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VIII – TOJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA  

„TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“ 

PROGRAMA 
 

2021 m. balandžio mėn. 16 d. 
 

Renginio vieta: Renginio prisijungimo nuoroda: Zoom Meeting 

https://liedm.zoom.us/j/93883467380?pwd=UU43cDhVZTNwVEFDTkFvM0QrczlUdz09 

Meeting ID: 938 8346 7380, Passcode: 095828 
 

11.30 – 12.00 - dalyvių jungimasis į konferenciją.  

12.00 – 12.20 - konferencijos atidarymas, konferencijos svečių sveikinimai.  

12.20 – 12.35 - pranešimas "Tolerancija - drąsa būti Žmogumi" (lekt. dr. Rosita Vaičiulė, KU               

SHMF Filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra, žurnalistikos programų vadovė). 

12.35 – 14.30 - mokinių  pranešimai sekcijose. 

14.30 – 14.50 - KU Pedagogikos katedros kuruojamų studijų programų pristatymas. 

14.50 – 15.00 - konferencijos pranešimų refleksija, nominacijų paskelbimas. 

 

I sekcija 

 
Moderatorius: Areta Skukauskienė (Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinė pedagogė, metodininkė, 

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė).  

Facebook moderatorė: Vilma Satkauskienė (KU SHMF Socialinės pedagogikos programos  magistrantė,  Klaipėdos 

lopšelio-darželio  „Radastėlė" Ikimokyklinio ugdymo mokytoja). 

 

Vertinimo komisija (pirmininkė): lekt. dr. Julija Melnikova ( KU SHMF Mokslo ir tarptautinių ryšių prodekanė).  

 
„Elektroninės patyčios mokykloje ir jų prevencija“ Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinė mokykla 

„Elektroninės patyčios virtualioje erdvėje“ Alytaus Piliakalnio progimnazija 

„Elektroninių patyčių raiška tarp mokinių“ Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija 

„Elektroninės patyčios-paauglių bendravimo kasdienybė  

ar retai pasitaikanti problema“ 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 

„Patyčios socialiniuose tinkluose“ Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija 

„Šiandien tu – rytoj apie tave“ Pagėgių sav., Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija 

,,Kokia yra draugystė ir kokios gali būti jos pasekmės’’ Šiaulių profesinio rengimo centro Mokinių taryba 

„Už ekrano nepasislėpsi. (Elektroninės patyčios 

Virtualioje erdvėje)“ 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla 

 

 

 

https://liedm.zoom.us/j/93883467380?pwd=UU43cDhVZTNwVEFDTkFvM0QrczlUdz09


 

II sekcija 

 
Moderatorė: Genė Liseckienė (Klaipėdos Vitės progimnazijos direktoriaus  pavaduotoja ugdymui). 

Facebook moderatorė: Modesta Paulauskienė (KU SHMF Socialinės pedagogikos programos  magistrantė, Klaipėdos 

lopšelio –darželio „Ąžuoliukas" ikimokyklinio ugdymo mokytoja). 

 

Vertinimo komisija (pirmininkė): doc.dr Gražina Šmitienė (KU SHMF Pedagogikos katedra). 
 

 

„Virtualaus bendravimo etiketas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 

„VBE – ką naudoju: demonstracinę ar pilną darbinę  

versiją?“ 

Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla 

„Septintos klasės mokinių patiriami sunkumai ir 

pagalbos galimybės karantino metu“ 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazija 

„Netikėtas – kaip neprisidaryti gėdos?“ Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija 

„Virtualaus bendravimo etiketas pamokų metu bei kitoje 

veikloje“ 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija 

„Bendravimo etiketas interneto erdvėje“ Vilniaus Gabijos gimnazija 

„Iš susikurto Avataro  - į Save“ Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija 

„Pozityvių emocijų svarba virtualiam bendravimui“ Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija 

 

 

III sekcija 

  
Moderatoriai: Vaida Martyšienė (Klaipėdos miesto „Ažuolyno“ gimnazijos socialinė pedagogė, metodininkė). 

Facebook moderatorė: Dainora Petroškienė (KU SHMF  Socialinės pedagogikos magistrantūros programos 

absolventė,  Telšių r. Buožėnų mokyklos –darželio  ikimokyklinio ugdymo mokytoja). 

