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Projektas „Esame panašūs” atėjo į
pabaigą – kviečiame į projekto pabaigos
šventę!
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KARŠTA NAUJIENA!

PRISIJUNK PRIE MŪSŲ FACEBOOK PASKYROS!

Ukmergė

Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) su didžiausiu džiaugsmu praneša, jog pasibaigė terminas darbų
siuntimui jaunimui skirtame projekte „Esame panašūs”. Pagrindinis projekto “Esame panašūs” tikslas – lietuvių ir
lenkų tautybės jaunimo integracijos skatinimas. Įgyvendinant projektą norima atkreipti jaunų žmonių dėmesį į
teigiamus daugiatautės ir daugiakultūrinės visuomenės apsektus.

Trakai

Svarbu pažymėti, kad integracinių susitikimų metu lietuviai ir lenkai ieškojo šių dviejų tautų panašumų. Susitikimų
metu buvo apžvelgtos tokios temos kaip: bendra istorija, kultūra, menas, muzika ir politika. Šių susitikimų eigą
galite rasti čia. Integraciniuose susitikimuose dalyvavo mokiniai iš įvairių Vilniaus, Vilniaus ir Šalčininkų rajonų
mokyklų: iš S. Moniuškos gimnazijos, Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos, Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio
gimnazijos, Ferdinando Ruščico gimnazijos, K. Parčevskio gimnazijos, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos bei iš šv.
Rapolo Kalinausko gimnazijos. Mūsų minėtose susitikimuose sudalyvavo 426 mokiniai.

Šalčininkai

SKELBIMAI

SU ŠVENTĖMIS, BRANGIEJI!

Džiaugiamės tuo, kad septynios komandos atsiuntė darbus, kuriuose yra pateikti lenkų bei lietuvių tautų
panašumai. Nuoširdžiai dėkojame už darbus!

Krašto naujienos
1.146 mėgsta

Mėgti puslapį

Dalintis

Būk pirmas iš draugų, kuriam tai
patinka.

ĮKELK SKELBIMĄ NEMOKAMAI!

Darbų galeriją pasiekiama čia. Lapkričio 27 dieną 17:30 valandą Runmis viešbutyje (Liepkalnio 103, Vilnius) įvyks
projekto pabaigos šventė. Kviečiame prisijungti visų dalyvių komandas su šeimomis bei draugais. Visi
dalyvaujantys projekte gaus diplomus, patvirtinančius dalyvavimą projekte bei prizus. Pirmąją vietą užėmusios
komandos nariai gaus planšetinius kompiuterius, II vietos laimėtojai – e-skaitykles.
Elektrėnai

REKLAMA

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą bei atsiųstus darbus! Iki pasimatymo lapkričio 27 dieną. Kilus klausimams
skambinkite + 370 691 50 822 arba rašykite konkursas@efhr.eu.
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