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Projekt, który w 2017 r. Instytut Polski w Wilnie zrealizował wspólnie z Litewskim Centrum Edukacji Nieformalnej
został wyróżniony przez jurorów konkursu w kategorii „Edukacja i Multimedia”. Projekt skierowany był do uczniów
klas 6-11 wszystkich szkół na Litwie. Wzięło w nim udział łącznie 127 uczniów z 22 szkół polskich, litewskich i
rosyjskich z całej Litwy, tworzących w sumie 31 grup roboczych. W ramach projektu, uczestnicy poszukiwali w
swojej okolicy miejsc, wydarzeń i postaci historycznych świadczących o wspólnej polsko-litewskiej historii. Na
podstawie przeprowadzonych przez siebie badań, uczniowie mieli za zadanie stworzyć ciekawe trasy ścieżek
edukacyjnych, które złożyły się na dwujęzyczną stronę internetową www.bendrukeliu.lt, dzięki której wszyscy chętni
mogą zwiedzać Litwę śladami wspólnej polsko-litewskiej historii.

Projekt „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą“ był kontynuacją zainicjowanych
przez Instytut Polski we wcześniejszych latach projektów edukacyjnych dla uczniów szkół z różnymi językami
wykładowymi na Litwie. W 2012 r. odbył się projekt „Czesław Miłosz-czytające szkoły”, w ramach którego młodzi
Litwini, Polacy i Rosjanie wspólnie odkrywali twórczość urodzonego na Litwie Polaka Noblisty. W 2014 r. w ramach
obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego Instytut Polski w Wilnie zainicjował i zrealizował ogólnokrajowy
projekt „Adoptujemy Zabytki Powstania Styczniowego”, w ramach którego uczniowie ze szkół Litwy połączeni w
wielonarodowościowe grupy robocze, badali lokalną historię związaną z Powstaniem Styczniowym. Łącznie w tych
projektach wzięło udział prawie 700 uczniów.

„Wydarzenie Historyczne Roku” to plebiscyt organizowany przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem
historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych
przedsięwzięć historycznych minionego roku promujących historię i kulturę Polski w kraju i za granicą. W tegorocznej
edycji konkursu nadesłano ponad 200 zgłoszeń z całej Polski i zagranicy, m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech,
Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej
Brytanii. Spośród wszystkich inicjatyw jurorzy wybrali 15 najważniejszych – ich zdaniem – projektów w trzech
kategoriach: „Wydarzenie”, „Wystawa” oraz „Edukacja i multimedia”.
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W drugim etapie głosować mogą wszyscy – i to internauci zadecydują o ostatecznych wynikach. Na Państwa głosy
czekamy do 17 maja. Aby zagłosować należy wejść na stronę: http://whr.muzhp.pl/#vote i, zaznaczając w lewym
górnym rogu zdjęcia danego projektu, wybrać po jednym wydarzeniu z wszystkich trzech kategorii: „Edukacja i
Multimedia”, „Wydarzenie”, „Wystawa”, dopiero wtedy uaktywni się przycisk „głosuj”. W przypadku problemów z
działaniem strony prosimy o skorzystanie z przeglądarki „Chrome” lub „Firefox”.

Tagi: Instytut Polski projekt wydarzeni historyczne roku

2/2

http://whr.muzhp.pl/#vote
http://zw.lt/tag/instytut-polski/
http://zw.lt/tag/projekt/
http://zw.lt/tag/wydarzeni-historyczne-roku/

	Projekt Instytutu Polskiego w finale konkursu ,,Wydarzenie historyczne roku”

