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Birželio 22 d. Vilniuje vyko vienos dienos seminaras mokytojams ir švietimo 

darbuotojams, kurie buvo atrinkti dalyvauti tarptautiniame seminare-stažuotėje 

Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje.  

Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas papasakojo 

apie ilgametį bendradarbiavimą su Yad Vashem institucija, pristatė būsimo 

seminaro Izraelyje tikslus. Švietimo programų koordinatorė Ingrida Vilkienė su 

seminaro dalyviais aptarė organizacinius kelionės klausimus, preliminarią 

seminaro programą. Vėliau mokytojai susitiko su Holokaustą išgyvenusia Fania 

Brancovskaja. Ekskursijos po Vilniaus senamiestį metu seminaro dalyviai 

susipažino su Vilniaus istorija iki Antrojo pasaulinio karo bei lankėsi tose 

Vilniaus gatvėse ir kiemuose, kuriose nacių okupacijos metu veikė getas. Fania 

Brancovskaja buvusi geto kalinė, parodė pastatus, kuriuose geto laikotarpiu 

buvo ligoninė, biblioteka, partizanų ginklų sandėlis, Judenratas ir t. t. Seminaro 

dalyviai turėjo unikalią galimybę prisiliesti prie tragiškos Vilniaus geto 

istorijos.  

Parengiamieji seminarai, vykstantiems į stažuotę Izraelyje, yra dalis 

Tarptautinės komisijos sekretoriato įgyvendinamos švietimo programos. 

Tarptautiniai seminarai Lietuvos mokytojams vyksta nuo 2003 m., remiantis 

bendradarbiavimo sutartimi tarp Tarptautinės komisijos sekretoriato ir Yad 

Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos.  
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                                              Gyvos istorijos pamokos renginyje „Su Lietuva širdy“  

                                                   Kaip ir kasmet, pirmą rugpjūčio mėnesio šeštadienį, Ariogalos Dubysos upės    

                                                slėnyje vyko Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuotas     

                                              sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Tai jau 27-us metus vykstantis renginys, kuriame           

                                           dalyvauja ne tik išgyvenusieji tremtis, lagerius, bet į kurį atvyksta įvairūs žmonės:  

                                        politikai, švietimo darbuotojai, istorikai, kariškiai, jauni žmonės ir visi tie, kuriems  

                                     svarbi istorinė atmintis.  

Jau kelintus metus mokytojai iš įvairių  Lietuvoje veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų dalyvavo renginyje 

Ariogaloje. Tarptautinės komisijos sekretoriato paskatinti, kartu su sekretoriato atstovais bei kitais renginio 

svečiais dalyvavo eisenoje į Dubysos slėnį. Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai susipažino su paroda apie 

krepšinį sovietų lageriuose, dalyvavo Tarptautinės komisijos istoriko Arvydo Anušausko knygos pristatyme bei 

filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ peržiūroje.  

Tarptautinės komisijos sekretoriatas inicijavo Tolerancijos centrų mokytojų susitikimą Ariogaloje. Dėkojame 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai už kvietimą dalyvauti bei Ariogalos gimnazijos Tolerancijos 

ugdymo centrui už bendradarbiavimą ir pagalbą sukviečiant į Ariogalą Lietuvos mokytojus. 

Pažintis su Kauno žydų istorija vienos dienos seminare  

Rugpjūčio mėnesio pradžioje, Kaune, vyko seminaras mokytojams, švietimo darbuotojams. Seminaro tema – 

Kauno žydų istorija: gyvenimas, tradicijos, gyvenę žymūs žydai iki karo bei nacių okupacija ir Holokaustas.  

Mokytojai lankėsi Kauno VII forte, kuriame sužinojo apie 1941 m. liepos pradžioje čia prasidėjusias žydų 

žudynes. Vėliau švietimo darbuotojų grupė nuvyko į Kauno sinagogą, joje mokytojai susipažino su žydų religija. 

Gidė Asia Gutermanaitė paskaitoje-ekskursijoje papasakojo apie žymius žydus, gyvenusius tarpukario Kaune, 

žydų bendruomenės tradicijas ir gyvenimo būdą.  

