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NAUJIENLAIŠKIS
Mokytojų seminaras Sugiharos namuose-muziejuje
Balandžio 5 d. Kaune, Sugiharos namuosemuziejuje vyko seminaras mokytojams
„Istorijos temų pateikimas muziejuje“.
Mokytojai susipažindino su Sugiharos
namų-muziejaus ekspozicija, dalyvavo
susitikime su serbų režisieriumi Simo
Brdar, kuris pasakojo apie Jasenovac
koncentracijos stovyklą Jugoslavijoje.

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai ir muziejininkai dalinosi patirtimi
Balandžio 25 d. Kalvarijos krašto muziejuje
vyko seminaras „Nacių ir sovietų okupacijų
temos pamokose ir popamokinėse veiklose“.
Renginyje mokytojai ir muziejininkai iš
Tolerancijos ugdymo centrų dalinosi patirtimi
– kaip pristatyti okupacijų temas jaunajai kartai.

Lietuvos mokytojai dalyvavo tarptautiniame
Gyvųjų maršo renginyje Lenkijoje
Gegužės 2 d. Lietuvos mokytojų grupė iš
Tolerancijos ugdymo centrų, pakviesti Tarptautinės
komisijos sekretoriato, dalyvavo tarptautiniame
Gyvųjų maršo renginyje Lenkijoje, buvusioje nacių
įkurtoje koncentracijos stovykloje Aušvice.

Pažintis su Yad Vashem institucija seminare Varėnoje
Gegužės 20 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje vyko seminaras
Lietuvos mokytojams „Švietimas apie Holokaustą: temos
pateikimas ir metodai“. Renginyje dalyvavo mokytojai iš visos
Lietuvos, besidomintys Lietuvos žydų istorija, organizuojantys
istorinės atminties projektus.
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Aptariamasis seminaras mokytojams ir švietimo darbuotojams vyko Plungės rajono
Kulių gimnazijoje
Gegužės 21–22 dienomis, Plungės r. Kulių gimnazijoje vyko
aptariamasis seminaras Lietuvos mokytojų grupei, kuri
2018 m. vasarą dalyvavo stažuotėje Izraelyje, Yad Vashem.
Seminare mokytojai ne tik pristatė įgyvendintas per metus
veiklas, bet ir susipažino su Plungės žydų istorija, istoriniu
ir kultūriniu paveldu.

Renginyje Vilniuje prisiminti 1948 m. gegužės 22 d. Lietuvos gyventojų trėmimai
Gegužės 22 d. vyko tradicinis renginys Aukų gatvėje,
kuriame buvo prisiminta 1948 m. okupacinės sovietų
valdžios
organizuota
trėmimų
operacija
„Vesna“ („Pavasaris“). Susirinkę politiniai kaliniai ir
tremtiniai
dalinosi
prisiminimais,
išgyvenimais.
Paminėjimo renginyje dalyvavo ir Vilniaus Tolerancijos
ugdymo centrų atstovai.

Litvakams – Abel ir Glendai Levitt suteiktas Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbingas
apdovanojimas
2019 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius
Izraelio Valstybėje Edminas Bagdonas apdovanojo sutuoktinius
Abel ir Glendą Levitt Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos garbės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
Apdovanojimas suteiktas už Lietuvos Respublikos ir Izraelio
Valstybės santykių puoselėjimą ir istorinės atminties įamžinimą.

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ NAUJIENOS
Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos
Tolerancijos ugdymo centras Kaune pristatė
kilnojamąją parodą apie tradicinę žydų kultūrą,
Dieveniškių štetlą. Paroda yra projekto „Simono
Karczmaro paminklas Dieveniškėms“ dalis.

2

Nr. 4, 2019 balandis – birželis

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko
pilietinė-literatūrinė popietė „Kovų žibintai“, skirta
prisiminti Adolfą Ramanauską-Vanagą

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos
ugdymo centras vykdė projektą „Leiskite man būti
savimi…– Anos Frank gyvenimo istorija“ .

Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje viešėjo ,,Misija
Sibiras 2018“ dalyvis Antanas Urbonas

Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro
mokiniai lankėsi Izraelio ir JAV ambasadose Vilniuje

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos
Tolerancijos ugdymo centro mokiniai, įgyvendindami
edukacinį pažintinį istorijos-etikos projektą „Išlikę
istorijoje“ projektą, lankėsi Vilniuje

Alytuje, Vilniaus gatvėje, įdėti trys Atminimo akmenys,
skirti įamžinti žymaus tarpukario Alytaus visuomenės
veikėjo, advokato Mendelio Bokšickio šeimos narių
atminimą

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazistai lankėsi buvusioje
nacių koncentracijos stovykloje Aušvice

komisija@lrv.lt
Gedimino pr. 11, Vilnius
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