
 

             przedstawia

„CULTURE SHADOW-Cultural 
learning cookbook”
2019-1-PL01-KA229-064940_1
„W cieniu kultury-przewodnik po 
kulturowym uczeniu się”

ERASMUS KA2 Partnerstwa 
strategiczne– Współpraca szkół 
NOWY PROJEKT 
LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IMIENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA 
w TARNOBRZEGU 
(Koordynator całego projektu)
www.lo.tarnobrzeg.pl
 w ramach programu

 

do realizacji od 1.09.2019  do31.08.2021  
przez uczniów i uczennice – należących 
do zespołu projektowego wraz 
z nauczycielami j.angielskiego:
Adamem Stępińskim(eTwinning projekt),
Joanną Pelic, Sławomirem Hajnasem oraz
nauczycielem j.polskiego i opiekunem 
samorządu szkolnego- Filipem 
Materkowskim nadzorowanego przez 
dyrektora szkoły                             
Tomasza Stróża i koordynatora projektu: 
Beatę Dul- nauczycielkę języka 
angielskiego 
W projekcie uczestniczy 8 uczniów i 7 
uczennic klas pierwszych. Wezmą oni 
udział (w 5 osobowych zespołach)
 w wyjazdach do szkół partnerskich 
w 2020 i 2021 roku .
Budżet projektu to 28 317,00  Euro.
 Wyjazdy w projekcie są bezpłatne dla 
uczniów.
 Projekt jest finansowany w całości ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
programu Erasmus+

Projekt jest realizowany we współpracy 
z poniżej wymienionymi szkołami 
średnimi:
1. Rigas 31. vidusskola Ryga/Łotwa

2. METIN NURAN CAKALLIKLI
ANADOLU LISESI Antalya/Turcja

http://www.lo.tarnobrzeg.pl/


3. Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore«Sebastiano MOTTURA» 
Caltanisetta/Sycylia.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest ponowne 
odkrycie i eksploracja lokalnej 
i narodowej kultury wraz ze wzrostem 
kompetencji kluczowych uczniów takich 
jak: 
1. Świadomość i ekspresja kulturowa.
2. Komunikacja w języku ojczystym i 
obcych
3. Rozwój kompetencji cyfrowych
4. Inicjatywa i przedsiębiorczość poprzez 
praktyki obserwacyjne w zawodach
i instytucjach związanych z kulturą
 i dziedzictwem kulturowym.

W projekcie: 

Okres monitorowanej praktyki 
obserwacyjnej-job shadowing 
w
 instytucji kultury ;
4 teasers -prezentacji szkół i miast ; 
4 newslettery ;
Prezentacja specjalnych tematów
 istotnych w UE 
Wyodrębnienie w szkołach miejsca na 
stałą ekspozycję informacji o projekcie 
i prezentację zdjęć, rezultatów
 i produktów projektu;
Prezentacje multimedialne takie jak 
komiksy, Powtoon, Prezi itp. na temat 
kultury;

przewodnik po kulturach” książka 
kucharska „kulturowego i kulturalnego 
uczenia się w pdf;
projekt eTwinning;
wywiady uliczne i wywiady z twórcami 
kultury;
prezentacje, filmiki, komiksy na tematy 
kulturalne;
dużo pracy zespołowej;
dużo  nauki i zabawy w
międzynarodowym gronie.

Polscy uczestnicy projektu”Culture 
shadow”
(zdjęcie niekompletnego zespołu 
projektowego:-)) 

Uwaga:Projekt jest finansowany ze 
środków Komisji Europejskiej w 
ramach programu Erasmus+.
Niniejsza publikacja odzwierciedla 
jedynie stanowisko autorów i Komisja 
Europejska nie bierze 
odpowiedzialności za prezentowane 
treści.
 
Ulotka jest bezpłatna.

  Beata Dul- koordynator 


