓW I DEKOROWANIE POTRAW”,

14

„ZARZĄDZANIE W BRANŻY HORECA”, ZARZĄDZANIE
PRACĄ W KUCHNI”:

 przyczynią się do podniesienia kompetencji
wśród funkcjonujących na rynku kucharzy,
 zmniejszą zidentyfikowaną w trakcie badań
lukę kompetencyjną w branży,
 będą stanowiły „punkt wyjścia” dla osób
chcących zmienić swoją dotychczasową profesję,
 będą materiałem niezbędnym do opracowania
przyszłych programów kursów i szkoleń w tym zakresie,
 będą materiałem poprawiającym komunikację
między pracownikiem a pracodawcą,
 będą katalogiem umiejętności dla osób chcących
rozwijać i nabywać umiejętności,
 będą zbiorem umiejętności możliwych
do potwierdzenia w ramach edukacji pozaformalnej.

Kwalifikacje mogę być
realizowane przez różne grupy
w różnych formach (kursy
kwalifikacyjne pełne, modułowe
kursy tematyczne (kilka efektów
kształcenia), pojedyncze
efekty kształcenia
programowane jako kurs.
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W Z A L E Ż N O Ś C I O D S TA N U W I E D Z Y I U M I EJ Ę TN O Ś C I U C Z E S TN I K A I J E G O LU K KO M PE TE N C Y J N Y C H ) ,
PR Z Y KŁA D O W E W Y KO R Z Y S TA N I E :

Menadżer/Właściciel
analiza efektów kształcenia
w korelacji do swoich
podwładnych /pracowników

analiza kwalifikacji
swojej kadry

określenie luk
kompetencyjnych

realizacja szkoleń dla pracowników w celu uzupełnienia lub
rekrutacja dodatkowych osób
posiadających brakujące
w zespole kompetencje

weryfikacja luk
kompetencyjnych

udział w kursach/szkoleniach
zawodowych uzupełniających
kwalifikacje

Kucharz / Szef Kuchni / Menadżer
analiza efektów kształcenia
w korelacji do swoich
kwalifikacji

przeprowadzenie
samodiagnozy

Absolwenci szkół gastronomicznych lub osoby powracające do zawodu po przerwie
(np. urlop macierzyński,
wychowawczy,
chorobowy)

analiza efektów
kształcenia w korelacji
do posiadanej wiedzy
i umiejętności po zakończeniu szkoły

weryfikacja
luk kompetencyjnych

udział w kursach/szkoleniach
zawodowych uzupełniających
kwalifikacje

Urzędy Pracy
analiza rynku pracy oraz
proponowanych efektów
kształcenia

opracowanie kursów zawodowych dla absolwentów/
osób bezrobotnych dostosowanych do nowych
kwalifikacji

rekrutacja i szkolenie

opracowanie modułowych
szkoleń o pojedyncze
lub pogrupowane efekty kształcenia

rekrutacja i szkolenie

Firmy szkoleniowe
analiza rynku pracy oraz
proponowanych efektów
kształcenia
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2

Elastyczne ścieżki kształcenia
branży HoReCa

Instrukcja

W

spółczesny świat udostępnia ludziom ocean możliwo-

nych z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak i nowocze-

ści dotyczących kształcenia i wykonywanych zawodów.

snych narzędzi kształcenia. Dopasowanie ścieżki kształcenia

Można pomyśleć, że przed każdym, kto jest chętny do

do grupy docelowej umożliwi osiągnięcie efektów kształcenia

zdobywania wiedzy i umiejętności drzwi do celu stoją otworem.

w założonym czasie i budżecie.

