
     Liepos 15 – 23 d. Lietuvos mokytojai ir švietimo
darbuotojai dalyvavo stažuotėje Yad Vashem –
tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje. 
  Seminaro dalyviams kasdien vyko paskaitos,
užsiėmimai nuo ryto iki vakaro. Seminaro
programoje buvo gausu paskaitų, metodinių
užsiėmimų, apsilankymų muziejuose, filmų
peržiūrų ir aptarimų. Dalyviai iš Lietuvos susitiko
su Jakovu Veksleriu, kurio gyvenimo kelią pakeitė
Holokaustas ir tėvų netektis. 
  Seminare – stažuotėje Izraelyje dalyvavo 24
švietimo darbuotojai iš Lietuvos. Yad Vashem –
tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos
seminaruose mokytojai iš Lietuvos dalyvauja nuo
2003 metų.
       Skaitykite daugiau:
https://www.komisija.lt/lietuvos-svietimo-
bendruomenes-atstovai-dalyvavo-seminare-izraelyje-
yad-vashem-tarptautineje-studiju-apie-holokausta-
mokykloje/
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         Birželio 27 d. – liepos 1 d. Vilniuje vyko tarptautinis
seminaras „Mokymasis apie žmogaus teises, socialinį
teisingumą ir Holokaustą“, kuriame dalyvavo 36
mokytojai ir švietimo darbuotojai iš Lietuvos.
   Penkių dienų seminarą Lietuvos mokytojams
organizavo Olga Lengyel Institutas (TOLI), įsikūręs
Niujorke bendradarbiaujant su  Tarptautinės komisijos
sekretoriatu, Lietuvos žydų bendruomene ir Vilniaus
Gaono žydų istorijos muziejumi. Seminaro metu vyko
paskaitos, metodiniai užsiėmimai su diskusijomis,
pažintinės ekskursijos, susitikimai – pokalbiai
Holokausto tema.
           Skaitykite daugiau:
https://www.komisija.lt/tarptautinis-seminaras-
mokytojams-ir-svietimo-darbuotojams-apie-zmogaus-
teisiu-pazeidimus-ir-holokausta/

     Liepos 12 dieną buvo pasirašyta
Bendradarbiavimo sutartis su Prienų krašto
muziejumi. Šia sutartimi buvo įkurtas
Tolerancijos ugdymo centras šiame
regioniniame muziejuje. Tai jau 155
Tolerancijos ugdymo centras Lietuvoje.
                Skaitykite daugiau:
https://www.komisija.lt/ikurtas-naujas-
tolerancijos-ugdymo-centras-4/. 
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      Rugpjūčio 2 – 3 d. vyko seminaras „Lokali istorija,
jos panaudojimas ugdymo procese. Pažintis su XX a.
istorijos įvykiais Švėkšnoje, Tauragėje, Raseinių ir
Kelmės rajonuose.“
    Tradicinis, vasarą vykstantis seminaras yra skirtas
mokytojų bendruomenėms, dirbantiems
Tolerancijos ugdymo centruose. Kasmet vykstančio
seminaro tikslas – susipažinti su XX a. vykusiais
istorijos įvykiais įvairiose Lietuvos vietovėse:
miestuose ir miesteliuose.
     Daugiau apie seminarą skaitykite straipsnyje:
https://www.komisija.lt/tradicinis-seminaras-
tolerancijos-ugdymo-centru-bendruomenems-
ariogaloje/

     Rugpjūčio 24 – 25 d. vyks seminaras “Istorijos ir dabarties sąsajos”. Renginys skirtas
mokyklų vadovams, kuriuose veikia Tolerancijos ugdymo centrai ir šių centrų
koordinatoriams. 
     Programoje numatytos paskaitos, pažintis su Alytaus krašto muziejaus ekspozicija ir
edukacinėmis programomis, išvyka į partizanų bunkerį partizano Juozo Jakavonio-Tigro
sodyboje bei apsilankymas Merkinės kryžių kalnelyje, skirtame Lietuvos partizanams,
ryšininkams, jų rėmėjams, politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti.
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