Nadal chłodno, deszcz możliwy w końcu tygodnia.
Dzisiaj w dzień 8-9 st., na
wybrzeżu do 11. W środę
nieco cieplej. W nocy plus
1-3, w dzień 9-10.

www.kurierwilenski.lt
DZIENNIK POLSKI NA LITWIE
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W Santaryszkach po modernizacji
otworzono dwa oddziały

Remont pomieszczeń i prace budowlane, w wyniku których powierzchnia pomieszczeń Izby Przyjęć zwiększyła się dziewięciokrotnie,
trwały około 8 lat						
Fot. Marian Paluszkiewicz

Wczoraj, 12 października, w Wileńskim Uniwersyteckim Szpitalu w Santaryszkach odbyło się oficjalne otwarcie zrekonstruowanej Izby Przyjęć oraz zmodernizowanego oddziału Rehabilitacji Ambulatoryjnej. Udział w

uroczystości wzięli m. in. premier Algirdas Butkevičius
oraz minister ochrony zdrowia Rimantė Šalaševičiūtė.
Nowe pomieszczenia wyświęcił arcybiskup metropolita
wileński Gintaras Grušas.
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EFHR rozpoczyna III edycję projektu
„Europejczycy, Polacy, Obywatele”!
Europejska Fundacja Praw
Człowieka (EFHR) serdecznie
zaprasza nauczycieli i uczniów
klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w III edycji
edukacyjnego projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele”,
który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w języku polskim.
Długofalowym celem projektu
jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw
przysługujących mniejszościom
narodowym.
Dzięki cyklowi cotygodniowych audycji radiowych emitowanych na falach radia „Znad
Wilii” oraz artykułów prezentowanych w piątkowej gazecie
„Kurier Wileński” uczestnicy
projektu będą mieli możliwość
pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień poruszanych z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy
następujące tematy:
1. Aktywność społeczna
2. Władza
3. Unia Europejska
4. Organizacje międzynarodowe
5. Problemy współczesnego
świata
6. Naród i państwo
7. Prawa człowieka
8. Prawo litewskie
Pierwsza audycja radiowa do
tematu „Aktywność społeczna”
została wyemitowana w środę, 7
października, na falach radia
„Znad Wilii” o godz. 15.40, a artykuł został opublikowany w gazecie „Kurier Wileński” w piątek, 9 października. Wszystkich
chętnych uczniów od października zapraszamy do rejestrowania
się na platformie projektu wos.
efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na stronie zamieszczone zostaną również m. in.
podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagra-

Uczysz się w 9 -12 klasie?
weź udział w III edycji projektu

nia audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień
do wygrania dwa bilety do kina
na dowolnie wybrany film. Po
zakończeniu projektu, na podstawie artykułów oraz audycji
radiowych, zostanie przygotowany egzamin online, sprawdzający
zdobytą wiedzę. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło aż
174 uczniów z 347 zarejestrowanych na platformie. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowało
się 350, z czego 123 przystąpiło
do egzaminu.W bieżącym roku
dla nauczycieli zorganizowane
zostały również dwudniowe
szkolenia, w których udział wzięło 15 nauczycieli z 12 szkół z
Wilna i rejonu wileńskiego. W
trakcie 12 godzin szkolenia omówiono m. in. ogólne aspekty ideowe przedmiotu WOS w Unii
Europejskiej. Zastanowiono się
również, jak przekazać wiedzę w
ciągu 45 minut, jak dobrze rozpocząć i zakończyć lekcję WOS

WOS.EFHR.EU
WWW.EFHR.EU

„Europejczycy, Polacy,
Obywatele”

Słuchaj radia
„Znad Wilii”

Każdy uczestnik
otrzyma dyplom!

Czytaj
„Kurier Wileński”

Do wygrania:
aparat fotograficzny
tablet
nagroda główna
laptop

Co tydzień
masz możliwość
wygrania dwóch
biletów do kina

Dołącz do grona
ponad 300 osób,
którzy co roku razem
z nami uczą się WOS’u

Odwiedzaj platformę
wos.efhr.eu

a na koniec przystąp
do egzaminu i wygraj
atrakcyjne nagrody

oraz jak zachęcić uczniów do
aktywności. Nauczyciele wzięli
również udział w zajęciach praktycznych — pracując w grupach
przygotowywali swoje propozycje prowadzenia zajęć. Wszyscy
uczestnicy szkoleń otrzymali
certyfikaty
potwierdzające
udział.Warto zaznaczyć, że
wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną
dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.
Nauczycieli, chętnych wziąć
udział w szkoleniu lub zaangażować się w realizację projektu
(odpłatnie) przez jego promocję
wśród uczniów, zachęcanie do
udziału, śledzenie procesu nauki
oraz pomoc w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych prosimy o kontakt pod numerem
+370 691 50 822 lub drogą mailową: wos@efhr.eu.
EFHR

WOS
2015

Pomocny w nauce bezpłatny podręcznik znajdziesz:
http://podrecznik.efhr.eu/
Interesują Cię inne projekty?
Nie zwlekaj! Dołącz do projektu
„Tandem umiejętności” oraz
„Jesteśmy Podobni”!
Więcej informacji szukaj na www.efhr.eu
lub pisz na: wos@efhr.eu

