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Kviečiame į 6-ąją tęstinę mokslinę mokinių konferenciją
„TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“
Konferencijos data:
Konferencija vyks 2019 m. balandžio 4 d. Klaipėdos universitete, Auditorijų ir konferencijų salės komplekse
„Aula Magna“, H. Manto 84 „Studlendas“
Konferencijos tema:
Šioje konferencijoje kviečiame diskutuoti apie santykių ekologiją. Kasdieniame gyvenime turime priimti ir
priimame įvairiausius sprendimus, siekiame konstruktyviai spręsti mokslo, veiklos, asmenines problemas.
Mokslininkai, vertindami priimamų sprendimų kokybę, atsižvelgia ir į jų ekologiškumą, t. y. kaip ir kiek
priimtas sprendimas veikia aplinkinius. Ypač kai bendraujama su skirtingų kultūrų, pažiūrų asmenimis. Kita
vertus, kaip aplinkiniai dalyvauja ir veikia mūsų sprendimus. Kviečiame moksleivius tirti santykių ekologiją
ir diskutuoti apie tai, kaip mūsų santykius veikia emocijos, kada jos padeda puoselėti santykių darną,
abipusę pagarbą, orumą, konstruktyviai spręsti konfliktus, kada trukdo ar virsta emociniu smurtu. Šiandienos
media priemonėse, socialiniuose tinkluose, virtualiose bendruomenėse dažnai susiduriame su nevaldomomis
emocijomis, su emociniu smurtu, kuris vis dažniau perkeliamas į „realius santykius“ klasėje, mokykloje,
visuomenėje.
Konferencijos dalyviai:
Konferencijoje gali dalyvauti Klaipėdos miesto, Klaipėdos bei kitų regionų pagrindinių mokyklų,
progimnazijų, gimnazijų, profesinių mokyklų ir daugiafunkcinių centrų 5-12 klasių mokiniai.
Vyresniųjų klasių mokiniai, planuojantys rinktis socialinių mokslų studijas, kviečiame rengti tiriamuosius projektus brandos darbui.
Kviečiame mokinius parengti ir pristatyti pranešimus, diskutuoti minėtomis temomis.
Parengtuose pranešimuose tikimės pranešėjų įžvalgų bei savo patirčių pristatymų, kaip jiems sekasi
puoselėti darnų bendravimą, konstruktyviai spręsti iškylančius konfliktus, vertinti priimtus sprendimus
santykių ekologijos aspektu ir puoselėti tolerantišką aplinką šeimose, klasėse, mokyklose, bendruomenėse.

Pranešimų tematika:
 Emocinis smurtas, kas tai, kaip jį atpažįstame (artimiausioje aplinkoje, klasėje, mokykloje,
visuomenėje)?
 Emocinis smurtas virtualioje aplinkoje (žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose ir kt.).
 Konstruktyvūs konfliktų sprendimai (tarp skirtingų kultūrų, socialinių grupių, lyčių ir kt.).
Reikalavimai mokinių pranešimams:
1. Darbai pristatomi pranešimais, kurių trukmė iki 10 minučių.
2. Pranešimai gali būti pristatomi individualiai ar komandoje. Komandą sudaro ne daugiau 3 asmenų.
3. Organizatoriai suteiks galimybę naudotis skaitmeniniu projektoriumi, rodyti vaizdo, garso įrašus.
4. Pageidautina pristatomą pranešimą turėti atskiroje kompiuterinėje laikmenoje.
5. Pranešimo privalumas – parengta video (vaizdinė) medžiaga.
Pranešimų vertinimo kriterijai:
 Originalumas
 Moksliškumas
 Inovatyvumas
 Informuotumas
 Populiariausias konferencijos pranešimas (daugiausia palaikymo sulaukęs pranešimas konferencijos
facebook paskyroje)
Dalyvių apdovanojimas:
1. Visi konferencijos dalyviai apdovanojami Klaipėdos universiteto padėkos raštais.
2. Geriausi pranešimai bus apdovanoti specialiais prizais.
3. Mokytojams, socialiniams pedagogams, psichologams padėjusiems mokiniams rengti pranešimus,
bus išduoti renginio dalyvių pažymėjimai.
Registracija į konferenciją:
Registracija į konferenciją vyksta iki 2019 m. kovo 4 d.
Prašome užpildyti dalyvio formą (pridedama) ir ją atsiųsti el. paštu: rasa.jokubaite@gmail.com
Pasiteiravimui:
Telefonas: +370 60898232
El. paštas: rasa.jokubaite@gmail.com
Kilus klausimams ar neaiškumams dėl pranešimo rengimo mokiniai gali kreiptis į KU SHMF Pedagogikos
dėstytojus per www.facebook.com – Socialinės Pedagogikos Studijos.
Konferencijos preliminari programa:
10.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 12.45
12.45 – 13.15
13.15 – 14.30
14.30 – 15.00

Registracija
Konferencijos pradžia. Sveikinimo žodis konferencijos dalyviams.
Pranešimas konferencijos tema
Plenarinis posėdis
Pertrauka
Plenarinis posėdis
Konferencijos uždarymas ir apdovanojimai

Tęstinė mokslinė mokinių konferencija
„TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“
2019-04-04
KONFERENCIJOS DALYVIO ANKETA

Duomenys apie dalyvius
1.
2.
3.
4.

Mokinio(ų)
pavardė(s),
vardas(ai)
Atstovaujama mokykla, klasė
Pranešimo pavadinimas
Pranešimų tematika (pažymėti □ Emocinis smurtas, kas tai, kaip jį atpažįstame
tinkamą potemę)
(artimiausioje
aplinkoje,
klasėje,
mokykloje,
visuomenėje)?
□ Emocinis smurtas virtualioje aplinkoje (žiniasklaidoje,
socialiniuose tinkluose ir kt.).
□ Konstruktyvūs konfliktų sprendimai (tarp skirtingų
kultūrų, socialinių grupių, lyčių ir kt.)

5.

Mokytojo
arba
socialinio
pedagogo,
psichologo
parengusio mokinius, vardas,
pavardė,
kvalifikacinė
kategorija, kontaktinis telefonas,
elektroninio pašto adresas

6.

Kiek planuoja atvykti pranešėjus
palaikančių mokinių iš Jūsų
mokyklos? (nurodyti mokinių
skaičių)
Pageidavimai ir pasiūlymai
organizatoriams

7.