Jest w tym sporo prawdy, jednak po drodze do sukcesu można
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utknąć w gąszczu wyborów i decyzji, próbując wybrać ścieżkę

Jednocześnie model pozwala na określenie kompetencji za-

doprowadzi do celu najszybciej i w najbardziej efektywny sposób.

wodowych na każdym etapie drogi kształcenia. Dzięki temu

W tym przypadku nie istnieją łatwe i jednoznaczne odpowiedzi.

odbiorca posiada możliwość zweryfikowania swoich umiejętności w kontekście branży HoReCa oraz doboru narzędzi, które

Świat zmienia się w tak dużym tempie, że raz zdobyty zawód

umożliwią wzrost umiejętności i kompetencji w przyszłości.

nie zapewnia pewności zatrudnienia i przydatności zdobytych
umiejętności w ciągu pięciu, czy dziesięciu lat. Współczesne
społeczeństwa przystosowują się już nie w trybie międzypokoleniowym, jak to miało miejsce jeszcze parędziesiąt lat temu,
ale co kilkanaście lub nawet kilka lat. Statystycznie rzecz ujmując każdy człowiek żyjący w obecnym systemie zawodowym,
liczy się z koniecznością ciągłej edukacji i zdobywania nowych
umiejętności lub wręcz z przekwalifikowywaniem się, nawet
wielokrotnie w ciągu swojego życia zawodowego. Wszystko to
zawdzięczamy wpływającej na naszą rzeczywistość technologii i postępowi cywilizacyjnemu, który ze sobą niesie.
Planując rozwój edukacyjny, należy uwzględnić zmiany, które
są nieodłączoną składową współczesności. Warto przy tym
korzystać z technologii, która pomimo tego, że jest niejako
sprawcą całego tempa zmian, z drugiej strony ułatwia kształcenie na każdym poziomie. Opracowany w ramach drugiej
części publikacji model edukacji stanowi odpowiedź na pytanie, jak połączyć wiedzę i tradycje zawodów branży HoReCa
z nowoczesnymi sposobami przekazywania i utrwalania wiedzy. Wykorzystując wiedzę o specyfice zawodów branży HoReCa autorzy stworzyli model edukacyjny oparty o kwalifikacje
zawodowe, który umożliwia stworzenie programów edukacyj-

Każdy człowiek żyjący
w obecnym systemie
zawodowym, liczy się
z koniecznością ciągłej
edukacji i zdobywania nowych
umiejętności lub wręcz
z przekwalifikowywaniem się,
nawet wielokrotnie w ciągu
swojego życia zawodowego.

Jestem
kucharzem

kucharz

kształcenie

NACISK
N A R O Z W ÓJ
KOMPETENCJI
ZARZĄDCZYCH
I KREOWANIA
POTRAW

kucharz
z wyższymi
kompetencjami

Kuchnia polska

Kuchnia chińska

Kuchnia francuska

kucharz

kształcenie

NACISK
N A R O Z W ÓJ
UMIEJĘTNOŚĆI
SPECJALISTYCZNYCH

kucharz
z szerszymi
kompetencjami

Możliwość zmiany kierunku rozwoju kariery w dowolnym momencie

Przyrządzanie potraw

Zarzadzanie kuchnią
i kreowanie potraw

Zarzadzanie obiektem
gastronomicznym

Jestem
kucharzem
o wielu
specjalnościach
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Wiedza i umiejętnosci
inwestowania

kształcenie

szef kuchni o kompetencjach
managera obiektu
gastronomicznego

kształcenie

NACISK
N A C I ĄG Y R O Z W ÓJ
KOMPETENCJI
ZARZĄDCZYCH
I KREOWANIA
POTRAW

kształcenie

kształcenie

NACISK
N A R O Z W ÓJ
KOMPETENCJI
ZARZĄDZANIA
OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM

szef kuchni o kompetencjach
managera obiektu
gastronomicznego

Jestem szefem kuchni o kompetencjach
managera obiektu gastronomicznego

szef kuchni
właściciel obiektu
gastronomicznego

JA
„RESTAURAC
BELVITA”

