
 

Tytuł projektu: Kuchnia jak życie – podróż do Frankonii i na Podkarpacie 

 

Projekt Kuchnia jak życie – podróż do Frankonii i na Podkarpacie jest 

w całości finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu 

Erasmus+ . 

 

Projekt  Kuchnia jak życie – podróż do Frankonii i na Podkarpacie  jest 

przewidziany do realizacji od 1.09.2020 roku do 31.01.2022 roku.  

 

Jakie szkoły biorą udział w projekcie? 

Projekt realizują  szkoły średnie z Polski  i Niemiec:  

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu 

oraz Deutschhausgymnasium Würzburg. 

 

Przedmioty wiodące: 

historia, wiedza o kulturze. 

 

Planowane działania:  

wrzesień 2020 roku – spotkanie przedstawicieli szkół oraz kucharzy z obu 

krajów w Polsce, 

październik/listopad  2020 roku – przyjazd niemieckich uczestników 

projektu do Polski, 

kwiecień 2021 roku - wizyta polskich uczestników w Niemczech, 

czerwiec 2021 roku – ostateczne zgromadzenie tekstów i materiałów 

(danych, zdjęć), które mają się znaleźć we wspólnej książce kucharskiej, 



lipiec/sierpień 2021 roku -  opracowanie i  przekład tekstów, grafika; 

zaplanowanie prezentacji książki w Niemczech, 

październik 2021 roku - druk książki kucharskiej, 

koniec października /listopad 2021 roku -  prezentacja książki kucharskiej 

oraz wspólnie przyrządzonych potraw podczas wieczorku dobroczynnego  

(Niemcy), 

grudzień/styczeń 2021/2022 roku - prezentacja książki kucharskiej 

w Polsce. 

 

W związku z sytuacją pandemiczną w obu krajach partnerskich i brak 

możliwości odbycia wzajemnych wizyt dopuszcza się możliwość pracy na 

platformie eTwinning. 

 

Kto może uczestniczyć?  

Uczestnictwo w projekcie jest dostępne dla 15 (8 chłopców 

i 7 dziewcząt/lub 7 chłopców i 8 dziewcząt w wieku 15-17 lat w trakcie trwania 

projektu) uczniów z wszystkich klas drugich, którzy przejdą pozytywnie 

procedurę rekrutacji i spełnią wymagane kryteria uczestnictwa. Utworzona 

zostanie również grupa rezerwowa na wypadek rezygnacji któregokolwiek 

z zakwalifikowanych uczestników z udziału w projekcie, zdarzeń losowych czy 

skreśleniu z listy uczestników ze względu na niewypełnianie przez nich 

obowiązków szkolnych. 

 

Cele projektu i planowane rezultaty:  

1. Poszukiwanie informacji i pogłębienie wiedzy na temat grup etnicznych 

zamieszkujących regiony Podkarpacia i Frankonii, ich historii, kultury 

życia i jedzenia. 

2. Komunikacja w języku ojczystym i obcych. Kontakt z żywym językiem 

w codziennych sytuacjach oraz umiejęność wykorzystania zdobytych 

umiejętności  językowych w praktyce. 



3. Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez użycie ICT w projekcie, 

wytwarzaniu jego produktów i upowszechnianiu rezultatów.  

4. Poszerzanie horyzonów, pogłębienie wiedzy o społeczeństwie i kulturze,  

rozwijanie kreatywności. 

5. Uświadomienie roli kuchni i kultury gotowania oraz jedzenia w życiu 

każdego człowieka jako jednostki społecznej. 

6. Wymiana wartości międzynarodowych.  

 

Inne: 

- Nawiązanie nowych znajomości i relacji. 

- Wspólnie wydana książka kucharska z autorskimi przepisami 

uczestników projektu. 

- Doświadczenie pracy z zawodowymi kucharzami. 

- Wspólnie zorganizowany wieczór charytatywny. 

- Wymiana informacji na temat obu regionów partnerskich: historii, języka, 

sztuki itp. 

- Rozpowszechnianie wiedzy na temat Frankonii i Podkarpacia poprzez 

promocję książki. 

- Wzrost świadomości kulturowej.  

- Poznanie kultury własnej i innych grup narodowych. 

- Odkrywanie dziedzictwa narodowego, własnych korzeni i tożsamości.  

- Nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi 

- Poznanie systemów szkolnych i dziedzictwa kulturowego partnerów.  

- Wzrost umiejętności posługiwania się technologiami ICT. 

- Wzrost umiejętności komunikacyjnych 

- Promocja szkół na arenie międzynarodowej, promocja regionów, krajów.  

- Promocja programu Erasmus + wśród lokalnej społeczności.  


