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Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo 

renginiai Tolerancijos ugdymo centruose 

 

Alytus 

Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 22 dieną 

vyks integruota istorijos – anglų kalbos pamokos. Pamokose bus susipažįstama su Alytuje 

gyvenusių žydų istorijomis ir vyks filmo „(Ne)suskaičiuoti likimai" peržiūra ir aptarimas. Sausio 22 

dieną vyks gimnazijoje renginys „Žydų vaikų istorijos“ pagal knygos „Išgelbėti bulvių maišuose“ 

istorijas. Etikos pamokose vyks filmo „Neigimas“ peržiūra ir aptarimas. Veiklas organizuoja 

mokytojos Asta Šulcienė, Ramunė Petrosian, Meilė Platūkienė.   

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre 

sausio 28 dieną vyks literatūrinė popietė-skaitymai iš „Anos Frank dienoraščio" ir susitikimas su 

Natalija Balinskiene - Pasaulio tautų teisuolės O. Matulevičienės dukra. Renginį organizuoja 

mokytoja Aušra Maižiešienė. 

Alytaus ,,Sakalėlio" pradinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centre sausio 28 dieną vyks 

netradicinė pamoka, skirta  tarptautinei Holokaustų aukų atminimo dienai paminėti. Vyks filmo 

,,Tai todėl, kad mes žydai..." peržiūra ir aptarimas, bus parodyta meninė kompozicija ,,Prisiminimai" 

(apie Dzūkijos žydus). Veiklas organizuoja Vilma Žilionienė. 

Alytaus Putinų gimnazijoje sausio 21 - 24 dienomis, etikos pamokose vyks filmo „Neigimas“ 

peržiūra ir aptarimas. Temines pamokas organizuoja mokytoja Meilė Platūkienė.  

Gargždai 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 25 dieną  vyks renginys, 

kurio metu bus filmo „19 876 žingsniai Auštvice/ Birkenau“ pristatymas. Renginį organizuoja etikos 

mokytoja Ilma Agajan ir istorijos mokytoja Ingrida Jančauskienė.  

Kaunas  

Kauno Dailės gimnazijoje vyks filmo „Sąsiuvinis iš sudeginto geto“ peržiūra ir aptarimas bei 

dokumentinio filmo „Aušvicas – nacių planas“ pristatymas. Mokiniai kurs plakatus, skirtus šios 

datos paminėjimui. Veiklas organizuoja mokytojai: Saulius Mikuckis ir Marina Nenachova.  

Kauno LSMU gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro mokiniai ir mokytojai, minėdami 

Holokausto aukų atminimo dieną, sausio 26 dieną vyks į Kauno dramos teatrą stebėti spektaklį 

„Getas''. 

VšĮ Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje Kaune vyks filmo „Dėdė Chatzkelis“ peržiūra ir aptarimas. 
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Kėdainiai 

Kėdainių Krašto muziejaus Daugiakultūriame centre sausio 25 dieną vyks renginys, skirtas 

paminėti tarptautinę Holokausto aukų dieną  atminimo dieną. Dalyvaus Kėdainių miesto mokyklų 

mokiniai ir mokytojai. Renginį veda Audronė Pečiulytė.  

Kėdainių Atžalyno gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras organizuoja temines pamokas 

istorijos, etikos ir anglų kalbos pamokose tema „Holokaustas pasaulyje, Lietuvoje, Kėdainiuose''. 

Vyks filmo  „Šindlerio sąrašas“ ir video medžiagos  ''Echoing Voices''  peržiūros, aptarimai, 

diskusijos.  

Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre vyks filmo „Aušvicas. Specialioji 

komanda" peržiūra ir aptarimas. Bus organizuojamos istorijos, dailės ir technologijų pamokos 

tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. Veiklas organizuoja mokytojos Gintarė 

Boreišienė, Audronė Pečiulytė ir Ledina Marozienė.  

Klaipėda 

Klaipėdos Gedminų progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras sausio 25 dieną organizuoja 

mokiniams teminę pamoką - diskusiją "Žmogaus teisių pažeidimai Antrojo pasaulinio karo metu". 

Kretinga 

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijoje sausio 22 dieną vyks  gimnazistams pilietinio ugdymo 

pamokos tema: „Tarptautinę Holokausto dieną minint: žydų tragedija Antrojo pasaulinio karo 

metais".  

Kretingos rajone, Darbėnuose, Darbėnų gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė 

Edita Gliožerienė kartu su  Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

Darbėnų filialu organizuoja parodą  „Darbėnų miestelio  žydų bendruomenė“. Parodoje bus 

pristatomas miestelio žydų gyvenimas iki antrojo pasaulinio karo, Darbėnų žydų gelbėtojai bei  536 

žydų, nužudytų 1941m. birželio- rugpjūčio mėnesiais, pavardžių sąrašas.  

Mažeikiai 

Mažeikių Gabijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 25 dieną mokinys Dominykas 

Rudokas skaitys gimnazistams pranešimą „Holokaustas Lietuvoje“. Etikos pamokose vyks filmo 

„Nuogas tarp vilkų“ peržiūra ir aptarimas. Veiklas organizuoja mokytoja Regina Dirginčienė.  