Jestem właścicielem
obiektu gastronomicznego

szef kuchni o wyższych
kompetencjach

N AC I SK N A C I ĄG Y R O Z W ÓJ KO M PE T E N CJ I
ZARZĄDCZYCH I KREOWANIA POTRAW

szef kuchni

Jestem szefem kuchni o kompetencjach
managera obiektu gastronomicznego

kucharz

Pozyskiwanie i obsługa klientów
oraz partnerów biznesowych

Przyrządzanie potraw

Zarzadzanie kuchnią
i kreowanie potraw

Zarzadzanie obiektem
gastronomicznym

Przyrządzanie potraw

Zarzadzanie kuchnią
i kreowanie potraw

Zarzadzanie obiektem
gastronomicznym

Jestem szefem kuchni
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Jestem menadżerem
o wysokich kompetencjach

Jestem
menadżerem
obiektu
gastronomicznego

manager obiektu
gastronomicznego

kształcenie

NACISK
N A R O Z W ÓJ
KOMPETENCJI
ZARZĄDCZYCH
OBIEKTEM
GASTRONOMICZNYM

manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach

Wiedza i umiejtnosci
inwestowania

manager obiektu gastronomicznego o wyższych
kompetencjach

Pozyskiwanie i obsługa klientów
raz partnerów biznesowych

Zarzadzanie obiektem
gastronomicznym

kształcenie

właściciel obiektu
gastronomicznego

Nacisk na rozwój kompetencji dotyczacych pozyskiwania klientów oraz inwestowania

Wiedza i umiejtnosci
inwestowania

Pozyskiwanie i obsługa klientów
raz partnerów biznesowych

Zarzadzanie obiektem
gastronomicznym

Jestem
właścicielem
obiektu
gastronomicznego

Jestem menadżerem
o wysokich kompetencjach

PARTNERSTWO PONADNARODOWE HoReCa – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. REKOMENDACJA WDROŻENIOWE.

19

Niezliczona ilość możliwości i wyborów co do ścieżek kształce-

Analizując rozwiązania technologiczne wspierające proces

nia powoduje, że zarówno pracownicy, dbający o samokształ-

kształcenia autorzy zwrócili uwagę na te, które są najbar-

cenie, jak i pracodawcy, którzy chcą rozwijać kompetencje

dziej dopasowane do rytmu pracy w branży HoReCa. Zarówno

swoich pracowników, próbują dobrać narzędzia, które dopro-

kucharze, szefowie kuchni, jak i menadżerowie gastronomii

wadzą ich do oczekiwanych efektów. Elastyczny model uczenia

pracują pod presją, mają niewiele wolnego czasu, a zmianowy

się opisany szczegółowo w niniejszej publikacji, przedstawia

tryb pracy powoduje, że mają trudność w utrzymaniu balan-

perspektywę rozwoju kompetencji poszczególnych zawodów

su pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Tak charak-

oraz możliwości przekwalifikowywania się w ramach branży

terystyczny tryb życia powoduje, że personel branży HoReCa

HoReCa, zebrane w przystępny sposób.

kształci się pozaformalnie uczestnicząc w profesjonalnych
warsztatach lub wykorzystując wolne chwile w trakcie dnia.

M O D E L E D U K AC Y J N Y Z O S TAŁ Z B U D O WA N Y

W obu przypadkach z pomocą przychodzą rozwiązania tech-

W O PA R C I U O Ś C I E Ż K I K S Z TAŁ C E N I A

nologiczne, które umożliwiają przekazywanie wiedzy za pomo-

DLA NASTĘPUJĄCYCH ZAWODÓW

 Kucharz,
 Szef kuchni,
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 Menadżer gastronomii.
Dla każdego z zawodów zostały przygotowane wskazówki dotyczące rozwoju kompetencji, a także narzędzi, których wykorzystanie umożliwi efektywne podejście do kształcenia zawodowego. Model stanowi zatem narzędzie nie tylko dla osób
wykonujących poszczególne zawody, ale w dużej mierze dla
pracodawców oraz trenerów, budujących programy edukacyjne dla branży HoReCa. Dzięki modelowi edukacyjnemu osoby
związane z branżą HoReCa uzyskają informację, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia przy budowaniu materiałów
edukacyjnych. Czytelnicy dowiedzą się, jak łączyć poszczególne narzędzia edukacyjne, zarówno tradycyjne, jak i oparte
o nowoczesne technologie, aby kształcenie było najbardziej
efektywne w założonym czasie i budżecie.

cą nośników mobilnych.

