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2021 m. kovas - balandis 

Buvo įvertinti plakatų konkurso „Apie tai, kas 

buvo prarasta“ dalyviai     

 

 
 

 

2021 m. pradžioje Tarptautinės komisijos sekretoriatas inicijavo projektą „Apie tai, kas 

buvo prarasta“. Plakatų kūrimo konkursas buvo skirtas Tolerancijos ugdymo centrams ir 

visoms Lietuvos mokykloms, siekiant paminėti tarptautinę Holokausto aukų atminimo 

dieną – sausio 27 – ąją. Konkurse „Apie tai, kas buvo prarasta“ dalyvavo 84 mokinių darbai 

iš 22 Lietuvos mokyklų. Daugiau apie renginį: https://www.komisija.lt/ivertinti... 

 

 

 

                                       

  

                                                            

 

 
Milana Falevič, Vilniaus 
Naujamiesčio mokykla 

 

 
Laura Dilytė, Vilniaus „Ryto“ 

progimnazija 
Adriana Radvilovič, Vilniaus Juzefo 

Ignacijaus Kraševskio gimnazija 

Emilija Krulikovskaja, Vilniaus 

Simono Konarskio gimnazija 
Gudas Radvilas, Kauno Dailės gimnazija 

https://www.komisija.lt/ivertinti-plakatu-konkurso-apie-tai-kas-buvo-prarasta-dalyviai/
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Kauno Jono ir Petro 

Vileišių mokykla 
Širvintų meno mokykla 

Plungės lopšelis – darželis 

„Saulutė“ 
Kybartų „Rasos“ mokykla 

Pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos 

žiedas“ 

Artėjant Kovo 11 – osios minėjimui, 

Tarptautinės komisijos sekretoriatas pakvietė 

visas Lietuvos švietimo įstaigas dalyvauti 

kasmetinėje pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis 

tautos žiedas“. Šiais metais dalyvavo 235 

švietimo įstaigos: mokyklos ir darželiai. 

Iniciatyva skirta linksmai ir išradingai paminėti 

Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Daugiau 

informacijos: 

https://www.komisija.lt/pilietine... 

 

Mokytojai priminė mokiniams apie 1949 m. Lietuvos 

gyventojų trėmimų operaciją „Bangų mūša“ 
Kovo mėnesio pabaigoje Tarptautinės komisijos sekretoriatas pakvietė Tolerancijos 

ugdymo centrų mokytojus supažindinti mokinius su sovietinės okupacinės valdžios 

vykdytomis represijomis prieš okupuotų kraštų gyventojus – trėmimais. Tolerancijos 

ugdymo centrų mokytojai organizavo įvairias veiklas, pristatydami trėmimų temą 

mokiniams – supažindindami su tragiškomis žmonių istorijomis ir jų likimais. 

Mokytojai organizavo dokumentinių filmų peržiūras ir aptarimus, virtualius 

susitikimus su projekto „Misija Sibiras“ dalyviais, buvo kuriami tremties vietų 

žemėlapiai ir kt. veiklos. Daugiau informacijos: https://www.komisija.lt/tolerancijos-

ugdymo-centru-naujienos/  

Nuotrauka iš LGGRTC archyvo 

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojams vyksta paskaitos nuotoliniu 

būdu 

Tebesitęsiant karantino sąlygoms, bendravimas su mokytojais vyksta nuotoliniu būdu. 

Tarptautinės komisijos sekretoriatas organizuoja mokytojams paskaitas, kurias skaito įvairūs 

lektoriai. Vasario – balandžio mėnesiais, Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai dalyvavo šių 

lektorių paskaitose: dr. Arūno Bubnio, doc.dr. Algirdo Jakubčionio, dr. Simono Jazavitos, 

Frederik Drachinsky, dr. Vilmos Gradinskaitės, Juliko Gurvič, dr. Daniel Romanovskij, dr. 

Alfredo Rukšėno,  dr. Laros Lempertienės, prof. Šarūno Liekio.  

Dalis Tarptautinės komisijos sekretoriato siūlomų paskaitų organizuojamos kartu su 

partneriais:  Yad Vashem – tarptautine studijų apie Holokaustą mokykla Izraelyje bei 

Pasaulinio žydų kongreso Tarptautiniu jidiš centru Vilniuje. 

