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Susitikimas-diskusija Japonijos ambasadoje Vilniuje  

 Birželio 10 dieną, Japonijos ambasadoje Vilniuje, įvyko trišalis susitikimas, 

kuriame dalyvavo ambasados patarėja Keiko Nakata, mokytojų ir švietimo 

darbuotojų grupė iš Floridos Valstijos JAV bei Tarptautinės komisijos švietimo 

programų koordinatorė Ingrida Vilkienė ir mokytoja, Tolerancijos ugdymo 

centro koordinatorė iš Kauno – Dalia Uržaitė.  

 Susitikime daugiausia buvo kalbama apie projektus Holokausto tema 

mokytojų įgyvendinamus Lietuvoje bei JAV. Taip pat daug dėmesio buvo 

skirta Ch. Sugiharos asmenybei, kuris dirbdamas Japonijos konsulu Kaune 

1940 m. gelbėjo žydus, išduodamas tranzitines vizas. Susitikimo dalyviai 

kalbėjo, jog projektas apie Sugiharą 2013–2014 metais buvo įgyvendinamas 

Lietuvoje, JAV ir Japonijoje, tačiau projekto idėją reikėtų išplėtoti ir įtraukti 

daugiau švietimo įstaigų į projekto įgyvendinimą. Dalyviai vieningai nutarė, jog 

apie pozityvius dalykus reikia kuo daugiau kalbėti su jaunąja karta ir 

teigiamus žmonių poelgius, tokius kaip Ch. Sugiharos, rodyti kaip pavyzdį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Tarptautinis seminaras mokytojams „Kaip dėstyti 

mokiniams Holokausto temą?“ 

 Birželio 11 dieną Vilniuje įvyko vienos dienos seminaras mokytojams apie 

Holokausto temos pateikimą mokiniams Lietuvoje ir Floridos valstijoje JAV. 

Seminare dalyvavo 3 mokytojai iš Amerikos ir 2 atstovai iš Floridos Švietimo 

apie Holokaustą ir žmogaus teisių pažeidimus centro, Tarptautinės komisijos 

sekretoriato atstovai bei 13 mokytojų iš Lietuvoje veikiančių Tolerancijos 

ugdymo centrų.  

  Seminaro metu dalyviai vieni kitiems pristatė savo patirtį, organizuojamas 

veiklas savo mokyklose. Buvo aptarti panašumai ir skirtumai, su kuriais 

susiduria Lietuvos ir Amerikos mokytojai dėstant apie žmogaus teisių 

pažeidimus ir aiškinant Holokausto temą. Nors visų mokytojų patirtys ir 

organizuoti projektai skirtingi, bet seminaro dalyviai bendrai nutarė, jog daug 

dalykų yra universalių.  

  Seminaras suorganizuotas Floridos Švietimo apie Holokaustą ir žmogaus 

teisių pažeidimus centro ir Tarptautinės komisijos sekretoriato iniciatyva.  

  

 

 
 



Paruošiamasis seminaras mokytojams ir švietimo darbuo-

tojams, vykstantiems liepos mėnesį į stažuotę Yad Vashem 
 

 Birželio 18 dieną Vilniuje vyko Tarptautinės komisijos sekretoriato iniciaty-

va seminaras mokytojams ir švietimo darbuotojams, kurie šiais metais, lie-

pos 12–22 dienomis, vyks į stažuotę Yad Vashem – Tarptautinę studijų apie 

Holokaustą mokyklą Jeruzalėje, Izraelyje.  

 Susitikti su seminaro dalyviais atvyko ir Lina Saulėnaitė – Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės kanceliarijos Užsienio ir ES reikalų skyriaus patarėja. 

Viešnia pasidžiaugė, jog toks didelis mokytojų būrys dirba svarbia švietimo 

apie Holokaustą tema ir akcentavo, jog būtent mokytojai, daugeliu atveju, 

nulemia, kokias bendražmogiškas vertybes turi jaunimas, su kokiomis pažiū-

romis išeina į gyvenimą iš mokyklos suolo.  

 Šiais metais į stažuotę Izraelyje vykstanti švietimo darbuotojų grupė – jau 

13-toji. Seminarai Izraelyje Lietuvos mokytojams vyksta nuo 2003 metų, re-

miantis Tarptautinės komisijos sekretoriato ir Yad Vashem – Tarptautinės 

studijų apie Holokaustą mokyklos bendradarbiavimo sutartimi.  
 

 
Konferencija Prahoje sovietinės  
Čekoslovakijos istorijos pėdsakais  

 Birželio 26 dieną, Prahoje (Čekija), Totalitarinių režimų nusikaltimų tyrimų 

institute vyko tarptautinė konferencija apie 2014–2015 metais įgyvendinamą 

tarptautinį projektą, kuriuo siekiama prisiminti sovietinės Čekoslovakijos pra-

eitį.  

 Konferencijoje dalyvavo 3 Europos Sąjungos valstybių atstovai, dalyvau-

jantys šiame tarptautiniame projekte. Projektą inicijuoja Totalitarinių režimų 

nusikaltimų tyrimų institutas Čekijoje, o projekto socialiniai partneriai yra Slo-

vakija ir Lietuva. Konferencijoje Lietuvai atstovavo Tarptautinės komisijos 

švietimo programos koordinatorė Ingrida Vilkienė. Atstovė iš Lietuvos konfe-

rencijoje pristatė, kaip  projektas buvo įgyvendinamas Lietuvoje: 6 Toleranci-

jos ugdymo centrų mokytojai išbandė pamokose projekto organizatorių pa-

teiktą medžiagą – trumpus video klipus, pasakojančius apie gyvenimą Če-

koslovakijoje 6–7 dešimtmetyje. Konferencijos metu, kartu su kolegomis iš 

Čekijos ir Slovakijos, buvo aptartos įvairesnės video medžiagos panaudoji-

mo galimybės.  

 Dėkojame šiems Tolerancijos ugdymo centrų mokytojams, dalyvavusiems 

projekte: Ritai Juškevičienei (Radviliškio r. Baisogalos gimnazija), Sauliui 

Mikuckiui (Kauno Dailės gimnazija), Audronei Štirvydienei (Biržų r. Vabal-

ninko Balio Sruogos gimnazija), Romai Diktaraitei (Utenos Aukštakalnio 

progimnazija), Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei (Kalvarijos gimnazija),  

Andrejui Mišriui (Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla). 

 

komisija@lrv.lt 

 Tarptautinės komisijos sekretoriatas dėkoja šiems Tolerancijos ugdymo 

centrų mokytojams už parengtus pristatymus apie įgyvendinamas veiklas:  

Sauliui Mikuckiui (Kauno Dailės gimnazija), Daliai Uržaitei (Kauno sta-

tybininkų profesinis rengimo centras), Vilmai Račkauskienei ir Sauliui Sku-

čui (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija), Janinai Banie-

nei (Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla), Linai Kerbelytei 

(Panevėžio Rožyno progimnazija), Janinai Jonušauskaitei (Druskininkų At-

gimimo mokykla), Raimondai Sadauskienei (Vilniaus ORT Šolom Aleichem 

gimnazija), Juozui Valčiukui (Mykolo Romerio universitetas) bei Ignui Juške-

vičiui ir Mariui Pečiuliui iš Kauno IX forto muziejaus. 