PARTNERSTWO PONADNARODOWE HoReCa – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. REKOMENDACJA WDROŻENIOWE.

Wytyczne dla wdrożenia zagadnień
zrównoważonego rozwoju w uczeniu się
przez całe życie w branży HoReCa

3

    

„Nie wystarczy, by biznes czynił to, co do niego należy;
musi również czynić dobro.
Ale aby czynić dobro, biznes musi najpierw czynić to,
co do niego należy i jak należy”
PETER F. DRUCKER

P
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ostępujące zmiany w sposobie prowadzenia biznesów oraz

oraz jej interesariuszami, prowadzący do obustronnych korzyści.

zwiększającym się oddziaływaniem organizacji na środo-

Swoista współpraca tych dwóch środowisk skutkuje tym, że

wisko, nie tylko poprzez działania wewnątrz organizacji, ale

członkowie społeczeństwa otrzymali pewną gwarancję posza-

i na zewnątrz, powodują, że podstawowe założenie klasycznych

nowania ich praw, działań na rzecz ich rozwoju i etycznego po-

ekonomistów, że jedynym, głównym dążeniem organizacji jest

dejścia strony biznesowej, natomiast organizacje znalazły nowy

maksymalizacja jej zysków, nie jest do końca prawdziwe. W do-

sposób na optymalizację zysków, możliwość zwiększenia swojej

bie coraz większej świadomości społeczeństwa, determinowanej

konkurencyjności rynkowej oraz szanse na poprawę wizerunku

głównie dzięki natychmiastowej możliwości dostępu do wszelkiej

własnych marek.

informacji w sposób aktywny (wszelkie encyklopedie internetowe, dostęp do publikacji z całego świata, serwisy informacyjny

Tworzenie „zielonego” wizerunku firmy i wprowadzanie ekolo-

itp.), ale i pasywnemu przyswajaniu informacji nam „narzuconej”

gicznych rozwiązań stało się w ostatnich latach bardzo popu-

(reklamy, kampanie społeczne itp.), dążenia inne niż czysty zysk

larne, zarówno w Polsce, jak i na świecie. To dobre podejście,

ekonomiczny musiały stać się motywem działania zarówno ma-

gdyż dbałość o środowisko jest nie tylko obowiązkiem każdej

łych przedsiębiorstw jak i wielkich korporacji. Wzrost zaangażo-

firmy, ale może okazać się opłacalne pod względem bizneso-

wania społeczeństwa rozpoczął dialog pomiędzy organizacjami

wym w branży HORECA w 3 kluczowych obszarach:

1     Oszczędności
Hasło to nie jest zapewne obce przedsiębiorcom. Wiele firm

Dobrym rozwiązaniem jest połączenie oszczędności z dbałością

wciąż dochodzi do siebie po kryzysie, próbując poprawić sy-

o środowisko. Wiele zależy od kultury organizacyjnej firmy i jej

tuację finansową przez cięcie kosztów. Jednak łatwo jest

wielkości, ale większość zmian można wprowadzić za pomocą

wpaść w pułapkę oszczędzania za wszelką cenę i ograniczania

prostych sposobów. Wystarczy np. dopilnować, by kupowane

wydatków kosztem jakości produktów czy usług Takie postę-

urządzenia elektryczne miały certyfikat np. Energy Star, który

powanie wpływa negatywnie na wizerunek firmy. Odzyskanie

przyznawany jest energooszczędnym produktom. Warto zachę-

zaufania jest nie tylko czasochłonne ale również kosztowne.

cić pracowników, aby w miarę możliwości wyłączali urządzenia

elektryczne w swoim otoczeniu na czas nieobecności w biurze.

