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1. Kilka słów od Fundacji…  

Przedstawiamy Wam efekty naszego 

projektu pt. „In Vino Veritas – podwyższenie 

kwalifikacji w zakresie sommelierstwa oraz 

zdobycie kompetencji z obszaru 

kształcenia i organizacji szkoleń 

sommelierskich w Portugalii 

finansowanego z programu Erasmus +,                

a realizowanego  w partnerstwie Fundacji Gospodarczej Pro Europa                                    

i EduPlus – European Centre for Education and Skills Development, Lda  

z Portugalii.  

Fundacja jest organizacją pozarządową działającą od 2002                                      

w obszarach rozwoju społeczno-gospodarczego. Współpracuje                                                

z samorządami, służbami zatrudnienia, instytucjami pomocy społecznej, 

biznesem. Działalność nasza polega m.in.: na szkoleniach kadry, osób 

bezrobotnych, osób młodych kończących szkoły realizacji projektów 

europejskich, organizacji wsparcia i aktywizacji osób zagrożonych 

wykluczeniem. Ponadto zajmujemy się: współpracą z administracją                                          

i samorządami, propagowaniem korzyści płynących uczestnictwa Polski                                          

w strukturach Unii Europejskiej, monitoring usług edukacyjnych i doradczych 

oraz działaniami na rzecz wysokiego poziomu edukacji zawodowej i prawno-

ekonomicznej, działalnością wydawniczą. 

Fundacja posiada status instytucji szkoleniowej (wpis do RIS) i akredytację 

Kuratora Oświaty w Bydgoszczy jak również certyfikat ISO 9001:2015                                        

w dziedzinie organizacji szkoleń. Tysiące  przeszkolonych osób, wiele setek                                

i różnorodność tematów szkoleń pozwala na zastanowienie się nad przyszłymi 

kierunkami kształcenia zawodowego i zmian edukacyjnych w naszym Kraju. 

Postanowiliśmy wykorzystać mobilności zagraniczne oferowane nam przez 

projekty unijne i zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności umożliwiające 

zorganizowanie Centrum Kształcenia Sommelierów. Mamy nadzieję, że 

Centrum ułatwi zdobywanie dodatkowych kompetencji zawodowych 

mieszkańcom naszego Regionu. Zorganizowana w styczniu 2022 r. 

międzynarodowa konferencja na temat winiarstwa portugalskiego 
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zgromadziła w hotelu „Filmar”, w Toruniu, ponad 70 osób zainteresowanych 

tematem. Niniejszy informator zawiera także treści pochodzące z prezentacji 

przedstawianych na tej konferencji, które przybliżą Państwu problematykę 

sommelierstwa i winiarstwa portugalskiego. Przygotowując informator 

chcieliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem, programami nauczania 

zawodu sommeliera-barmana  i wiedzy o winiarstwie oraz zaprezentować ten 

cały pakiet instytucjom edukacyjnym i społeczności lokalnej. 

Nie byłoby tego bez wsparcia UE a w szczególności programu Erasmus+ 

finansującego wymianę edukacyjną.  

Roman Chamier-Ciemiński 

Prezes Zarządu 
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2. Podsumowanie zdobytych doświadczeń, wiedzy i umiejętności podczas Job 

shadowingu na Maderze w 2021 roku 

Autor: Michał Nowicki 

  We wrześniu 2021 roku grupa nauczycieli          

i sommelierów odwiedziła portugalską wyspę 

Maderę w ramach projektu ,,In Vino Veritas” – 

podwyższenie kwalifikacji w zakresie 

sommelierstwa oraz zdobycie kompetencji                          

z obszaru kształcenia i organizacji szkoleń 

sommelierskich w Portugalii. 

 Chcieliśmy tam pojechać, gdyż wynikało to z diagnozy opracowanej                    

w ramach Europejskiego Planu Rozwoju, który w przypadku niniejszego 

projektu, dał się skonkretyzować do następujących potrzeb i celów 

organizacji: 

- podniesienie kwalifikacji i motywacji pracowników organizujących proces 

edukacji dorosłych poszukujących pracy, chcących zdobyć nowy zawód                         

w różnych specjalnościach, 

- wzrost znaczenia aspektu ponadnarodowego organizacji przez podwyższanie 

kwalifikacji kadry trenerskiej ( około 100 trenerów rożnych zawodów                                        

i specjalności ) 

- nastawienie na europejski sposób kształcenia, 

- unowocześnienie bazy szkoleniowej i nawiązanie współpracy z branżowymi 

organizacjami z całej Europy i z różnych branż, organizacja Centrum 

Kształcenia Sommelierów. 

