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NAUJIENLAIŠKIS 
 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas  

1285 įvairios švietimo ir kitos Lietuvos institucijos prisijungė prie 
Tarptautinės komisijos inicijuotos pilietinės iniciatyvos „Atmintis 
gyva, nes liudija“. Sausio 13-osios rytą 8 valandą institucijų languose 
sužibo žvakelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, 
atmintį ir vienybę, primenančios Lietuvos piliečių pastangas apginti 
atkurtos valstybės nepriklausomybę. 
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Alytaus r. sav. Krokialaukio Tomo Noraus- 

Naruševičiaus gimnazijos skyrius-

daugiafunkcis centras 

 

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija 

Kelmės J. Graičiūno gimnazija 

Klaipėdos „Medeinės“ mokykla 

Renginys apie Sausio 13-osios įvykius Vilniaus  

Sausio 13-osios mokykloje 

Sausio 12-ąją Vilniaus Sausio 13-osios mokykla sukvietė svečius į renginį, 

skirtą prisiminti 1991 metų sausio 13-osios įvykius ir kartu pasidžiaugti 

iškovota laisve. Pasak ugdymo įstaigos vadovės Birutės Rudzinskienės, 

ši mokykla ypatinga tuo, kad prieš 25-erius metus, per Sausio įvykius, 

prarado 5 savo bendruomenės narius. Mokyklos direktorė ne tik 

prisiminė skaudžius įvykius, bet ir akcentavo laisvės, kaip vienos iš 

pagrindinių bendražmogiškų vertybių, privalumus.  

Renginyje mokiniai originaliai pristatė meninę kompoziciją pagal  

J. Biliūno apsakymą „Laimės žiburys“, kurioje paraleliai buvo 

pasakojama autoriaus legenda ir primenami 1991-ųjų metų Sausio 

įvykiai. 

Renginyje skambėjo dviejų senjorų chorų dainos, paliudydamos, kad 

šioje mokykloje vyksta kartų bendravimas ir bendradarbiavimas.  

Sausio 13-osios mokyklos renginyje svečiavosi Tarptautinės komisijos 

sekretoriato atstovė bei gausus būrys svečių iš Vilniaus miesto 

savivaldybės, Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Vilniaus miesto 

institucijų. 
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Tarptautinis seminaras mokytojams Vilniuje Tarptautinės 

Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo išvakarėse 

                   
Sausio 20–22 dienomis Vilniuje, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 

muziejaus Tolerancijos centre vyko seminaras Lietuvos mokytojams, 

besidomintiems Holokausto tema ir savo pamokose daugiau dėmesio 

skiriantiems šios temos pateikimui mokiniams. Seminare dalyvavo 44 

mokytojai iš visos Lietuvos, daugiausia  iš Tolerancijos ugdymo centrų. 

Seminaras „Holokaustas, kolaboravimas ir masinės žudynės Lietuvoje“ 

vyko lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis, jame dalyvavo gausus būrys 

lektorių iš Lietuvos bei užsienio valstybių (Prancūzijos, Švedijos, JAV). 

Seminaro pradžioje kalbėjo Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Philippe 

Jeantaud, Prancūzijos organizacijos Memorial de la Shoah atstovas 

Bruno Boyer, VVGŽM direktorius Markas Zingeris, Užsienio reikalų 

ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius, 

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Rimantas Jokimaitis. Ronaldas 

Račinskas, Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius, į seminaro 

dalyvius kreipėsi žodžiais: „Dabartiniai mokytojai atsakingi už tai, kokias 

istorines žinias gaus jaunoji karta, kokį istorinį supratimą turės šių dienų 

mokiniai.“ 
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Lietuvos technikos biblioteka 

Palangos Vlado Jurgučio 

pagrindinė mokykla 

Kaišiadorių Vaclovo Giržado 

progimnazija 

Raseinių r. Paupio mokykla-

daugiafunkcis centras 

Intensyvios trijų dienų programos 

metu mokytojams buvo skaitomos 

paskaitos, skatinusios kelti klausimus 

ir ieškoti atsakymų; vyko teminės 

ekskursijos žydų muziejaus 

ekspozicijose. 

Seminarą organizavo Memorial de la 

Shoah (Prancūzija) kartu su 

Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų 

muziejumi bei Tarptautine komisija 

nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. 
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Ištiesta pagalbos ranka yra maži stebuklai 

Apie ištiestą pagalbos ranką gelbstint žydus Holokausto metu Lietuvoje, patirtus mažus ir didelius stebuklus, kai 

pavykdavo išgelbėti žmogaus gyvybę, sausio 27-ąją – Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną – kalbėjo mokiniai 

Ariogalos gimnazijoje, mokiniams ir mokytojams skirtoje konferencijoje tema „Kito žmogaus gelbėjimas – aukščiausia 

žmogiškumo vertybė.“ Renginyje Ariogalos gimnazijoje dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių iš 26 institucijų ir gausus svečių 

būrys: Izraelio Valstybės ambasadorius Lietuvoje Amir Maimon, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems 

pavedimams Dainius Junevičius, Raseinių rajono meras Algirdas Gricius, Kauno žydų bendruomenės atstovai su 

bendruomenės pirmininku Žaku Gercu, Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman ir dar daug svečių 

iš Raseinių rajono savivaldybės švietimo skyriaus, Kauno IX forto muziejaus, Kauno Sugiharos namų-muziejaus bei kitų 

institucijų.  