lektorów słonecznych na dachach o dużych powierzchniach

Te proste ekologiczne „sztuczki” sprawdzają się w firmie równie

jak np. dachy magazynów. Powierzchnia ta idealnie się do tego

dobrze jak w domu. Pozwalają ograniczyć zużycie prądu oraz

nadaje. Dzięki takim rozwiązaniom można uzyskać całkiem

wydatki i jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska.

dużą ilość energii elektrycznej, za którą nie musimy płacić
i jest ona przyjazna dla środowiska. W dodatku cała inwesty-

Ciekawym pomysłem dla przedsiębiorców na oszczędności

cja, przy wykorzystaniu środków z UE, może zwrócić w okresie

w zakresie kosztów energii elektrycznej jest instalowanie ko-

od 6 do 8 lat.

2      Ekologia
Korzystne może być również wprowadzenie zmian w procesach

To nie tylko poprawia wizerunek marki, sprawiając, że staje

technologicznych, w których można zastosować przyjazne śro-

się bardziej konkurencyjna, ale także pomaga zapobiegać

dowisku materiały. Są one zazwyczaj droższe od tradycyjnych,

sytuacjom kryzysowym. Stosowanie naturalnych składników

jednak znacznie podnoszą jakość produktu tym samym wzmac-

minimalizuje ryzyko zagrożenia zdrowia pracowników, konsu-

niając wizerunek marki i zwiększając zaufanie konsumentów.

mentów oraz zanieczyszczenia środowiska. Ponadto tego typu

Można np. zmienić opakowania produktów na takie, które pocho-

wyroby mogą zostać odznaczone jednym z europejskich pre-

dzą z recyclingu bądź są biodegradowalne, przejść na używanie

stiżowych certyfikatów, takich jak Błękitny Anioł czy europej-

ekologicznych, certyfikowanych materiałów i zadbanie o właści-

ski Kwiat (EU FLOWER) świadczącym o jakości i podnoszącym

wy „ekologiczny” łańcuch dostawców.

wartość rynkową produktu.

3      Konsumenci
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Dziś świadomość konsumentów jest znacznie wyższa niż

wiedzieć, czy kupowany przez nich towar powstał zgodnie

jeszcze kilka lat temu. Nie interesuje ich jedynie cena

z pewnymi normami, czy jego produkcja nie odbywała się kosz-

i skuteczność produktu, ale też jego skład i pochodzenie. Chcą

tem praw człowieka albo środowiska, czy składniki są naturalne.

MAPY WEWNĘTRZNYCH INTERESARIUSZY

kuchnia

obsługa
gastronomii

obsługa hotelu

Szef Kuchni
Zastępca Szefa Kuchni
Kucharz
Pomocnik Kucharza

Barman
Kelner

Recepcjonista
Pokojówka
Sprzątaczka
Personel techniczny
Ogrodnik

administracja

kadra
zarzadzjąca

Specjaliści ds. marketingu
PR
Specjaliści ds. zamówień
Księgowy
Kadrowa

Menadżer hotelu
Kierownik Sali
Kierownik Recepcji
Menadżer Zrównoważonego
Rozwoju
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Prezentowane propozycje obszarów tematycznych dla pra-

R Ó Ż N Y E Ś C I E Ż K I R O Z W OJ O W E

cowników i pracodawców branży HORECA to pewien pakiet

DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRACOWNIKÓW

wiedzy i kompetencji pozwalający na rozpoczęcie kierunku

W O B S Z A R Z E Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U

rozwoju kapitału własnego z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. To w gestii właściciela i kadry zarządzającej jest podjęcie decyzji w jakim wymiarze obszary szeroko
rozumianego zrównoważonego rozwoju są w zainteresowaniu,
w procesie rozwoju firmy, w strategii i w celach działania.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania należy dobierać
materiał i narzędzia wdrożeniowe. Należy pamiętać, że każda
firma, każdy obiekt gastronomiczny czy hotelarsko-gastronomiczny posiada inne spektrum interesariuszy i to w zależności
także od ich potrzeb, kompetencji budować i wdrażać należy
politykę zrównoważonego rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, że