Panevėžys 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje sausio 24 dieną bus vedamos teminės 

pamokos, skirtos  tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. Pamokas ves mokytoja 

Erika Leiputė-Stundžienė. 

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro Tolerancijos ugdymo centre 

sausio 23 dieną vyks renginys, kuriame mokiniai pristatys meninę kompoziciją „Vaikystės 

prisiminimai", pagal A. Reizen, Šolom Aleichem, I.L. Perec literatūrinius tekstus. Renginį 

organizuoja bibliotekos vedėja Jolita Rutkauskaitė ir mokytoja Kristina Stukonienė. 
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Panevėžio ,,Vyturio" progimnazijoje sausio 21 - 25 dienomis vyks integruotos etikos pamokos 5-

8 klasių mokiniams.  

Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras sausio 22 – 25 dienomis 

įgyvendina projektą „Žymūs pasaulyje žydų tautybės žmonės“. Mokiniai rinks informaciją ir ruoš 

pranešimus, kuriuos vėliau pristatys. Už projekto įgyvendinimą atsakinga pavaduotoja ugdymui 

Irena Gasiūnienė.  

Palanga 

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centre, sausio 22 - 23 

dienomis, visoms klasėms bus vedamos pamokos „Tarptautinę Holokausto dieną minint: kelias iš 

mirties į laisvę". Pamokas ves Ramunė Grikštaitė, Daiva Latožienė ir Loreta Stonienė.  

Palangos senosios gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 25 dieną vyks  mokinių 

meninio foto - kino darbo, paruošto pagal Grigorijaus Kanovičiaus ištrauką iš apsakymo „Debesis, 

vardu Lietuva", pristatymas. Veiklas organizuoja teatro mokytoja Rimtautė Radzevičienė. 

Prienai 

Prienų r. Jiezno gimnazijoje sausio 18 – 25 dienomis vyks savaitės renginiai, skirti tarptautinei 

Holokausto aukų atminimo dienai paminėti. Vyks knygų: Primo Levi „Jei tai žmogus“ ir Balio 

Sruogos „Dievų miškas“ skaitymai ir aptarimai. Bus atidaryta paroda, remiantis Yad Vashem 

institucijos mokomąja medžiaga. Vyks integruota chemijos, istorijos, etikos ir menų atvira pamoka 

„Rūšiavimas". Savaitės renginius organizuos mokytojos Joalita Jurkevičienė Jolita Stačiokaitė. 

Radviliškis 

Radviliškio Vaižganto progimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 14, 21 dienomis vyks 

integruotos etikos – anglų kalbos pamokos pagal trylikamečio žydų berniuko Abraham Koplowicz 

istoriją, remiantis jo sukurtu eilėraščiu „Marzenie“. Integruotas pamokas organizuoja mokytojos 

vaida Apšegienė ir Aušra Krasuckienė.  

Utena 

Utenos Krašuonos progimnazijoje vyks filmų Holokausto tema peržiūros ir aptarimas bei 

istorijos pamoka, kurioje bus analizuojami tekstai iš knygos „Aš norėjau skristi tarytum drugelis“. 

Veiklas organizuoja mokytoja Dalia Dindienė.  

Varėna 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 28 dieną vyks konferencija 

„Stovintys greta“. Vyks filmo „Who will write our history“ peržiūra ir aptarimas.  

Vilnius 

Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra" sausio 26 dieną vyks tradicinio projekto „Skambantis 

Holokausto aukų atminimas" pristatymas ir vakaras - koncertas „Gitel". Dalyvaus smuikininkas 

Boris Traubas, Projektą įgyvendina mokytojas Rolandas Aidukas. Daugiau informacijos apie 

projektą: http://lyra.365.lt/programos2/Holokausto-atminimas/index.htm  

http://lyra.365.lt/programos2/Holokausto-atminimas/index.htm
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Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje vyks filmų peržiūros Holokausto tema ir filmų aptarimai. 

Organizuoja mokytoja Zita Jackūnienė. 

Vilniaus A. Vienuolio progimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 28 – 31 dienomis 

mokiniai skaitys pranešimus Holokausto tema, pieš plakatus su užrašu  „We remember/mes 

prisimename“, vyks diskusijos. Organizuoja mokytojas Antanas Meištas. 

Vilniaus „Ryto“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centre sausio 23 dieną vyks vokiečių 

kalbos pamoka „Neišmokta istorija yra linkusi kartotis“, skirta tarptautinei Holokausto aukų 

atminimo dienai paminėti. Pamoką organizuoja mokytoja Birutė Basalangovičienė. Anglų kalbos 

pamokas, skirtas šiai datai paminėti ves mokytojos Aurelija Karsokienė, Rasa Sutkienė, Ayyildiz 

Tahsin. Istorijos pamokas „Mes prisimename“ ves mokytoja Vilma Riabovienė.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 


