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Globalus pasaulis yra paženklintas augančios medijų įtakos, nekontroliuojamo vartotojiškumo ir 

iki šiol rinkos ekonomikos mažai paliestų sektorių marketizavimo. Būtų neteisinga nepaminėti ir 

nuolatinės migracijos, daugiau ar mažiau sėkmingos integracijos nulemtų  įtampų tarp 

daugiakultūriškumo ir etnocentrizmo. Šios politinės, socialinės ir kultūrinės realijos turi didžiulį 

poveikį švietimui ir ugdymui, reikalaudamos įvairių transformacijų. Greitai kintančiame pasaulyje 

žodis „transformacijos” tampa vienu iš dažniausiai vartojamų šalia tokių sąvokų, kaip antai: 

globalizacija, medijos, technologijos. Tačiau po tomis transformacijomis dažnai slepiasi ikitolinių 

viešųjų praktikų inercija, suteikianti socialinių sričių transformacijoms oksimorono pavidalą.  Tai 

verčia kelti klausimus: kiek transformacijos švietime ir ugdyme yra nuoseklios ir kiek - radikalios? 

Koks yra transformacijų tikslas ir kam jos naudingos? 

Transformacijos, kurios bus aptariamos šioje konferencijoje, stebimos ir švietimo politikoje, ir 

kultūroje. Svarbu pažymėti, jog švietimo politika ir kultūra yra vienas nuo kito priklausantys laukai. 

Viena vertus, galima teigti, kad globalūs ir nacionaliniai politiniai sprendimai nulemia kultūros 

pokyčius. Kita vertus, kintantys kultūriniai kontekstai taip pat skatina priimti skubius politinius 

sprendimus, kurie turi atliepti tarpkultūrinę, daugiakultūrinę ir etnokultūrinę ugdymo problematiką. 

Transformacijų kompleksiškumas švietime reikalauja tarpdisciplininės tyrėjų, politikų, praktikų 

perspektyvos ir plataus požiūrio į problemas, kurios liečia visus ugdymo lauko veikėjus: mokytojus, 

mokinius, dėstytojus, studentus, tėvus, neformalaus ugdymo dalyvius, švietimo administratorius ir 

politikus. Konferencijoje kviečiama aptarti šiuos su švietimo  politika ir kultūra susijusius klausimus: 

 globaliąsias ir lokaliąsias, socialines ir edukacines tendencijas, darančias įtaką švietimo 

politikos sprendimams; 

 tarpkultūrinio, daugiakultūrinio ir etnokultūrinio ugdymo politiką; 

 ugdymo įstaigų (mokyklos, universiteto ir t.t. ) kultūros pokyčius;  

http://www.spc.fsf.vu.lt/


 pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo problemas ir iššūkius. 

 

Kviestiniai pranešėjai: 

Hanan Alexander, University of Haifa; 
Sergij Gabrscek, CPZ-International Centre for Knowledge Promotion; 
Frederik Herman, University of Luxembourg; 
Gintautas Mažeikis, Vytauto Didžiojo universitetas; 
Judith Suissa, University College London; 
Rimantas Želvys, Vilniaus universitetas. 

 

Konferencijos kalbos:  

anglų, lietuvių.1 

 

Konferencijos adresas:  

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Edukologijos katedra 

Universiteto g. 9/1, Vilnius 01513, Lietuva 

 

Kontaktai:  

El. paštas: mokyklos.kultura@gmail.com 

Tel +370 5 266 76 25, +370 5 266 76 24 

 

Tinklapis 

http://fsfeducation.wordpress.com/  

Svarbios datos  

Nuo 2016 m. balandžio 15 d. iki  2016 m. liepos 15 d. vykdoma registracija į konferenciją.   

Iki 2016 m. rugpjūčio 15 d. informuojama apie pranešimo priėmimą.  

Konferencijos programa bus paskelbta 2016 m. rugsėjo 15 d. 

Straipsniai mokslo žurnalo „Acta Paedagogica Vilnensia“ 37 t. (2016 XII) pateikiami iki 2016 10 01,  

38 t. (2017 06)  - iki 2017 02 01 el. paštu mokyklos.kultura@gmail.com arba edukologija@fsf.vu.lt   

 

                                                                 
1 Susidarius reikšmingam konferencijos dalyvių iš užsienio skaičiui, prašysime pranešimus skaityti anglų kalba. 
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Konferencijos mokestis 

Konferencijos dalyvio mokestis (su pranešimu) - 50 eurų, doktorantams (su pranešimu) – 25 eurai. 

Dalyviams, nepristatinėjantiems savo darbų – 15 eurų. Į mokestį įeina konferencijos medžiaga, 

konferencijos programa, kavos pertraukos ir kultūrinė programa.  

Teigiamai įvertintų straipsnių publikavimas moksliniame žurnale “Acta Paedagogica Vilnensia” taip 

pat yra įtrauktas į dalyvio mokestį. 

Konferencijos vakarienė – 20 eurų. 

 

Dalyvio mokestis mokamas į šią sąskaitą: 

Gavėjas Vilniaus universitetas 

Gavėjo kodas 211950810 

Gavėjo bankas SEB bankas, AB 

Banko kodas 70440 

SWIFT kodas CBVILT2X 

Gavėjo sąskaita (užsienio piliečiams) LT20 7044 0600 0672 8725 

Gavėjo sąskaita (Lietuvos piliečiams) LT24 7044 0600 0110 1392 

Mokėtojo (kliento) kodas Jūsų asmens kodas 

Mokėjimo paskirtis „Konferencijos registracijos Nr. FsF -2016-10-0013“ 

 

Mokslinis komitetas 

Prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas) 

Prof. habil. dr. Rimantas Želvys (Vilniaus universitetas) 

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė (Vilniaus universitetas) 

Prof. dr. Iveta Kestere (Latvijos universitetas) 

Prof. dr. Zanda Rubene (Latvijos universitetas) 

Prof. dr. Liudvika Leišytė (Dortmundo technikos universitetas) 

Doc. dr. Marianna Gladysh (Ivan Franko nacionalinis universitetas)  

Doc. dr. Tatjana Bulajeva  (Vilniaus universitetas) 

Doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas) 

 

Organizacinis komitetas:  

Doc. dr. Irena Stonkuvienė (pirmininkė, VU Edukologijos katedra)  irena.stonkuviene@fsf.vu.lt  

Dokt. Justina Garbauskaitė-Jakimovska (VU Edukologijos katedra)  justina.garbauskaite-

jakimovska@fsf.vu.lt  

Doc. dr. Sigita Girdzijauskienė (VU Pedagogikos centras)  

dr. Šarūnė Nagrockaitė (VU Edukologijos katedra)   

dr. Vita Venclovaitė (VU Edukologijos katedra)   
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Dokt. Sandra Kairė (VU Edukologijos katedra)   

Dokt. Simona Kontrimienė (VU Edukologijos katedra)   

Dokt. Simona Bieliūnė (VU Edukologijos katedra)   

Dokt. Cristiana Barbierato (VU Edukologijos katedra)   

Dokt. Danguolė Gervytė (VU Edukologijos katedra)   

 