GRUPA 1
tematy i szkolenia rekomendowane dla kadry zarządzającej

Zarządzanie środowiskowe
Certyfikaty środowiskowe
Rozwiązania ekologiczne w branży HORECA
Budowanie ekologicznego wizerunku HORECA

obszarami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego
rozwoju nie są tylko pracownicy.
3 G R U P Y, W K T Ó R Y C H WA R T O R O Z PAT R Y WA Ć
KO N T E KS T Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U W F I R M I E
/OBIEKCIE

GRUPA 2
tematy i szkolenia rekomendowane
dla kadry dedykowanej tematyce CSR/Zrówonoważony rozwój
np. Green Menadżer, Specjalista ds. CSR i inni

CSR
Zarządzanie stresem

a. Pracownicy, środowisko naturalne i produkt
b. Ład organizacyjny, pracownicy, środowisko naturalne
i produkt

c. Pracownicy, społeczności lokalne i środowisko naturalne
Oznacza to, że wdrażanie edukację w obszarze zrównoważonego rozwoju należy osadzać w szerokim EKOSYSTEMIE I EKOOTOCZENIU.
Biorąc powyższe pod uwagę należy bardzo rozważnie analizować posiadaną wiedzę, kompetencję pracowników w korelacji

GRUPA 3
tematy i szkolenia rekomendowane
dla personelu pracującego w kuchni

Slow food
Food cost
Gospodarka wielomagazynowa
Zarządzanie stresem
Zdrowa żywność, lokalni dostawcy

z ich obowiązkami i zadaniami powierzonych. Na tej bazie budować ścieżki kształcenia w obszarach zrównoważonego rozwoju. Dobierane tematy muszą być interesujące, wzbogacające i niezbędne dla danego stanowiska. Dobór treści i tematów

GRUPA 2
tematy i szkolenia rekomendowane dla personelu obsługującego klienta

powinien być skorelowany z wizją przedsiębiorstwa i określonej polityki zrównoważonego rozwoju czy też polityki CSR.

Zarządzanie stresem
Eventy ekologiczne

GRUPA 3
tematy i szkolenia rekomendowane dla wszystkich pracowników

Certyfikaty środowiskowe
Zarządzanie stresem
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Zaproponowana tematyka szkoleń, jak widać, wpisuje się w budowę ekowizerunku firmy z branży HORECA.
N A J EJ P O D S TAW I E M O Ż N A W Y PU N K T O WAĆ KLU C Z O W E E L E M E N T Y „ E KO ”
W WIZERUNKU ORAZ „EKO” DZIAŁALNOŚCI

Dla gości:
 umożliwienie gościom segregacji śmieci w pokojach (dostępne kosze/pojemniki do segregacji)
 możliwość wyrzucenia przez gości baterii do osobnego
pojemnika
 widoczne użycie ekologicznych (bio degradowalnych) detergentów do czyszczenia
 szampony oraz mydła w łazienkach ekologiczne (bio degradowalne)
 mierniki zużycia energii w pokojach
 informacja dla klienta o wypożyczalniach rowerów w mie-

ście, parkingach dla rowerów, parkach i miejscach zielonych
 informacja o komunikacji publicznej
 przewodniki i informatory o lokalnej przyrodzie oraz odpowiedzialnych zachowaniach dla gości
 obsługa jest w stanie podpowiedzieć klientowi restauracje ze zdrowym jedzeniem
 informacje o sklepach zdrową żywnością w okolicy
 jeżeli znajdujemy się w okolicy „zielonej” i mamy aktywnie
spędzających czas gości to zorganizujmy im czas

