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NAUJIENLAIŠKIS
Tarptautinės komisijos pirmininkas,
Emanuelis Zingeris Seime inicijavo
rezoliucijos dėl Antrojo pasaulinio
karo pabaigos Europoje ir pergalės
prieš nacizmą priėmimą
Seimas, pažymėdamas, kad 2020-aisias
minimas Antrojo pasaulinio karo –
pabaigos 75-osios metinės, pakvietė
pasaulio
akademinę
bendruomenę,
pilietinę visuomenę tęsti totalitarinių
režimų nusikaltimų žmonijai tyrimus, tirti
istorinius faktus ir skleisti tiesą siekiant,
kad tokio masto tragedijos niekuomet
nepasikartotų.
Priimta rezoliucija reiškiama pagarba
kovotojams prieš nacizmą ir smerkiamas
Rusijos Federacijos vykdomas istorinis
revizionizmas
ir
skleidžiama
dezinformacija, kuria neigiamas Sovietų
Sąjungos, kaip vienos iš pagrindinių
Antrojo pasaulinio karo iniciatorių,
vaidmuo, siekiant jį perkelti agresijos
aukoms ir pateisinti 1939-ųjų MolotovoRibentropo paktą ir jo slaptuosius
protokolus.
Plačiau

Tarptautinės komisijos pirmininkas ir
vykdomasis direktorius kartu su
kitais politikos, visuomenės atstovais
pagerbė Lenkijos karininką Vitoldą
Pileckį Vilniuje
Gegužės 25 d. Lietuvoje pirmą kartą buvo
minima Tarptautinė kovų su totalitarizmu
didvyrių diena. Šią dieną Vilniuje,
Užupyje, buvo pagerbtas Lenkijos
karininkas Vitoldas Pileckis (Witold
Pilecki), kovojęs su abiem totalitariniais
režimais – komunizmu ir nacizmu.
Europos
Parlamento
nariai
R.
Juknevičienė ir A. Kubilius, Lenkijos
ambasadorė Lietuvoje U. Doroščevska,
Tarptautinės komisijos pirmininkas E.
Zingeris bei kiti seimo nariai, Tarptautinės
komisijos vykdomasis direktorius R.
Račinskas, Vilniaus miesto savivaldybės
atstovai, paminėjo Vitoldo Pileckio istoriją
prie namo Užupyje, kuriame yra gyvenusi
Pileckių šeima.
Plačiau

Paskaitos apie rašytoją Šolom
Aleichemą klausė gausus būrys
mokytojų iš Tolerancijos ugdymo
centrų
Balandžio 23 d. nuotoliniu būdu vyko
paskaita „Juokas pro ašaras“ – Šolomo
Aleichemo kūrybos subtilybės“. Gausiam
mokytojų būriui paskaitą skaitė lektorius
dr. Mordechai Juškovskij iš Izraelio.
Plačiau

Virtuali paskaita apie žydų mokyklas
tarpukario Lietuvoje
Gegužės 14 d. nuotoliniu būdu lektorius,
profesionalus gidas, Daniel Gurevich
skaitė
paskaitą
mokytojams
apie
tarpukario Lietuvoje veikusias žydų
mokyklas „Žydų mokyklos tarpukario
Lietuvoje“.
Plačiau

Mokytojai klausėsi paskaitos apie
požiūrį į žydų dailę
Gegužės 20 d. vyko paskaita Tolerancijos
ugdymo centrų mokytojams „Kodėl ir kaip
susiformavo negatyvus požiūris į žydų
dailės egzistavimą?“ Paskaitą skaitė
lektorė dr. Vilma Gradinskaitė.
Plačiau

Nuotolines
paskaitas
organizavo
Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu
su Pasaulinio žydų kongreso tarptautiniu
Jidiš centru.

Gedulo ir vilties diena – Lietuvos gyventojų trėmimams 1941 m. paminėti skirta
iniciatyva „Vilties aitvaras“
Šiais metais Komisija kviečia švietimo įstaigas Gedulo ir vilties dienos paminėjimo iniciatyvai naudoti
aitvaro simbolį ir jį susieti su vilties idėja. Aitvaras simbolizuoja laisvą plazdenimą ore, tačiau yra pririštas
prie virvelės ir negali skristi kur norėtų. Žmonės tremtyje savo turėtas viltis turėjo giliai slėpti savyje, nes
viltys ir svajonės, kaip ir žmonės, neturėjo svarbiausio dalyko – laisvės.
Tarptautinės komisijos sekretoriatas nuo 2004 metų, kasmet, kviečia bendrojo ugdymo įstaigas prisiminti šią datą ir
organizuoti paminėjimus vietos bendruomenėse, Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
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Paskaitos, skirtos prisiminti 1940 m. prasidėjusią Lietuvos
okupaciją, jos pasekmes bei Lietuvos gyventojų trėmimus:
Birželio 2 d.
Doc. dr. Algirdo Jakubčionio, Tarptautinės komisijos sovietų okupacinių režimų
nusikaltimų tyrimų pakomisės nario paskaita: „Agresyvus Lietuvos kaimynas.
O kas toliau?“
Birželio 8 d.
Dr. Arvydo Anušausko, Tarptautinės komisijos sovietų okupacinių režimų
nusikaltimų tyrimų pakomisės pirmininko, Lietuvos Respublikos seimo nario
paskaita: „Okupuotos valstybės piliečiai: teroras, dehumanizavimas ir
marginalizavimas?“

Geltonas narcizas priminė Varšuvos geto
sukilimą
Vilniaus „Ryto“ progimnazijos 5–8 kl. mokiniai
prisijungė prie POLIN muziejaus Varšuvoje
pilietinės iniciatyvos ir gamino narcizo žiedus, taip
įprasmindami balandžio 19-ąją – Varšuvos geto
sukilimo pradžią.
Plačiau

Pasodintos sakuros puoselės istorinę atmintį
Balandžio 17 d. Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos
ugdymo centro komanda dalyvavo sodinant
sakuras Kalvarijoje, minint savivaldybės 20-ies
metų sukaktis. Sakuros pasirinktos minint Kalvarijos
gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro ir Kalvarijos
savivaldybės draugiškus ryšius su Japonijos
ambasada Lietuvoje.
Plačiau

Nuotoliniu būdu vedamos pamokos TUC
mokiniams tema: „Kaip galime išsaugoti
kultūros paveldą? Ką byloja senosios žydų
kapinės?“
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos
TUC koordinatorė, etikos mokytoja M. Platūkienė
balandžio-gegužės mėnesiais vedė pamokas
nuotoliniu būdu kitų Tolerancijos ugdymo centrų
mokiniams. Pamokų metu pasakojama apie
senąsias Alytaus žydų kapines, supažindinama su
užrašais, kurie buvo rasti ant antkapių senosiose
Alytaus žydų kapinėse. Šios pamokos skirtos 2020
metams, kurie paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos
žydų istorijos metais.

Tolerancijos
ugdymo
centrų
naujienos
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos
Tolerancijos ugdymo centro mokinė
Agita Beržanskaitė dalyvauja
virtualiuose tarptautiniuose mokymuose
jaunimui
Balandžio mėnesį prasidėjo tarptautiniai
mokymai jaunimui – mokytis kovoti su rasine
neapykanta virtualioje erdvėje. Balandžio 26
d. virtualiuose mokymuose dalyvavo
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos TUC mokinė
Agita Beržanskaitė.
Plačiau

Plačiau

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt
komisija@lrv.lt Gedimino pr. 11, Vilnius tel. 8 706 63818
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