
 

 

 

PROGRAM KURSU BARISTA 

 

 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: BARISTA 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 30, w tym zajęcia teoretyczne: 5; zajęcia praktyczne: 25 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe – autorski skrypt zawierający 

podsumowanie treści kursu; 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. ekspres ciśnieniowy, przelewowy, szkło, sztućce, młynek, dzbanki, szpikulce 

 rzutnik multimedialny 

 tablica interaktywna  

 

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

PLAN NAUCZANIA 

Temat zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 
teoretycznych 

Liczba godzin 
praktycznych 

Podstawowe informacje na temat kawy: 
- historia kawy, regiony upraw, główne kraje produkujące 
- kawowiec, gatunki kawy, rozpoznawanie ziarna – Arabica, Robusta  
- metody zbierania, obróbka ziaren, selekcja ziarna, magazynowanie 
- sposoby palenia, pakowanie 
- główni producenci, spożycie kawy na świecie 
- historia i budowa ekspresów do kawy,   
- rodzaje kaw przygotowywanych z espresso 
- sposoby parzenia i serwowania kawy (po turecku, kafetiera, aeropress,  

french press, syfon, drip, ekspres przelewowy, ekspres ciśnieniowy) 
- właściwości napoju kawowego – dobór metody, mieszanki, sprzętu, 
mleka 

3 0 

Espresso: 
- definicja, proces parzenia (pre infuzja, ekstrakcja właściwa) 
- zasada 4 M 
- parametry Espresso Italiano 
- cechy wizualne i organoleptyczne idealnego espresso 
- prawidłowe ustawienie młynka 
- prawidłowe metody dozowania kawy 
- nadekstrakcja 
- podekstrakcja 

1 1 

Obsługa i konserwacja ekspresu, ustawianie młynka, podawanie kawy i 
dobór naczyń  1 0 

Napoje na bazie Espresso: 
- espresso classic, ristretto, lungo, doppio 
- espresso macchiato, con panna, affogato, coretto, cortado 
- americano, irish coffee 
- spienianie mleka - przebieg procesu, parametry poprawnie 
przygotowanego mleka 

0 4 

Kawy mleczne, dobór mleka, dobór dzbanków, proces spieniania mleka: 
- cappuccino 
- café latte 
- café au lait 
- latte macchiato 
- mocha, mochaccino 
- kawy mrożone 
- kawy deserowe z czekoladą i alkoholem 

0 10 

Elementy latte Art.: 
- odpowiednie spienianie mleka 
 -Pouring - tworzenie podstawowych wzorów wylewanych bezpośrednio 

z dzbanka: Rosseta, Serce,  
- Etching - wzory z użyciem czekolady, odpowiednie przekładanie 
mleka, wykorzystanie szpikulca do rysowania 

0 10 

RAZEM 5 25 



 

 

 EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Cele szkolenia Efekty - Umiejętności 
nabyte w trakcie 

szkolenia 

Wskaźnik pomiaru 
efektów 

Poznanie podstawowych informacji na temat kawy. Uczestnicy kursu nabędą 
umiejętności w zakresie 
podstawowych informacji 
na temat kawy m.in.: 
historia, gatunki kawy, 
sposoby parzenia. 

egzamin 

Zapoznanie się z pojęciem espresso, zasadą 4, parametrami 
Espresso Italiano 

Uczestnicy kursu nabędą 
wiedzę związaną z 
napojem espresso, 
pojęcie zasady 4M oraz 
parametry Espresso 
Italiano 

egzamin 

Zapoznanie się z obsługa i konserwacją ekspresu, młynka oraz 
podawaniem i doborem naczyń do rożnego rodzaju kaw 

Uczestnicy kursu nabędą 
umiejętności w zakresie 
obsługi i konserwacji 
ekspresu oraz młynka, 
rodzajem naczyń i ich 
podawaniem 

egzamin 

Poznanie napojów n bazie espresso i ich przygotowanie Uczestnicy nabędą 
umiejętności w zakresie 
rodzajów i przygotowania 
napojów na bazie 
espresso 

egzamin 

Zapoznanie się z rodzajem kaw mlecznych oraz ich elementami Uczestnicy rodzaje kaw 
mlecznych., proces 
spieniania, dobór mleka 

egzamin 

Poznanie elementów latte Art Uczestnicy nabędą 
wiedzę na temat 
elementów latte Art  

 



 

 

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na zajęciach 
oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu barista) 

Certyfikat oraz zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu barista wydany przez Wykonawcę  

 Sposób sprawdzenia efektów kursu 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 

 

 

 