- zbudowanie platformy wymiany i opracowywanie programów edukacji, 

dydaktyki i metodyki kształcenia w oparciu o współpracę międzynarodową                   

z uwzględnieniem elementów multikulturowych, 

- transfer innowacyjnych osiągnięć w kształceniu zawodowym dorosłych oraz 

organizacji szkoleń (w tym barmańskich i  sommelierskich). 

Głównymi celami projektu były: 

 zapoznanie się z organizacją szkoleń sommelierskich, 

 zapoznanie się z procesami produkcji wina na Maderze i jego dystrybucji, 
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 zapoznanie się z zasadami klasyfikacji, serwowania, przechowywania 

wina na przykładzie działań maderskich, 

 zapoznanie się z metodyką i treściami kształcenia zawodowego                                

(z programami nauczania, z kursami), 

 stworzenie Centrum Kształcenia Sommelierów w Polsce, 

 stworzenie platformy wymiany i opracowywania programów edukacji, 

dydaktyki i metodyki kształcenia w oparciu o współpracę 

międzynarodową. 

W trakcie mobilności obserwowaliśmy pracę w szkole kształcącej kadry 

do hotelarstwa, turystyki i gastronomii, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo 

da Madeira w Funchal. Edukacja teoretyczna połączona jest bardzo ściśle                          

z praktyką gdyż szkoła funkcjonuje razem z Hotelem a uczniowie pracują, pod 

kierunkiem Mentora, w różnych działach nabierając doświadczenia 

zawodowego. Rozmowy ze słuchaczami i kadrą kształcenia zawodowego, 

obserwacja zajęć i spotkanie z panią Nadią Faria – Z-cą Dyrektora szkoły 

pozwoliły nam wyrobić sobie pogląd o ciekawym rozwiązaniu edukacyjnym 

łączącym naukę teoretyczna z praktyką we własnym hotelu i rzeczywistą a nie 

symulowana obsługą gości hotelowych w zakresie hotelarstwa, kelnerstwa, 

kucharstwa i barmaństwa (sommelierstwa).  

Byliśmy w organizacji pozarządowej organizującej działania eventowe                       

z obszaru kształcenia zawodowego, kultury i promocji regionu, praktyk i staży 

finansowanych z Erasmus +. Obserwowaliśmy działalność i realizację różnych 

projektów w „Teatro Metafora” w Camara de Lobos,  gdzie zostaliśmy ciepło 

przyjęci a naszym tutorem była pani Lidia Canha, v-ce szef Stowarzyszenia. 

Wspólnie pracowaliśmy nad pomysłami na projekty, w tym wymiany kulturalnej 
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miedzy Toruniem a Camara de Lobos. Stowarzyszenie działa od 2009 roku i ma 

na swoim koncie różne ciekawe inicjatywy kulturalne i edukacyjne. Od 

momentu powstania Teatro Metaphora organizuje, gości i bierze udział                            

w licznych wymianach młodzieży, wizytach studyjnych, szkoleniach                                           

i seminariach. Organizacja koordynuje projekty w ramach programu Erasmus+ 

oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Współpracuje również z różnymi 

organizacjami europejskimi jako partnerzy programów Erasmus dla Młodych 

Przedsiębiorców i Kreatywna Europa.  

 

Pracowaliśmy w naszej organizacji przyjmującej z jej pracownikami nad 

projektami edukacyjnymi w zakresie kształcenia sommelierów i barmanów oraz 

innej kadry do turystyki i hotelarstwa. Jednym z elementów jej działalności 

gospodarczej i edukacyjnej jest kształcenie zawodowe  oraz organizacja 

mobilno0ści dorosłych kadry i młodzieży w różnych zakresach przygotowania 

zawodowego w siedzibie na kontynencie i na Maderze. EduPlus – European 

Centre for Education and Skills Development, Lda, jest portugalską firmą 

specjalizującą się w realizacji programów szkoleniowych, staży, praktyk 

zawodowych, paneli naukowych, zajęć językowych i kulturowych, warsztatów 

metodycznych, organizowanych w ramach różnych struktur i programów 

unijnych, głównie ramach programu operacyjnego Erasmus+. Firma 

współpracuje z kilkudziesięcioma lokalnymi pracodawcami rynku 

portugalskiego (w tym winiarniami na kontynencie i na Maderze), którzy oferują 

zagranicznym stażystom optymalne warunki rozwoju zawodowego połączone 

z rozwojem kompetencji miękkich. Rozwój osobisty uczestnika stanowi dla 

EduPlus wartość nie mniej ważną jak rozwój zawodowy. W skład firmy wchodzi 

młody zespół pedagogów oraz pracowników administracyjno-technicznych, 
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którzy swoim wykształceniem oraz bogatym doświadczeniem w realizacji 

