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Nacionalinis 2015 metų  projektas Tolerancijos ugdymo centrams „Kas buvo Čijūnė 

Sugihara?“  
 

 

Kodėl projektas apie Čijūnę Sugiharą? 

 

Šiais metais sukako 75 metai nuo to laiko, kuomet 1940 metų vasarą, Japonijos konsulas Čijūnė 

Sugihara Lietuvoje išdavinėjo tranzitines vizas žmonėms, bėgusiems nuo prasidėjusio Antrojo 

pasaulinio karo Europoje. 

Projektu siekiama papasakoti mokiniams apie Japonijos konsulą Lietuvoje -  Čijūnę Sugiharą, 

dirbusį Kaune, 1939  - 1940 metais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui daug pabėgėlių iš 

Lenkijos (lenkų ir žydų) pasiekė Kauną. Šie žmones kreipėsi į Japonijos konsulą dėl tranzitinių 

vizų, kurios galėjo padėti išvykti kuo toliau nuo Europoje vykstančio karo ir nacistinės Vokietijos 

politikos. Čijūnė Sugihara, neturėdamas Japonijos vyriausybės palaikymo, beveik mėnesį,1940 

metų vasarą, išdavė daugiau nei 2000 tranzitinių vizų. Šie išduoti dokumentai padėjo žmonėms 

išgyventi.  

Č. Sugihara – tai vienintelis japonas, kuriam Yad Vashem – Holokausto tyrimų ir įamžinimo 

institucija Izraelyje yra suteikusi Pasaulio Tautų Teisuolio apdovanojimą.  

Čijūnė Sugihara yra žinomas į Lietuvą atvykstantiems japonams, žydams ir kitiems Lietuvos 

svečiams, besidomintiems Holokausto tema. Tačiau apie šio žmogaus gyvenimą, gyvenimo 

filosofiją, jo biografiją, Lietuvoje nėra daug kalbama ir žinoma. Šio žmogaus poelgis – gelbėjant 

kitų žmonių gyvybes, turėtų būti aptariamas istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos ar kitose 

pamokose, kalbant apie žmogaus pasirinkimą, apie bendražmogiškų vertybių suvokimą.  

 

Projekto tikslas: 

 Supažindinti su Čijūnės Sugiharos asmenybe ir veikla, skatinti, kad pozityvūs istorinių 

asmenybių veiksmai būtų analizuojami pamokose, aptariami mokyklos bendruomenėje ir 

turėtų teigiamą poveikį ne tik mokyklos ir vietos bendruomenei; 

 

Projekto uždaviniai:  

 Sukurti ir pravesti įvairių mokomųjų dalykų pamokas apie Čijūnę Sugiharą; 

 Organizuoti mokinių kūrybinę veiklą, kuri atspindėtų Č. Sugiharos asmenybę ir jo darbus. 

 

Projekto idėja: 

 

Tolerancijos ugdymo centrų mokytojai supažindina mokinius su Čijūnės Sugiharos asmenybe bei 

jo veikla 1940 metais, kuomet išduodamas tranzitines vizas pabėgėliams iš Lenkijos išgelbėjo 

daugiau nei kelių tūkstančių žmonių gyvybes. Vedamos pamokos apie Č. Sugiharos asmenybę, 
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gyvenimą, veiklą (istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos ar kalbų pamokos) ir kūrybinės 

pamokos (dailės, teatro, muzikos ir kt.), kurių metu organizuojama mokinių veikla atskleidžianti 

įsisavintą medžiagą apie minėtą asmenį. Laukiamas rezultatas – mokinių kūrybinės išraiškos 

darbai: plakatas, piešiniai, rašinėliai, sukurti tekstai, piešinių knyga su komentarais ar mokinių 

pamąstymais, video filmukai, instaliacijos, panaudojant muziką, teatrą ar kt. Mokinių vizualinės 

medžiagos kūrimas gali būti individualus ar grupinis (gali kurti vienas mokinys ar dalyvauti visa 

klasė, ar mokinių grupelė kuriant vieną plakatą ar pan.).  

Projekto rezultatai – mokinių sukurti darbai pristatomi mokyklų bendruomenėms ir oficialiame 

renginyje. 

 

Projekto įgyvendinimo laikas: 

 

Rugsėjo mėnuo: projekte dalyvaujantys mokytojai susipažįsta su projekto organizatorių atsiųsta 

medžiaga apie Čijūnę Sugiharą, pasiruošia pravesti pamokas. Esant galimybei, apsilanko Kauno 

Sugiharos namuose – muziejuje.  

Spalis: pravedamos pamokos (istorijos, pilietiškumo pagrindų, etikos, kalbų), kurių metu mokiniai 

supažindinami su Čijūnės Sugiharos asmenybe, jo gyvenimu ir veikla. Esant galimybei, apsilanko 

Kauno Sugiharos namuose – muziejuje.  

Organizuojamos pamokos (dailės, teatro, muzikos ir kt.), kurių metu mokiniai kūrybiškai kuria 

darbus, atspindinčius jų nuomonę, suvokimą apie Čijūnės Sugiharos asmenybę.  

Lapkričio mėnesio pabaiga – gruodžio mėnesio pradžia:  

Nacionalinis baigiamasis projekto renginys, kurio metu bus pristatomi mokinių sukurti darbai. 

  

 

Nacionalinio projekto iniciatorius ir organizatorius:  

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 

sekretoriatas 

 

Projekto partneris: 

Sugiharos namai – muziejus Kaune 

 

Laukiami projekto partneriai: 

Japonijos ambasada Lietuvoje; 

Izraelio ambasada Lietuvoje; 

Olandijos ambasada; 

Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje; 

 


