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PRANCŪZIJOS MOKSLININKŲ MINTYS APIE 
HOLOKAUSTO TEMOS DĖSTYMĄ MOKYKLOSE 
PRISTATYTOS TARPTAUTINIAME SEMINARE 
PRANCŪZIJOJE

 
 

Gegužės 16–18 d. Paryžiuje vyko seminaras „Atmintis apie 
Holokaustą – šios temos dėstymas įvairiuose dalykuose“. 
Kartu su kitais dalyviais iš Europos Sąjungos valstybių, 
seminare dalyvavo Ingrida Vilkienė, Tarptautinės 
komisijos švietimo programų koordinatorė. Renginyje 
prancūzų mokslininkai analizavo antisemitizmo priežastis, 
kalbėjo apie literatūrą, filmus, kurie gali padėti mokytojui 
dėstyti Holokausto temą. Dalyviai iš įvairių valstybių 
susipažino su Holokausto dėstymu Prancūzijoje ir istorinės 
atminties politika. Svečiai iš 15 Europos Sąjungos valstybių 
turėjo unikalią galimybę susipažinti su Drancy tranzitine 
koncentracijos stovykla, iš kurios Prancūzijos žydai buvo 
vežami į Aušvicą bei apsilankyti Memorial de la Shoah 
centro muziejuje, kurio ekspozicija saugoja atmintį apie 
Prancūzijos žydus. 
Tarptautinį seminarą Prancūzijoje 
organizavo Europos taryba kartu su 
Memorial de la Shoah institucija.  
 

GEGUŽĘ BUVO PRISIMINTA 
LIETUVOS GYVENTOJŲ 1948 METŲ 
TRĖMIMŲ OPERACIJA „PAVASARIS“ 
 

Gegužės 22 d., Vilniuje, Aukų g. vyko 
renginys, skirtas prisiminti 1948 metais 
vykusią trėmimų operaciją „Pavasaris“. 
Susirinkę tremtiniai, politiniai kaliniai, 
mokytojai su mokiniais, politikai išgirdo 
gyvų liudininkų prisiminimus apie tai, ką 
patyrė tremiamos šeimos.  
 

Ronaldas Račinskas, Tarptautinės komisijos 
vykdomasis direktorius, savo kalboje 
akcentavo istorinės atminties svarbą, ypač 
perduodant žinią jaunajai kartai.  
 

Renginį organizavo Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Vilniaus skyrius. 
Renginio partneriai: Tarptautinė komisija 
nacių ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centras.  
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Gegužės pradžioje Vilniuje lankėsi 47 Alytaus Adolfo 
Ramanausko-Vanago gimnazijos Tolerancijos ugdymo 
centro mokiniai. Mokiniai dalyvavo pažintinėje 
ekskursijoje po Vilniaus geto teritoriją, pagal Holokaustą 
išgyvenusios Fanios Brancovskajos gyvenimo istoriją – 
pagal Tarptautinės komisijos sekretoriato parengtą leidinį 
„Istorija geto liudininkės akimis“. Mokiniai aplankė 
Panerių memorialą, susipažino su tragiška šios vietos 
istorija.  

 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ VEIKLOS 

Parodos apie Aną Frank gidai – 
gimnazijos mokiniai 

 
 

Balandžio–gegužės mėnesiais Alytaus 
Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, 
bendradarbiaudama su Vilniaus kolegija, 
vykdė tarptautinį patyčių prevencijos 
projektą „Leiskite man būti savimi“. 
Projekto idėja – pristatyti parodą apie Aną 
Frank, atskleidžiant tragišką jauno 
žmogaus gyvenimą. 
Ypatingas vaidmuo įgyvendinat projektą 
teko gimnazijos savanoriams, iš kurių net 
16 tapo parodos gidais. Visą projekto 
laikotarpį gimnazijos gidės vedė 
ekskursijas Adolfo Ramanausko-Vanago 
gimnazijos bei kitų Alytaus miesto ir 
rajono mokyklų mokiniams.  Iš viso įvyko 
45 ekskursijos, parodą apžiūrėjo 1087 
lankytojai.  
 

Panevėžio Mykolo Karkos 
pagrindinės mokyklos TUC konkursas 
tremties tema  

Gegužės 16 d. Tolerancijos ugdymo centro 
koordinatorė Erika Leiputė-Stundžienė 
organizavo  konkursą „Tremtis. Tautos 
genocidas“. Iniciatyva  buvo skirta Gedulo 
ir Vilties dienai paminėti. Konkurse 
dalyvavo per 100 aštuntų ir dešimtų klasių 
mokinių.  
 
 

 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago 
gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro 
mokiniai susipažino su Vilniaus geto istorija ir 
geto kalinių likimu Paneriuose 
 

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos 

Tolerancijos ugdymo centro iniciatyva įvyko žurnalisto, 

rašytojo Arkadijaus Vinokuro naujausios knygos „Mes 

nežudėme“ pristatymas. Renginys vyko Jurgio Kunčino 

viešojoje bibliotekoje, kur knygos autorius susitiko su 

gimnazijos bendruomene, alytiškiais. Renginyje 

susirinkusieji klausėsi autoriaus bei diskutavo istorijos, 

etikos, moralės bei psichologijos temomis. 

 

Arkadijus Vinokuras  savo knygą „Mes 

nežudėme“ pristatė Alytuje 
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Kalvarijos gimnazijos TUC atstovai dalyvavo 
tarptautiniame projekte „Istorijos atradėjai“  
 

Gegužės 20–23 d. Kalvarijos gimnazijos dvylikos 
mokinių komanda, lydima dviejų mokytojų, dalyvavo 
tarptautinio Lietuvos–Lenkijos jaunimo mainų 
projekto „Istorijos atradėjai“ stovykloje Suchovolėje 
(Lenkijoje). 
Mokiniai susipažino su Suchovolėje gyvenančių ir 
gyvenusių tautų – lenkų, žydų, totorių – istorija, 
kultūra, religija. Projekto dalyviai nukeliavo daugiau 
kaip 30 km ieškodami istorinio palikimo.  
Jaunimas gamino trijų tautų, Suchovolėje, patiekalus, 
lavino komunikacinius, sportinius įgūdžius.  

