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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA HOLOKAUSTO TEMA  
ŠVIETIMO DARBUOTOJAMS IŠ 10-IES PASAULIO VALSTYBIŲ 

Rugsė jo 26-tą – spalio 2-ą diėnomis Vas ingtono Holokausto muziėjujė vyko tarptautinė  konfėrėncija  
apiė Holokaustą ir kitus gėnocidus. Š iojė konfėrėncijojė dalyvavo 33 dalyviai is  10 pasaulio valstybių: 
Č ilė s, Indijos, Mėksikos, Maroko, Namibijos, Ruandos, Piėtų Korė jos, Turkijos, Vėngrijos ir Liėtuvos.  
Konfėrėncija buvo skirta mokytojams, dė stytojams, s viėtimo darbuotojams. Š io tarptautinio rėnginio  
tikslas buvo sukviėsti tuos z monės, kurių darbas ir vėiklos susiję su Holokaustu ir kitais gėnocidais.  
Intėnsyvios darbo savaitė s mėtu dalyviai turė jo galimybę susipaz inti su Vas ingtono Holokausto  
muziėjaus ėkspozicija, is girsti įdomius lėktorius, susitikti su Holokausto liudininkė is  Vėngrijos, is girsti  
vėrtingų muziėjaus darbuotojų patarimų – kaip naudoti muziėjaus mėdz iagą dė stant apiė Holokaustą ir 
kitus gėnocidus. Konfėrėncijos organizatoriai pasistėngė , kad dalyviai turė tų galimybę pabėndrauti  
viėni su kitais, pasidalinti savo patirtimi, dalyvauti mėtodiniuosė uz siė mimuosė, kuriuosė, dirbant  
grupė sė, atsisklėisdavo kitokia turima patirtis, atsirasdavo naujas suvokimas ir įz valgos. Tarptautinė s 
konfėrėncijos organizatoriai siėkė , kad rėnginio dalyviai nė tik pabėndrautų viėni su kitais, bėt ir  
sukurtų vizijas projėktams, kuriė bus įgyvėndinami visosė dės imt valstybių pėr atėinanc ius 2016 mėtus. 
Š į didz iulį tarptautinį rėnginį organizavo Vas ingtono Holokausto muziėjus kartu su UNEŠČO  
organizacija.  
Liėtuvai atstovavo komanda: Roma Diktaraitė , Utėnos Auks takalnio progimnazijos istorijos mokytoja ir 
Tolėrancijos ugdymo cėntro koordinatorė , Rita Jus kėvic iėnė , Radvilis kio r. Baisogalos gimnazijos  
dirėktorė  ir anglų kalbos mokytoja, Ž ilvinas Biėliauskas, Vilniaus viės osios z ydų bibliotėkos vėdė jas bėi 
Ingrida Vilkiėnė , Tarptautinė s komisijos s viėtimo programų koordinatorė .  

2016 METŲ KOVO 17–19 D. VILNIUJE VYKS 
TARPTAUTINĖS KOMISIJOS POSĖDIS  

Tarptautinė s komisijos pirmininkas Emanuėlis  
Žingėris po konsultacijų su pakomisių pirmininkais  
prof. Šauliumi Šuz iėdė liu ir dr. Arvydu Anus ausku bėi 
kitais Komisijos nariais nusprėndė  sus aukti Komisijos 
ir abiėjų pakomisių posė dz ius 2016 m. kovo 17–19 d.  
Vilniujė.  Komisijos sėkrėtoriato vadovui R. Rac inskui ir 
Šėkrėtoriato darbuotojams pavėsta pasiru pinti  
posė dz io organizavimu. 
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Špalio 1 d. Valstybinio Vilniaus Gaono z ydų muziėjaus Tolėrancijos cėntrė vyko sėminaras mokytojams 
„Holokausto tyrimų Europojė pristatymas. Faktai is  Liėtuvos“. Šėminarė dalyvavo mokytojai ir s viėtimo 
darbuotojai is  Tolėrancijos ugdymo cėntrų, vėikianc ių Vilniujė ir Kaunė. Šėminarą organizavo Valstybi-
nis Vilniaus Gaono z ydų muziėjus, Yahad – In Unum organizacija (Prancu zija),  ir Tarptautinė s komisijos 
nacių ir soviėtinio okupacinių rėz imų nusikaltimams Liėtuvojė įvėrtinti sėkrėtoriatas.  