 

https://www.komisija.lt/pilietine...
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-naujienos/
https://www.komisija.lt/tolerancijos-ugdymo-centru-naujienos/
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Balandžio 28 dieną Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje bendradarbiaudama su 

Tarptautinės komisijos sekretoriatu pakvietė Tolerancijos ugdymo centrų mokytojus į 

edukacinio filmo „Muranow – šiaurinis kvartalas“ peržiūrą ir aptarimą. Filmas sukurtas 

POLIN muziejaus Varšuvoje iniciatyva ir skirtas mokiniams, studentams, mokytojams. Filmu 

siekiama supažindinti žiūrovus su Varšuvos žydų bendruomenės gyvenimu iki Antrojo 

pasaulinio karo, žmonių įkalinimu gete, geto sukilimo istorija bei išgyvenusių Holokaustą 

likimais po karo.  Renginyje dalyvavo gausus būrys mokytojų ir švietimo darbuotojų iš visos 

Lietuvos.  

 

 

 

Filmo „Nana“ peržiūra ir diskusija su 

Lietuvos mokytojais ir mokiniais 
Balandžio 1 d. Tarptautinės komisijos sekretoriatas 

bendradarbiaudamas kartu su Jungtinių Amerikos 

Valstijų ambasada Vilniuje organizavo filmo „Nana“ 

peržiūrą bei diskusiją su Lietuvos mokytojais ir 

mokiniais, kurie dirba Tolerancijos ugdymo 

centruose. „Nana“ – tai dokumentinis filmas apie 

Holokaustą išgyvenusią Maryla Michalowski-

Dyamant. Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo Jungtinių 

Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robert S. 

Gilchrist ir JAV ambasados atstovė Holokausto 

klausimais -  Cherrie Daniels. Po filmo peržiūros vyko 

susitikimas – diskusija su filmo režisiere Serena 

Dykman. Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 

mokinių, mokytojų ir švietimo darbuotojų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinio filmo peržiūra apie Varšuvos geto sukilimą bei jo įamžinimą 

    

Yom HaShoah – didvyriško pasipriešinimo nacizmui ir Holokausto aukų 

paminėjimas  

Šiais metais Izraelyje Yom HaShoah buvo minima balandžio 8 dieną, prisimenamas 

Varšuvos geto sukilimas, didvyriška gete įkalintų žmonių kova prieš nacizmą.  

Šiais metais, Tarptautinės komisijos sekretoriato partneris – Europos Gyvųjų maršo 

organizacija (EMOTL) pakvietė įvairių šalių jaunimą, mokytojus ir kitų organizacijų atstovus 

sudalyvauti virtualioje iniciatyvoje, skirtoje prisiminti, jog agresoriui, blogiui galima 

pasipriešinti, kaip priešinosi Varšuvos geto kaliniai. Iniciatyva buvo pavadinta: NIEKADA 

REIŠKIA NIEKADA (www.nevermeansnever.com ) Šioje virtualioje iniciatyvoje sudalyvavo 

didelis būrys mokytojų ir mokinių iš Lietuvoje veikiančių Tolerancijos ugdymo centrų.  
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Trisdešimt vienas projektas žydų istorijos 

temomis bus įgyvendintas 2021 metais 

Lietuvos mokyklose 
2021 m. Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bus 

įgyvendintas 31 projektas apie vietos žydų istoriją bei 

jos likimą Holokausto metu. 2020 m. rudenį, 2 

mėnesius vyko tarptautinis seminaras „Mokymas apie 

Holokaustą ir žmogaus teisių pažeidimus“, kurį 

organizavo Olga Lengyel Institute Jungtinėse 

Amerikos Valstijose (sutrumpintai – TOLI),  kartu su 

Tarptautinės komisijos sekretoriatu bei Lietuvos žydų 

bendruomene. Seminare dalyvavo 40 mokytojų iš 

visos Lietuvos. Renginys vyko nuotoliniu būdu. 

Pasibaigus seminarui, mokytojai galėjo kreiptis į TOLI 

dėl nedidelės paramos projektams įgyvendinti apie 

vietos žydų bendruomenę, jos likimą Holokausto 

metu bei istorinės atminties įamžinimą. Trisdešimt 

vienas projektas gavo paramą ir per 2021 metus bus 

įgyvendintas 21 mokykloje.  

 

 

 
Birželio mėnesį prasidės projektas  

„Atminties kelias 1941 – 2021“ 

Tarptautinė komisija kartu su jos iniciatyva įsteigtais 

Tolerancijos ugdymo centrais bei kitais partneriais, 

inicijuoja nacionalinį projektą „Atminties kelias 1941 

– 2021“. Renginiai vyks Lietuvoje nuo birželio iki 

gruodžio mėnesio. 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie Tarptautinės 

Komisijos bei jų partnerių renginius: 

https://www.komisija.lt/ 

2021 

 
Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos TUC jau vykdo 

tris projektus 

 

 

https://www.komisija.lt/