Seminare dalyvavo 30 mokytojų ir švietimo darbuotojų iš Lietuvoje 

veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų. Seminarą organizavo Tarptautinės 

komisijos sekretoriatas, įgyvendinantis švietimo programą „Švietimas apie 

totalitarinių režimų nusikaltimus, nusikaltimų žmogiškumui prevencijos ir 

tolerancijos ugdymas“.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos švietimo darbuotojų grupė dalyvavo tarptautiniame seminare Izraelyje, 

Yad Vashem – tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje  

Rugpjūčio 19–28 d. Lietuvos švietimo darbuotojų grupė dalyvavo tarptautiniame seminare Yad Vashem – 

tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje Izraelyje. Per beveik dešimt dienų trukusią stažuotę mokytojai 

išklausė paskaitų apie Lietuvos ir Europos žydus iki Antrojo pasaulinio karo, apie jidiš kalbą ir jos likimą, nacizmo 

politiką, antisemitizmą, Holokaustą Europoje ir Lietuvoje bei kitus genocidus pasaulyje. Seminaro dalyviai 

susipažino su Yad Vashem istoriniu muziejumi, dalyvavo metodiniuose užsiėmimuose, susitiko su  išgyvenusiu 

Holokaustą Lietuvoje, buvusiu Tarptautinės komisijos nariu, pirmuoju Yad Vashem  

direktoriumi – Yitzhaku Aradu ir su išgyvenusiu Holokaustą Lenkijoje – Yakovu Wexleriu.  

Stažuotės metu Lietuvos švietimo darbuotojų grupė ne tik studijavo, gilinosi į XX a. istorijos problemas, tačiau 

turėjo galimybę pažinti Jeruzalės senamiestį, prisiliesti prie „amžinojo miesto“ istorijos, aplankyti su krikščionybės 

istorija susijusias vietas Izraelyje bei išmėginti Negyvosios jūros malonumus. Mokytojai lankėsi ir Izraelio 

valstybės istorijos muziejuje, išgirdo paskaitą apie dabartinę Izraelio valstybę. Švietimo darbuotojų grupei apie 

Lietuvos ir Izraelio valstybių bendradarbiavimą pasakojo Lietuvos ambasados Izraelyje ministro patarėjas Ramūnas 

Davidonis. Susitikimo, vykusio Yad Vashem, metu mokytojai sužinojo apie glaudų Lietuvos ambasados 

bendradarbiavimą su litvakų bendruomene Izraelyje, įgyvendinamus projektus ir ateities planus.  

Lietuvos švietimo darbuotojų grupė kasmet dalyvauja tarptautiniame seminare Izraelyje, kuris organizuojamas 

įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį tarp Tarptautinės komisijos ir Yad Vashem – tarptautinės studijų apie 

Holokaustą mokyklos. 
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Kėdainių krašto muziejus įgyvendino tarptautinį projektą „Praeitis bendrai ateičiai“ 

2016–2017 m. Kėdainių krašto muziejus kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos įgyvendino projektą 

„Praeitis bendrai ateičiai“. Projektas skirtas prisiminti XX a. istoriją, Antrąjį pasaulinį karą ir pokario laikotarpį, 

skaudžiai palietusį visas minėtas šalis. Projekte dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Kėdainių,  Rėzeknės (Latvijos) ir 

Seinų (Lenkijos). Dalyviai rinko informaciją, užrašė dar gyvų liudininkų atsiminimus, juos analizavo ir paruošė 

viešinimui. 

Projekto baigiamasis renginys-konferencija vyko birželio 16 d. Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre. 

Renginyje buvo pristatyti projekto rezultatai, skaitomos paskaitos apie analizuotą projekto metu laikotarpį. 

Konferenciją užbaigė meninis rašytojo ir publicisto Arkadijaus Vinokuro pasirodymas „Misteris Arkadas ir 

Holokaustas“.  

Po konferencijos visiems dalyviams buvo pristatyti nauji viešojo meno objektai Kėdainiuose, kurie gimė šio 

tarptautinio projekto įgyvendinimo metu.  

Kėdainių krašto muziejaus Tolerancijos ugdymo centras įgyvendino tarptautinį projektą pagal Europos Sąjungos 

programą „Europa piliečiams“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jaunimo tarpkultūrinių mainų metu mokiniai susipažino su žydų ir kitų tautų istorija 

Kalvarijoje ir Vitebsko rajone 

2017 m. gegužės mėn. Kalvarijos savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Gudijos Respublikos Vitebsko 

sritimi, kurioje jaunimo tarpkultūriniai mainai ir tolerancijos puoselėjimas įvardijami kaip viena iš prioritetinių sričių. 

Kalvarijos gimnazija ir Vitebsko rajono Babiničų mokykla liepos–rugpjūčio mėnesiais įgyvendino pirmuosius 

jaunimo tarpkultūrinius mainus, kurių metu mokiniai viešėjo Kalvarijoje ir Vitebske.  

Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai ir Vitebsko rajono Babiničų mokyklos atstovai 

Kalvarijoje susipažino su krašto istorija ir kultūra, ten gyvenusių žydų ir kitų tautų istorija ir likimu. Vitebske vyko 

jaunimo stovykla, kurios tikslas – tarpkultūrinis bendravimas. Edukacinių ir sportinių veiklų metu mokiniai 

susipažino su regiono istoriniu-kultūriniu savitumu, Gudijos žydų istorija, aplankė Minsko, Vitebsko buvusią geto 

teritoriją, bendravo su krašto žmonėmis.  

Vaikų vasaros užimtumo projektas Panevėžyje  

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai dalyvavo dviejų savaičių vaikų vasaros 

poilsio projekte „Aš labai myliu Lietuvą“, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybės administracija.  Projektas 

buvo skirtas mokinių pilietiškumo ugdymui, Lietuvos istorijai pažinti, sužinoti apie Lietuvos savanorių kovas bei 

lankyti, tvarkyti jų kapus, diskutuoti tolerancijos, pakantumo bei bendražmogiškų vertybių temomis. 
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Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras įgyvendina tarptautinį 

projektą apie žydų šventes 

 

 
Nuo 2012 m. Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija 

įgyvendina projektą, kurio metu gimnazistai detaliau 

susipažįsta su žydų bendruomenės istorija Kėdainių 

krašte. Kasmet gimnazijoje apsilanko svečias Eli 

Rabinowitz iš Australijos ir pasidalija savo patirtimi 

bei įžvalgomis. Projektas vykdomas anglų kalba, tad 

moksleiviai ne tik praplečia akiratį, bet pritaiko ir 

sustiprina savo anglų kalbos žinias. 

Šiais metais projekto tema – žydų šventės. Kai 

 

 

 

 

 

krikščioniškame pasaulyje buvo švenčiamos Kalėdos, judėjai šventė Chanuką. Žiemą Eli Rabinowitz moksleiviams 

surengė virtualią konferenciją ir pristatė šią šventę. O vasarą atvykęs į Lietuvą svečias tęsė pasakojimą apie kitas 

tradicines žydų šventes. 

Svečias iš Australijos lankėsi ir kitame Tolerancijos ugdymo centre – Kalvarijos gimnazijoje. 
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Biržuose nužudytų žydų 

paminėjimas vyko rugpjūčio 

mėnesio paskutinį sekmadienį  

 

 
Kasmet rugpjūčio paskutinį sekmadienį 

Biržuose vyksta Holokausto aukų 

pagerbimo minėjimas Pakamponyse – 

masinėje žydų žūties vietoje. Į paminėjimą 

susirenka aukų artimieji iš įvairių Lietuvos 

vietų. 

 

 

 

 

Paminėjimas skirtas prisiminti tai, kas įvyko Biržuose 1941 m. vasarą, kai buvo sunaikinta beveik visa Biržų žydų 

bendruomenė. 

Paminėjimo renginį kasmet organizuoja „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras, Biržų rajono savivaldybė 

bei Šiaulių apskrities žydų bendruomenė.  

 

❖ Rugsėjo mėn. bus pradėtas įgyvendinti 

nacionalinis projektas „Žydų literatūros puslapius 

atvertus“ kartu su Tolerancijos ugdymo centrais. 

Projektą dalinai remia Geros valios fondas. 

❖ Rugsėjo 21 d. Kauno IX forte vyks seminaras 

mokytojams Holokausto tema. 

❖ Rugsėjo 22–26 d. Tarptautinė komisija inicijuoja  

pilietinę iniciatyvą „Atminties kelias“, skirtą 

prisiminti Lietuvos žydų genocido aukų dieną.  

 

komisija@lrv.lt  

Gedimino pr. 11, Vilnius  

tel. 8 706 63818  

Dviejų Lietuvos mokyklų mokytojos dalyvavo 

Maksimiliano Kolbės fondo organizuotame seminare 

Osvencime 

 
Rugpjūčio viduryje, Tarptautinės komisijos sekretoriatas pakvietė anglų 

kalbos mokytojas Janiną  Banienę iš Kuršėnų Pavenčių mokyklos bei 

Jolitą Stačiokaitę iš Prienų r. Jiezno gimnazijos dalyvauti Maksimiliano 

Kolbės fondo organizuotame tarptautiniame seminare apie praeitį, žmonių 

išgyvenimus ir likimus Aušvico koncentracijos stovykloje. Seminaras 

vyko Lenkijoje, Osvencimo mieste. 


