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Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“ 

 

Minėdamos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, 175 

Lietuvos švietimo institucijos prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvasis 

tautos žiedas“. 

Tai jau septintus metus vykęs renginys, skirtas linksmai ir išradingai 

paminėti Kovo 11-ąją – sukurti gyvą kompoziciją – tautos žiedą ir įamžinti 

tai nuotrauka. „Gyvasis tautos žiedas“ inicijuojamas Tarptautinė komisijos 

kartu su šios idėjos autoriais – Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšeliu-

darželiu. 

Plačiau 
 

Nacionalinis projektas „Pažintis su žydų kultūros paveldu“ – Tolerancijos 

ugdymo centrams ir bendrojo ugdymo įstaigoms 

Projektu siekiama skatinti mokinius domėtis Lietuvos žydų istorija, 

kultūra, kultūriniu paveldu ir meninės raiškos priemonėmis išreikšti savo 

turimas žinias ir supratimą. 

Konkursui pateikta daugiau nei 100 darbų iš 42 Lietuvos mokyklų. 

Vertinimo komisija atrinko 60 darbų, kurie eksponuojami Kėdainių krašto 

muziejaus Daugiakultūriame centre. 2020 m. pavasarį vyks baigiamasis 

projekto renginys Kėdainiuose, kurio metu bus apdovanojami geriausių  

5–8 ir 9–12 kl. darbų autoriai. 

Nacionalinį projektą „Pažintis su žydų kultūros paveldu“ organizuoja 

Tarptautinė komisija kartu su Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriu 

centru, minint Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus. 

Plačiau 
 

Su Lietuvos žydų istorijos temomis mokytojai susipažino seminare Kaune 

Vasario 17–18 d. 40 mokytojų dalyvavo seminare, klausėsi paskaitų apie 

žydų tradicijas, šventes, gyvenimą štetluose iki Antrojo pasaulinio karo, 

Holokausto. Antisemitizmo istoriją, priežastis analizavo ir diskusijai 

mokytojus kvietė istorikas dr. Linas Venclauskas. Holokausto priežastis ir 

etapus, seminaro dalyviams pristatė istorikas dr. Arūnas Bubnys.  

Seminaro dalyviai lankėsi Kauno choralinėje sinagogoje, kur susipažino 

su judaizmo tradicijomis, sinagogos puošybos elementais.  

Seminarą organizavo Tarptautinė komisija, renginio partneris – 

Pasaulinio žydų kongreso tarptautinis Jidiš kultūros centras Vilniuje.  

Plačiau 
 

TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRŲ NAUJIENOS 

Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Dingusi 

bendruomenė“ 

Tolerancijos ugdymo centro mokytojai ir mokiniai, naudodamiesi Yad 

Vashem archyvo internetine duomenų baze, pradėjo rinkti duomenis apie 

Kalvarijoje gyvenusius žydus, iš kurių vieni buvo ištremti į Sibirą 

pirmosios sovietų okupacijos metu, o kiti – nužudyti Holokausto metu 

Lietuvoje. Projektą planuojama baigti rudenį – bus įmontuojamas pirmasis 

atminimo akmuo Kalvarijoje, parengtas Kalvarijos žydų-aukų sąrašas 

stende. Surastos Kalvarijos žydų šeimos istorijos bus viešinamos 

socialiniame tinkle Facebook. 

Plačiau 

Alytiškių projektas „Neužmiršti / Neatpažinti“ įamžintas knygoje 

2019 metų pavasarį Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos TUC 

pradėjo įgyvendinti projektą „Neužmiršti / Neatpažinti“, kurio tikslas buvo 

sutvarkyti apleistas senąsias žydų kapines Pirmame Alytuje ir išsaugoti 

informaciją apie kadaise gyvenusius Alytaus žydus. Todėl buvo 

fotografuojami kapinių paminklai, antkapiniai užrašai išversti į lietuvių ir 

anglų kalbas, daromas aiškus kapinių žemėlapis. Susisteminta 

informacija 2020 m. atspausdinta knygoje „Neatpažinti / Neužmiršti“.  

Plačiau 

Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijoje įkurtas Tolerancijos ugdymo centras  
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Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt 

komisija@lrv.lt Gedimino pr. 11, Vilnius tel. 8 706 63818 

Tai 148-asis Tolerancijos ugdymo centras ir pirmasis – Vilniaus rajone. 
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