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Minint Tarptautinę Holokausto aukų 

atminimo dieną – Tolerancijos ugdymo 

centrai dalyvauja projekte „Apie tai, 

kas buvo prarasta“ 
 

Sausio 22 – 29 d. Tolerancijos ugdymo centrai, bendrojo ugdymo įstaigos, 
muziejai įgyvendino įvairias veiklas, skirtas paminėti Tarptautinę Holokausto 
aukų atminimo dieną.  
Tarptautinės komisijos sekretoriatas sausio mėnesio viduryje pakvietė 
Tolerancijos ugdymo centrus dalyvauti projekte „Apie tai, kas buvo prarasta“. 
Mokytojai buvo pakviesti organizuoti pamokas, filmų peržiūras ir aptarimus apie 
Holokaustą Europoje ir Lietuvoje. Projekto organizatoriai kvietė mokytojus 
pristatyti mokiniams vietos žydų bendruomenės istorijas.  
Projektas „Apie tai, kas buvo prarasta“ tęsiasi. Mokiniai kviečiami kurti plakatus, 
kurie atspindėtų tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos prasmę. 
Vasario pradžioje plakatus įvertins ekspertų komisija ir geriausi bus 
eksponuojami Tarptautinės komisijos internetiniame psl. bei Lenkijos 
ambasados Vilniuje fb paskyroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarptautinės Holokausto aukų dienos 

paminėjimas Tolerancijos ugdymo 

centruose 
 

Sausio 22 – 29 d. Tolerancijos ugdymo centruose vyko renginiai, skirti paminėti 
Tarptautinę Holokausto aukų dieną. Paminėjimus įvairiomis formomis 
organizavo 100 mokytojų  iš 78 Tolerancijos ugdymo centrų. Ugdymo procesas 
vyksta nuotoliniu būdu, todėl buvo įgyvendinamos labai įvairios veiklos: 
tradicinės pamokos Holokausto tema, paskaitos, filmų peržiūros ir aptarimai, 
kūrinių ištraukų skaitymai, dalyvavimas kitų institucijų organizuotose 
pamokose bei virtualiuose spektakliuose.  
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Minint Holokausto aukų atminimo 

dieną mokytojams organizuotos 

paskaitos 
 
Pasaulyje minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Tarptautinės 
komisijos sekretoriatas organizuoja mokytojams paskaitas nuotoliniu būdu. 
Apie romų genocidą paskaitą skaitė istorikas dr. Arūnas Bubnys. Su Lenkijos 
karininko Vitoldo Pilecki istorija, kuri susijusi su nacių mirties stovykla Aušvicu, 
pristatė lektorius dr. Simonas Jazavita. Tarptautinės komisijos sekretoriatas 
paskaitas mokytojams nuotoliniu būdu organizuoja jau nuo rudens. Paskaitų 
temos yra susijusios su Tarptautinėje komisijoje atliktų tyrimų tematika bei 
Komisijos istorikų analizuojamomis temomis. 

 

 

Tolerancijos ugdymo centrai ir kitos 

švietimo įstaigos prisijungė prie 

pasaulinės iniciatyvos  

„Mes prisimename“ 
 
Tolerancijos ugdymo centrai bei kitos švietimo įstaigos prisijungė prie 

Pasaulinio žydų kongreso inicijuojamos akcijos #Mes Prisimename / #We 
Remember. Iniciatyva skirta tarptautinei Holokausto aukų dienai atminti. 
Ugdymo procesui vykstant nuotoliniu būdu, mokytojai su mokiniais darė 
originalias foto nuotraukas su užrašu #WeRemember ir siuntė akcijos 
organizatoriams, publikavo fb socialiniuose tinkluose, mokyklų internetinėse 
svetainėse. 

Kauno dailės gimnazijos 
mokinių sukurtas 

plakatas 

Mokinių delegacija, 2019 metais vykusi į Izraelį,  

“Lita Youth Mission 2” 

Vilniaus Adomo Mickevičiaus licėjus 
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Tarptautinėje  konferencijoje mokytojams  

ir Tarptautinės komisijos istorikų 

pranešimai 
 

Sausio 25 – 27 d. vyko tarptautinė konferencija „Holokausto pamokos 
besikeičiančiame pasaulyje“. Konferenciją organizavo Yad Vashem – tarptautinė 
studijų apie Holokaustą mokykla Izraelyje. 
Trijų dienų konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš 
Rytų Europos. Renginyje dalyvavo gausi mokytojų grupė iš Lietuvos, daugiausia 
iš Tolerancijos ugdymo centrų. Konferencijos metu dalyviams buvo skaitomos 
paskaitos, organizuotos filmų peržiūros ir aptarimai su režisieriais, pristatomos 
skirtingose šalyse veikiančių muziejų veiklos. Konferencijos dalyviai išgirdo 2 
Tarptautinės komisijos istorikų – ekspertų paskaitas: prof. Tymoty Snyder (Jeilio 
universitetas, JAV) ir dr. Arkadij Zeltser (Yad Vashem, Izraelis).   
Konferencijoje paskaitas skaitė ir kiti žinomi istorikai: prof. Christofer Brauning 
(JAV), dr. Karel Berghoff (Nyderlandai) bei dr. Kiril Feferman. Dalyviai turėjo 

