
 

 

Kvietimas dalyvauti mokyklų švietimo ir kultūros darbuotojams nemokamame  
Seminare „Holokaustas ir žmogaus teisės“ 

Vasario 22 - 23 d. Kėdainiuose 

 

Lietuvos žmogaus teisių centras, kartu su projekto „Mokantis istorijos“ partneriais - Ugdymo 

plėtotės centru ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams 

Lietuvoje įvertinti sekretoriatu, organizuoja nemokamą seminarą mokyklų švietimo ir kultūros 

darbuotojams Holokausto ir žmogaus teisių tema. Projekto veiklos įgyvendinamos 

bendradarbiaujant su Zarasų, Ukmergės, Plungės ir Šalčininkų savivaldybėmis. 

 

Holokausto tema šalyje vis dažniau tampa viešų diskusijų objektu, tad matome poreikį gilinti 

mokyklų kultūros ir švietimo darbuotojų, kurie daro didelę įtaką moksleiviams bei vietinėms 

bendruomenėms, žinias bei kompetencijas, iš žmogaus teisių perspektyvos. Vis dažniau, į 

Holokaustą žvelgiama kaip į visos šalies tragediją – beprasmę valstybės gyventojų žūtį, didelę 

Lietuvos kultūrinio, mokslinio, visuomeninio palikimo tragediją. Vienas iš vykdomo projekto siekių 

- multikultūrinio dialogo stiprinimas, kalbant apie iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusius 

žmones ir tuo pačiu susipažįstant su dabar Lietuvoje gyvenančiomis žydų ir romų bendruomenėmis. 

„Mokantis istorijos“ yra sėkmingo projekto „Atminimo akmenys“ tęsinys.  

 

Seminaras skirtas mokyklų, mokyklų muziejų ir/arba bibliotekų darbuotojams iš Ukmergės, 

Šalčininkų, Zarasų ir Plungės savivaldybių, kviečiant taip pat prisijungti mažesnių aukščiau 

išvardintų savivaldybių miestų/miestelių mokyklas.Dalyvių kiekis yra ribotas, todėl bus atrinkta tik 

20 seminaro dalyvių. Projekto partneris - Ugdymo plėtotės centras dalyviams išduos pažymėjimus, 

patvirtinančius naujų kompetencijų bei žinių įgijimą. 

 

Kviečiame registruotis mokytojus (daugiausiai 2 mokytojai iš vienos mokyklos), tolerancijos 

centrų, mokyklų bibliotekų ir krašto muziejų darbuotojus (1 atstovas) į seminarą. Registracija vyks 

iki vasario 2 d. 16.00 val. 

Seminaras vyks 2018 m. vasario 22 – 23 dienomis Kėdainiuose. Viešbutis „Smilga“, Senoji g. 16, 

Kėdainiai. Seminaro pradžia 10.00 val. Organizatoriai apmokės transporto išlaidas seminarų 

dalyviams, atvykstantiems tiek savo, tiek viešuoju transportu. Rekomenduojame seminaro 

dalyviams kooperuotis atvykti kartu automobiliu. Registracijos formoje svarbu nurodyti savo 

atvykimo dieną (ar atvykstama į seminarą iš vakaro, t.y. vasario 21 d.). Dalyvavimas abi seminaro 

dienas yra privalomas. Apgyvendinimas ir maitinimas seminaro metu yra apmokamas organizatorių. 

 

Seminaro tikslas suteikti Lietuvos mokytojams, švietimo irkultūros darbuotojams galimybę 

praplėsti savo akiratį, įgyti daugiau žinių ir įgūdžių apie Holokausto, žmogaus teisių bei tolerancijos 

temas; taip pat išmokti kaip, pasitelkiantneformalųjį švietimą galima dėstyti žydų ir romų 

Holokausto temomis. Seminaro dalyviai įsipareigoja seminaro metu vyksiančiose kūrybinėse 

dirbtuvėse sukurtą metodinę priemonę „Holokausto aukų įamžinimas mūsų mieste“ įgyvendinti su 

mokiniais. Tam bus skiriama simbolinė stipendija bei konsultantas. Seminaro metu dalyviai bus 

supažindinti su sekančiomis temomis (preliminariai): 

1) Holokaustas – Lietuvos tragedija.  



 

 

2) Kaip kalbėti su mokiniais apie žmogaus teises ir toleranciją? 

3) Inovatyvūs ir interaktyvūs ugdymo būdai/metodai kalbėti apie Holokaustą ir žmogaus teises 

(www.nepatogauskinoklase.lt internetinės svetainės pristatymas). 

4) Kūrybinės dirbtuvės „Holokausto aukų atminimas mūsų miestelyje“. 

Detali seminaro programa bus patikslinta. 

 

„Nepatogaus kino klasė” (www.nepatogauskinoklase.lt) edukacinė platforma švietimo 

darbuotojams siūlanti metodines priemones skirtingomis socialinėmis bei žmogaus teisių temomis. 

Švietimo sistemos darbuotojai prisiregistravę prie internetinės sistemos gali rasti filmus 

atitinkamomis temomis, o taip pat prie filmų ir paruoštas metodologijas darbui su mokiniais. 

 

Daugiau informacijos teirautis telefonu 869612719 arba el. paštu simona@lchr.lt, koordinatorė 

Simona Gaidytė 

 

Registracija į seminarą (iki vasario 2 d., 16:00):   

https://goo.gl/1PyRBP   
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