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„Kūrybiškumas yra inovacijų variklis –
esminis
faktorius
ugdant
asmenines,
profesines,
socialines
ir
verslumo
kompetencijas bei užtikrinant visuomenės
gerbūvį“ – tokią žinią siunčia 2009-ieji –
Europoje paskelbti kūrybiškumo ir naujovių
metais.
Gebėjimas kūrybiškai mąstyti ir spręsti
socialines
problemas
šiuolaikinėje
visuomenėje savo svarba prilyginamas
kitiems asmens gebėjimams – socialiniams,
technologiniams ar meniniams įgūdžiams.
Vadovaudamiesi šūkiu „SUGALVOK,
SUKURK, IŠRASK!”, MES, Mykolo
Romerio universiteto Socialinio darbo
programos studentai, žengiame žingsnį į
priekį – naujovių link. Juk smagu kurti,
išbandyti kažką neįprasto, sužinoti arba
skleisti naujoves, ir visa tai daryti kartu?!
MES to norime, o JŪS?
Renginyje – praktinėje konferencijoje
tema
–
„KŪRYBIŠKUMAS
IR
INOVACIJOS SOCIALINIAME DARBE“
išgirsite Universiteto svečių, buvusių ir
esamų mūsų Socialinio darbo programos
studentų pranešimus, išvysite meninę
socialinių partnerių programą.
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PROGRAMA

13.00-13.15

PRANEŠIMAI

Renginį organizavo:

Vedėjai:
Studentės Simona Vėžytė ir Simona Vošterytė

Socialinio darbo studijų programos
II ir III kurso studentai

9.30-10.00

Katedros vedėja dr. Jautrė R. Šinkūnienė
Lektorė Agata Katkonienė
SDK referentė Eglė Radzevičiūtė

Dalyvių registracija
Neįgalių vaikų ugdymo centro „Viltis“ dailės ir
keramikos parodėlės apžiūra.

10.00-10.10

Sveikinimo žodis. Kūrybiško mąstymo samprata
socialiniame darbe. Socialinio darbo katedros
vedėja dr. Jautrė R. Šinkūnienė.
Neįgalių vaikų socializacijos menine raiška
galimybės. Vaikų ugdymo centro „Viltis“ socialinė
pedagogė Vilma Stosienė ir keramikos būrelio
vadovas Marius Strolia.
Teatro elementų taikymas socialiniame darbe
su vaikais. Dienos centro „Vilties Angelas“
socialinė darbuotoja Birutė Abeciūnaitė ( MRU
SD programos absolventė).
Savarankiškumo įgūdžių formavimo galimybės
vaikų globos įstaigose: darbuotojų patirtys.
Kauno medicinos universiteto SD IV kurso studentė
Gintarė Marcinkevičiūtė.
Projekto „Vaiko svajonė šiandien: lytėti, matyti,
girdėti, judėti, gyventi“ pristatymas. MRU SD I
kurso studentė Aurelija Dekaminavičienė.
ŽIV/AIDS prevencinės veiklos reikšmė jaunimo
žinioms, požiūriui ir elgesiui. MRU III kurso
studentė Aurelija Asinavičiūtė.
Portugalijos ir Lietuvos neįgaliųjų integracijos
sistemų palyginimas. MRU SD III kurso studentė
Raimonda Ažubalytė.
Muzikos terapijos metodų taikymas socialiniame
darbe (anglų k.). Savanorė iš Ispanijos Nuria
Lopez Sanchez, VŠĮ Visų Šventųjų šeimos paramos
centras.
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PRANEŠIMAI
Muzikinė improvizacija „Ateik į
mano širdį“. Markučių dienos veiklos
centro neįgaliųjų muzikantų grupė;
vadovė Radeta Galinienė, socialinės
darbuotojos Eglė Jautakaitė ir
Viktorija Vaineikytė (MRU SD
absolventė).
Integralumą užtikrinančių veiksnių
raiška socialines paslaugas
teikiančiose organizacijose. Kauno
medicinos universiteto SD IV kurso
studentė Guoda Vaičekauskaitė
Kūrybiškumo elementai socialiniame
darbe. VŠĮ Visų Šventųjų šeimos paramos
centro socialinė darbuotoja Lina Jurkaitė.
Studentų mainų programos:
tarpkultūrinio bendravimo,
kūrybiškumo ir inovacijų link. MRU SD
III kurso studentė Monika Misiukaitė.
MRU Socialinio darbo katedroje
vykdomų tarptautinių studentų
projektų pristatymas:
Trišalis Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos
studentų projektas „Socialinis darbas su
atskirties grupėmis“. III k. studentės
Monika Misiukaitė ir Karolina Majeraitė.
IP PAL projektas „Aktyvūs mokymosi
metodai socialinio darbo studijose".
III k. studentės Vita Kalinauskaitė ir
Reda Janulevičiūtė.
Erasmus IP projektas „WASPOLLS
– Naujų Europos socialinės politikos,
teisinių ir socialinių paslaugų
teikimo būdų paieška“. III k. stud.
Ilona Digrytė ir Agnė Kvietkauskytė.
Praneðimø dalies apibendrinimas.
Kūrybinė praktinė veikla
(universiteto vidiniame kiemelyje).
Vedėjos – MRU III k. studentės Lilija
Prokofjeva ir Šarūnė Ramuckytė.

