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Programa

8.15-9.00 Dalyvių registracija, kava

9.00–9.30

SveIkINImo žodIS
Algimanta Pabedinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Prof. dr.  Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas
Mindaugas Kuliavas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius

9.30–12.00 PleNarINė SeSIja
Pirmininkauja – dr. Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė, Mindaugas Kuliavas 

9.30 – 10.10
Nepriklausomos lietuvos raidos paradoksas: neišsiskiriančios kartų vertybinės nuostatos 
Prof. dr. Vylius Leonavičius, Vytauto Didžiojo universitetas

10.10 – 10.50
globalėjančio jaunimo iššūkiai lokalioms ugdymo sistemoms
Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas

10.50 – 11.25
jaunimo statistinis portretas
Dalia Ambrozaitienė, Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja

11.25 – 12.00
jaunimo užimtumo problema ir galimybės
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga 
Liubertė

12.00–13.00 Pietūs

13.00–16.30 darBaS SekcIjoSe (14.30 – 15.00 numatoma kavos pertrauka)

I sekcija jauNo žmogauS TaPaTumaS Ir verTyBINIų NuoSTaTų kaITa
Moderuoja – doc. dr. Jolanta Kuznecovienė ir Birutė Taraškevičiūtė

1. globalizacija ir identiteto fragmentacija: lietuvių kilmės jaunimas už lietuvos ribų                                   
Doc. dr. Jolanta Kuznecovienė, Vytauto Didžiojo universitetas

2. lietuvos jaunimo emocinio intelekto komponentų raiška                                                                             
Prof. dr. Rosita Lekavičienė, doc. dr. Dalia Antinienė, Kauno technologijos universitetas 

3. Saviraiškos kaita rašytinėje moksleivių kultūroje ir šiuolaikinių technologijų erdvėje XX a. pab. – XXI a. pr. 
Živilė Dapšauskaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

4. jaunų vyrų prokreaciniai lūkesčiai lietuvoje: kultūrinės normos ir individualios patirtys                             
Dr. Lina Šumskaitė, Vaida Tretjakova, dr. Deimantė Šėporaitytė – Vismantė, Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras

5. Studentų, dalyvaujančių mainų programose, subjektyvaus tapatumo patyrimas                                           
Doc. dr. Jolanta Sondaitė,  Rūta Baltušninkaitė, Mykolo Romerio universitetas, Psichologijos institutas

6. gyvenimas „Tai kaip siekiamybė, kaip ėjimas”: paauglių egzistencinės patirtys                                                 
Dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Vitalija Lyska, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos 
vaikų dienos centras, socialinė darbuotoja

7. Paauglių savaiminis ir savivaldus mokymasis internalizuojant vertybes artimoje socialinėje ir 
medijų aplinkoje                                                                                                                                                           
Birutė Taraškevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas

II sekcija jauNImo ekoNomINIS užImTumaS
Moderuoja – lekt. Jolanta Skirmantienė ir Valdas Maksvytis

1. jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas utenos teritorinėje darbo biržoje                                                
Egidijus Puodžiukas, Utenos teritorinė darbo birža

2. Sėkmingo įsitraukimo į darbo rinką kliūtys lietuvoje: sensorinę negalią turinčio jaunimo patirtys                    
Doc. dr. Rūta Brazienė, Ugnė Žalkauskaitė, Kauno technologijos universitetas

3. karjeros koučingo principai ir taikymo galimybės mokymosi visą gyvenimą kontekste                                 
Rasa Rudžinskienė, Šiaulių universitetas, Edvinas Visockis, Vytauto Didžiojo universitetas 

4. jauniems ilgalaikiams bedarbiams teikiamos socialinės pagalbos gerinimo galimybės                                   
Doc. dr. Dalija Snieškienė, Eglė Misiūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

5. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų svarba darbo rinkoje: darbdavių nuomonė                                  
Lekt. Jolanta Skirmantienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas,  lekt. Dovilė Jezukevičiūtė, Lietuvos edukologijos 
universitetas)

6. Studentų pilietinis aktyvumas: leu atvejis                                                                                                      
Prof. dr. Irena Zaleskienė, Vaida Andriušaitytė, Lietuvos edukologijos universitetas
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III sekcija NeformalIojo ugdymo PoveIkIS
Moderuoja – doc. dr.  Odeta Merfeldaitė ir Paulius Godvadas

1. Plečiant ribas: patirtinio metodo veiksmingumas darbe su pažeidžiamais jaunuoliais               
Tatjana Gurova, Paulius Godvadas, VšĮ “Kitokie projektai”

2. kam jaunuoliams tas atvirasis jaunimo centras?                                                                      
Kristina Mačiulytė, VšĮ „Actio Catholica Patria“, socialinė darbuotoja

3. dalyvaujančių ir nedalyvaujančių neformalaus ugdymo procese mokinių emocinė 
          inteligencija ir socialinė kompetencija                                                                                                                    
           Prof. dr. Romualdas Malinauskas, Artūras Akelaitis, Lietuvos sporto universitetas