projektów, zapewniają właściwą jakość oferowanych przez 

firmę usług1. 

EduPlus powstało z potrzeby innowacyjnego podejścia do młodego 

pracownika, ucznia, nauczyciela, pracodawcy czy słuchacza. Pracownicy 

firmy pełniąc obowiązki służbowe na poprzednich stanowiskach, brali udział                  

w projektach mobilności uczniów oraz kadry, są autorami projektów 

strategicznych, odnosili sukcesy w realizacji projektów finansowanych ze 

środków ERASMUS Plus oraz POWER (Polska). Współpracowali także                                         

z bezrobotnymi, działali na ich 

rzecz realizując projekty miękkie z lokalnymi urzędami zarówno miejskimi, jak  

i urzędami pracy, wspierając osoby zagrożone wykluczeniem. 

Doświadczenie w obszarze programów unijnych, programu Erasmus+ czy też 

programów lokalnych (np. programu Portugal 2020), pracownicy Edu Plus 

zdobywali zajmując kluczowe stanowiska w poprzednich miejscach pracy. To 

właśnie tam aktywna działalność w sektorze mobilności zawodowych 

pozwoliła na zaobserwowanie braków i tak narodził się pomysł stworzenia 

firmy, która w innowacyjny sposób będzie podchodziła do sektora edukacji,                    

a w szczególności do sektora VET, wprowadzając na rynek pilotażowe 

programy nowych zawodów, wąskich specjalizacji, a także podnosząc prestiż, 

wagę i jakość mobilności zagranicznej. 

Mobilność zagraniczna realizowana z pomocą EduPlus, to interkulturowość, to 

Certyfikat, to kwalifikacja zawodowa, to umiędzynarodowienie, i przede 

wszystkim - szansa na międzynarodowy transfer kwalifikacji i zatrudnienia. 

Wszyscy pracownicy EduPlus posługują się płynnie językiem angielskim,                                          

a w wielu przypadkach także drugim językiem obcym. 

Członkowie Zespołu EduPlus, brali wczesniej udział w sumie w kilkuset 

projektach mobilności młodzieży i nauczycieli oraz w kilkudziesięciu projektach 

strategicznych, które skoncentrowane były na różnych obszarach nauki                                   

i kultury. 

                                                             
1 EduPlus, ,,O nas” https://pl.eduplus.biz/.  
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 Uczestnicy mobilności odwiedzili kilka winnic i wytwórni wina Madera 

oraz innych gatunków win maderskich,  w tym winnicę Barbusano, w której 

obserwowaliśmy i uczestniczyliśmy w pracach przy uprawie, zbiorach                                    

i przetwórstwie winnych gron. Naszym tutorem był właściciel gospodarstwa                     

w San Vincent  pan Antonio Oliveria. Quinta do Barbusano,  jest jednym                                

z głównych producentów wina na Maderze. Pracowaliśmy i uczyli9śmy się                            

z doświadczonym enologiem. Uczestniczyliśmy w zbiorach w gospodarstwie 

winiarskim Quinta Sr Humberto u Pana Humberto w Caminho do Estreitinho, 

który uprawia w formie pergoli odmiany takie jak Pinta Negra  i Malvasia. Całą 

produkcję z 2 tysięcy metrów kwadratowych dostarcza do wytwórni 

produkującej Maderę.  Okazało się, że dla bujnego wzrostu i owocowania 

winogrona wybiera się podłoże próchnicze, gdyż winogrona dobrze czują się 

na glebie żyznej, lekko wilgotnej o odczynie zbliżonym do obojętnego. Gleba 

w gospodarstwie na Maderze w zasadzie spełnia takie wymogi bo jest to 

powulkaniczna gleba o bardzo dobrych cechach.  
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 Obserwowaliśmy prace w wytwórniach wina Madera, których jest na 

wyspie jedynie osiem i dość skutecznie strzegą swoich tajemnic produkcyjnych 

oraz ścieżek eksportu. Byliśmy w winiarniach Blandy’s, Barbeito,  Henriques & 

Henriques. Naszym opiekunem i mentorem w wytwórni Henriques & Henriques, 

działającej od 1850  roku była Sonia Amaral pełniąca funkcję Szefa Marketingu 

(Head of Services and Direto ). W samym sercu miasta Câmara de Lobos 

znajduje się siedziba firmy, a w tych samych pomieszczeniach znajduje się tzw. 

