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Nacionalinėje konferencijoje pasakotos dramatiškos Lietuvos žydų vaikų istorijos 

2019 m. sausio 25 dieną Ariogalos Kultūros 

centre vyko meninė konferencija „Žydų vaikų 

istorijos“. Šis renginys jau tapęs tradiciniu, nes 

vyksta kasmet, minint tarptautinę Holokausto aukų 

atminimo dieną. 

Konferencijoje dalyvavo gausus būrys 

mokytojų su mokiniais iš 25 Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų, kuriose veikia Tolerancijos 

ugdymo centrai.  

Mokiniai, meninės išraiškos priemonėmis, pasakojo 

Lietuvoje gyvenusių žydų vaikų, paauglių istorijas. 

Pristatymams siužetus mokytojai parinko iš Holokausto 

liudininkų atsiminimų – Icchoko Rudaševskio dienoraščio, 

Trudi Birger ir Stanislovo Rubinovo prisiminimų, knygos apie 

Kauno geto vaikus „Išgelbėti bulvių maišuose“, iš rašytojo 

Grigorijaus Kanovičiaus kūrybos ir kitų šaltinių. Renginio 

svečiai ir dalyviai susipažino su keliaujančia per Lietuvą 

litvako Simono Karczmaro, kilusio iš Dieveniškių, paroda 

„Paminklas Dieveniškėms”. Visi konferencijos svečiai ir 

dalyviai prisijungė prie pasaulinės iniciatyvos #We 

Remember. Konferencijoje dalyvavo visų didžiausių žydų 

bendruomenių atstovai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių.  

Konferenciją organizavo Tarptautinė komisija nacių ir 

sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru. 

https://www.komisija.lt/nacionalineje-konferencijoje-buvo-pasakotos-dramatiskos-lietuvos-zydu-vaiku-istorijos/
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Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo renginiai Tolerancijos 

ugdymo centruose 

Daugelyje Tolerancijos ugdymo centrų ir partnerinėse institucijose vyko teminės 

pamokos, filmų peržiūros ir aptarimai skirti tarptautinės Holokausto aukų dienos 

paminėjimui. 

Numatytos veiklos ir renginiai mokyklose vyko sausio 18–28 dienomis. Tolerancijos 

ugdymo centrų bendruomenės prisijungė prie pasaulinės iniciatyvos #We Remember. 

Paminėjimai Lietuvoje organizuoti: Alytuje, Gargžduose, Kaune, Kėdainiuose, 

Klaipėdoje, Kretingoje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Palangoje, Prienuose, Radviliškyje, 

Utenoje, Varėnoje, Vilniuje. 

Deimantės Petkevičiūtės plakatas, 

Kauno dailės gimnazija 

 

Patricijos Pugžlytės plakatas, 

Kauno dailės gimnazija 

 

Deimenos Rastenytės plakatas, 

Kauno dailės gimnazija 

 

Marijos Kleizaitės plakatas, Kauno dailės gimnazija 

 

Skuodo Bartuvos gimnazija 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazija 

https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centruose-ir-partnerinese-institucijose-vyko-renginiai-skirti-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centruose-ir-partnerinese-institucijose-vyko-renginiai-skirti-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
https://www.komisija.lt/kauno-dailes-gimnazijos-mokiniai-sukure-plakatus-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
https://www.komisija.lt/kauno-dailes-gimnazijos-mokiniai-sukure-plakatus-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
https://www.komisija.lt/kauno-dailes-gimnazijos-mokiniai-sukure-plakatus-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
https://www.komisija.lt/kauno-dailes-gimnazijos-mokiniai-sukure-plakatus-tarptautinei-holokausto-auku-atminimo-dienai-prisiminti/
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Įkurti du Tolerancijos ugdymo centrai Kaune ir Ventoje 

Tolerancijos ugdymo centrai įkurti Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje ir Akmenės 

rajono Ventos gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TUC įsteigimo sutarties pasirašymas su Kauno K. Griniaus progimnazijos direktoriumi 

 
komisija@lrv.lt 

Gedimino pr. 11, Vilnius 

Tel. 8 706 63818 

www.komisija.lt 
  

 

Daugiau informacijos: www.komisija.lt 

http://www.komisija.lt/
www.komisija.lt

