
PATVIRTINTA 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktoriaus 

2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-59 

 

 

RESPUBLIKINĖS MOKSLINĖS-PRAKTINĖS KONFERENCIJOS 

„GYVYBĖ IR TECHNOLOGIJOS“ 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Respublikinę mokslinę-praktinę filosofijos konferenciją „Gyvybė ir technologijos“ 

(toliau ‒ Konferencija) organizuoja: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto etikos 

mokytojų metodinis būrelis, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

Filosofijos katedra.  

2. Konferenciją remia – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.  

3. Konferencijos dalyviai – Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų etikos ir filosofijos 

mokytojai, 10–12 klasių mokiniai, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros 

dėstytojai ir studentai.  

4. Konferencijos laikas ir vieta: 2020 m. balandžio 29 diena, 13 valanda, VDU Mažoji 

salė, S. Daukanto g. 28, Kaunas. 

 

II SKYRIUS 

KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – inicijuoti moksleivių, mokytojų ir dėstytojų bendras diskusijas 

aktualiausiomis filosofijos temomis, mokyti moksleivius tikslios artikuliacijos ir diskusijų kultūros. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Surinkti ir aptarti iš visų Lietuvos moksleivių ir mokytojų siūlomas pranešimų temas. 

6.2. Sudaryti programą taip, kad būtų kuo daugiau galimybių įdomioms diskusijoms. 

6.3. Surengti konferenciją su skaitomais individualiais pranešimais bei 

moderuojamomis diskusijomis. 

6.4. Surengti konferencijos aptarimą, įvertinti rezultatus, apsispręsti dėl kitų metų 

konferencijos formos tobulinimo.  

 

III SKYRIUS 

KONFERENCIJOS POTEMĖS 

 

7. Konferencijos potemės: 

7.1. Gyvūnas kaip kitas: kaip suvokiame, jaučiame, suprantame kitą gyvybę? 
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7.2. Žmogaus ir gyvosios aplinkos santykis 

7.3. Žmogiškas kūnas: norminimas ir emancipacija 

7.4. Kūno galia ir negalia – kas nustato skirtį? 

7.5. Žmogus – ekosistemos dalis ar svetimkūnis? 

7.6. Mąstymo vitališkumas vs mąstymo techniškumas: kur riba? 

7.7. Robotas – gyvybės pratęsimas ar priešprieša? 

7.8. Dirbtinis intelektas – žmogaus proto ateitis ar pabaiga? 

7.9. Kosminės erdvės kolonizavimas (filosofinė mokslinės fantastikos analizė) 

 

IV SKYRIUS 

REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS DARBAMS 

 

8. Kūrybiniai-moksliniai darbai rengiami pagal III konferencijos nuostatų skyriuje 

siūlomas potemes.  

9. Kūrybinių-mokslinių darbų forma: pranešimas, informacinė pateiktis (multimedijos 

prezentacija), vizualinė medžiaga ir kitos išraiškos priemonės. Dėstytojų, mokytojų, studentų, 

mokinių pranešimams skiriama iki 15 minučių. Darbo pristatymas negali viršyti nurodyto laiko. 

Pranešimuose ir prezentacijose prašome nurodyti autorius bei šaltinius, kuriais remiamasi, naudoti 

nuorodų išnašas. Kiekvienos konferencijos dalies pabaigoje surengiama 20-30 minučių 

moderuojama diskusija, kurioje aptariami konkrečių pranešimų iškelti, arba jų klausantis 

spontaniškai kilę klausimai. Diskusijai skiriamas ypač didelis dėmesys ir, kiek įmanoma, raginami 

diskutuoti moksleiviai. 

 

V SKYRIUS 

DARBŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

10. Mokinius ir mokytojus prašome parengti pranešimus keliais etapais: 

10.1 Iki 2020 metų vasario 1 dienos atsiųsti pranešimų temas ir santraukas 

konferencijos rengimo komiteto narei Jurgai Jonutytei, adresu jurga.jonutyte@vdu.lt  

10.2. Komitetas per dvi savaites pateiks atsakymus (galimi variantai: priimama be 

taisymo arba kviečiama temą taisyti - su konkrečiais nurodymais, kaip būsimas pranešimas turėtų 

būti parengiamas). 10.3. Pataisytas pranešimų temas ir santraukas kviečiame atsiųsti iki kovo 15 

dienos tuo pačiu adresu. 10.4. Per savaitę komitetas pateiks atsakymą apie pranešimo įtraukimą į 

konferenciją. 

10.5. Siunčiant pranešimus nurodoma ši informacija: 

10.5.1. Kai darbą pristato mokytojas: 
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Vardas, pavardė, mokslinis 

laipsnis/kvalifikacinė kategorija, el. 

paštas, telefonas 

Pranešimo tema, forma Mokymo(si) įstaigos 

pavadinimas 

   

Pranešimo santrauka 

 

 

10.5.2. Kai darbą pristato mokinys: 

Mokinio vardas, 

pavardė 

Pranešimo tema, forma Mokykla, klasė 

 

Padėjusio  pasirengti mokytojo 

vardas, pavardė, kvalifikacinė 

kategorija, el. paštas, telefonas 

    

Pranešimo santrauka 

 

 

11. Informacija teikiama telefonu 8 670 47027, el. paštu pitija43@gmail.com. 

 

 

Konferencijos organizavimo komitetas:  

Zita Verbickienė – Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė. 

Dr. Jurga Jonutytė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos 

katedros vedėja.  

Prof. habil. dr. Gintautas Mažeikis – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

Filosofijos katedra.  

Dr. Bronė Gudaitytė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos 

katedra.  

Doc. dr. Tomas Kavaliauskas – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

Filosofijos katedra.  

Dr. Rūta Bagdanavičiūtė – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 

Filosofijos katedra.  

Dr. Sigita Šilingaitė – Kauno jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytoja metodininkė, VDU Švietimo 

akademija, Lietuvos etikos mokytojų asociacijos pirmininkė 

Polina Žemaitienė – Kauno Kovo 11-osios gimnazijos etikos ir filosofijos mokytoja ekspertė.  

Irina Stanislovavičienė  – Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos etikos mokytoja ekspertė. 

Tomas Pažarauskas – Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos etikos mokytojas metodininkas. 

________________________________ 
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