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LIETUVOS MOKYTOJAMS ISTORIKŲ PASKAITOS  

2020 m. rudenį prasidėjo paskaitų ciklas mokytojams nuotoliniu būdu, kurias 

organizuoja Tarptautinės komisijos sekretoriatas. Mokytojai jau girdėjo prof. 

Sauliaus Sužiedėlio, dr. Lino Venclausko ir doc.dr. Algirdo Jakubčionio 

paskaitas. Tarptautinės komisijos sekretoriatas dalį paskaitų organizuoja 

kartu su Yad Vashem – tarptautine studijų apie Holokaustą mokykla Izraelyje 

bei Pasaulinio žydų kongreso tarptautiniu jidiš centru. Mokytojams paskaitas 

organizuoti nuotoliniu būdu planuojama iki 2021 m. pavasario. 

 

 

 

 

LIETUVOS MOKYTOJAI DALYVAVO TARPTAUTINIAME TOLI 

INSTITUTO IR SEKRETORIATO ORGANIZUOTAME  SEMINARE  

Spalio – lapkričio mėnesiais vyko tarptautinis seminaras „Mokymas apie 

Holokaustą ir žmogaus teisių pažeidimus“, kuriame dalyvavo 40 Lietuvos 

mokytojų. Mokytojams paskaitas skaitė lektoriai iš Lietuvos, Lenkijos ir 

Jungtinių Amerikos Valstijų: prof. Saulius Sužiedėlis, prof. Šarūnas Liekis, dr. 

Vadim Altskan, lektorė Lara Lempertienė bei lektorė Kataržyna Laziuk. 

Seminaro dalyviai turėjo virtualų susitikimą su Assia Raberman, išgyvenusia 

Holokaustą. Metodinius užsiėmimus organizavo Oana Nestian-Sandu, o 

Tarptautinės komisijos sekretoriato įgyvendinamą švietimo veiklą pristatė 

Ingrida Vilkienė. Tarptautinį seminarą organizavo TOLI Institutas (JAV) 

kartu su Tarptautinės komisijos sekretoriatu. Šių metų seminarą dalinai 

finansavo Geros valios fondas. 

    

LITVAKŲ LITERATŪROS 
KŪRYBĄ MOKINIAI 
PRISTATĖ ANTRAME 
SKAITOVŲ KONKURSE 

Spalio 23 d. Kauno IX forto 
muziejuje vyko mokinių 
skaitovų konkursas, kuriame 
mokiniai skaitė Lietuvos žydų 
(rašytojų, poetų, publicistų) 
kūrinius. Skaitovų konkursas 
vyko jau antrus metus. Šiais 
metais, dėl esamos situacijos, 
organizatoriai ribojo dalyvių 
skaičių, nors konkurse panoro 
dalyvauti gausus mokinių 
būrys iš visos Lietuvos. 
Renginyje dalyvavo 32 
Lietuvos mokyklų atstovai. 
Renginį organizavo Kauno IX 
forto muziejus kartu su 
Tarptautinės komisijos 
sekretoriatu ir Kauno žydų 
bendruomene. 

 

 

 



SEMINARAS – DISKUSIJA TOLERANCIJOS IR NETOLERANCIJOS 

TEMOMIS 

Spalio 8 d. Balbieriškyje vyko seminaras – diskusija „Tolerancija visuomenėje. 

Kodėl jos reikia daugiau?“. Susitikime dalyvavo Balbieriškio pagrindinės 

mokyklos bendruomenė, Balbieriškio neįgaliųjų organizacijos nariai ir 

miestelio bendruomenė. Renginyje viešėjo ir apie toleranciją Lietuvos 

visuomenėje kalbėjo Tarptautinės komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris. 

Renginį organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Lietuvos 

socialinio verslo asociacija bei Balbieriškio miestelyje veikiančiais 2 

Tolerancijos ugdymo centrais. 

 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ NAUJIENOS: 

 2020 m. rudenį įkurti 2 nauji Tolerancijos ugdymo centrai: Sangrūdos 

gimnazija Kalvarijos savivaldybėje ir Alytaus „Drevinuko“ mokykla. Šiuo metu 

Tolerancijos ugdymo centrų tinklą sudaro 150 švietimo įstaigų.  

 2020 m. Lietuvos mokyklose buvo įgyvendinti švietimo projektai Lietuvos 

žydų istorijos ir Holokausto temomis. Šiuos projektus organizavo mokytojai, 

kurie 2019 m. dalyvavo tarptautiniame TOLI ir Sekretoriato organizuotame 

seminare. Projektinės veiklos vyko Alytuje (Putinų ir Jotvingių gimnazijose), 

Ariogalos, Kalvarijos, Kauno r. Piliuonos,  Kauno Veršvų, Kėdainių r. 

Akademijos, Mažeikių „Gabijos“,  Eišiškių Stanislovo Rapolionio ir Vilniaus r. 

Lavoriškių gimnazijose bei Kėdainių „Ryto“ ir Klaipėdos Gedminų 

progimnazijose.  

Daugiau apie įgyvendintus projektus – Komisijos internetiniame psl., žr. 

TUC naujienos.  

 

 

RENGINIŲ ANONSAS: 

 

2021 m., minint Laisvės gynėjų dieną - sausio 13 – ąją,  Tarptautinės 

komisijos sekretoriatas pakvies visus dalyvauti kasmetinėje 

pilietinėje iniciatyvoje  
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