SEMINARAS MOKYTOJAMS  
„HOLOKAUSTO TYRIMŲ EUROPOJE PRISTATYMAS. FAKTAI IŠ LIETUVOS“ 

TRĖMIMŲ OPERACIJOS „RUDUO“ MINĖJIMAS 

Špalio 2 d. Vilniujė, priė Gėnocido aukoms skirto  
paminklo Aukų gatvė jė, vyko 1951 m. spalio 2 d. trė mimų 
opėracijos „Ruduo“ paminė jimas. Tai tradicinis,  
kasmėt vykstantis rėnginys visuomėnėi. Rėnginį organi-
zavo Politinių kalinių ir trėmtinių sąjungos Vilniaus  
skyrius kartu su Liėtuvos gyvėntojų gėnocido ir  
rėzistėncijos tyrimų cėntru bėi Tarptautinė s komisijos 
nacių ir soviėtinio okupacinių rėz imų nusikaltimams  
Liėtuvojė įvėrtinti sėkrėtoriatu. 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ VEIKLA 

Naujas Tolerancijos ugdymo centras įkurtas Kaunė. Špalio mėnėsį buvo pasirašyta bėndradar-
biavimo sutartis tarp Tarptautinė s komisijos sėkrėtoriato ir Kauno „Santaros“ gimnazijos. Tai jau 
108-as Liėtuvojė vėikiantis Tolėrancijos ugdymo cėntras! 

JONUČIŲ GIMNAZIJOS TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO ATSTOVAI LANKĖSI AUŠVICE 

Špalio mė nėsį Kauno r. Garliavos Jonuc ių gimnazijos  
Tolėrancijos ugdymo cėntro gimnazistai  vyko į  
Lėnkiją, Osvėncimo miėstą. Pėr kėlėtą diėnų  
mokiniai ir mokytojai prisiliėtė  priė z iaurios ir  
nėgailėstingos Aus vico koncėntracijos stovyklos  
istorijos, is girdo daug pasakojimų apiė skirtingus  
kalinius, kurių likimas, pakliuvus į Aus vicą, tapo  
viėnodai baisus.  
 
 
 

Kėlios mokinių mintys po is vykos į Lėnkiją: 

 

„Škaudz iausia matyti vaikis kus batukus, z aislus. Labai gaila z monių, kuriė z uvo bė jokios priėz astiės.“ 
 
 

„Tik po s ios kėlionė s is  tiėsų suvokiau, kas buvo Holokaustas ir  kiėk z monių nukėntė jo. Iki s iol man tai 
buvo tik z odis, na, dar kėli s imtai Garliavos z ydų, gulinc ių Pajiėsyjė. Bėt tai pasaulinė  tragėdija.“ 
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KALVARIJOS GIMNAZIJA 

Špalio 9 diėną Vilniujė lankė si Kalvarijos gimnazijos Tolėrancijos ugdy-
mo cėntro atstovai. Mokiniai ir mokytojai, naudodamiėsi lėidiniu 
„Istorija gėto liudininkė s akimis“, susipaz ino su Vilniaus gėto tėritorija 
bėi Fanios Brancovskajos gyvėnimo ir is gyvėnimo istorija.  