4. jaunimo neformalusis ugdymas formaliojo švietimo įstaigoje: galimybės ir kliūtys              
Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, projektų koordinatorius

5. Sporto mokyklas / sporto būrelius lankančių ir jų nelankančių mokinių asmeninė 
         kompetencija 
          Prof. dr.  Romualdas Malinauskas, Artūras Janauskas, Lietuvos sporto universitetas

6. vaikų socialinių įgūdžių lavinimas: Sokrato metodo taikymas vaikų dienos centre              
Laura Stumbraitytė, Vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“, socialinė darbuotoja

7. jaunimo nevyriausybinių organizacijų kuriama vertė ir jos potencialas lietuvoje                 
Doc. dr. Mantas Bileišis, doc. dr. Aldona Jociutė, dr. Barbara Stankevič, doc. dr. Andrius Stasiukynas, doc. dr. Jolanta 
Urbanovič, Mykolo Romerio universitetas 

IV sekcija jauNImo dalyvavImaS* 
Moderuoja – doc. dr. Jūratė Imbrasaitė ir Justina Alsytė-Gogelienė

1. jaunimo politika latvijoje ir lietuvoje: sampratos, teisinis kontekstas ir administraciniai 
mechanizmai 

          Olga Stariņeca, Latvijos universitetas, doc. dr. Mantas Bileišis, Mykolo Romerio universitetas

2. šiandieninis darbas su jaunimu estijoje: tendencijos, kokybės vertinimas, metodai ir 
         aplinkos, jaunimo stebėsena, iššūkiai 
           Lekt. Urmo Reitav, Talino universitetas

3. jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas jaunimo politikos kontekste Suomijoje          
Doc. dr. Jaana  Lähteenmaa, Tamperės universiteto (Suomija) jaunimo tyrėja, Helsinkio universiteto (Suomija) Socialinių 
mokslų fakulteto vyriausioji tyrėja

4. globaliojo amžiaus profesionalių jaunimo darbuotojų ugdymas                                                       
Prof. dr. Maurice Devlin, Nacionalinis Airijos universitetas, Maynooth universitetas, Jaunimo tyrimų ir plėtros centras 

5. globalizacija, adiaforizacija ir takiosios modernybės karta                                                                     
Julija Tuleikytė, Vilniaus universitetas

6. Postmodernus ar tradicinis pilietis? jaunimo politinės orientacijos ir dalyvavimas 
         politiniuose veiksmuose 
           Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

7. kaip užtikrinti jaunų žmonių teises ir pareigas?                                                                                
Agnė Graikšaitė, Karolis Žemaitis, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

8. vaikų dienos centrą lankančių mergaičių patiriamų grėsmių interneto socialiniuose 
         tinkluose analizė 
           Rasa Skališienė, Klaipėdos universitetas

* - sekcijoje dalis pranešimų yra  pristatomi anglų kalba 
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V sekcija jauNImo ProBlemoS Ir jų SPreNdImų PaIeška 
Moderuoja – doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė ir Gintarė Alaburdaitė

1. Prevencinės programos paaugliams lietuvoje: ką galime pasiūlyti šiandien ir kur turėtume 
judėti toliau? 

          Prof. dr. Saulė Raižienė, lekt. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė, dr. Ingrida Gabrialavičiūtė, Renata Garckija, 
          dr. Ilona Kajokienė, Mykolo Romerio universitetas)

2. Nuo ko miršta lietuvos jaunimas? 
          Daumantas Stumbrys, Vytauto Didžiojo universitetas

3. „Tarpinstitucinis dreifas“: jaunų vyrų dalyvavimo socialinių paslaugų sistemoje patirtys      
Dr. Rasa Indriliūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Sociologijos katedra

4. globalizacijos įtaka baudžiamajam procesui, kuriame dalyvauja nepilnametis            
nukentėjusysis 

           Dovilė Murauskienė, Mykolo Romerio universitetas

5. Problemos, kylančios socialiai pažeidžiamiems jaunuoliams pradedantiems savarankišką 
gyvenimą 

          Ona Bernatavičienė, Alytaus profesinio rengimo centro socialinė pedagogė-ekspertė

6. lietuvos kurčiųjų jaunimo bendruomenė globalioje visuomenėje: ypatingiems žmonėms 
ypatingi iššūkiai. Nuo problemos iki sprendimo, nuo sprendimo iki pokyčių arba vėl tas pats 
Monika Kumžaitė, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija (LKJA), prezidentė, Kęstutis Vaišnora, LKJA,  tarybos narys

7. Neįgaliųjų interesų atstovavimo veiksmingumas per nevyriausybinių organizacijų veiklas: 
subjektyvios Nvo vadovių patirtys 

           Irmina Beneševičiūtė, Šeduvos miesto neįgaliųjų draugija

16.30-17.30 Sekcijų diskusijų išvadų pristatymas, rezoliucijos pristatymas, Konferencijos uždarymas