Dla firmy/organizacji:
 wymiana źródeł światła na oszczędne, a także co za tym
idzie wymiana samych opraw oświetleniowych
 zastosowanie paneli słonecznych na dachu hotelu
 zastosowanie paneli fotowoltaicznych
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 karty pokojowe z odcinaniem energii elektrycznej po wyciągnięciu karty z „czytnika”
 zbiórka materiałów do ponownego przetworzenia (szkło,
papier, olej etc.),
 oszczędzanie wody poprzez zainstalowanie na bateriach
mieszaczy wody z powietrzem oraz modernizacja systemu uzdatniania wody. Dzięki tym systemom zużycie wody
w pokojach gościnnych zmniejszyło się o 40%.
 zastosowanie do oświetlania hotelu/restauracji solarnych
punktów świetlnych (redukowania oświetlenia w nocy, gdy

 monitoring i ustalanie harmonogramu pracy urządzeń
wentylacyjnych w zależności od zapotrzebowania
 program Zielony Pokój, zachęcający gości do powtórnego
używania ręczników i pościeli i decydowania co i jak często należy prać/wymieniać
 poza wystrojem wizualnym nie odbiegającym od trendów
pro ekologicznych ważny jest także zapach, czyli aromarketing
 możliwość szkoleń dla pracowników uświadamiających
ich w potrzebach związanych z ekologią
 nie stosujmy ogólnych informacji, że klienta i my chcemy
być „eko” ale czyste fakty: jakie oszczędności, o ile zmniejszyliśmy zużycie poszczególnych zasobów, co pokaże im
że mogą podobnie działać w domu

nie jest ono potrzebne)

Wizerunkowo:
 zielone patrole – zespoły, które dbają o wdrażanie przed-

Nie tylko ważny jest dobór tematów, ale także czas trwania

sięwzięć proekologicznych w hotelach segregacja niebez-

szkoleń w obszarze. Nie należy pracowników zniechęcić ilo-

piecznych odpadów (świetlówki, baterie, sprzęt elektro-

ścią wiedzy, wytycznych i norm. Rekomenduje się budowanie

niczny). Odpady te są również zbierane od pracowników

wspólnych rozwiązań dla danej firmy, poznawanie tematu

 pracownicy uczestniczą również regularnie w akcji „Sprzątanie Świata”

w tempie dostosowanym do możliwości czasowych i predyspozycji absorbcji wiedzy przez każdego. Początkowo należy

 regularnie uczestniczą w akcji „Godzina dla Ziemi”, pod-

postawić jako cel – uwrażliwienie i pobudzenie do samoczyn-

czas której gasimy światła we wszystkich publicznych

nej chęci poznawania, wówczas odniesiemy sukces. Pracow-

miejscach obiektów, korzystając tylko i wyłącznie ze świec

nicy boją się zmian, więc nagły zwrot w kierunku innym niż

 pełna informacja o „zielonych” wydarzeniach w okolicy

dotychczasowy mógłby mieć zupełnie odwrotne skutki.

na stronie www, chwalmy się tym co robimy w kierunku
zrównoważonego rozwoju

Należy rozważyć czy na danym stanowisku potrzebne jest
szkolenie, czy też nie doradztw indywidualne – profilowanie

Powyższa tematyka ma pokrycie częściowe w proponowanych

tematy pod bardzo wąską specjalizację poszczególnych zawo-

scenariuszach oraz materiałach edukacyjnych modelu.

dów HORECA.

PARTNERSTWO PONADNARODOWE HoReCa – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE. REKOMENDACJA WDROŻENIOWE.

KLUCZOWE KROKI W ARANŻACJI SZKOLENIA
W O B S Z A R Z E Z R Ó W N O WA Ż O N E G O R O Z W OJ U

1
Analiza i dostosowanie tematu szkolenia do zakresu obowiązków
pracownika z uwzględnieniem wejściowego stanu
kompetencji w obszarze zrównoważonego rozwoju.

2
Dopasowanie czasu trwania szkolenia do zakresu
tematycznego, możliwości organizacyjnych przedsiębiorstwa
i czasowych pracownika.

