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Seminare mokytojams – pažintis su Lietuvos žydų istorija 

Vasario 18–19 d. Kėdainių krašto 

muziejaus Daugiakultūriame centre vyko 

seminaras Lietuvos mokytojams, 

besidomintiems Lietuvos žydų istorija ir bei 

šios temos pateikimu pamokinėje ir 

popamokinėje veikloje. Seminaro 

dalyviams buvo pristatyta Tarptautinės 

komisijos įgyvendinama švietimo 

programa apie totalitarinių režimų 

nusikaltimus, skaitytos paskaitos apie žydų 

papročius, tradicines šventes, kultūrinį 

gyvenimą Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio 

karo, analizuotos Holokausto priežastys, 

getų sukūrimas ir jų likvidavimas. Ekskursijos 

po Kėdainius metu, dalyviai susipažino su 

atskirų tautinių bendrijų likusiu kultūriniu 

palikimu ir edukacinėmis muziejaus 

programomis. 

 

Seminare aptartos ne tik istorijos temos bet ir komandinio darbo privalumai 

Kovo 5–6 dienomis Kėdainių 

krašto muziejaus Daugiakultūriame 

centre vyko seminaras, kurio metu 

mokytojai, mokyklų vadovai klausėsi 

paskaitų apie ksenofobiją, 

stereotipų priežastis, empatijos 

ugdymą kalbant jautriomis 

istorinėmis temomis. Renginyje vyko 

filmo „Purimo stebuklas“ peržiūra ir 

aptarimas.  

Taip pat seminare daug 

dėmesio buvo skiriama diskusijoms 

apie komandinį darbą Tolerancijos 

ugdymo centruose, galimybes 

įgyvendinti istorinę atmintį 

puoselėjančius projektus. 

 

 

https://www.komisija.lt/seminare-mokytojams-pazintis-su-lietuvos-zydu-istorija/
https://www.komisija.lt/seminare-aptartos-ne-tik-istorijos-temos-bet-ir-komandinio-darbo-privalumai/


 

 

Nr. 3, 2019 vasaris – kovas  
 

 

 

 

2 
 

Pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“ dalyvavo beveik 300 Lietuvos 

švietimo įstaigų 

2019 m. vykusi pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ jau šeštus metus vykęs 

renginys, skirtas linksmai ir išradingai paminėti svarbią Lietuvos valstybei datą – 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Visų švietimo įstaigų mokytojai, auklėtojai, mokiniai, 

vaikai buvo kviečiami panaudoti Lietuvos valstybinės vėliavos spalvas ir sukurti gyvą 

kompoziciją, įamžinti ją nuotraukoje.  

Šiais metais pilietinėje iniciatyvoje dalyvavo 291 švietimo įstaiga – aktyviausiai 

prisijungė ikimokyklinio ugdymo įstaigos (lopšeliai-darželiai). 

Susipažinti su 2019 m. vykusios pilietinės inciatyvos akimirkomis galite nuotraukų 

galerijoje. 

 

Konferencija Mažeikiuose apie Žemaitijos miestelių žydus 

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras 2018–2019 m. 

įgyvendina projektą apie Mažeikių žydus, tačiau didžiausias dėmesys projekte yra 

skiriamas žydams mokytojams ir mokiniams, kurie dirbo ir mokėsi šioje gimnazijoje iki nacių 

okupacijos.  
 

https://www.komisija.lt/pilietineje-iniciatyvoje-gyvasis-tautos-ziedas-dalyvavo-arti-300-lietuvos-svietimo-istaigu/
https://www.komisija.lt/pilietineje-iniciatyvoje-gyvasis-tautos-ziedas-dalyvavo-arti-300-lietuvos-svietimo-istaigu/
https://www.komisija.lt/galerija/
https://www.komisija.lt/galerija/
https://www.komisija.lt/konferencija-mazeikiuose-apie-zemaitijos-miesteliu-zydus/
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Kovo 15 d. Mažeikių Merkelio 

Račkausko gimnazijoje vyko 

konferencija „Žydai – Žemaitijos 

miestelių dalis“. Konferencijoje 

dalyvavo apie šimtas svečių iš 

Žemaitijos regiono. Renginyje buvo 

pristatyta daug pranešimų apie 

Žemaitijos miestų ir miestelių žydų 

bendruomenes: Telšius, Akmenę, 

Raseinius, Ariogalą, Viekšnius, 

Tirkšlius, Sedą. Mokytojai ir mokiniai 

dalinosi įspūdžiais – kokią pavyko 

surasti informaciją, nuotraukas, 

kokį kultūrinį paveldą atrado. 

