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SKIRTAS GEDULO IR VILTIES DIENAI PAMINĖTI 

NR.4 BIRŽELIS 2021 M. 

 

GEDULO IR VILTIES DIENĄ MINĖJO TŪKSTANČIAI MOKINIŲ IR VAIKŲ LIETUVOJE  

 

BIRŽELIO 14 – ĄJĄ, MININT MASINIUS GYVENTOJŲ TRĖMIMUS, PRASIDĖJUSIUS PRIEŠ 80-

METŲ, ŠVIETIMO ĮSTAIGOS DALYVAVO INICIATYVOJE „GYVYBĖS MEDIS“. 

 

„Gyvybės medis“ simbolizuoja šį kartų ryšį ir tautos istorinės atminties perdavimą ateities kartoms, tarsi 

nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas ir lapus. Buvę politiniai kaliniai, tremtiniai ir laisvės kovų 

dalyviai yra mūsų tautos medžio šaknys - vertybinis stuburas, jie yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką 

patyrė jie, jų tėvai ar seneliai. 

Net 333 mokyklos, daugiafunkciai centrai, ikimokyklinio ugdymo įstaigos prisijungė prie minėtos 

iniciatyvos.  „Gyvybės medžius“ kūrė ir keletas kitose šalyse veikiančių lietuviškų švietimo įstaigų: Gardino 

(Baltarusija) sekmadieninė lituanistinė mokykla, Londono (Didžioji Britanija) lituanistinė mokyklėlė „Pupa“ bei 

Vokietijos Vasario 16 – osios gimnazija. 

Šiaulių Didždvario gimnazija  Alytaus r. Simno gimnazija 



 

 

 
 

 
 
 

 

 
Tarptautinė komisija nuo 2004 metų kviečia švietimo įstaigas paminėti Gedulo ir 
vilties dieną, kasmet pasiūlydama minėjimo simbolį.  

Ruošdamiesi minėjimams 

mokytojai organizavo gyvas istorijos 

pamokas, kurių metu buvo 

analizuojami istoriniai šaltinai, 

skaitomi ir aptariami tremtinių 

prisiminimai. Mokiniai kūrė piešinius, 

plakatus ir instaliacijas su Gyvybės 

medžio simboliais. Taip pat mokiniai 

piešė atvirukus, skirtus buvusiems 

tremtiniams ir politiniams kaliniams, 

kuriuos padovanojo Gedulo ir vilties 

dienos renginiuose įvairiose Lietuvos 

vietose birželio 14 dieną. 
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija 

Biržų mokykla – darželis 

„Vyturėlis“ 
Pasvalio r. Antano Poškos 

pagrindinė mokykla 
Vilniaus Pilaitės gimnazija 



 

 
 
 

 

  
 

 

 
 

 
   

Kviečiame susipažinti su anksčiau vykusių minėjimų (2005-2020 metų) simboliais ir 
statistika: 

2008 M. „LIKIMŲ TRAUKINYS” 

(86 Lietuvos mokyklos) 

2009 M. „VILTIES PAUKŠTĖ” 

(209 mokyklos) 

2007 M. „TILTAI“ 

(36 Lietuvos mokyklos) 

2005 M. „IŠGYVENTI PADĖJO 
VILTIS” 

(15 Lietuvos mokyklų) 

2006 M. „DURYS” 

(19 Lietuvos mokyklų) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

2010 M. „TREMTIES TAKAIS“ 

(145 mokyklos) 

2011 M. „ŽINIA TĖVYNEI” 

(156 mokyklos) 2012 M. „LAGAMINAS“ 

(176 švietimo įstaigos) 

2013 M. „VILTIES MEDIS“ 

(149 mokyklos) 

2014 M. „KAD NE AUKSINĖS 

VASAROS...“ 

(212 švietimo įstaigų) 

2015 M. „ILGESIO PIEVA“ 

(102 švietimo įstaigos ) 

2016 M. „VILTIES ANGELAS“ 

(137 švietimo įstaigos) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

2020 M. „VILTIES AITVARAS“ 

(165 švietimo įstaigos) 

DĖKOJAME DALYVAVUSIEMS! 

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje 

www.komisija.lt 

2019 M. „TREMTIES 
VAIKŲ ŽAISLAI“ 

(191 mokykla) 

2018 M. „RAKTAI IŠ PALIKTŲ NAMŲ...“ 

(179 švietimo įstaigos) 
2017 M. „PALIKTI NAMAI...“ 

(150 švietimo įstaigų) 

http://www.komisija.lt/