 

Tarptautinė konferencija „Draudimas gyventi. Dabarties ir 

praeities sąveika“ Panevėžyje 

 

Sausio 27 d. vyko tarptautinė konferencija nuotoliniu būdu „Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“, 
skirta tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai. 
Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio. Konferencijoje kalbėję Lietuvos žydų 
bendruomenės atstovai: pirmininkė Faina Kukliansky, Gennady Kofman (Panevėžio žydų bendruomenės 
pirmininkas) bei Žydų išeivių iš Lietuvos Izraelyje bendruomenės pirmininkas Arie Ben – Ari Grodzensky  prisiminė 
savo šeimose patirtą Holokaustą, bet tuo pačiu kalbėjo apie tolerancijos poreikį dabartyje ir ateityje. Tarptautinės 
komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas savo kalboje taip pat akcentavo, jog „Holokausto tragedija 
turi priminti kas įvyko tada, bet tuo pačiu būti budriais ir matyti, girdėti kas vyksta dabartiniame pasaulyje“.  
Konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvavo gausus būrys lektorių. Renginys buvo skirtas mokyklų bendruomenėms ir 
plačiajai visuomenei. 
Konferenciją organizavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. 

Renginio 
„Draudimas gyventi. Dabarties ir praeities sąveika“ 

Panevėžyje  partneriai: 
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galimybę virtualiai susipažinti su muziejais: Latvijos Janis Lipke, Maskvos 
Gulago, Minsko Holokausto, Ukrainos Antrojo pasaulinio karo istorijos bei Kauno 
IX forto.  
Konferenciją organizavo ilgametis Tarptautinės komisijos partneris - Yad 
Vashem – tarptautinė studijų apie Holokaustą mokykla Izraelyje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Litvakų atminimo sode  - medis Balbieriškio miestelio žydų 

bendruomenei 

Lietuvoje, Žemaitijoje, netoli Plungės miesto yra Litvakų atminimo sodas. Šiame sode – Lietuvos valstybę 

iliustruojančiame žemėlapyje stovi metalinės obelys, kurios žymi štetlus, kuriuose gyveno didesnės ar mažesnės 

žydų bendruomenės. Litvakų atminimo sode, tarp daugelio kitų medžių, atsirado obelis Balbieriškio žydų 

bendruomenei. Tarptautinė komisija „pasodino“ obelį Balbieriškio štetlui bei paskyrė metalinį obuolį miestelyje 

iki Antrojo pasaulinio karo gyvenusiam žydui Volfui Kaganui. Pagal profesiją Volfas Kaganas buvo batsiuvys, 

tačiau į istoriją pateko kaip karys, dalyvavęs Nepriklausomybės kovose 1919 – 1921 m.  Jis buvo apdovanotas dviem 

apdovanojimais: 1 – ojo laipsnio Kryžiumi „Už Tėvynę! bei 2 –ojo laipsnio Vyties kryžiumi. Volfo Kagano gyvenimo 

“siūlas” nutrūko 1941 m.  – tuo metu, kai buvo sunaikinta ir visa Balbieriškio miestelio žydų bendruomenė.  

Tarptautinė komisija itin vertina tai, jog šiame miestelyje puoselėjama atmintis apie gyvenusius Balbieriškyje 

žydus. Balbieriškyje gyvena tik apie 1000 gyventojų, veikia 2 Tolerancijos ugdymo centrai ir savo pastangomis 

stengiasi įamžinti istorinę atmintį. Prieš keletą metų balbieriškiečiai miestelio centre pastatė paminklinį akmenį, 

skirtą Volfui Kaganui.  

Litvakų atminimo sodas – tai Jakovo Bunkos ir paramos fondo projektas, skirtas priminti apie gyvenusias 

Lietuvoje ir išnaikintas Lietuvos žydų bendruomenes miestuose ir miesteliuose, prisiminti gyvenusius žmones, jų 

istorijas ir puoselėtą kultūrą. 
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