„Casa dos Vinhos da Madeira”, sklep sprzedający produkowane w wytwórni 

wina, organizujący degustację i udostepniający przestrzeń na pokazy                                     

i szkolenia. Producent wykorzystuje różne odmiany winogron uprawianych na 

wyspie z kontraktowanych dostaw jak i z własnych upraw.   

Natomiast pod kierunkiem wytrawnego kipera i tutora produkcji winiarskiej, 

Leandro Gouveia w firmie Barbęito Madeira, w Camara de Lobos uczyliśmy się 

odróżniać 7 rodzajów produkowanych tam win Madeira. Wytwórnia stawia na 

najwyższą jakość produkowanych trunków. Jakość jej win zyskała doskonałą 

renomę wśród konsumentów, co przyczyniło się do umocnienia wizerunku 

Barbeito na rynku międzynarodowym. Z biegiem czasu ta rodzinna firma 

rozwinęła swoją działalność i na początku lat 70-tych zaangażowała się                           

w eksport win w beczkach. Od tego czasu Vinhos Barbeito nigdy nie przestał 

inwestować w zakup dobrej jakości winogron do produkcji doskonałych win. 

Aby osiągnąć ten cel, buduje także bliskie, kooperacyjne więzi z rolnikami. 

Natomiast wytwórnia Blendy`s to rodzinna firma produkująca wino od 1811 

roku. Rodzina Blandy wyróżnia się tym, że jest jedyną rodziną ze wszystkich 

pierwotnych założycieli branży winiarskiej na Maderze, która nadal posiada                          

i zarządza własną, oryginalną firmą winiarską. W całej swojej długiej historii na 
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wyspie rodzina ta odgrywała wiodącą rolę w rozwoju wina z Madery. Jej 

członkowie nadal mieszkają na Maderze, utrzymując w ten sposób tradycję 

sięgającą dwóch wieków produkcji doskonałego wina. Odwiedziliśmy również 

Pereira D'Oliveira, wytwórnię, która została założona w latach 80 – tych XIX 

wieku przez ważnego właściciela ziemskiego i hodowcę w São Martinho, João 

Pereira D'Oliveira. Chociaż nadal jest własnością i jest zarządzana przez tę 

samą rodzinę, D’Oliveira znacznie się rozrosła przez dziesięciolecia. W 1968 roku 

Aníbal i Luis D’Oliveira – prawnukowie João Pereira D’Oliveira – dołączyli do 

firmy, zapoczątkowując nową erę wielkości. Przed ich przybyciem firma nigdy 

nie eksportowała, ale zadowoliła się sprzedażą wina wyłącznie na wyspie, 

głównie innym producentom.   

Kluczowe job shadowing w rządowym instytucie Instituto do Vinho da Madeira. 

(IVBAM), którego główną misją jest definiowanie, koordynowanie, regulowanie 

i wdrażanie ulepszeń ochrony winnic, dbanie o certyfikowana jakość produkcji 

wina Madera, edukacja zawodowa sommelierów i barmanów, pokazy                                 

i promocja winiarstwa i innych dóbr produkowanych w Autonomicznym 

Regionie Madery. Naszym mentorem w Instytucie była pani Rubinę Vieira, 

enologiem i „Madeira Wine Educator”. Uczyliśmy się degustować i rozróżniać 

poszczególne rodzaje win a Madera produkowane z różnych szczepów winnej 

latorośli o różnej zawartości cukru, różnej barwie, zapachu i smaku. Uczestnicy 

wyjazdu dowiedzieli się w jaki sposób prowadzi się przedsiębiorstwo winiarskie                       

i w jaki sposób prowadzone są uprawy. Poznali klasyfikacje i rodzaje szczepów, 

a także mieli okazję zdegustować tamtejszych trunków. Poznali metody 
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serwowania i przechowywania maderskiego wina oraz sposoby promocji 

winiarstwa i jego produktów.  

