
 

 

 

 

Założenia projektu - Warsztaty kulinarne „Gotuj lokalnie” 

Edycja 2015 

 
 

I. Cel programu 

Głównym celem programu jest wspomaganie szkół gastronomicznych w przekazywaniu wiedzy na 

temat optymalnego wykorzystywania regionalnych, tradycyjnych produktów najwyższej jakości 

w kreowaniu nowoczesnej kuchni polskiej przy jednoczesnym zastosowaniu krótkich łańcuchów 

dostaw.   

Projekt kierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół i uczelni gastronomicznych. Zajęcia 

poszerzają wiedzę przyszłych kucharzy z zakresu produktów regionalnych i tradycyjnych. Mają 

uświadomić także, dlaczego warto, i w jaki sposób można wykorzystywać w/w produkty w kuchni 

oraz jak ważna jest bezpośrednia współpraca z lokalnymi producentami. Istotne jest, by beneficjenci 

programu świadomie wykorzystywali krótkie łańcuchy dostaw. 

W założeniu program ma przyczynić się do wykorzystania i wzmocnienia lokalnego potencjału 

rozwojowego terenów wiejskich, poprzez wykorzystanie tradycyjnych produktów żywnościowych 

i dań kuchni regionalnej, jako trwałego  elementu dziedzictwa kulturowego regionu.   

 

II. Koncepcja programu 

Program oparto na następujących założeniach: 

 Zajęcia będą prowadzone poza obowiązującą siatką godzin (zajęcia pozalekcyjne), przez 

nauczyciela wytypowanego przez szkołę.  

 Na potrzeby programu zostaną przygotowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli do 

wykorzystania podczas zajęć z uczniami, zatwierdzone przez Fundację Klub Szefów Kuchni. 

 Zajęcia będą poprzedzone szkoleniem dla nauczycieli. 

 W zajęciach uczestniczyć będą chętni uczniowie ze szkół, które zgłosiły się do udziału 

w programie.  

 Za przeprowadzone zajęcia nauczyciel otrzyma wynagrodzenie.  

 Szkoła otrzyma środki finansowe na zakup produktów żywnościowych, potrzebnych do 

przeprowadzenia zajęć. 

 Nauczyciel prowadzący zobowiązany będzie do rozliczenia się z przeprowadzonej liczby 

godzin zajęć lekcyjnych.  

 Nauczyciel prześle odpowiednie sprawozdanie wraz z kopią faktur/rachunków/dowodów 

zapłaty za zakup produktów, potrzebnych do przeprowadzenia zajęć. 

 



Realizacja programu: 

Etap I – Zgłoszenie do programu: 

1. Zgłoszenie do programu następuje w wyniku wypełnienia formularza elektronicznego, 
w terminie od 17 do 23 lutego 2015r., dostępnego na stronie www.efrwp.pl.  

2. W programie weźmie udział maksymalnie 18 szkół, które jako pierwsze wypełnią prawidłowo 
Formularz Zgłoszeniowy. Pierwszeństwo udziału będą miały szkoły, które w ubiegłej edycji 
nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. 

3. Szkoły zostaną poinformowane mailowo o wyniku rekrutacji do 27 lutego 2015r. 

 

Etap II – Realizacja programu: 

1. Nauczyciele, wytypowani przez szkołę, są zobowiązani do udziału w szkoleniu, które odbędzie 
się w ramach Targów EuroGastro w dniach 26-27.03.2015r. w Warszawie. Szkolenie będzie 
obejmowało część teoretyczną: wprowadzenie do programu i jego tematykę oraz praktyczną 
– warsztaty kulinarne. 

2. Szkoły, które zostaną przyjęte do udziału w programu otrzymają: 

  materiały dydaktyczne do 27.03.2015r. 

  środki na konto szkoły z przeznaczeniem na zakup produktów na warsztaty w kwocie 
1000,00 zł do 10.04.2015r.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić zajęcia w 2 modułach, tj. teoretyczny i praktyczny 
dla grupy uczniów, łącznie 10 godzin lekcyjnych. Zajęcia praktyczne powinny zostać 
przeprowadzone z podziałem na co najmniej sześć 2-osobowych grup. 

4. Dodatkowym zadaniem uczniów będzie przygotowanie bazy lokalnych producentów 
(promocja krótkich łańcuchów) w określonej przez Fundację formie.  

5. Wraz z początkiem zajęć zostanie ogłoszony konkurs dla szkół gastronomicznych, biorących 
udział w programie, na przygotowanie dania głównego oraz przystawki lub deseru, w których 
głównym składnikiem będzie produkt regionalny. Uczniowie prześlą zgłoszenia do 
27.06.2015r., które zawierać będą przepisy dań oraz uzasadnienie takiego wyboru.  

6. Komisja konkursowa wybierze 10 zestawów dań, których autorzy zostaną zaproszeni na finał 
konkursu. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi do 15.08.2015r. Szkoły zostaną poinformowane 
listownie do 10.09.2015r. o zakwalifikowaniu się do finału. Szkoły, które zakwalifikują się, 
otrzymają dofinansowanie w wysokości 300 zł na zakup produktów do ćwiczeń przed finałem 
konkursu.  

7. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu/październiku 2015r. 

8. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę – kurs w Akademii Kulinarnej Marcina Budynka wraz 
z wyżywieniem i zakwaterowaniem. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.  

9. Zasady konkursu i jego finału zostaną zawarte w odrębnym regulaminie.  

 

 

 

 

 

http://www.efrwp.pl/


III. Harmonogram programu 

 

17.02.2015 
rozpoczęcie rekrutacji, rozesłanie informacji o programie do szkół 
gastronomicznych, mediów, zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej i profilach FB 

23.02.2015 zamknięcie naboru 

27.02.2015 ogłoszenie listy zakwalifikowanych szkół 

15.03.2015 podpisanie umów 

26-27.03.2015 szkolenie dla nauczycieli prowadzących 

kwiecień – czerwiec 
2015 

przeprowadzenie warsztatów w szkołach 

do 27.06.2015 nadesłanie sprawozdań i przepisów na konkurs 

15.07.2015 przelewy dla nauczycieli (po otrzymaniu sprawozdania) 

lipiec-sierpień 2015 ocena przepisów przez jury 

do 15.08.2015 ogłoszenie listy finalistów 

do 10.09.2015 przekazanie środków na zakup produktów do szkół – finalistów 

wrzesień/październik 
2015 

finał konkursu 

 

 

Partnerzy projektu: 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram szkolenia dla nauczycieli*  

*plan szkolenia może ulec zmianie 

 

26.03.2015 

Do godz. 13:00 – dojazd i zakwaterowanie do Warszawy 

14:00 – obiad 

15:00 – wprowadzenie do projektu 

15:30 – 19:00 – warsztaty praktyczne (Centrum Techniki Kulinarnej Doram) 

Powrót do hotelu 

 

27.03.2014 

8:00 – śniadanie 

10:00 – 15:00 – konkurs dla nauczycieli (4 tury, każdy uczestnik ma 1h na przygotowanie dania) 

15:30 – zakończenie konkursu, wręczenie nagród i podsumowanie szkolenia 

 

Partnerzy szkolenia: 

                    