Renginio pradžioje kalbėjęs Izraelio ambasadorius pasidžiaugė galimybe aplankyti Ariogalos miestelį bei supažindino 

susirinkusius su Ariogalos žydų istorija iki Antrojo pasaulinio karo. Raseinių rajono meras Algirdas Gricius prisiminė savo 

šeimos istoriją, močiutės pasakojimus apie gyvenusius kaimynus žydus ir palinkėjo mokiniams atidžiau žiūrėti į savo 

istoriją ir niekados nepakelti rankos prieš kitą žmogų. 

Visą dieną vykusioje konferencijoje mokiniai pristatė savo veiklas, spektaklius, menines inscenizacijas, skaitė pranešimus 

apie Lietuvoje gelbėtus žydus, apie gelbėtojų šeimas ir jų likimus. Daugelis konferencijos dalyvių pristatymų atspindėjo tų 

vietovių istorijas, iš kurių jie atvyko. Daug apmąstymams skirtų minčių nuskambėjo Tarptautinei Holokausto aukų 

atminimo dienai skirtoje konferencijoje. Nors visi dvidešimt vienos mokyklos dalyvių pristatymai buvo skirtingi, jie 

gvildeno vieną bendrą temą – kito žmogaus gelbėjimas, kuris ne visada buvo sėkmingas tiek gelbėtojui, tiek tam, kurį 

buvo siekiama išgelbėti. 

Baigiantis konferencijai Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas pasidžiaugė, kad Lietuvoje veikia 

Tolerancijos ugdymo centrų tinklas, kuris jungia ne tik aktyvius mokytojus, bet ir mokinius, kurie dalyvauja tokiuose 

projektuose, siekia žinoti, suprasti  savo šalies istoriją.  

Sausio 27-ąją vykusi nacionalinė konferencija tapo tradicine ir Lietuvoje organizuojama jau šeštą kartą. Ariogalos 

gimnazijoje vykusią konferenciją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.  

 

Naujienos iš Tolerancijos ugdymo centrų 

Įkurti 3 nauji Tolerancijos ugdymo centrai: 

                           Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijoje                Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje 

Marijampolės jaunimo mokykloje 
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Atvira pamoka Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje 

2016 m. sausio 21 d. Kupiškio Povilo Matulionio 

progimnazijoje lankėsi Izraelio ambasados 

Lietuvoje viešųjų ryšių specialistė Liana 

Jagniatinskytė, kuri susitiko su 7–8 klasių mokiniais. 

Ambasados atstovė mokinius supažindino su 

įdomia ir turtinga žydų valstybės kūrimosi istorija, 

jos kultūra ir šiuolaikiniais mokslo pasiekimais. 

Vaikai nustebo palyginę Lietuvos ir Izraelio 

valstybių plotus ir gyventojų skaičius – Lietuva savo 

teritorija beveik tris kartus didesnė nei Izraelis, o 

gyventojų Lietuvoje žymiai mažiau. Sužinota, kad 

hebrajų kalbą, kuria dabar kalbama Izraelyje, 

atgaivino iš Lietuvos kilęs žydas Eliezeris  

Ben-Jehuda. 

Izraelio ambasados Lietuvoje atstovė gimnazijos mokiniams linkėjo aktyviai uždavinėti klausimus: „Kuo vaikas 

daugiau klausinėja, tuo daugiau jis gauna atsakymų, tuo labiau jis mąsto, atranda, ką nors naujo“. 

 

Projekto „Kas buvo Čijunė Sugihara?“ pristatymas Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje 

Sausio 28 d. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykloje vyko kelis mėnesius trukusio projekto „Kas buvo Č. 

Sugihara?“ baigiamasis renginys. Projektas apie Japonijos diplomatą Č. Sugiharą buvo vykdomas ne tik šios 

mokyklos bendruomenėje. 

Karaliaus Mindaugo mokykla šiame projekte pakvietė sudalyvauti ir kitas Vilniaus švietimo įstaigas, paskatinant 

įvairaus amžiaus mokinius piešti piešinius, daryti fotografijas, susijusias su Č. Sugiharos vardu Vilniaus mieste. Į 

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos pasiūlytas veiklas įsitraukė „Ryto“ progimnazija, Vasilijaus Kačialovo 

gimnazija, Karoliniškių gimnazija, Šolomo Aleichemo ORT gimnazija bei Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla.  

Mokyklos direktorė Ramutė Piliauskaitė savo 

kalboje prisiminė ne tik Japonijos diplomato 

poelgį, padėjusį išgelbėti žmones, bet ir 

sausio 27 d. minėtą Tarptautinę Holokausto 

aukų atminimo dieną, kuomet prisimenami 

Aušvice ir kitose Europos vietose nužudyti 

žydai.  

Renginyje svečiavosi Japonijos ambasadorius 

Toyoei Shigeeda kartu su ambasados 

darbuotoja Keiko Nakata, Tarptautinės 

komisijos švietimo programų koordinatorė 

Ingrida Vilkienė, gausus būrys mokytojų ir 

mokinių iš šį projektą įgyvendinusių Vilniaus 

mokyklų.  

 
komisija@lrv.lt 

Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 