Nie mniej ważnym aspektem wyjazdu była nauka pisania projektów 

edukacyjnych z zakresu barmaństwa i sommelierstwa oraz zapoznanie się                            

z mocnymi i słabymi stronami systemu przygotowania zawodowego w formach 

szkolnych i pozaszkolnych w zakresie usług barmańskich i sommelierskich                            

w firmach szkoleniowych w Portugalii i na Maderze. Uczestnicy obserwowali 

pokazy barmańskie, samodzielnie uczyli się przygotowywać lokalne drinki                            

i napoje w lokalu pod nazwoa „Bar Number Two” w Funchal gdzie podaje się 

autorska wersję poncha de Madeira. 

Podczas trwania projektu uczestnicy zdobyli takie umiejętności jak: 

 rozpoznawanie i klasyfikacja różnych odmian winorośli oraz rodzajów 

win, 

 przygotowywania procesów produkcyjnych, oceny jakości, serwowania, 

 poprawnej degustacji, fachowego nazewnictwa, 

 promocji sommelierstwa i winiarstwa w postaci projektów europejskich  

 rozpoznawania mocnych i słabych stron systemu przygotowania 

zawodowego w organizacji i pracy dydaktycznej z uczestnikami szkoleń, 

 znajomość języka branżowego  

Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną włączone do treści dydaktycznych                                       

i metodycznych w procesie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia 

Sommelierów, a nawiązane kontakty i zbudowana sieć wymiany doświadczeń 

ułatwi prowadzenie Centrum. 

Harmonogram obejmował podział na dwie grupy, z których każda 

przechodziła podobną ścieżkę edukacyjną.  Były to zajęcia opisane wyżej                            

a rozłożone na 10 dni roboczych w trakcie mobilności.  
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3. System kształcenia sommelierów w Portugalii  

Autor: Teresa Rożankowska 

System kształcenia w Portugalii, podobnie jak w Polsce jest oparty na 

szkolnictwie podległym administracji państwowej  na szczeblu centralnym                           

i  lokalnym. Nauka w szkole jest obowiązkowa dla dzieci w wieku 6-18 lat , z tym 

,że uczniowie, którzy osiągnęli limit wieku kształcenia obowiązkowego (15 lat), 

a nie ukończyli z pozytywnymi ocenami IX klasy, mogą kontynuować 

kształcenie  obowiązkowe tylko w ramach kształcenia dorosłych. 

Specyfika regionu, klimat, położenie a także atrakcje turystyczne,  

sprawiają, że w Portugalii w szybkim tempie rozwija się  branża gastronomiczno- 

hotelarska a tym samym rośnie zapotrzebowanie na  specjalistów w tym 

obszarze.  

Mocną stroną kształcenia zawodowego w Portugalii jest istnienie dużej  

sieci szkół i instytucji, które oferują portugalskim studentom możliwość 

specjalistycznego szkolenia w różnych dziedzinach związanych z branżą 

hotelarsko-gastronomiczną i turystyczną, w tym w zawodzie sommelierskim. 

Nauka odbywa się nie tylko na gruncie teorii, którą przekazują  doskonali 

trenerzy z doświadczeniem w zakresie winiarstwa, ale przede wszystkim 

słuchacze mogą  zdobywać a potem doskonalić praktyczne umiejętności                       

w hotelach i restauracjach. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy szkół                           

z branżą, co daje obopólne korzyści dla studentów – nauka praktyczna 

zawodu a dla branży – pozyskanie wykwalifikowanego pracownika od razu po 

ukończeniu przez niego kształcenia.  

Rozwijający się wciąż rynek winiarski w Portugalii potrzebuje coraz więcej 

wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie a tym samym kształcenie 

sommelierów stało się ważnym elementem kształcenia zawodowego. 

