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Załącznik nr 2 

 

Don Kichota walka z garami.  

Wykorzystanie narzędzi TIK do upowszechniania rezultatów projektu edukacyjnego  

 

Projekt realizowany  jako kontynuacja zajęć  „Świat na widelcu - tortilla  u Sancho Pansy”.  

 

Cel główny:  

 

- rozpowszechnianie rezultatów projektu:  

 

Wyspy Szczęśliwe  

drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego  

dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach 

 

Cele szczegółowe: 

 

- kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultur innych krajów  

- zainteresowanie odbiorców kuchnią hiszpańską i kulturą żywienia 

- upowszechnienie wiedzy na temat hiszpańskich tradycji kulinarnych  

- promowanie i rozwój czytelnictwa dzieci i młodzieży  

- wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniem  

- integracja społeczności lokalnej 

- rozwijanie zdolności pracy w grupie 

 

Uczestnicy:  

 

- nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 7 w Tychach  

(w tym uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu na staż na Teneryfę, w ramach 

przygotowania kulturowego)  

- pracownicy Biblioteki Miejskiej w Tychach (oddział dla dzieci, pl. św. Anny) 

- dzieci i młodzież, czytelnicy oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Tychach 

 

Miejsce i czas realizacji poszczególnych etapów projektu, osoby odpowiedzialne: 

 

 

Co? Gdzie? Kiedy? Osoba 

odpowiedzialna 

E-książeczki. Jeden ze sposobów na 

rozwijanie i upowszechnianie własnej 

twórczości uczniów. Udział w szkoleniu. 

Klub 

Kreatywnego 

Bibliotekarza 

WOM Katowice 

9 XI 

2016 

Klaudia Kuć 

Dorota Pardon 

Spotkanie nauczycieli ZS nr 7  

i pracowników Biblioteki Miejskiej  

w Tychach (oddział dla dzieci), opracowanie 

szczegółowego planu działań 

Biblioteka 

Miejska (oddział 

dla dzieci), pl. św. 

Anny, Tychy 

XII 

2016 

Klaudia Kuć 

Jak stworzyć własną e-książkę?  Biblioteka I-II Klaudia Kuć 
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Przeszkolenie grupy uczniów (osoby 

zakwalifikowane do odbycia stażu na 

Teneryfie). 

Zespołu Szkół nr 

7 w Tychach 

2017 

Wybór i przygotowanie materiałów, 

niezbędnych do wykonania e-książki dla 

dzieci poświęconej kulturze i kuchni 

hiszpańskiej: 

- wyszukanie przepisów na potrawy 

charakterystyczne dla kuchni hiszpańskiej 

(książki kucharskie, Internet, materiały 

autentyczne, przywiezione przez nauczycieli 

ze stażu, odbytego w Barcelonie) – składniki 

i sposób wykonania oraz zdjęcia gotowych 

dań 

 - przygotowanie informacji na temat 

bohaterów książki Miguela de Cervantesa: 

Przemyślny szlachcic Don Kichote z 

Manchy i ich ulubionych potraw (tortilla 

Sancho Pansy). 

* w przypadku kontynuacji projektu „Świat 

na widelcu - tortilla  u Sancho Pansy” 

zostaną wykorzystane zgromadzone 

wcześniej materiały. 

Biblioteka 

Zespołu Szkół nr 

7 w Tychach 

I-II 

2017 

Dorota Pardon 

 

Spotkanie z czytelnikami oddziału dla dzieci 

Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Tychach (w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Książki / rocznicy 

śmierci autora Don Kichota – 23.04) 

Wspólne tworzenie e-książki na podstawie 

przygód Don Kichota z wykorzystaniem 

materiałów zgromadzonych przez uczniów 

i nauczycieli ZS nr 7 oraz prac plastycznych 

dzieci.  

Degustacja potraw hiszpańskich 

sporządzonych przez uczestników projektu 

„Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, 

kariery i osiągnięcia mistrzostwa 

zawodowego dla uczniów i nauczycieli 

Zespołu Szkół nr 7 w Tychach”. 

Biblioteka 

Miejska (oddział 

dla dzieci), pl. św. 

Anny, Tychy 

IV 

2017 

Klaudia Kuć 

Dorota Pardon 

Przygotowanie wystawy poświęconej 

upowszechnianiu rezultatów projektu 

„Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, 

kariery i osiągnięcia mistrzostwa 

zawodowego dla uczniów i nauczycieli 

Zespołu Szkół nr 7 w Tychach”  

Biblioteka 

Zespołu Szkół nr 

7 w Tychach,  

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna w 

Tychach 

IX 

2017 

Klaudia Kuć 

Dorota Pardon 

Ewaluacja projektu ZS 7 w Tychach X 2017 Dorota Pardon 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes

