4 veiksmo “Gyva Europos atmintis”
projektai

„ Lenkijos Teisuoliai – prisimenant užmirštą istoriją”
(“Polish Righteous – Recalling Forgotten History”)
Projektas skirtas žmonėms, gelbėjusiems žydus II pasaulinio karo metu.
Organizatorius:
• Žydų istorijos Lenkijoje muziejus
Partneriai:
• Tautų Teisuolių bendruomenė Lenkijoje;
• Asociacija “Holokausto vaikai Lenkijoje”
• Pasaulio Teisuolių sodai (Italija)
Tinklalapis:
• www.righteous.pl
Tikslas:
Jaunajai kartai pristatyti lenkų, rizikavusių savo gyvybėmis gelbėjant žydus,
žygdarbius ir apybraižas, tam, jog šie dar būdami gyvi būtų pagerbti ir
įvertinti už savo poelgius.

„ Lenkijos Teisuoliai – prisimenant užmirštą istoriją”
(“Polish Righteous – Recalling Forgotten History”)
Projektas susideda iš 3 pagrindinių veiklų sričių:
1.
-

Istorijų apie žydų gelbėjimą rinkimas:
projekto metu atlikti interviu su 130 šiandien gyvenančių Lenkijos
Teisuolių bei jų išgelbėtais asmenimis;
tyrimą atliko specialų pasirengimą turintys tyrėjai;
tyrimo metu taip pat naudotasi archyvuose surasta medžiaga;
sukauptas nuotraukų, dokumentų, garso įrašų bei filmuotos medžiagos
archyvas.

„ Lenkijos Teisuoliai – prisimenant užmirštą istoriją”
2.
3.
-

Surinktų istorijų paskelbimas internetiniame puslapyje:
130 istorijų, lydimų audiovizualine medžiaga (nuotraukomis, filmuota
medžiaga), patalpinta anglų ir lenkų kalbomis
Teisuolių profiliai interenete yra papildomi naujais duomenimis,
įtraukiant didesnį jų skaičių bei jų istorijas;
puslapyje taip pat galima rasti informacinius paketus bei mokymo
metodus, pritaikytus šios temos atskleidimui jaunimo tarpe.
Edukacinės veiklos:
Remiantis surinkta medžiaga, parengtos metodinės priemonės darbui
su jaunimu bei informaciniai paketai, kuriais siekiama kalbėti apie
pilietinę atsakomybę, asmeninę drąsą bei kovą su nepakantumu;
Šios priemonės platintos jaunimo, mokytojų tarpe, per Europoje
esančias organizacijas – partneres.

„ Gimiau žmogumi, tad ir pasaulį paliksiu būdamas žmogumi”
(“I was born a human being and will leave here as a human being”)
Organizatoriai:
• Uždara Torgau darbo stovyklos
jaunimo iniciatyvinė grupė (Vokietija)
Projekto įgyvendinimas:
• 2008 - 2009
Temos:
• Represinė VDR perauklėjimo ir politinės indoktrinacijos sistema;
• Jaunosios Stalinizmo politinio persekiojimo ir represijų aukos;
• Žmogaus teisės ir pilietinė laisvė.
Tinklalapis:
• http://www.jugendwerkhof-torgau.de

„Gimiau žmogumi, tad ir pasaulį paliksiu būdamas žmogumi”
(“I was born a human being and will leave here as a human being”)
Veiklos:
• Memorialinės vietos buvusioje jaunimo perauklėjimo centre Torgau
įkūrimas;
• Pastovios ekspozicijos įrengimas. Kspozicijoje naudojamos šiuolaikinės
technologijos (multimedijos prezentacijos su nuotraukomis, filmai,
dokumentinė medžiaga)
• Tinklalapis su duomenų baze, archyvu bei susijusia informacija.
Auditorija:
• 5000 memorialinės
ekspozicijos lankytojų per metus.

„Atmintyje praėjusių dienų aidas“
Organizatorius:
• Kėdainių rajono Šėtos gimnazija
(Lietuva)
Įgyvendinimas:
• 2011 – 2012 metais
Problematika:
• Mokytojai, dėstydami apie XX a. Europje buvusių totalitarinių režimų
patirtį, susiduria su nemažais sunkumais, nes XXl amžiaus mokiniams
suvokti savos šalies patirtį Europos kontekste yra sudėtinga.
Tikslas:
• Palyginti atskirų ES valstybių mokyklų istorijos mokytojų patirtį, dėstant
totalitarinių režimų valdymo padarinių ir pasekmių temą ir ugdant
mokinių demokratines vertybes.

„Atmintyje praėjusių dienų aidas“
Dalyviai:
• Šėtos gimnazijos mokytojai, Šėtos bendruomenės centro nariai, Šėtos
gyventojai, išgyvenę XX amžiaus istorinius įvykius, Kėdainių rajono
istorijos mokytojų metodinio ratelio nariai, Lietuvos istorijos mokytojai;
• 5 užsienio valstybių istorijos mokytojai ir besidomintys istorija asmenys
(bendradarbiavimas užsimezgė anksčiau vykdytuose projektuose pagal
Comenius programą).
Visos šios mokyklos yra nedideliuose mieteliuose, nutolusiuose nuo
didelių centrų. Projekto mtu bus palyginta, kaip didieji XX amžiaus
istoriniai įvykiai palietė mažų miestelių gyventojus, jų buitį ir kaip tai
atsispindi jų gyventojų atmintyje.

„Atmintyje praėjusių dienų aidas“
Veiklos:
• Surinkta medžiaga ir totalitarinių laikotarpių dėstymo metodika bus
publikuojama leidinyje anglų ir lietuvių kalbomis„Demokratijos
vertybių ugdymas. Išmoktos XX amžiaus pamokos“, kad ja galėtų
naudotis ES šalių mokytojai.
• Organizuojamoje konferencijoje bus aptarta, kaip skirtingų šalių
mokyklose yra dėstomas totalitarinių režimų laikotarpis, kokie
naudojami metodai, pristatoma surinkta medžiaga.
• Praktinių užsiėmimų metu mokytojai, dalyvaudami kūrybinėse
dirbtuvėse, susipažins su stalinizmo ir nacizmo totalitarinių režimų
aukų įamžinimo vietomis, praplės savo akiratį, naudodami iš anksto
parengtą medžiagą, kurs mokymo priemones savo mokiniams.
• Sukurtos mokymo priemonės bus multiplikuojamos kompaktiniame
diske „Praėjusių dienų aidas mūsų širdyse: nepamiršime
prievartos ir nepagarbos žmogui ir kultūrai“, kuris bus išplatintas
mokykloms.
• Konferencijos dalyviai parengs ir priims Rezoliuciją – kreipimąsi į
Europos Sąjungos valstybių mokyklų mokytojus apie demokratijos
ir pilietiškumo vertybinių nuostatų ugdymą XXl amžiaus mokyklose
svarbą.

