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Krikščioniškosios antropologijos tyrimais siekiama pagilinti tą teologijos mokslo sritį, kurioje ypatingas 
dėmesys skiriamas žmogaus asmens sampratos traktuotei. Šių tyrimų laukas apima esminius asmens sampratos 
krikščionybėje, šią sampratą veikusių mąstymo modelių ir jų kaitos klausimus. Įvairiaspektris problematikos 
traktavimas atveria kultūrinės ir socialinės antropologijos, bioetikos, teisės, ekonomikos ir kt. diskursus, 
skatina dialogui su kitomis kultūromis, religijomis, su kitaip mąstančiais žmonėmis. Šia moksline-praktine 
konferencija siekiama toliau gilinti dėl krikščionybės įtakos atsivėrusią asmens sampratą ir analizuoti žmogaus 
ugdymo perspektyvas, veikiamas šios sampratos. 

Lietuvos kontekste kryptingų ir nuoseklių krikščioniškosios antropologijos tyrimų poreikis itin aktualus 
švietimo srityje. Pirmiausia dėl pačių asmens sampratos, veikiamos krikščionybės, apibrėžčių ir galimo jų 
poveikio šiandieniniam požiūriui į žmogų kaip individą ir kaip bendruomenės narį. Antra, tokie tyrimai 
suponuoja tarpdiscipliniškumą, taigi telkia bendram diskursui įvairių sričių mokslininkus – filosofus, teologus, 
psichologus, sociologus, pedagogus, kultūros istorikus ir t. t. Todėl jie yra aktualūs ne tik religijos, bet ir kitų 
mokslų kontekstams. 

Krikščioniškasis antropologinis diskursas Europos ir pasaulio mastu ypač suintensyvėjo paskutiniaisiais 
dešimtmečiais, tačiau filosofai, biblistai, teologai, religijos pedagogai Lietuvoje dar nėra aktyvūs jo dalyviai, o 
ir tarpdalykinis dialogas yra tik beužsimezgąs. Konferencijų-seminarų ciklas Krikščioniškoji antropologija 
postmoderniai visuomenei. Mąstymo klišės ir atodangos toliau siekia nacionaliniu lygmeniu telkti įvairių sričių 
Lietuvos mokslininkus, gebančius kryptingai tyrinėti apibrėžtą sritį. Tikimasi, kad tokie tyrimai skatins ir 
plėtos tarpdalykinį dialogą, o ši konferencija kviečia giliau pažvelgti, kaip krikščioniškoji antropologija gali 
grįsti ugdymo paradigmas ir vertybinius asmens pasirinkimus.  

Katalikų tikybos katedra tokiu būdu taip pat siekia atsiliepti į Popiežiaus žinią apie Tikėjimo metų 
paskelbimą 2012 m. spalį. Benediktas XVI primena: „Krikščioniui niekada nevalia manyti, kad tikėti – 
asmeninis reikalas. Tikėjimas yra apsisprendimas būti su Viešpačiu ir su juo gyventi. Šis „buvimas-su-juo“ 
leidžia suprasti motyvą, kodėl tikima. Kaip tik todėl, kad tikėjimas yra laisvės aktas, jis reikalauja ir socialinės 
atsakomybės už tai, kas tikima“ (Porta fidei, 10).   
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 
 
10.00 – 10.30 Konferencijos atidarymas 
 

J. E. ARŪNAS PONIŠKAITIS 
Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras 

 
AKAD. EUGENIJUS JOVAIŠA 
LEU Istorijos fakulteto Dekanas 

 
*** 

 

I SESIJA 
 

Moderuoja: DOC. DR. INGRIDA GUDAUSKIENĖ 
 
 
10.30 – 10.50 DOC. DR. ARTŪRAS GRICKEVIČIUS 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Krikščionių istorinės sąmonės paradigmos ir problemos 

 
10.50 – 11.10 DOC. DR. KUN. SAULIUS RUMŠAS OP 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Bendruomeninė asmeninio tikėjimo dimensija  
ir teologiniai-antropologiniai jos aspektai 

 
11.10 – 11.30 MGNT. RŪTA ŠALKAUSKIENĖ 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Šv. Juozapo mokykla, mokytoja 
Krikščioniškosios antropologijos būtinybė bei  
pritaikomumas katalikiškos mokyklos erdvėje 

 
11.30 – 11.50 LEKT. DR. KUN. VIDMANTAS ŠIMKŪNAS SJ 

Vilniaus akademinės sielovados centras 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas  
E. Schillebeeckxo antropologinės konstantos  
ir I. Lojolos pedagoginė paradigma 

 
11.50 – 12.10 LEKT. DR. KUN. VLADIMIR SOLOVEJ 

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija 
Žmogaus problema – meilės problema.  
Karolio Woityłos etikos mokykloje 

 
12.10 – 12.40  Diskusija 
 

*** 
 

12.40 – 14.00  Pietų pertrauka 
 
 

*** 
 



II SESIJA 
 

Moderuoja: DOC. DR. KUN. SAULIUS RUMŠAS OP 
 
14.00 – 14.20 LEKT. DR. KUN. MINDAUGAS RAGAIŠIS 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Atsivertimas: eiga ir veikiantys asmenys 

 
14.20 – 14.40 LEKT. DR. DALIA VERBYLĖ  

Kauno kolegija 
Vertybinio paveldo ir žmogaus asmeninės patirties dermė:  
vertybių refleksija kaip prasmingo gyvenimo paieškos metodas 

 
14.40 – 15.00 MGNT. RIMA PAŠKELEVIČIENĖ 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla, mokytoja 
Krikščioniška asmens orumo samprata akistatoje  
su agresyvumu mokykloje 

 
15.00 – 15.20 DOC. DR. LINA ŠULCIENĖ 

Kauno technologijos universitetas 
Suprasti asmenį – suprasti viltį 

 
15.20 – 15.40 LEKT. DR. GIEDRĖ RUGEVIČIŪTĖ 

Lietuvos edukologijos universitetas 
Ar tikėti mokomasi? 

 
15.40 – 16.30  Diskusija 
 

*** 
 

 Maloniai kviečiame dalyvauti! 
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