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Ternst działania:

Zajęcia r zakresu kuchni regionalnej.

Liczba uczestnikińw ohj sych przedsięwzięciem:

W ciągu roku szkolnego uczestniczv około 200 nieletnich. Zajęcia takię realizolYane są raz rv micsiąctt i
uczestnicząr.l'nich \\'sz\,-scv w:rrchorłankowie r*. ramach zajęć r*.arsz|atorł1.ch.
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zapoznanie nieletnich z potrawami kuchni regionalnej,
nauczenie podstawowych technik kulinarnych,
rozwij anie Zainteresowań wychowanków,
rozwłanie umiejętności zawodowych.

C eI e po dej mmł any ck dziłłań :



ZwięzĘ opis reałźzłcji :

W programie uczestnicząwychowankowie Schroniska dłaNieletnich w Gackach od września
2011 roku, zi1ęciaodbywają się raz w rniesiącu z regionu Wielkopolski, Górnego Sląska,
Pornorzą Mazur' Mazowsza' Suwalszczyzny, Podlasia, Lubelszczyzny, Za$ębia Dąbrowskiego,
Kielecczyzny, Beskid. Zajęcia kuchni regionalnej realizowane są podczas zajęć kulinarnych
organizowanych w grupach wychowawczyc[ w internacie lub podczas zajęć w warsztatach w
pracowni gastronomiczno_cukierniczej. Poszerzając wiedzę z zakresu kuchni regionałnej z
regionu świętokrzyskiego organizowane sąwyjazdy do ,,Chaty Boguckiej'' w Bogucicach.

Ulyskane efektl:

Nieletni uczestniczący w programie poznająpotfawy regionalne, zdobywająumiejętnośc
przygotowania takich potraw, jak i ogólnie pojętej pracy w kuchni. Program umożliwia poznanie
tradycji i nvyczajów danego regionu, nauczenie wychowanków gotowania, ale także pracy w
grupie, podziału obowiązków i dogodnego rozplanowania czasu potrzebnego do przygotowania
potrawy. Ponadto należy poddawać wszelkiego rodzaju działaniom ułatwiającym nieletnim
nabycie samodzielności, które będą mogli wykorzystac w dorosłym życiu.

Napotkane problemy:

Brak

Wnioski zrealizaąii iplany na płzysfiość:

Wzbogacanie oferty zajęćpoprzez wprowadzanie nowych przepisów z zakresu kuchni
regionalnej" kontynuowanie działzń mających na celu nabywanie przea. nieletnich urniejętności
prawidłowego rozpozilawania i posfugiwania się naruędziami kuchennymi. doskonalenie
umiejętności czytania ze ztarumieniem przepisów kłllinarnych i umiejętności stosorvania się do
podanych wskazówek dotyczących wykonania potraw kuchni regionalnej.

fura*riaĘ, które mogąhyć patrzebne do prawidłołł,ej reatiwcji asprawnienia n? wzory dokunentów i
f*rmu lar4y, schematy, programy s*oleń, materiaĘl młt ltimedialne itd.

W1.korą''stanie kratkich filmów'instruktarzor,ł1'ch z zakresu sposobu prągotou.ania potralv kuchni
regionalnej.

Liłk do strony' na której łtgidilją sĘ dodatkawe informacje o reali*acji przedsięłłzięcia w placłiwce ora4
preTentacja dobrej praktyki -www ry/sdn :



WyraŻam ?godę ng zan ieszczenie na stronie interndowej Minisersta,a Sprawiedliwaści
temat płpdstałłionego prąykła&ł dłbrej praktyk' 
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informaĘi na

Miejsco*łaść, dau Pdpis dyrektam zakłdu popmwczegoischrotislu dla nieletnich

{IWAGAI
Ministerstwo Sprawied}iwości zasfrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie

internetowej urzędu tylko wybranych przylcładów dobrej prakłyki.
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