 
 

Kalvarijos gimnazijos TUC dalyvaus 
tarptautiniame projekte 
 

Kalvarijos gimnazija koordinuos 
Nordplus  Junior projektą  Growing up to be 
Democratic Citizens (2017–2019 metais). 
Projekto vienas iš tikslų – stiprinti 
pilietiškumo ir demokratijos suvokimą tarp 
mokinių, skatinti tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendravimą.  Projekto 
partnerės šalys: Danija, Suomija, Norvegija. 
Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba 
ir Švedijos aukštojo mokslo taryba. 
Lietuvoje projektą administruoja Švietimo 
mainų paramos fondas.  

 

 

Kitokia istorijos pažinimo pamoka 

Jiezne 

Gegužės mėnesį, Prienų r. Jiezno gimnazijos 
aštuntokai su anglų kalbos mokytoja Jolita 
Stačiokaite nusprendė sutvarkyti miestelyje 
esančias senąsias žydų kapines. Miestelio 
seniūnas Algis Bartusevičius pasidalino 
planais, kaip planuojama sutvarkyti šią vietą 
ir atiduoti pagarbą ir skolą pradingusiam 
Jiezno štetlui. 

 
 
 

 
Mažeikių „Gabijos“ gimnazijos TUC 
svečiavosi savanoriai iš Austrijos, 
dirbantys Valstybiniame Vilniaus 
Gaono žydų muziejuje  
 

Gegužės mėnesį Mažeikių 
„Gabijos“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo 
centrą aplankė savanoriai iš Austrijos: 
Sebastian ir Ganel. Jie gimnazistams kalbėjo 
Holokausto tema, organizavo darbą 
grupėse ir įtraukė mokinius į aktyvią 
diskusiją Holokausto, antisemitizmo, 
patyčių temomis.  

 
 

 

http://geraprienuose.lt/wp-content/uploads/2017/05/Talka-05-17_2.jpg
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Gegužės 30 dieną Kupiškio Povilo Matulionio 
progimnazijoje vyko renginys, skirtas pagerbti Kupiškio 
rajone dirbusį kunigą – Feliksą Ereminą, kuris išgelbėjo iš 
Subačiaus miestelio kilusią Rachelę Rozenbergaitę. 
Kunigas parūpino mergaitei naujus dokumentus, vėliau ją 
išleido į mokslus. Kunigui Pasaulio tautų teisuolio vardas 
buvo suteiktas 2013 m., tačiau Pasaulio tautų teisuolio 
vardo medalį kunigo artimiesiems Izraelio ambasadorius 
Amir Maimon   įteikė tik dabar. 
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje renginį 
organizavo Izraelio ambasada Lietuvoje. 

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos TUC 
vyko Pasaulio tautų teisuolių pagerbimo 
ceremonija 

Ronaldo Harvudo meninės raiškos 
konkursas Plungėje 

Gegužės mėnesio 
viduryje, Plungės 
„Saulės“ gimnazijos 
Tolerancijos 
ugdymo centras 
pakvietė Lietuvos 
mokyklas dalyvauti 
kasmetiniame 
meninės raiškos 
konkurse. Mokiniai 
ne tik pristatė  
 

 

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos TUC 

mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie 

vaikus tremtyje 

Gegužės pradžioje progimnazijos mokiniai, lydimi 
Tolerancijos ugdymo centro koordinatorių Nijolės 
Puzelienės ir Jolantos Latvienės, lankėsi Genocido aukų 
muziejuje. Mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje 
„Vaikai tremtyje“. Mokiniai susipažino su vergiškomis 
sąlygomis gyvenusių žmonių, sunkiai dirbusių vaikų 
nuotraukomis, atliko užduotis grupėse, apžiūrėjo 
ekspozicijų sales, kalėjimo rūsius, kuriuose buvo 
nukankinti Lietuvos žmonės. Kartu su mokiniais vyko 
Kupiškio skyriaus tremtinių sąjungos pirmininkė Dalė 
Dyrienė, kuri muziejuje papasakojo ir savo skaudžią 
šeimos istoriją.  

menines kompozicijas, autorines dainas, 
tačiau sudalyvavo bendrose meistriškumo 
pamokėlėse – sėmėsi vieni iš kitų patirties. 
Visi konkurso dalyviai pagerbė Holokausto 
aukas Kaušėnų masinėje žydų žūties 
vietoje.  

Vilniaus Naujamiesčio vidurinės 
mokyklos TUC mokiniai susipažino 
su Vilniaus geto istorija 

Baigiantis mokslo metams, Vilniaus 
Naujamiesčio vidurinės mokyklos 
Tolerancijos ugdymo centro mokiniai 
apsilankė Vilniaus universiteto Jidiš 
institute – susitiko su Fania Brancovskaja, 
buvusia Vilniaus geto kaline. Ji papasakojo 
apie gyvenimą Vilniuje prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, apie savo jaunystę ir jidiš 
kalbą. Vėliau kartu su mokiniais aplankė 
Vilniaus senamiestį – buvusio Vilniaus geto 
teritoriją.  Siaurose buvusio geto gatvelėse 
Fania Brancovskaja mokiniams papasakojo 
apie gyvenimo gete sąlygas, žmonių siekį 
išgyventi bei pasirinkimo nebuvimą.  
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