Konferenciją organizavo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos Tolerancijos 

ugdymo centras kartu su partneriais: Tarptautinės komisijos sekretoriatu ir Geros valios 

fondu. 

 

 

Tolerancijos ugdymo centrų mokiniai dalyvavo filmo „Kas parašys mūsų 

istoriją“ peržiūrose 

Filmo „Kas parašys mūsų istoriją“ (angl. ”Who will write our history”, 2017 m., rež. R. 

Grossman) peržiūros vyko įvairiose šalyse 2019 m., minint tarptautinę Holokausto aukų 

atminimo dieną – sausio 27-ąją. Tarptautinės komisijos sekretoriatas, susisiekęs su UNESCO 

organizacija, gavo teisę, švietimo tikslais, organizuoti filmo peržiūrą.  

Pirmųjų į kvietimą atsiliepusių TUC gimnazijų – Kauno Jono Jablonskio ir Vilniaus 

Simono Daukanto – mokiniai dalyvavo filmo peržiūroje Lietuvos nacionalinėje Martyno 

Mažvydo bibliotekoje. 

 

 

 

 

https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-mokiniai-dalyvavo-filmo-kas-parasys-musu-istorija-perziurose/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-mokiniai-dalyvavo-filmo-kas-parasys-musu-istorija-perziurose/
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Varėnoje vyko jau šeštasis nacionalinis dainų festivalis „Dainos iš tremties“ 

2014 m. pirmasis dainų festivalis „Dainos iš tremties“ vyko Vilniuje, o nuo 2015 metų 

kasmet vyksta Varėnoje. Per penkerius metus renginyje dalyvavo net 79 Lietuvos 

bendrojo ugdymo mokyklos. Renginys tradiciškai vyksta kovo mėnesį, kuomet Lietuvoje 

minima 1949 m. kovo 25–28 d. vykusi trėmimų operacija „Bangų mūša“.  

Šiemet renginyje dalyvavo 22 Lietuvos mokyklos, atsivežusios gausų būrį dalyvių. 

Mokiniai festivalyje atliko autentiškas partizanų ir tremtinių dainuotas dainas. Daugelis 

senų dainų skambėjo naujai, specialiai renginiui buvo paruoštos meninės kompozicijos. 

Renginyje istorines dainas sudainavo ir Varėnos tremtinių ansamblis „Viltis“, kasmet 

dalyvaujantis festivalyje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komisija.lt/varenoje-vyko-jau-sestasis-nacionalinis-dainu-festivalis-dainos-is-tremties/
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► TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ NAUJIENOS ◄ 

 

Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokinių 

projektiniai darbai skaudžios žydų istorijos 

tema 

Vilniaus „Ryto“ progimnazijos 

Tolerancijos ugdymo centras sausio–vasario 

mėnesiais įgyvendino projektus Holokausto 

tema, kurie buvo skirti Holokausto metu 

nužudytų vaikų atminimui „Suakmenėję 

žodžiai“ bei žydų gelbėtojų temai „Išgelbėjęs 

vieną gyvybę – išgelbėja visą pasaulį”. 

 

Tolerancijos ugdymo centro iniciatyva bus tvarkomos senosios žydų kapinės 

 

Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago 

gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro 

koordinatorė Meilė Platūkienė pasiūlė Alytuje 

įgyvendinti projektą „Neatpažinti / neužmiršti“, 

kurio pagrindinis tikslas yra sutvarkyti apleistas 

senąsias žydų kapines Pirmame Alytuje, taip 

siekiant skleisti žinią apie čia gyvenusią tautą. Taip 

pat siekiama paskatinti moksleivius, visą miesto 

bendruomenę domėtis savo krašto kultūra, 

gyvenusių žydų istorija. Dėl projekto įgyvendinimo 

jau susitarta ir senųjų kapinių tvarkymo darbai su savanoriais vyks birželio 24–28 dienomis. 

