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Egzamin z "Wiedzy o społeczeństwie" - weź udział i sprawdź
siebie!
Europejska Fundacja Praw Człowieka, 8 grudnia 2015, 09:52

Tegoroczna, trzecia już edycja realizowanego
przez Europejską Fundację Praw Człowieka
(EFHR) projektu edukacyjnego "Europejczycy,
Polacy,
Obywatele"
dobiega
końca.
Zwieńczeniem projektu będzie egzamin
przeprowadzony w dniach 9-11 grudnia 2015 r.
za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu
Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego
programu nauczania przedmiotu "Wiedza o
społeczeństwie" w szkołach polskich na Litwie.
Logo EFHR, fot. efhr.eu
Osiem tegorocznych bloków tematycznych
przedstawionych zostało na antenie radia "Znad Wilii" oraz w piątkowych artykułach na łamach gazety 'Kurier
Wileński".
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2
punkty) i 4 pytań otwartych (10 punktów za jedno pytanie otwarte). W części testowej egzaminu uzyskać można
maksymalnie 60 punktów, za otwarte - do 40, w sumie zdobyć można 100 punktów. Każde pytanie testowe ma
3 warianty odpowiedzi. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 50 punktów. Na udzielenie odpowiedzi
uczniowie będą mieli 50 minut.
Każdego dnia przedstawiony zostanie inny zestaw pytań. Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz w
wybranym przez siebie dniu (9,10 lub 11 grudnia). Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej gali kończącej
projekt, która odbędzie się 19 grudnia br. w sali hotelu Runmis (ul. Liepkalnio 103, Wilno). Na galę zapraszani
są wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu wraz z rodzinami, nauczycielami i przyjaciółmi.
Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższe wyniki przewidziane są: laptop, aparat fotograficzny, tablet oraz inne,
atrakcyjne nagrody. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin, oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.
Przypominamy również, że w siedzibie Fundacji na odebranie czekają nagrody (podwójne bilety do kina)
wygrane przez uczniów w cotygodniowych konkursach.
Pytania egzaminacyjne opracowane zostały na podstawie podręcznika "Polacy, Europejczycy, Obywatele" oraz
audycji i artykułów, które dostępne są na stronie internetowej EFHR. Pytania dotyczyć mogą również aktualnych
wydarzeń z kraju i ze świata.
Uwaga! Aby przystąpić do egzaminu, należy założyć konto na platformie wos.efhr.eu. Przy logowaniu się na
platformę pomocny będzie załączony przewodnik. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt
telefoniczny (+370 691 50 822).
EFHR
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Trzej Królowie przejdą
ulicami Wilna
Kościół katolicki obchodzi dziś
uroczystość Objawienia Pańskiego,
czyli święto Trzech Króli - Kacpra, Melchiora i Baltazara.
Kończy ono trwające od...
Gdzie wyrzucić choinkę?
Lodowisko w Solecznikach czeka!
To był rok...
Jak spędzić Sylwestra i powitać Nowy Rok?...
"Gwiazdkowa rozmowa" w Gimnazjum im....
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POLACY NA LITWIE

Polak - wiceprezesem
Rady Wspólnot
Narodowych Litwy
Wicedyrektor Domu Kultury Polskiej
w Wilnie Władysław Wojnicz został nowym
wiceprzewodniczącym Rady Wspólnot Narodowych,
działającej przy Departamencie...
"Jeden : zero dla Nieba", czyli "...
Andrzej Duda zainaugurował akcję “Paczka dla...
Obchody ćwierćwiecza "Macierzy Szkolnej...
Konkurs "Ale numer!" Główne nagrody -...
"Darując nadzieję, odnajdziemy spokój".
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Liczba urodzeń wzrasta,
liczba zgonów - również
Dominykas, Matas i Nojus to
najpopularniejsze imiona chłopców
w 2015 roku na Litwie. Dziewczynkom najczęściej
dawano na imię Emilija, Liepa lub Kamilė. W...
Festiwal Filmu Polskiego nominowany do nagrody...
11 stycznia - nowa lista poborowych
Od 1 stycznia obowiązkowe chipowanie psów, kotów...
Prezydent Litwy: Bezpieczeństwo dzieci to nasza...
Wycieczki po świątecznym Wilnie - po rosyjsku i...
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