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Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Rydułtowach kształci uczniów
w zawodzie technik żywienia
i gospodarstwa domowego oraz kucharz małej
gastronomii. Młodzież z Rydułtów uczestniczy
w wielu imprezach o charakterze miejskim, powiatowym
i rejonowym przygotowując poczęstunki
i obsługując gości. Bierze również udział w olimpiadach,
konkursach, turniejach dotyczących żywności, żywienia,
przygotowania oraz dekorowania potraw
i stołów. Znajomość z czeską placówką z Vitkova szkoła
z Rydułtów nawiązała w trakcie realizacji innego projektu
unijnego - obie szkoły poznały się przy okazji
opracowywania projektu o tematyce sportowej –
„Europejczyk sprawny od stóp do głów” realizowanego
w ramach programu Comenius. W roku 2009 obie
placówki wznowiły współpracę i postanowiły się
sprawdzić w gastronomicznym obszarze tematycznym.
Projekt „Polsko - czeska wyprawa kulinarna
w świat” był udaną kontynuacją znajomości
i współpracy obu placówek oświatowych.
Przedsięwzięcie miało na celu nawiązanie znajomości
i przyjaźni pomiędzy uczniami z Czech i Polski, którzy
dzielą zamiłowanie kulinarne, zdolności gastronomiczne
oraz pragną swoje umiejętności w tym kierunku
doskonalić i rozszerzać. W ramach projektu
zorganizowano następujące tematyczne spotkania
edukacyjno – kulturalne: „Wyprawa na Nowy Ląd”

(zabawa z okazji Halloween), „Wariacje z karmelem,
marcepanem i czekoladą”, „Wyprawa w krainę
tradycyjnych potraw polskich”, "Śródziemnomorska
wyprawa do Włoch i Grecji", „Wyprawa na Daleki
Wschód”,” Wyprawa w krainę tradycyjnych potraw
czeskich”, „Wyprawa w świat wyczarowanych dekoracji
z owoców i warzyw” oraz wyjazd do Ostravy na
Gastrofestiwal.
Zorganizowane spotkania były dla uczniów
nietuzinkową okazją do wymiany polsko-czeskich
doświadczeń kulinarnych i do integracji poprzez wspólną
zabawę i pracę. Uczniowie mieli okazję do zapoznania się
z tradycjami kulinarnymi i kulturowymi wybranych
regionów świata oraz kształcenia się pod okiem
wykwalifikowanych szefów kuchni i kelnerów.
Grupy docelowe projektu to uczniowie
kształcący się w zawodach: technik żywienia
i gospodarstwa domowego, kucharz małej gastronomii
i cukiernik z Rydułtów oraz młodzież z Vitkova. Ponadto
w realizację projektu zaangażowani byli nauczyciele
teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dzięki
kontaktom z partnerem czeskim poznali inne, nowe
metody nauczania oraz zapoznali się z recepturami
i wyposażeniem gastronomicznym jakie posiada szkoła
po drugiej stronie granicy.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział
w poszczególnych działaniach, dobrze się bawili i uczyli.
Do dziś utrzymują kontakty drogą elektroniczną
z kolegami z Czech.