 

Tolerancijos ugdymo centro mokiniai susipažino su paroda apie Aną Frank 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės 

mokyklos 6 ir 8 klasių mokiniai lankėsi tarptautinės 

edukacinės parodos „Leiskite man būti savimi... 

Annos Frank gyvenimo istorija“ pristatyme –

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. 
 

Parodai, kuri sukurta Anna Frank namų 

organizacijos Amsterdame, atkeliavus į Vilkaviškį, 

TUC koordinatorė Vaida Kriščiūnienė inicijavo 

savo mokinių pažintį su Annos Frank gyvenimo 

istorija. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazistės tapo 

gidėmis ir jaunesnių klasių mokiniams išsamiai pristatė parodos stendus. Vienas iš parodos 

tikslų – parodyti, ką reiškia išankstinės nuostatos, kaip tai gali lemti socialinę atskirtį ar net 

diskriminaciją. Paroda skatina susimąstyti apie priežastis, kurios lėmė nacizmo ir kitų režimų 

neapykantos ideologijų sėkmę XX a.  

https://www.komisija.lt/mokiniu-projektiniai-darbai-skaudzios-zydu-istorijos-tema/
https://www.komisija.lt/mokiniu-projektiniai-darbai-skaudzios-zydu-istorijos-tema/
https://www.komisija.lt/mokiniu-projektiniai-darbai-skaudzios-zydu-istorijos-tema/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centro-iniciatyva-bus-tvarkomos-senosios-zydu-kapines/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centro-mokiniai-susipazino-su-paroda-apie-ana-frank/
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Netradicinė klasės valandėlė Kėdainių r. Akademijos gimnazijoje su savanoriu iš 

Austrijos 

Kovo 28 d.  į Kėdainių r. 

Akademijos gimnaziją atvyko 

Vilniaus Gaono žydų muziejaus 

vykdomo projekto ,,Kalbamės 

apie Holokaustą 

mokykloje“ savanoris iš Austrijos 

Teo Krausz, kuris dešimtų klasių 

mokiniams organizavo du 

užsiėmimus anglų kalba apie 

Holokaustą Lietuvoje. Taip pat 

vyko diskusija apie tapatybę, 

stereotipus ir žmogaus teises. 

 

Vaikų akcijos Kauno gete 75-ųjų metinių 

minėjimas 

Kovo 28 d. Kauno Veršvų ir Kauno dailės 

gimnazijos mokiniai dalyvavo Vaikų akcijos 

Kauno gete 75-ųjų metinių minėjime. Šios 

akcijos metu per vieną dieną buvo išvežta ir 

nužudyta 1700 Kauno geto vaikų ir senolių. 

Gimnazijos mokiniai atnešė ir paliko 

akmenėlius prie „Vaikų Toros“ paminklo 

sinagogos kieme. Paminėjimą organizavo 

Kauno žydų bendruomenė. 

 

 

Prie TUC tinklo prisijungė dar keturios mokyklos 

Tolerancijos ugdymo centrų tinklas pasipildė 4 naujais nariais: 

✓ Akmenės rajono Ventos gimnazija, 

✓ Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 

✓ Telšių Žemaitės gimnazija, 

✓ Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija. 

 
 

 

komisija@lrv.lt 

Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 

www.komisija.lt 

https://www.komisija.lt/netradicine-klases-valandele-kedainiu-r-akademijos-gimnazijoje-su-savanoriu-is-austrijos/
https://www.komisija.lt/netradicine-klases-valandele-kedainiu-r-akademijos-gimnazijoje-su-savanoriu-is-austrijos/
https://www.komisija.lt/vaiku-akcijos-kauno-gete-75-uju-metiniu-minejimas/
https://www.komisija.lt/vaiku-akcijos-kauno-gete-75-uju-metiniu-minejimas/

