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Rugsėjo 23-iąją pilietine iniciatyva „Atminties kelias“ paminėta Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo diena
Vilniuje Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos renginys prasidėjo Rūdninkų aikštėje, buvusioje Vilniaus
geto teritorijoje. Iš ten Atminties kelio ir Gyvųjų maršo eisena tęsėsi iki Vilniaus geležinkelio stoties, vėliau nuo Panerių
traukinių stoties iki Panerių memorialo, kur vyko atminimo ceremonija.
Šiais metais visoje Lietuvoje prie Tarptautinės komisijos inicijuojamos pilietinės iniciatyvos „Atminties
kelias“ prisijungė 165 švietimo įstaigos, iš jų 35 organizavo eisenas į masinių žudynių vietas.
Plačiau

Vienos dienos seminaras mokytojams Alytuje
Rugsėjo 16 d. Alytuje, „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje vyko
seminaras mokytojams „Kito (kitokio) kultūra ir istorija –
tolerancijos samprata“.
Seminare dalyvavo Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos
mokytojai bei mokytojai iš kitų Alytaus ugdymo įstaigų,
kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai.
Plačiau
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Tarptautinė konferencija mokytojams,
muziejininkams ir besidominčiai istorija
visuomenei „Antrojo pasaulinio karo istorinė
atmintis“
Rugsėjo 17 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje vyko tarptautinė konferencija „Antrojo
pasaulinio karo istorinė atmintis“. Konferencijos metu vyko
akademinė, intelektuali diskusija apie Antrojo pasaulinio
karo vertinimą. Buvo pristatyta paroda apie Antrąjį pasaulinį
karą bei vyko diskusija švietimo tema – kaip dėstyti, pristatyti
Antrojo pasaulinio karo temą.
Renginį organizavo Lenkijos Ambasada Vilniuje,
Lenkijos institutas Vilniuje, Vytauto Didžiojo universitetas,
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų
nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas bei Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Plačiau

Tarptautiniame seminare Budapešte švietimo darbuotojai diskutavo apie Holokausto aukų
paminėjimų organizavimus Europos valstybėse
2019 m. rugpjūčio 22–25 d. Budapešte vyko
tarptautinis seminaras. Šio renginio dalyviai buvo mokytojai,
švietimo darbuotojai, įvairių istorinės atminties organizacijų
atstovai iš Austrijos, Belgijos, Graikijos, Lietuvos, Lenkijos,
Vengrijos, Vokietijos, Rumunijos. Tarptautinio renginio metu
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Tarptautinės
komisijos ir Europos Gyvųjų maršo organizacijos (EMOTL).
Plačiau

Lietuvos žurnalistų grupė lankėsi Yad Vashem
institucijoje, Jeruzalėje
Spalio pradžioje, Lietuvos žurnalistų grupė, lydima
Tarptautinės komisijos direktoriaus Ronaldo Račinsko,
dalyvavo savaitės trukmės Yad Vashem – tarptautinės
studijų apie Holokaustą mokyklos seminare.
Tarptautinį seminarą organizavo Tarptautinė komisija
bendradarbiaujant su Yad Vashem.
Plačiau
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1951 metų trėmimo operacijos „Ruduo“ paminėjimas Vilniuje
Spalio 2 dieną, Vilniuje, prie paminklo sovietinės
okupacijos aukoms atminti, vyko renginys, skirtas prisiminti
1951 metų spalio 2–3 d. vykusius Lietuvos gyventojų
trėmimus. Šiemet buvo minimos 68-osios trėmimų
operacijos
„Ruduo“
(Osen)
metinės.
Vilniaus
„Ryto“ progimnazijos Tolerancijos ugdymo centro
koordinatorė Vilma Riabovienė paruošė meninę
kompoziciją „Baisu būtų, Lietuva, pametus tave iš akių“,
kurią atliko šios mokyklos 5–8 klasių mokiniai.
Paminėjimo renginį organizavo Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyrius. Renginio
partneriai: Tarptautinės komisijos sekretoriatas ir LGGRTC.
Plačiau

