
UKRAINE

POLAND

LITHUANIA

HUNGARY

SLOVAKIA

CROATIA

GEORGIA

European Jewish Cemeteries Initiative 

Educational Outreach Programme

in Lithuania

Follow us and spread the word:

Website: esjf-cemeteries.org

Facebook  Twitter

Website: centropa.org

Facebook  Twitter

Website: foundationforjewishheritage.com

Facebook             Twitter

For media enquiries please contact:

ESJF Communications and Media Officer 

Sean McLeod

Email: sean.mcleod@esjf-cemeteries.org

Croatia
Georgia
Hungary
Lithuania
Poland
Slovakia
Ukraine

  Teacher Training Events
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Who Are We?

ESJF has been mapping and protecting the Jewish cemeteries of 
Europe since 2015 Our 2018-2020 EU funded pilot scheme saw 
ESJF organising educational outreach events across Central and 
Eastern Europe.

Centropa is a Jewish historical institute dedicated to preserving 
20th century Jewish family stories, helping teachers to engage 
their students in conversations about history, civics, and politics. 

FJH was established to preserve Jewish built heritage and views 
its role as primarily educational, working to raise awareness of the 
contributions of Jewish communities to European heritage. 

As a consortium we will be working towards the mapping of  
Europe’s Jewish cemeteries and developing educational activities 
around them.

Kas mes?

ESJF (The European Jewish Cemeteries Initiative, Europos žydų 
kapinių išsaugojimo iniciatyva) nuo veiklos pradžios 2015 m. siekia 
rasti, pažymėti ir išsaugoti Centrinės ir Rytų Europos žydų kapines. 
2018-2020 m. ES remiamas projektas sudarė sąlygas organizuoti 
edukacines programas Centrinėje ir Rytų Europoje.  

Centropa yra žydų istorijos institutas, kurio tikslas - išsaugoti XX a. 
žydų iš Centrinės ir Rytų Europos bei Balkanų šalių šeimų istorijas 
bei padėti mokytojams per šias istorijas kalbėtis su mokiniais apie 
istoriją, pilietiškumą ir politiką.

FJH (The Foundation for Jewish Heritage, Žydų paveldo fondas) 
įkurtas išsaugoti žydų paveldą. Pagrindinis tikslas - švietimas, sie-
kiant supažindinti žmones su Europos žydų bendruomenių gyveni-
mu ir jų paveldu.

Dirbdami kartu sieksime sudaryti Europos žydų kapinių žemėlapį, 
sukurdami su šiomis vietomis susijusias edukacines veiklas. 

Our Mission

n many regions, Jewish cemeteries are the only testament to a 
once thriving community. ESJF has partnered with Centropa and 
the FJH in documenting and protecting Europe’s precious Jewish 
cemeteries.

It is vital that young people can engage with this integral part of 
their own cultural tapestry. As such, ESJF and Centropa are col-
laborating on educational outreach events across seven countries. 
Through these events, we will support teachers in exploring Jewish 
cemeteries in the classroom.

Mūsų misija

   augelyje Europos regionų vienintelėmis žydų gyvenimą čia me-
nančiomis vietomis likę tik žydų kapinės. ESJF, kartu su Centropa 
ir FJH vykdo Europos žydų kapinių dokumentavimo ir apsaugos 
darbą.

Ypatingai svarbu, kad jaunieji europiečiai galėtų suvokti savo kultū-
rinę tapatybę integraliai įtraukdami į ją savo šalies istoriją. To siek-
dami, ESJF ir Centropa bendradarbiauja septyniose skirtingose 
šalyse siekdami sudaryti sąlygas mokytojams išmokti tyrinėti žydų 
kapines ir padėti mokiniams suprasti dažnai užmirštą jų tautinio pa-
veldo dalį.

Events

  ents will begin with a Teacher Training seminar, running from  
August 23-24 2020. Veteran educators from Centropa and ESJF 
will give presentations on teaching Jewish cemeteries in an engag-
ing, sensitive way. Teachers will then be able to create vibrant, effec-
tive lesson plans for entry into our international Lesson Plan Com-
petition. The winning plans will be published on the consortium site. 

Centropa will also run Digital Storytelling Competitions, allowing 
students to engage with their local Jewish history through videos, 
presentations, and graphic novels. 

Renginiai

   enginiai Lietuvoje prasidės mokytojų kvalifikacijos kėlimo semi-
naru, vyksiančiu š.m. rugpjūčio 25-26 d. Mokytojai-praktikai iš 
Centropos ir ESJF dalinsis savo patirtimi kaip įtraukiai, patraukliai 
ir jautriai dėstyti žydų paveldo temas pasitelkiant į pagalbą žydų ka-
pines. Seminaro dalyviai įgis žinių ir įgūdžių kaip sukurti įdomius ir 
patraukliai dalyką pristatančius pamokų planus, kurie dalyvaus tarp-
tautiniame Pamokų planų konkurse, o geriausiais pripažinti planai 
bus publikuojami internete.  

Centropa organizuos Skaitmeninės istorijos kūrimo konkursą (Di-
gital Storytelling Competition), sudarydami sąlygas mokiniams įsi-
traukti į vietinės žydų istorijos pasakojimus per video, prezentacijų 
rengimo arba grafinio romano (komikso) kūrimą. 

D

E

R

I 


