
Holokausto aukų atminimo dienos paminėjimo renginiai TUC  
 

Sausio 25–31 d. Tolerancijos ugdymo centruose – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vyks 

renginiai, skirti prisiminti Holokausto aukas ir paminėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo 

dieną – sausio 27-ąją.  

 

Vilniuje 
Vilniaus „Saulėtekio“ mokykloje-daugiafunkciame centre sausio 30 d. 10 val. vyks renginys 

„Mes atsimename“. Renginio organizatoriai: „Saulėtekio“ mokykla – daugiafunkcis centras kartu 

su Tarptautine komisija. 

 

Vilniaus Žirmūnų gimnazijoje etikos pamokose bus minima su Holokausto aukoms atminti 

diena. Vyks filmų peržiūros, aptarimai, diskusijos peržiūrėtų filmų temomis. 

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje istorijos pamokų metu vyks pokalbiai ir diskusijos 

Holokausto tema, mokiniai kurs plakatus su užrašu „We Remember“. Mokyklos bendruomenė 

prisijungs prie pasaulinės akcijos „We Remember“ kartu pagerbdama nužudytų aukų atminimą.  

 

Kaune 
Kauno Dailės gimnazijoje sausio 27 d. vyks akcija „Mes prisimename“. Tą pačią dieną, Kauno 

Dailės gimnazijos bendruomenė kartu su socialiniu partneriu  - Kauno m. M. Petrausko muzikos 

mokykla, atliks literatūrinę muzikinę kompoziciją „Menas Holokausto metu“.  

Gimnazijos pradinių klasių mokytojos, lietuvių kalbos pamokų metu, mokiniams pristatys 

metodinę medžiagą  - išgyvenusios Holokaustą mergaitės ir jos lėlės istoriją. (Medžiaga iš Yad 

Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos). 

Nuo sausio 25 d. Kauno miesto Girstučio bibliotekoje veiks gimnazijos moksleivių grafikos 

darbų paroda „Mes prisimename“. Parodos rengėjai kviečia apsilankyti! 

 

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija apsilankys Garliavos žydų žudynių vietoje – Pajiesyje 

ir uždegs atminimo žvakutes. Vyks istorijos pamokos Holokausto tema. 

 

Alytaus r. 
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijoje vyks istorijos pamokos Holokausto tema.  

 

Kėdainiuose 
Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje sausio 27 d. vyks renginys, skirtas Tarptautinei Holokausto aukų 

atminimo dienai ir Čijunės Sugiharos metams paminėti. Vyks filmo apie „Sugiharos vizas“ peržiūra 

ir aptarimas. Prie buvusios Šėtos miestelio žydų sinagogos vyks atminimo akcija „WE REMEMBER 

- MES PRISIMENAME“. 

 

Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje sausio 24 d. vyks Holokausto 

aukų atminimo dienai skirta popietė „Pasaulis, kurio nėra“. 

 



Gargžduose 

Gargždų „Vaivorykštės" gimnazijoje sausio 28 d. vyks režisieriaus A. Puipos filmo „Dievų 

miškas“ peržiūra ir aptarimas. Gimnazijos bendruomenė prisijungs prie akcijos #We Remember. 

Sausio 28 - 31 dienomis vyks etikos pamokos Atminties ir Katastrofos temomis. 

 

Mažeikiuose 
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena 

bus  minima  pamokų metų – antros gimnazijos klasės gimnazistai pristatys savo paruoštus 

projektinius darbus Holokausto tema, gimnazijos bendruomenė dalyvaus akcijoje #We 

Remember.   

 

Mažeikių „Gabijos“ gimnazijoje sausio 27 d. Dominykas Rudokas III c kl. gimnazijos mokinys 

darys pranešimą tema „Holokausto įamžinimas mene: skulptūrose, paveiksluose, komiksuose, 

knygose, filmuose". Pranešimas bus skaitomas gimnazijos mokiniams. Mokyklos bendruomenė 

dalyvaus pasaulinėje akcijoje „We remember".  

 

Palangoje 
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje sausio 24 ir 27 dienomis 5 klasių mokiniams 

vyks istorijos pamokos pagal Yad Vashem – tarptautinės studijų apie Holokaustą mokyklos Izraelyje 

medžiagą „Trys lėlės“.  

 

Prienų r. 
Balbieriškio pagrindinė mokykla (Prienų r.) prisijungs prie pasaulinės akcijos "MES 

PRISIMENAME"- "WE REMEMBER". Sausio 27 dieną organizuojama bendruomenei istorijos 

pamoka, minint Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną.  

 

Panevėžyje 
Panevėžio „Minties“ gimnazijos  bendruomenė dalyvaus sausio 27 d. Holokausto aukų 

atminimo dienos renginyje Panevėžyje prie memorialo „Verkianti žydų motina“. Bus 

organizuojamos pilietiškumo ugdymo pamokos sausio 27 - 31 dienomis tema „Tai neturi 

pasikartoti"; bus virtualiai keliaujama po Aušvico koncentracijos stovyklą, Yad Vašemo memorialą, 

planuojamos diskusijos. 

 

Vilkaviškyje 
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokykloje vyks pamokos „Kalbamės apie Holokaustą 

mokykloje" – mokykloje svečiuosis socialinės programos „Gedenkdienst“  savanoris Matthias 

Gröller iš Austrijos. Sausio 27 d. bus pristatoma literatūrinė kompozicija – pažintinė pamoka 

,,Sulaužyti likimai“ (apie išgyvenusius holokaustą  pagal knygos „Išgelbėti bulvių maišuose“ 

istorijas, remiantis  Judelio Beileso ir Irenos Veisaitės prisiminimais, panaudojant Jakubo Vekslerio 

ir Jakovo Gurvičiaus prisiminimų istorijas). Mokyklos mokytojai, minėdami Holokausto aukų 

atminimo dieną, vasario 3 dieną vyks į Kauno dramos teatrą stebėti spektaklį „Getas''.  

Holokausto aukų atminimas bus pagerbtas Vilkaviškio masinių žudynių vietoje, dalyvaus ir 

Vilkaviškio savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Mokyklos bendruomenė prisijungs prie 

pasaulinės akcijos „We Remember“.  

 