Sommelier to osoba nie tylko  odpowiedzialna za zbudowanie                                       

i aktualizację listy win i napojów, właściwe doradztwo dla klienta                                               

i maksymalizację sprzedaży  produktów winnych. Odpowiada on również za 

zarządzanie i organizację winiarni czy restauracji. Sommelier pozyskuje 

dostawców, wybiera i negocjuje najlepsze propozycje win i napojów, dobiera 

kieliszki, karafki, dba o  promocję. Prowadzi degustacje i ustawiczne szkolenia 

personelu, dbając również o przestrzeganie standardów obsługi. Wspólnie                         
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z Szefami Kuchni pomaga projektować menu. Sommelier wypełnia lukę między 

kuchnią a klientem, nie sprzedaje i nie narzuca swoich osobistych upodobań, 

ale stara się znaleźć najwłaściwszą propozycję, zarówno gastronomiczną jak                      

i  finansową dla klienta, budując w ten sposób długofalową relację zaufania                         

z odwiedzającymi lokal. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres kompetencji jaki musi posiadać 

sommelier, jego kształcenie nie odbywa się na jednej płaszczyźnie. Oprócz 

wiedzy o uprawie, produkcji wina ważną kwestią jest także poznanie historii, 

geologii, niuansów kulturowych a także znajomość języków obcych,                                   

w szczególności języka angielskiego. Zaletą systemu kształcenia sommelierów 

w Portugali jest możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego poprzez 

praktyki w winnicach, restauracjach i możliwość zrozumienia powstawania 

wina a także degustacji i  testowania różnych rodzajów win. Zdobywanie 

doświadczenia praktycznego jest możliwe dzięki ścisłej współpracy branży                           

z systemem edukacji. 

Największą wadą jest strona finansowa kształcenia. Bardzo trudno jest 

rozwijać się w tym zawodzie bez nauki, a to często oznacza, że wszystkie 

pieniądze przyszły sommelier musi przeznaczyć  na książki, kursy, wino i podróże. 

Duża ilość instytucji oferująca kształcenie w zawodzie sommeliera nie 

powoduje, że kursy te są dostępne dla każdego chcącego podnieść swoje 

kwalifikacje w tym zawodzie. Wysokie koszty takiego kształcenia ponosi 

bowiem uczestnik.  

Szkoły i instytucje w Portugalii oferujące kształcenie w zawodzie sommeliera: 

1. School of Hospitality and Tourism – Turismo de Portugal – szkoła publiczna, 

posiadająca 12 placówek w 

różnych regionach Portugalii. 

Głównym celem działalności 

szkoły jest podniesienie 

kwalifikacji zasobów ludzkich 

w sektorze, wzmocnienie 

zawodów turystycznych oraz 

opracowywanie programów 
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szkoleniowych odpowiadających potrzebom rynku, transfer wiedzy z instytucji 

edukacyjnych i ośrodków badawczych do przedsiębiorstw.  

Jedną z placówek oferującą  kursy sommelierskie jest Hotel and Tourism School 

of Lisbon.  Są to  kursy specjalistyczne, skierowane do profesjonalistów, a ich  

głównym celem jest certyfikowanie uczestników w zawodzie sommelier. 

MODUŁY / CZAS TRWANIA 

Uprawa winorośli i enologia | 50 godzin 

Degustacja organoleptyczna - zasady i praktyka | 50 godzin 

Regiony uprawy winorośli w Portugalii | 50 godzin 

Serwis Wina | 25 godzin 

Atlas i wina świata | 50 godzin 

Usługi barowe | 25 godzin 

Enogastronomia | 25 godzin 

Koszt napojów | 25 godzin 

 

2. Associação dos Escanções de 

Portugal – Wśród swoich działań 

stowarzyszenie portugalskich 

sommelierów  oprócz zacieśniania 

relacji między członkami, realizuje 

szkolenia i specjalistyczne kursy dla 

sommelierów. Chociaż AEP nie jest 

Szkołą Sommelierów  zatwierdza programy kursów Sommelierskich w szkołach i 

w placówkach kształcenia. Programy te  muszą spełniać międzynarodowe 

wymagania i parametry kształcenia zawodowego oraz minimalne standardy 

kształcenia akademickiego określone przez to stowarzyszenie.  

 3. University Portucalense oferuje kursy 

sommelierskie Short-Master „Sommelier 

- Wine Speciality, których celem jest 

przekazanie słuchaczom dogłębnej 

wiedzy i umiejętności z zakresu 

produkcji i selekcji win, podnoszenie 

świadomości i edukowanie 
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specjalistów z obszaru Turystyki i Restauracji na temat charakterystycznych 

cech win, zwłaszcza win krajowych, zagadnień związanych z obsługą 

winiarstwa, nie zapominając o zarządzaniu piwnicami winnymi i prawidłowym 

opracowaniu listy win.  Wysoki poziom kształcenia na kursie jest możliwy  dzięki 

ścisłej współpracy z wiodącymi firmami z branży winiarskiej, która umożliwia 

uczestnikom poznanie i zdobycie wiedzy od najlepszych praktyków w branży. 

