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Naujienlaiškis
Įsikūrė 5 nauji

Tolerancijos ugdymo
centrai šį rudenį

Šį rudenį Tolerancijos ugdymo
centrus įkūrė: Pagėgių Algimanto

Mackaus,  Molėtų ir Šakių
„Žiburio“ gimnazijos, Panevėžio

„Šaltinio“ progimnazija ir Pakruojo
sinagoga – Pakruojo r.

savivaldybės Juozo Paukštelio
viešoji biblioteka.

Tarptautinis seminaras
„Holokaustas – kaip

atspirties taškas“ Vilniuje 
Spalio 18 – 20 d. Vilniuje vyko

tarptautinis seminaras mokytojams
„Holokaustas – kaip atspirties
taškas“, kuriame dalyvavo 40

mokytojų iš Lietuvos ir Lenkijos.
Seminarą organizavo Memorial de

la Shoah organizacija,
bendradarbiaujant su partneriais iš

Lietuvos ir Lenkijos.
 

Daugiau informacijos:
https://www.komisija.lt/tarptautin

is-seminaras-holokaustas-kaip-
atspirties-taskas-vilniuje/.

Lietuvos švietimo darbuotojai
klausėsi simfonijos, dedikuotos

Čijunei Sugiharai

    Lapkričio 4 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje

įvyko pasaulinės premjeros „Atnešantys šviesą“

generalinė repeticija, kurioje dalyvavo daugiau nei

400 švietimo darbuotojų ir mokinių.

    Yad Vashem institucija – pasaulinis Holokausto

tyrimų ir įamžinimo centras, pasiūlė Tarptautinės

komisijos sekretoriatui sukviesti į generalinę repeticiją

Lietuvos mokytojus, mokinius iš Tolerancijos

ugdymo centrų – išgirsti simfoniją „Atnešantys

šviesą“, skirtą Čijunės Sugiharos atminimui.

Renginyje, vykusiame Kauno valstybinėje

filharmonijoje dalyvavo daugiau nei 400 žmonių

(mokytojai, mokiniai, muziejininkai, bibliotekininkai

ir atstovai iš įvairių institucijų). Susirinkę į renginį

svečiai susipažino su Vad Vashem  institucijos

paruošta paroda „Pasaulio tautų teisuoliai“.
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Mokytojų susitikimas su Yad Vashem institucijos naujuoju
direktoriumi ir Izraelio ambasadore Lietuvoje

    Lapkričio 8 d. Vilniaus Gaono žydų muziejuje įvyko mokytojų bei švietimo darbuotojų

susitikimas su naujuoju Yad Vashem institucijos direktoriumi Dani Dayan bei Izraelio

valstybės ambasadore Lietuvoje Hadas Wittenberg Silverstein.

   Susitikimas su Lietuvos švietimo darbuotojais, dalyvavusiais stažuotėse Yad Vashem –

tarptautinėje studijų apie Holokaustą mokykloje, buvo Izraelio ambasados Lietuvoje ir Yad

Vashem institucijos iniciatyva. Susitikimo tikslas – pasikeisti nuomonėmis apie stažuočių

naudą, prasmę, kuriose nuo 2003 metų jau yra dalyvavę 362 Lietuvos mokytojai. 

    Susitikime dalyvavo Izraelio ambasados ir Yad Vashem institucijos atstovai, Tarptautinės

komisijos pirmininkas Emanuelis Zingeris ir Tarptautinės komisijos sekretoriato darbuotojai,

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, Vilniaus Gaono žydų istorijos

muziejaus atstovai bei 22 mokytojai ir švietimo darbuotojai iš įvairių Lietuvos ugdymo

įstaigų. 

    Daugiau informacijos: https://www.komisija.lt/mokytoju-susitikimas-su-yad-vashem-

institucijos-naujuoju-direktoriumi-ir-izraelio-ambasadore-lietuvoje/.

Istoriko Algirdo Jakubčionio
paskaita Skaudvilėje apie Rusijos

istoriją ir agresyvią politiką 

  Lapkričio 7 d. Skaudvilės krašto muziejuje vyko

Tarptautinės komisijos sovietinio okupacinio režimo

nusikaltimų tyrimų pakomisės nario, istoriko Algirdo

Jakubčionio paskaita Rusijos istoriją ir agresyvią Rusijos

politiką. Renginyje dalyvavo Skaudvilės miesto

bendruomenė.

      Daugiau informacijos: https://www.komisija.lt/apie-

rusijos-istorija-ir-agresyvia-politika-istorikas-algirdas-

jakubcionis-paskaitoje-skaudviles-miesto-

bendruomeneje/.
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Tarptautinės Tolerancijos dienos –
lapkričio 16–osios minėjimas

Lietuvos švietimo įstaigose

     2022 m. lapkričio 16 dieną, daugelyje Lietuvos

mokyklų ir ikimokyklinėse įstaigose buvo paminėta

Tarptautinė tolerancijos diena. Daugiau nei 1200

švietimo įstaigų atsiliepė į Tarptautinės komisijos

kvietimą kūrybiškai ir įdomiai paminėti šią datą,

dalyvaujant pilietinėje iniciatyvoje

„TOLERANCIJOS NAMAS“. 

    1995 m. UNESCO lapkričio 16–ąją paskelbė

Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinės

komisijos iniciatyva Lietuvoje ši diena minima nuo

2003 metų.

         Daugiau informacijos:

https://www.komisija.lt/tarptautine-tolerancijos-

diena-3/
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T o l e r a n c i j o s  u g d y m o  c e n t r ų  r e n g i n i a i :

Daugiau naujienų Tarptautinės
komisijos internetiniame

puslapyje:
 

www.komisija.lt
 

2022

Tradicinis renginys „Laisvės kelias“ –
Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje

    Lapkričio 24 d. Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje vyko

Partizanų dainų festivalis „Laisvės kelias“. Šis renginys vyko

12–ą  kartą ir šiais metais dalyvavo mokiniai iš 24 Lietuvos

mokyklų. 

  Tradicinį renginį organizavo Druskininkų „Atgimimo“

mokyklos Tolerancijos ugdymo centras.

    Daugiau informacijos: https://www.komisija.lt/tradicinis-

renginys-laisves-kelias-druskininku-atgimimo-mokykloje/

Vietos žydų bendruomenės istorija ir žydų gelbėtojai Pakruojo
krašte

 Rugsėjo pabaigoje Pakruojo sinagogoje vyko renginys,

skirtas prisiminti vietos žydų bendruomenės likimą Antrojo

pasaulinio karo metais bei prisiminti vietos šviesuolius –

žydų gelbėtojus. Prisimenant apie Holokaustą, vykdytą

Pakruojo krašte, susirinkusiems buvo pristatyta Tarptautinės

komisijos 2021 metais išleista istoriko Arūno Bubnio knyga

„Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais“. Pažinčiai

žydų gelbėtojų tema buvo pristatyta Vilniaus Gaono žydų

istorijos muziejaus paroda „Išsigelbėjęs žydų vaikas pasakoja

apie ŠOA“ .

  Daugiau informacijos: https://www.komisija.lt/prisiminta-

vietos-zydu-bendruomene-ir-zydu-gelbetojai-pakruojo-

kraste/.

NAUJIENLAIŠKIS  |  RUDUO 202204

https://www.komisija.lt/
https://www.komisija.lt/tradicinis-renginys-laisves-kelias-druskininku-atgimimo-mokykloje/
https://www.komisija.lt/prisiminta-vietos-zydu-bendruomene-ir-zydu-gelbetojai-pakruojo-kraste/

