
 

 

 
 Mokymasis iš praeities – veikimas ateičiai  

Mokymas apie Holokaustą ir žmogaus teises 
 

8 savaičių mokymai – seminaras nuotoliniu būdu Lietuvos mokytojams  
( spalio 5 d. – lapkričio 27 d., 2020) 

 
Kvietimas teikti paraiškas 

 
Programą paruošė Olga Lengyel institutas (ang. The Olga Lenggyel Institute for Holocaust Studies 
and Human Rights – TOLI, Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos) bendradarbiaudamas su 
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 
sekretoriatu bei Lietuvos žydų bendruomene. Šio projekto tikslas - pasiūlyti Lietuvos mokytojams 
dalyvauti programoje, kurie domisi Holokausto tema ir žmogaus teisių klausimais.   
Projekto tikslas – prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo, analizuojant Holokausto istorijos 
klausimus, socialinio teisingumo temas bei aptariant svarbiausius XX amžiaus įvykius.  Projektu 
siekiama supažindinti su naujais ugdymo metodais ir aptarti galimybes juos panaudoti ugdymo 
procese. 
 
Programos tikslai: 
   

 Ugdyti mokytojų istorinį sąmoningumą diskutuojant Holokausto tema bei socialinės 

neteisybės, diskriminacijos klausimais; 

 Suteikti platesnį supratimą apie stereotipų, prietarų, diskriminacijos poveikį asmeniui, 

grupei ar net visai visuomenei; 

 Suteikti žinių apie žydų tautos gyvenimą iki Holokausto ir po Holokausto; 

 Skatinti naujų mokymo metodų įsisavinimą, įtraukiant į papildomo ugdymo programas; 

 Skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų ir kitų institucijų; 

 Ugdyti požiūrį, jog švietimas apie Holokaustą ir žmogaus teises yra glaudžiai susijusios 

temos. 

40 Lietuvos mokytojų turės galimybę dalyvauti seminare nuotoliniu būdu. Kurso trukmė – 8 

savaitės. Kiekvieną savaitę mokytojai turės dalyvauti 2 -3 val. paskaitose / užsiėmimuose. 

(Paskaitų grafikas bus pateiktas iš anksto).  

Šios programos dalyviai – mokytojai, turės praktinę galimybę panaudoti žinias ir organizuoti 
lokalius, nedidelius projektus su savo mokiniais. Mokytojai, dalyvavę programoje, galės teikti 
paraišką – nedideliam finansavimui gauti. Atsižvelgiant į tai, kokia bus situacija ateityje, 2021 
metais planuojama, kad vyks aptariamasis seminaras mokytojams, dalyvavusiems šioje 
programoje – seminare nuotoliniu būdu.  
 
Šią programą dalinai finansuoja Geros valios fondas. 
 
 



 

 

 
Paraiškas dalyvauti siūlomoje programoje – seminare gali teikti mokytojai: 

- Įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, švietimo darbuotojai, dirbantys Lietuvos bendrojo 
ugdymo įstaigose; 

- Turintys patirties mokant apie Holokaustą pamokose (ar popamokinėje veikloje); 
- Sutinkantys pilnai dalyvauti visoje šio seminaro programoje;  
- Įsipareigojantys perteikti Holokausto temą mokiniams bei dalintis gautomis žiniomis; 
- Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžius;  
- Nebūti dalyvavus Olga Lengyel Institute (TOLI) seminare, vykusiame 2019 m. rudenį 

Vilniuje. 
 
Norinčius dalyvauti šioje programoje, kviečiame atsakyti į pateiktus klausimus (lakoniškai, laisva 
forma) ir iki 2020 m. rugsėjo 23 d. atsiųsti el. paštu: Ingrida.Vilkiene@lrv.lt;  
 
 
 
Paraiškos klausimai:  
 
 

1. Vardas, pavardė:  

2. El. pašto adresas ir telefonas:  

3. Miestas ir mokyklos pavadinimas:  

4. Dalyko pavadinimas, kurį dėstote (pareigos):  

5. Kuriose klasėse dėstote (mokinių amžiaus tarpsnis)? 

6. Kiek metų turite pedagoginės patirties?  

7. Užsienio kalbų mokėjimas (kurią (-as) kalbas mokate gerai, kad galėtumėte klausyti 

paskaitų nurodyta kalba (-omis):  

8. Apibudinkite savo patirtį mokymo apie Holokaustą ir žmogaus teisų srityse (iki 500 

žodžių):  

9. Kokia Jūsų motyvacija dalyvauti šiame seminare? (iki 400 žodžių) 

10. Kokiose programose, seminaruose, susijusiose su šiomis temomis, esate dalyvavęs 

praeityje? 

11. Į kokius 3 klausimus norėtumėte gauti atsakymus iš Holokausto istorijos ar žmogaus 

teisių temos? 
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