 

Vertinimo komisija (pirmininkė): prof.dr.Rasa Braslauskienė (KU SHMF Pedagogikos katedra). 
 

„Nuotolinės pamokos: nuo penktokų iki aštuntokų“ Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija 

„Emocijos, dirbant nuotoliniu būdu“ Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija 

„Mokausi nuotoliniu būdu – kas trukdo ir kaip tai 

įveikti“ 

Kauno Martyno Mažvydo progimnazija 

„Kaip nusiimti spygliuotus akinius“ Kretingos Marijono Daujoto progimnazija 

„Saugi aplinka nuotolio ugdymo(si) metu“ Jurbarko Naujamiesčio progimnazija 

„Pagalba mokantis ir bendraujant virtualiu būdu“ Tauragės ,,Versmės“ gimnazija 

„Nuotolinio ugdymo, karantino įtaka mokinių ir tėvų 

savijautai“ 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija 

 

 

Visiems konferencijos dalyviams  Klaipėdos universiteto padėkos raštai ir nominacijos bus išsiųstos e-paštu 

į mokyklas bei viešinamos Klaipėdos universiteto tinklapyje, konferencijos Facebook paskyroje (Klaipėdos 

universiteto mokinių mokslinė konferencija https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/ ) 

 

Gauti apdovanojimai nominantams bus išsiųsti paštu  mokyklų adresais iki balandžio 30 d. 
 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/


 

 VERTINIMO KOMISIJOS 

1 sekcija  

 

Lekt. dr. Julija Melnikova  (KU SHMF Mokslo ir tarptautinių ryšių prodekanė (pirmininkė)  

1. Doc.dr. Remigijus Oželis (KU SHMF Jono Pauliaus II  krikščioniškųjų studijų centras)  

2. Ana Buzarevič (Projekto "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" metodininkė,  Olweus patyčių 

prevencijos programos administratorė). 

3. Ieva Zuzevičiūtė (Nacionalinės švietimo agentūros  Švietimo pagalbos departamento Vaiko 

emocinės gerovės skyriaus psichologė).  

4. Šarūnė Marčišauskaitė (KU Socialinės pedagogikos programos absolventė, Klaipėdos licėjaus 

teatro mokytoja ir renginių organizatorė, mokytoja). 

 

2 sekcija  

 

Doc.dr Gražina Šmitienė (KU SHMF Pedagogikos katedra  (pirmininkė). 

1. Lekt. dr. Dalia Jakulytė (KU SHMF Baltų filologijos katedros dėstytoja, Asociacijos Vakarų 

Lietuvos tėvų forumas Tarybos narė).  

2. Virginija Kazakauskienė (ŠMSM Švietimo kokybės regioninės politikos departamento 

Regioninės politikos analizės vyriausioji specialistė).     

3. Inga Česė (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Klaipėdos 

apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Klaipėdos mieste). 

4. Kristina Rūtienė (KU Socialinės pedagogikos programos absolventė, fondo “Dvasinės pagalbos 

jaunimui centras“ VDC programos koordinatorė).  

 

3 sekcija 

 

Prof.dr.Rasa Braslauskienė  (KU SHMF Pedagogikos katedros (pirmininkė) 

1. Prof.dr.  Lilia Žukauskienė (KU SHMF Pedagogikos katedra). 

2. Edita Kučinskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorė). 

3. Danguolė Misiukonienė (fondo“ Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ direktorė). 

4. Toma Viskontaitė (KU Socialinės pedagogikos programos absolventė, Klaipėdos lopšelio - 

darželio "Sakalėlis" mokytoja). 
 

Konferencijos nominacijos sekcijose: 

• Geriausias 2021 m. konferencijos pranešimas 

• Originaliausias 

• Moksliškiausias 

• Inovatyviausias 

• Informatyviausias 

• Populiariausias konferencijos pranešimas (daugiausia palaikymo sulaukęs pranešimas konferencijos 

facebook paskyroje: Klaipėdos universiteto mokinių mokslinė konferencija 

https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/ ) 

 

Dėkojame už prizus mokiniams: 

 Fondui“ Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ 

 Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai 

 Olweus  patyčių prevencijos programos koordinavimo grupei 

 Seimo nariui Dainiui Kepeniui, 

 Seimo narei  Ligitai Girskienei 

 

https://www.facebook.com/KUmoksleiviams/