Tarptautinis seminaras Vilniuje
mokytojams iš Rytų Europos
Spalio 2–6 dienomis, Vilniuje vyko tarptautinis
seminaras mokytojams, kuriame dalyvavo 55
mokytojai iš Baltarusijos, Estijos, Lietuvos, Latvijos,
Rusijos ir Ukrainos. Susirinkusius dalyvius jungė tai,
jog visi yra dalyvavę tarptautiniame seminare Yad
Vashem, Izraelyje.
Tarptautinį seminarą organizavo Yad
Vashem – tarptautinė studijų apie Holokaustą
mokykla Izraelyje bendradarbiaujant su Tarptautinės
komisijos sekretoriatu.
Plačiau

Seminaras Kauno IX forto muziejuje pakvietė susipažinti su jidiš kalba rašiusiais kūrėjais
Spalio 14 d. Kauno IX forto muziejuje vyko
seminaras „Žydų istorijos puslapiai. Pažintis su jidiš kalba
ir literatūra“ mokytojams, muziejininkams bei visiems
besidomintiems Lietuvos žydų istorija, žymiais litvakais,
rašiusiais jidiš kalba. Seminare paskaitas apie jidiš kalba
rašiusius rašytojus – litvakus skaitė dr. Mordehay
Juškovkij (Izraelis).
Seminarą organizavo Tarptautinės komisijos
sekretoriatas kartu su Kauno IX forto muziejumi ir
Pasaulinio žydų kongreso jidiš centru Vilniuje.
Plačiau
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Mokiniai skaitovų konkurse prisilietė prie Lietuvos žydų istorijos
Spalio 18 d. Kauno IX forto muziejuje vyko mokiniams skirtas
skaitovų konkursas „Tylios sienos, žodžių paliestos“. Dalyvavo
šešiasdešimt 5–12 klasių mokinių, atvykusių kartu su savo mokytojais
iš visos Lietuvos. Konkurse mokiniai skaitė tekstus iš Icchoko Mero,
Abraomo Suckeverio, Balio Sruogos, Grigorijaus Kanovičiaus, Sigito
Parulskio, Primo Levi kūrybos.
Renginį organizavo Kauno IX forto muziejus kartu su
Tarptautine komisija. Renginio organizatoriai sveikina nugalėtojus ir
tikisi, jog renginys taps tradiciniu.
Plačiau

Paroda apie vaikų tremtyje kasdienybę keliauja spalio –
sausio mėnesiais per 8 Tolerancijos ugdymo centrus
Parodai apie vaikystę tremtyje atrinkta Kauno IX forto muziejaus
rinkiniuose saugoma medžiaga, atspindinti vaikų gyvenimą
Krasnojarsko krašte, Jakutske, Buriatijoje, Komijos respublikoje.
Paroda skirta Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių
moksleiviams. Nuo spalio vidurio iki sausio vidurio paroda aplankys 8
mokyklas, kuriose veikia Tolerancijos ugdymo centrai.
Projektą įgyvendina Kauno IX forto muziejus
bendradarbiaudamas su Tarptautine komisija.
Plačiau

Tarptautinis seminaras Vilniuje apie praeitį – ateities labui
Spalio 27–31 d. Vilniuje vyko tarptautinis seminaras
mokytojams, kurio tema buvo mokymas apie Holokaustą, žmogaus
teises ir socialinį teisingumą.
Seminare dalyvavo 32 Lietuvos mokytojai. Paskaitas skaitė,
metodinius užsiėmimus organizavo lektoriai iš Lietuvos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų. Seminaro metu vyko susitikimas su išgyvenusia
Holokaustą Assia Raberman bei Nobuki Sugihara – Lietuvoje dirbusio
Japonijos konsulo Čijūnės Sugiharos sūnumi.
Seminarą organizavo Olgos Lengyel institutas (TOLI) iš
Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiaujant su Tarptautine komisija,
Lietuvos žydų bendruomene ir VVGŽM.
Plačiau
Alytaus Jotvingių gimnazijoje įkurtas 146
Tolerancijos ugdymo centras

Tolerancijos ugdymo centrų naujienos
Plačiau

Daugiau naujienų Tarptautinės komisijos internetiniame puslapyje www.komisija.lt
komisija@lrv.lt Gedimino pr. 11, Vilnius tel. 8 706 63818
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