3
Zastosowanie ciekawych materiałów szkoleniowych
i technik w celu inspiracji do eko tematyki.

4
Wybranie merytorycznego, praktycznego trenera
z obszaru zrównoważonego rozwoju.

5
Dostosowanie szkolenia do ekootoczenia
pracownika i przedsiębiorstwa.

6
Follow up szkolenia – zastosowanie i wsparcie
we wdrożeniu w trakcie wykonywania zadań
(coaching, doradztwo, mentoring).
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Rekomendacje dla instytucji planujących
realizację szkoleń zawodowych
dla pracowników branży HORECA
w oparciu o  kwalifikacje rynkowe
wypracowane w „Model Nowoczesnego
Uczenia się Dorosłych HORECA”

4

1

Wszelkiego rodzaju szkolenia powinny być organizowane

przeprowadzić szeroką akcję informacyjną skierowaną

w budynkach i pomieszczeniach pozbawionych barier ar-

do szkoleniowców i osób z niepełnosprawnościami infor-

chitektonicznych. W szczególności powinny być dostęp-

mującą o obowiązkach spoczywających na organizato-

ne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i

rach szkoleń.

o kulach. Powinny być także dobrze oznaczone zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz.

2

3

5

Wysoko wykwalifikowani specjaliści: istotne jest przygotowanie trenerów, szkoleniowców i innych specjali-

Zajęcia powinny być organizowane w miejscach dostęp-

stów z dziedziny edukacji do włączenia wymaga zmian

nych komunikacyjnie (komunikacja publiczna). Jeżeli zaś

we wszystkich obszarach kształcenia zawodowego – w

nie jest to możliwe, to uczestnikom powinno się zapew-

programach szkoleń, codziennych praktykach, rekruta-

nić transport na miejsce szkolenia.

cji, sferze finansowej itd. Następne pokolenie trenerów
i specjalistów z dziedziny edukacji trzeba przygotować

Osoby szkolące powinny być przygotowane na przyjęcie

do roli służącej wszystkim zarówno dorosłych z niepeł-

uczestnika mającego problemy w komunikowaniu się.

nosprawnościami jak i bez; ich szkolenie nie może kon-

Zarówno procedury, jak i sposób organizacji powinien

centrować się wyłącznie na kompetencjach, ale musi

brać pod uwagę na przykład możliwość włączenia tłu-

obejmować też wartości etyczne.

macza języka migowego.

4

6

Materiały szkoleniowe powinny być przygotowywane

7

Istotne staje się nastawienie na współpracę – wszyscy
trenerzy powinni uznać zasadniczą rolę pracy zespoło-

zgodnie z wytycznymi dla dostępności, na przykład Web

wej i współdziałania. Obszary kompetencji w ramach tej

Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 na poziomie

podstawowej wartości obejmują: współpracę z pracow-

przynajmniej AA. W największym stopniu dotyczy to ma-

nikami, pracodawcami, osobami indywidualnymi. Indywi-

teriałów elektronicznych i aplikacji do ich przeglądania.

dualny rozwój zawodowy – nauczanie musi być oparte

Ochrona prawnoautorska nie może uniemożliwiać do-

na uczeniu się – trenerzy biorą na siebie zobowiązanie

stępu do materiałów edukacyjnych, a w szczególności

do uczenia się przez całe życie. Obszary kompetencji w

wprowadzane zabezpieczenia DRM nie powinny interfe-

ramach tej podstawowej wartości obejmują: trenerzy to

rować z technologiami asystującymi.

praktycy wyciągający wnioski z dotychczasowych doświadczeń; początkowy etap kształcenia jest punktem

W koniecznych wypadkach osobom z niepełnospraw-

wyjścia do kształcenia ustawicznego i doskonalenia za-

nościami należy zapewnić osobistą asystę. Należy także

wodowego.
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Partnerstwo
ponadnarodowe
HoReCa
- uczenie się
przez całe życie.
Rekomendacje
wdrożeniowe.

GRAFIKA, SKŁAD:
Agnieszka Serafińska
Made in Media
www.madeinmedia.pl

www.evaco.com.pl
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