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EFHR zaprasza do udziału w projektach!

Światowy Dzień Nauczyciela
Imieniny obchodzą: Faustyna, Justyn, Rajmund

Europejska Fundacja Praw Człowieka, 28 września 2015, 12:18

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR)
serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do
udziału w projektach i konkursach. Są one
skierowane do uczniów oraz nauczycieli
wszystkich
szkół
ogólnokształcących
prowadzących nauczanie w języku polskim,
litewskim, rosyjskim, białoruskim lub innym
języku mniejszościowym.

Fot. wilnoteka.lt
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w:
II edycji projektu "Jesteśmy podobni"
III edycji projektu "Europejczycy, Polacy, Obywatele"
nowego projektu "Tandem umiejętności".
Oprócz tego, zgodnie z coroczną tradycją, dla najmłodszych ogłosimy konkurs plastyczny "Prawa człowieka w
życiu dziecka". Więcej o ubiegłorocznych edycjach projektu "Jesteśmy podobni" oraz "Europejczycy, Polacy,
Obywatele", czytaj w komunikatach na stronie internetowej fundacji www.efhr.eu
Realizowane przez EFHR projekty skierowane są do uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół
ogólnokształcących prowadzących nauczanie w języku polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim lub innym
języku mniejszościowym. Każda z inicjatyw ma na celu budowanie otwartego, tolerancyjnego, świadomego
swoich praw i obowiązków społeczeństwa.
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Napisem na koszulkach
zajmie się prokuratura?
Służba ds. Równouprawnienia
złożyła w Wileńskiej Prokuraturze
Dzielnicowej skargę w sprawie kontrowersyjnego napisu
na koszulkach, które mieli na sobie...
Budynek biblioteki Wróblewskich zostanie...
Jak spędzić weekend w Wilnie i na Wileńszczyźnie...
W dniu Aniołów Stróżów życzenia dla stróżów prawa
Rejon solecznicki przygotowany na grypowy sezon
Zboże rządzi, czyli dożynki "spod lady...
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POLACY NA LITWIE

Sądy mają być
bezstronne! Pikieta w
obronie polskich szkół

Uczniów klas 9-12 zachęcamy do udziału w następujących projektach:
"Jesteśmy podobni" - projekt ma zwrócić uwagę młodych osób na pozytywne aspekty wieloetnicznego
społeczeństwa i jego zróżnicowanej kultury. Podczas spotkań integracyjnych uczniowie z polskich i litewskich
szkół wspólnie z nauczycielami będą szukać aspektów łączących oba narody. Uczestnicy spotkań spojrzą nie
tylko na historię, kulturę, kuchnię, ale i na muzykę, geografię czy politykę. Po spotkaniach integracyjnych
uczniowie są zapraszani do udziału w konkursie artystycznym, w ramach którego są zachęcani do
przygotowania pracy, w której wskażą podobieństwa między narodem polskim i litewskim. Wszyscy członkowie
zwycięskiej drużyny otrzymają tablety, a drużyny, która zajmie drugie miejsce - czytniki E-book.
"Tandem umiejętności" - głównym celem projektu jest integracja młodzieży wywodzącej się z różnych grup
narodowościowych oraz jej pobudzenie do dialogu międzykulturowego. Założeniem projektu jest utworzenie
uczniom możliwości zdobywania nowych umiejętności (artystycznych, intelektualnych, językowych, technicznych,
twórczych) od swoich rówieśników (m.in. Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Żydów), w zamian za
przekazanie swoich. Każda drużyna swoje prace będzie mogła obejrzeć na platformie tandem.efhr.eu. Ogółem
musi być nadesłanych 8 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.
"Europejczycy, Polacy, Obywatele" - głównym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego programu
nauczania przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" w języku polskim. 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. W grudniu
odbędzie się egzamin online sprawdzający opanowaną wiedzę. Zaplanowane są również cotygodniowe
konkursy, w których do wygrania podwójne bilety do kina. Każdy uczeń po złożeniu egzaminu otrzyma certyfikat
ukończenia kursu z wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie otrzymają nagrody, natomiast zwycięzcy
pierwszych trzech miejsc - laptop, tablet lub aparat fotograficzny. Więcej informacji o każdym z wymienionych
projektów oraz regulaminów szukaj na www.efhr.eu
Chcesz aby Twoja szkoła wzięła udział projekcie lub aby EFHR odwiedziła Twoją szkołę i przeprowadziła
szkolenie, napisz na info@efhr.eu albo zadzwoń +(370) 691 50 822.

Kolejna pikieta w obronie polskich
szkół odbyła się przed gmachem Litewskiego
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego właśnie
tam? Ponieważ...
"Wilia" powraca do minionego... 60-...
J. Narkiewicz: Wyborcy powinni wiedzieć, jak wygl...
Alicja Klimaszewska nominowana w konkursie "...
Polskie Stowarzyszenie Medyczne. Konferencja na...
Intro w polu kukurydzy - poplenerowy wernisaż
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16 października kolejny
wiec przed siedzibą rządu
16 października przed siedzibą rządu
odbędzie się kolejna akcja
protestacyjna przeciwko polityce oświatowej władz Litwy.
Tym razem do środowisk oś...
Bronisław Komorowski honorowym obywatelem ziemi...
PZU Lietuva sprzedana Norwegom
Festiwal Muzyczny M.K. Čiurlionisa z udziałem...
Niemieckie haubice w wyposażeniu litewskiego...
Budżet Wilna straci
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Wybory na Białorusi:
Łukaszenka liderem
sondaży
11 października na Białorusi odbędą
się wybory prezydenckie. W wyścigu o najwyższy urząd w
państwie startuje czworo kandydatów. Według sondaży
niezależ...
Studenci z wileńskiej filii UwB na mię...
Zespół "Smile" wrócił z kolejnego...
Litewsko-polski sukces w Oslo - "Nasza klasa...
Ambasador Rosji na dywaniku w polskim MSZ
W Białymstoku o polsko-litewskiej współpracy...
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Bogaty człowiek interesu
szuka asystentkę, służącą
i kucharkę
Budapeszt, Węgry
Otwarte spotkanie O.K. Ojcowskiego Klubu w...
Szkolenia - kosmetyczne, paznokci, makijaż...
Oferta pożyczki pomiędzy szczególności
Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim zaprasza
Studia polonistyczne na Uniwersytecie...
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Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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