
COOLturowa Mozaika
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Przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 



Mozaika to zbiór różnych elementów tworzących jakąś całość. 
Każdy odrębny element jest ważny dla całości i ją kształtuje. W 
sztuce, elementy mozaiki tworzą pewien obraz zgodny z zamysłem 
artysty. 

Podobnie jest w życiu. Nasz obraz świata kształtuje się w procesie 
gromadzenia wiedzy z różnych dziedzin: kultury, życia społecznego, 
historii czy geografii. Im więcej takich elementów poskładamy, tym 
pełniejszy obraz świata uzyskamy.

„COOLturowa Mozaika” to projekt, w którym młodzi ludzie 
podejmą międzynarodową współpracę po to, by lepiej poznać 
Katalonię, ukształtować swój obraz tej części Europy z elementów 
takich jak: sztuka, kulinaria, historia, edukacja, społeczeństwo, 
ciekawe miejsca. 

Partnerstwo ma także na celu rozwój u uczniów kompetencji 
kluczowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego 
zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa europejskiego, 
pogłębienie świadomości kulturowej oraz wzmocnienie europejskiej 
tożsamości. 



Wysokość dofinansowania: 109431 PLN

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

Rozpoczęcie: 1.09.2019

Zakończenie: 29.02.2020

Uczestnicy: uczniowie w wieku 13-15 lat

Strona projektu: 
https://twinspace.etwinning.net/93100/home

https://twinspace.etwinning.net/93100/home


Dofinansowanie przeznaczymy głównie na pokrycie kosztów 
przejazdu i tygodniowego pobytu 20 naszych uczniów i 4 nauczycieli 
w Hiszpanii oraz organizację zajęć przygotowawczych w szkole. 

W budżecie zaplanowaliśmy także krótką wizytę organizacyjną w 
szkole partnerskiej.

Podczas pobytu w Hiszpanii w każdym dniu uczniowie będą 
realizować inną tematykę: Artystyczna Mozaika, Kulinarna 
Mozaika, Językowa Mozaika, Taneczna Mozaika, itp. Działania, 
koncentrowane wokół dziennych tematów, będą także obejmowały 
wspólne tworzenie rezultatów i produktów projektu (plakatów, 
broszur, kolaży) z wykorzystaniem w dużym zakresie narzędzi 
cyfrowych. 

„COOLturowa Mozaika” będzie się składać z wielu elementów 
budujących prawdziwy obraz świata oraz kształtujących u młodych 
ludzi obraz siebie samego.



Cele projektu

Cel główny:

Wzrost i rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych do rozwoju 
osobistego, przyszłego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa 
europejskiego, pogłębienie świadomości kulturowej, wzmocnienie 
europejskiej tożsamości.

Cele szczegółowe:

o doskonalenie sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim,

o budowanie postawy tolerancji wobec innych kultur i narodów, 

o zdobycie nowych doświadczeń sprzyjających uczeniu się, 

o rozwijanie umiejętności cyfrowych, 

o promowanie wśród młodzieży wspólnych europejskich wartości, takich 
jak empatia, tolerancja czy poszanowanie godności drugiego człowieka



Rezultaty 
projektu 

o prezentacja „COOLturowa Mozaika” zawierająca przygotowane podczas 

wyjazdu zagranicznego filmy, zdjęcia, infografiki

o broszury tematyczne związane z blokami tematycznymi realizowanymi 

podczas wyjazdu

o kolaż zdjęć (kolorowa mozaika) zrobionych podczas realizacji projektu 

wykonany za pomocą wybranego internetowego kreatora np. 

mosaically.com

o strona internetowa projektu na portalu eTwinning

o wystawa materiałów (plakatów, broszur) przygotowanych w projekcie



Nasza szkoła 
partnerska

Address: Corts Catalanes 31, 25123 Torrefarrera, Lleida (Spain)

Telephone: (34) 973750358

email: c5009733@xtec.cat

website: https://agora.xtec.cat/institut-torrefarrera/



Nasza szkoła partnerska zlokalizowana jest w Katalonii niedaleko miasta Lleida. 
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