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KVIEČIAME
mokslininkus, nagrinėjančius jaunimo padėtį,
praktikus, dirbančius praktikus su jaunimu ir
sprendimus priimančius politikus bei tarnautojus
teikti pranešimų santraukas

APIE KĄ?
Šioje, jau ketvirtojoje, konferencijoje siekiame pristatyti įvairių sričių mokslinius
jaunimo tyrimus, plėtoti tarpdalykinį mokslinį diskursą jaunimo tyrimų temomis ir
vystyti mokslininkų, jaunimo politiką formuojančių bei su jaunimu dirbančių praktikų
dialogą.
Jaunimo amžiaus grupė yra heterogeniška gebėjimais, interesais, atsparumu
skirtingoms rizikoms, patirtimi, norais bei siekiais. Šiais metais paskelbtoje 2019-2027
m. ES jaunimo strategijoje išryškinama, kad nors jauni žmonės trokšta reguliuoti savo
pačių gyvenimus, nori aktyviai patys įsitraukti į visuomeninį gyvenimą bei palaikyti
kitus, vis dėlto jie susiduria su daugybe neapibrėžtumų, susijusių būtent su jų ateitimi.
Jaunų žmonių ateities neapibrėžtumą sąlygoja įvairūs veiksniai, kaip demografiniai ar
technologiniai pokyčiai, socialinė atskirtis, aukštas nedarbingumo lygis jaunimo srityje
ir kita. Rengiama nauja Lietuvos jaunimo strategija 2020-2029 laikotarpiui, svarbu
įvardinti, kokias jos kryptis brėžia jaunimo tyrimų rezultatai?
Kviečiame teikti santraukas jaunimo palaikymo priemonių, mobilumo, lyderystės ir
verslumo, patriotiškumo ir indėlio į valstybės saugumo, savanorystės, tarpdalykinio ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo formuluojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
temomis. Laukiame ir naujų, netikėtų bei provokuojančių pranešimų!

KAIP REGISTRUOTIS?
1. Norinčius skaityti pranešimą iki rugsėjo 15 d. kviečiame registruotis internetu
paspaudę ČIA.
2. Ir iki rugsėjo 15 d. Rusnei Gužauskaitei atsiųsti pranešimo santrauką el. p. adresu
guzauskaite.rusne@gmail.com
3. Santraukos formą siunčiame drauge su šiuo kvietimu.
4. Po rugsėjo 15 d. konferencijos komitetas įvertins pateiktas santraukas ir iki spalio
15 d. Rusnė jums praneš apie sprendimą kviesti skaityti pranešimą.

KONFERENCIJAI PARENGSIME ELEKTRONINĮ PRANEŠIMŲ SANTRAUKŲ LEIDINĮ!
Laukiame mokslinio ir praktinio pobūdžio pranešimų santraukų LIETUVIŲ IR ANGLŲ
kalbomis.
Mokslinių pranešimų santraukos turėtų atsakyti į šiuos klausimus:
1. Kokia yra tyrimo problema ir tikslas?
2. Kokius tyrimo metodus autoriai naudojo?
3. Kokie pagrindiniai tyrimo rezultatai?
Praktinių pranešimų santraukose turėtų atsispindėti:
1. Praktinė problema ir pranešimo tikslas.
2. Pagrindiniai pranešimo teiginiai ar mintys.
3. Teiginius pagrindžiantys argumentai
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