Kształcenie w zawodzie sommelier otwiera drzwi do rozwijającego się 

rynku pracy, który potrzebuje odpowiednio wykwalifikowanych, 

kompetentnych, wymagających, oddanych, ciekawych i pełnych pasji 

profesjonalistów. 
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4. Modelowe programy nauczania zawodu sommeliera i wiedzy o winiarstwie 

portugalskim. 

Autor: Longina Borkowicz 

 Autorski, modelowy program nauczenia zawodu sommeliera-barmana                     

i wiedzy o winiarstwie portugalskim składa się z IV etapów, od podstawowego 

do zaawansowanego. Po każdym etapie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o 

ukończeniu kursu na danym etapie. Poniżej przedstawiamy wybrany Etap 

nauczania dla zobrazowania formy i kształtu programu szkolenia. Program jest 

wynikiem mobilności na Maderze w ramach projektu „In vino veritas” 

finansowanego przez Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie 

edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów 

edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, 

studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu 

międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. 

 

ETAP I. 

Modelowe programy nauczania młodzieży i dorosłych zawodu sommeliera                          

i wiedzy o winiarstwie. Program kursu sommelierskiego jako przygotowanie do 

certyfikacji. 

1. Nazwa formy kształcenia 

Od winorośli do wina. Jak powstaje wino.  

 

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności 

Zaświadczenie 

 

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności 

Bezterminowo 

 

4. Efekty uczenia się wymagane do nabycia umiejętności 

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się: 

Osoba posiadająca zaświadczenie z nabycia wiedzy i umiejętności powstawania 

wina jest gotowa do samodzielnego rozpoznawania win, dzięki zgłębieniu wiedzy 

m.in. o odmianach winorośli i warunkach jej uprawy, procesach wytwarzania i 

przechowywania wina. Posługuje się pozyskaną wiedzą w wytwarzaniu wina w 

„domowych warunkach”.  

 

Zestaw 1. / Jednostka efektu uczenia: Winorośl i winogrona 

Poszczególne efekty uczenia 

się 

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia 

Uczestnik: Uczestnik: 
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Opisuje historię uprawy 

winorośli 

 charakteryzuje drogę uprawy winorośli 

właściwej od krajów kaukaskich do winnic 

w Ameryce Południowej, 

 omawia wpływ choroby filoksery na 

powstanie i rozwój europejskich winnic 

Rozpoznaje warunki uprawy 

winorośli właściwej (Vitis 

vinifera) 

 identyfikuje czynniki wpływające na 

jakość wina (terrior, odmiany winorośli, 

rocznik, wpływ pogody, czynnik ludzki), 

 określa warunki glebowe i ich wpływ na 

rozwój winorośli, 

 określa strefy klimatyczne i ich wpływ na 

wzrost winorośli i dojrzewanie winogron, 

 charakteryzuje systemy uprawy winorośli, 

 opisuje choroby wywołane przez grzyb 

Botrytis Cinerea i ich wpływ na jakość 

winogron, 

 rozróżnia ekologiczną i biodynamiczną 

uprawę winorośli, 

 omawia znaczenie kontrolowania 

procesu wzrostu winorośli winnej 

Charakteryzuje proces zbioru 

winogron 

 określa terminy zbioru winogron                                           

i uzasadnia wybór, 

 opisuje zbiór winogron ręczny, 

 opisuje zbiór winogron mechaniczny, 

 przedstawia warunki zbioru i transportu 

winogron, 

 omawia wpływ procesu zbioru winogron 

na jakość wina 

Charakteryzuje szczepy 

winorośli 

 wskazuje najważniejsze elementy winnego 

grona, 

 opisuje swoiste cechy najważniejszych 

odmian winogron jasnych (np. 

chardonnay, sauvignon blanc, riesling, 

semillon, gewurztraminer, muskat, pinot 

gris,viognier), 

 opisuje swoiste cechy najważniejszych 

odmian winogron ciemnych (np. merlot, 

cabernet sauvignon, pinot noir, syrah, 

cabernet franc, gamay, grenache, 

zinfandel, tempranillo, sangiovese), 

 interpretuje winorośl amerykańską, 

 rozpoznaje charakterystyczne cechy 

odmian winorośli w wybranych winach 

 


