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1. Tikslas 

Skatinti istorinės atminties formavimąsi ir supratimą, supažindinti vietinę bendruomenę su nacių ir sovietinio totalitarinių režimų istorija, jų 

nusikaltimais ir ypatybėmis Lietuvoje ir Europoje atsižvelgiant į platesnį nusikaltimų žmogiškumui kontekstą. 

Vykdyti jos sklaidą vietinėje bendruomenėje, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose. 

 

Eil. 

Nr. 

Data Renginio/projekto pavadinimas Organizatoriai/partneriai Pastabos 

1.1. 2018/2019 

rugsėjis - 

rugpjūtis 

Seminarai respublikos TUC mokytojams ir švietimo 

darbuotojams ( pagal Istorinio teisingumo komisijos 

planą) 

Istorinio teisingumo komisija, IX Forto 

muziejus, Yad Vashem institucija 

(Izraelis), Valstybinis Vilniaus Gaono 

žydų muziejus, Prancūzijos Shoah 

memorialinis muziejus ir kt. 

Seminarai ir stažuotės 

mokytojams Lietuvoje, 

Prancūzijoje ir Izraelyje 

1.2. 2019 01 13 Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos renginys/akcija 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Mokyklos socialinių mokslų metodinė 

grupė, TUC nariai, mokyklos 

bendruomenė, Tarptautinė istorinio 

teisingumo komisija, Lampėdžių 

bendruomenės nariai 

Pilietinė akcija mokyklos 

edukacinėse erdvėse 

1.3. 2019 03 11 Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ Istorinio teisingumo komisija Akcija vykdoma visoje 

Lietuvoje 



1.4. 2019 03 26 - 

30 

Trėmimų operacijos „Bangų mūša“ paminėjimas. 

Dainos festivalis „Dainos iš tremties“ 

Istorinio teisingumo komisija, Varėnos 

„Ąžuolo“ gimnazija 

Dalyvavimas dainų 

festivalyje. Vyks 

integruotos lietuvių kalbos, 

istorijos, anglų kalbos, 

dorinio ugdymo, menų 

pamokos trėmimų 

operacijoms paminėti.  

1.5. 2019 06 10 - 

14 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas Pasirinktos edukacinės aplinkos TUC nariai, mokyklos 

bendruomenė, partneriai 

 

2 Tikslas 

Per projektines veiklas įamžinti holokausto ir sovietinio genocido aukų atminimą ir vykdyti atminimo sklaidą miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose. 

Eil. 

Nr. 

Data Renginio/projekto pavadinimas Organizatoriai/partneriai Pastabos 

2.1 2018/2019m.m. Paruošti metodinį skaitmeninį leidinį apie vykdytus 

TUC projektus (pranešimai, leidiniai, skaidrių 

rinkiniai, pamokų planai, scenarijai ir kt.) 

TUC nariai, mokyklos bendruomenė, 

Tarptautinė istorinio teisingumo 

komisija 

Metodinė sklaida miesto, 

respublikos mokykloms) 

2.2 2018 09 21 Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienos 

paminėjimas  

Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ 

LR vyriausybė, Istorinio teisingumo 

komisija, diplomatinių atstovybių 

atstovai, žydų bendruomenių nariai, 

Vilniaus, Kauno ir kt. Mokyklų TUC 

 Gimnazijos mokinių 

dalyvavimas oficialiame 

minėjime, edukacinė 

pamoka Tuskulėnų 

memorialiniame muziejuje 

Vilniuje 

2.3 2018 10 Didžiosios akcijos paminėjimo diena Mokyklos TUC nariai, IX Forto 

muziejus, Kauno žydų bendruomenė 

kūrybinių darbų 

pristatymas  IX Forte pagal 

kvietimą 



2.4 2018 10 - 11 Respublikinis vaikų ir jaunimo integruoto istorinio ir 

meninio ugdymo kūrybos darbų konkursas: „Mes – 

Lietuva: mano krašto bendruomenės“ 

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų 

muziejus, Dailės mokytojų asociacija; 

Partneriai:  

Tautinių mažumų departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio 

okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti 

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

Ugdymo plėtotės centras 

Portalas 8diena.lt 

 

Kūrybinių darbų 

pristatymas 

2.5 2019 04  Plungės „Saulės“ gimnazijos tradicinis R.Harvudo 

konkursas 

Plungės „Saulės“ gimnazija, 

Tarptautinė istorinio teisingumo 

komisija, J.Bunkos labdaros ir paramos 

fondas, Izraelio valstybės ambasada 

Lietuvoje 

Kūrybinių darbų 

pristatymas 

 

3. Tikslas 

Ugdyti mokinių ir mokytojų tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje. Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją. 

Eil. 

Nr. 

Data Renginio/projekto pavadinimas Organizatoriai/partneriai Pastabos 

3.1 2018/2019 

m.m. 

Gimnazijos TUC ir NordPlius projektinė veikla  Gimnazijos bendruomenė, TUC ir 

NordPlius projektų partnerinių mokyklų 

bendruomenės 

Bendri projektiniai 

renginiai 

3.2 2018/2019m.m. Organizuoti pokalbius prie apskritojo stalo apie 

žmonių su negalia, tautinių mažumų atstovų ir 

besimokančių pagal specializuotas programas 

integraciją į bendruomenę ir tolerantišką požiūrį 

TUC nariai, mokyklos psichologė, 

socialinė darbuotoja, integracija su Lion 

Quest programa 

Bendri mokymai, renginiai 



3.3 2018/2019  Tęsti paskaitų ciklą apie toleranciją. „Tolerancija ir 

netolerancija Lietuvos, Europos ir pasaulio kontekste“ 

TUC nariai Kviesti lektoriai, 

prezentacijos 

3.4 2018 10 26 - Respublikinė konferencija mokytojams „ Iššūkiai 

žmogiškosioms vertybėms besikeičiančioje 

visuomenėje“, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai 

 

TUC nariai, mokyklos bendruomenė, 

Istorinio teisingumo komisija, VDU, 

Sugiharos fondas Diplomatai už gyvybę 

Respublikinė konferencija 

mokytojams 

3.5 2018/2019 Tęsime bendradarbiavimą su mokyklos socialiniais 

partneriais, miesto ir respublikos TUC  

TUC nariai Mokiniai ir mokytojai 

mokysis bendrauti, 

bendradarbiauti, dalyvauti 

interaktyvioje veikloje, įgis 

naujų kompetencijų 

3.6 2018/2019 Tęsti medžiagos rinkimą apie Kaune egzistuojančias 

tradicines religijas, pabendrauti su jų bendruomenių 

atstovais, parengti prezentaciją 

TUC nariai, Religinių bendruomenių 

atstovai 

Mokiniai plačiau 

susipažins su Kaune 

esančiomis religinėmis 

bendruomenėmis, ugdysis 

tolerancijos įgūdžius, 

paruoš edukacinę 

prezentaciją 

3.7 2019 05 Atjauta ir tolerancija pagyvenusiems žmonėms. 

Bendradarbiavimas su Lampėdžių biblioteka 

TUC nariai, 1-4 klasių mokiniai ir 

mokytojai, Lampėdžių bibliotekos 

darbuotojai 

 

 

Parengė istorijos mokytoja metodininkė, TUC koordinatorė  Diana Murauskienė 

 