„Š iurpu, kai pagalvoji, kiėk nėkaltų z monių z uvo.“ 
 

„Turbu t po kėlionė s parsivėz u daugiau klausimų, nėi atsakymų.  
Manau, kad tėks giliau pasidomė ti s io laikotarpio istorija.“ 
 

„Šupratau, koks niėkingas ir koks kilnus gali bu ti z mogus. Nuo  
visis ko nuz mogė jimo iki pasiaukojimo bėt kokiomis sąlygomis. Ir 
koks bėjė gis z mogus, kai pradėda vėikti naikinimo sistėma, kuriojė  
atsakomybė  pasidalinta, kai galima pasitėisinti: as  tik... tik liėpiau 
nusirėngti, tik atskyriau motinas nuo vaikų... tik atidariau zyclon 
skardinę.“ 
 
 

Is vyką į Aus vico mėmorialinį muziėjų organizavo Tolėrancijos  
ugdymo cėntro koordinatorė  Rasa Krulikauskiėnė  kartu su  
aktyviais gimnazijos vadovais ir mokytojais.  
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Špalio 16 diėną Druskininkų „Atgimimo“ mokyklojė vyko tradicinis tarptautinis 7-asis Dzu kijos  
partizanų dainų fėstivalis ,,Laisvė s kėlias“. Rėnginyjė dalyvavo mokinių kolėktyvai is  Liėtuvos, Latvijos 
ir Lėnkijos. Dalyviai, dainuodami partizanų dainas, prisiminė  dramatis ką Liėtuvos laisvė s kėlią, įamz intą 
dainosė. 
Rėnginį organizavo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Tolėrancijos ugdymo cėntras kartu su  
Druskininkų trėmtiės ir rėzistėncijos muziėjumi.  

DRUSKININKŲ „ATGIMIMO“ MOKYKLA 

Špalio 16 diėną Rasėinių r. Ariogalos gimnazija organizavo rėnginį, skirtą pristatyti paz intinio tako 
mars rutą apiė partizaninį karą. Rėnginio mėtu buvo galima susipaz inti su gimnazijos bėndruomėnė s 
atstatytu partizanų bunkėriu, buvo pristatytos idė jos – kaip vėsti istorijos, piliėtis kumo pamokas  
autėntis kojė aplinkojė.  
Rėnginį organizavo Ariogalos gimnazijos Tolėrancijos ugdymo cėntras.  

RASEINIŲ R. ARIOGALOS GIMNAZIJA 
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komisija@lrv.lt 

Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 

Tarptautinė komisija  

nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

Špalio 23 diėną Panėvė z io „Šaulė tėkio“ progimnazijos bėndruomėnė  s vėntė  mokyklos 40-mėc io  
jubiliėjų. Mokyklos dirėktorius Algirdas Gėdėikis pasidz iaugė  gėra atmosfėra mokyklojė, pakankamu 
mokinių skaic iumi. Šavo svėikinimo kalbojė dirėktorius s iltai apibu dino savo kolėktyvą: „Mano partija 
yra mokykla, o mano partijos nariai – mokiniai ir mokytojai.“  
Jau kėlėtą mėtų Panėvė z io „Šaulė tėkio“ progimnazijojė vėikia Tolėrancijos ugdymo cėntras, aktyviai  
dalyvaujantis Tarptautinė s komisijos įgyvėndinamojė programojė „Š viėtimas apiė totalitarinių rėz imų 
nusikaltimus, nusikaltimų z mogis kumui prėvėncijos ir tolėrancijos ugdymas“.  

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA 

Špalio 23 diėną Panėvė z io „Vyturio“ progimnazija s vėntė  35-ėrių mėtų jubiliėjų. Pasak mokyklos  
dirėktorė s Vitalijos Dziuric iėnė s, „mokykla nė vėltui pavadinta vyturio vardu, nės mokiniai kaip  
pauks c iai is skrėnda, bėt s vėnc iant jubiliėjų – sugrįz ta į namus.“  
Š iojė mokyklojė Tolėrancijos ugdymo cėntras įsiku rė  bėnė anksc iausiai – priės  11 mėtų.  

PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJA 


