
 
XXV LIETUVOS MOKINIŲ FILOSOFIJOS OLIMPIADA 

II TURAS 

 
P R O G R A M A 

Kovo 4-5 d. 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Universiteto 9/1, Vilnius 

 
Organizatoriai: Lietuvos filosofijos mokytojų asociacija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  

Partneriai: Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus. 

 Kovo 4 d. (penktadienis) 

10:15 – 11:00 
Mokytojams ir 

mokiniams 

Dalyvių registracija 
(VU Filosofijos fakultetas, I aukšto foje) 

11:15 – 14:30 
Mokiniams 

Olimpiados atidarymas, filosofinės esė rašymas 
(VU Filosofijos fakultetas, 306 auditorija) 

 
 

Mokytojams 
11:30 – 12:15 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 – 13:00 

 
 

 
 

13:15 – 14:30 
 

 
Seminaras mokytojams 

(VU Filosofijos fakultetas, 304 auditorija) 
 

Kaip kalbėti apie blogį? Etiniai ir estetiniai aspektai. 

 
dr. Jolanta Saldukaitytė, VU vykdomo projekto „Modernybė ir Holokaustas Lietuvoje: 

filosofinė moralinių dilemų analizė"1 pristatymas. 
 

Pertrauka (15 min.) 
 
 

Naujausi filosofijos ir etikos dėstymo metodologiniai aspektai 

 
Pertrauka (15 min.) 

 
Žmogaus klausimas antropoceno epochoje 

 
dr. Mintautas Gutauskas, VU vykdyto projekto „Gamtos transformacijos vėlyvojoje 

modernybėje: ontologiniai ir antropologiniai matmenys“2 ir monografijų „Žmogus ir gyvūnas“ ir 
„Gamtos transformacijos: modernybė ir antropocenas“ pristatymas. 

 
 

14:40 – 15:40 
Mokytojams ir 

mokiniams 

Pietūs 
(VU Istorijos fakulteto kavinėje, palydės savanoriai) 

 
Po pietų moksleivius ir mokytojus prašome pasiimti išsinešimui paruoštus užkandžius 

pavakariams. 
 

16:00 – 18:00 
Mokytojams ir 

mokiniams 

Ekskursija Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje 

(Naugarduko g. 10) 
 

Su muziejininke-edukatore Jurga Jackevičiūte. 
 

 
1 Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutartis Nr. S-MOD-21-8 
2 Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutartis  S-MOD-17-5 



 

 

 Kovo 5 d. (šeštadienis) 

8:00 – 11:00 

gyvenantiems 
viešbutyje 

Pusryčiai 
(Corner Hotel, T.Ševčenkos g. 16) 

12:00 – 13:00 
Mokytojams ir 

mokiniams 

Apdovanojimai 
(VU Filosofijos fakultetas, 306 auditorija) 

13:00 – 14:00 Kava, arbata, užkandžiai 
(VU Filosofijos fakultetas, 3 aukšto foje) 

 

 

Medalius ir pagyrimo raštus laimėję moksleiviai bus kviečiami dalyvauti atrankoje į Tarptautinę 

filosofijos olimpiadą (IPO 2022), kuri vyks 2022 metų gegužės 26-29 dienomis, Lisabonoje, 

Portugalijoje. Visa informacija apie atranką prizus gavusiems moksleiviams bus išsiųsta el. paštu.  

 

 

 

SVARBI INFORMACIJA 

- Olimpiados metu prašome dėvėti respiratorius; 

- Dėl pandemijos sukeltų priežasčių olimpiados programa gali keistis. 

 

 

 

 


