TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA "SAVANORYSTĖ IR MENTORYSTĖ
KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO KONTEKSTE"
Tolerantiško jaunimo asociacija, Mykolo Romerio universitetas ir Vilniaus afrikiečių bendruomenė
organizuoja konferenciją, kuri vykdoma pagal projektą „Multikultūrinis savanorytės centras (MSC):
Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna“, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių
integracijai 2011 m. metinę programą prioritetą veiksmai, skirti įgyvendinti "Bendruosius pagrindinius
imigrantų integracijos politikos Europos Sąjungoje principus", veiksmą „Abipusio tarpkultūrinio pasikeitimo
skatinimas“. Projekto tikslas - sustiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės, skatinti
Lietuvos visuomenės ir trečiųjų šalių piliečių bendradarbiavimą bei maţinti socialinę įtampą ir stereotipus,
susijusius su trečiųjų šalių piliečiais. Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijos vertėjaŢivilė Juonytė.
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Registracija ir kava
Sveikinimai
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narė, prof. habil. dr. Aušrinė Marija
Pavilionienė
Mykolo Romerio Universiteto Socialinės politikos fakulteto dekanė prof. dr. Leta
Dromantienė
Tolerantiško jaunimo asociacija, projekto „Multikultūrinis savanorystės centras (MSC):
Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna“ vadovė Inga Ţilinskaitė
Projekto „Multikultūrinis savanorystės centras (MSC): veiklos ir pasiekti rezultatai (Ieva
Mukauskaitė, MSC vadovė)
Užsieniečių, atvykusių iš ne ES šalių migracijos tendencijos, problemos ir sprendimo
būdai (Aistė Bartkevičienė, Mykolo Romerio universiteto lektorė, Konsultavimo ir
informavimo centro „PLIUS“ vadovė)
Gyvenimo Lietuvoje sunkumai ir jų įveikos strategijos (Ehab Hussein Abdou El Ghandour
Zaher, Arabų bendruomenės Lietuvoje prezidentas; Osahenrumwen Matthew Osariemen,
MSC savanoris)
Mokymosi momentai multikultūrinėje savanorystėje (Neringa Kurapkaitienė, Mykolo
Romerio universiteto lektorė)
Savanorystė multikultūrinėje aplinkoje: veiksminga glaudesnio bendradarbiavimo tarp
TŠP ir Lietuvos visuomenės narių priemonė (Ţivilė Juonytė, MSC savanorė)
Mentorystės ir savanorystės sąsajos multikultūrinėje aplinkoje(Asta Januškevičiūtė,
Mykolo Romerio universiteto lektorė)
Mentorystės multikultūrnėje aplinkoje iššūkiai ir galimybės (Simona Jaglinska, MSC vyr.
specialistė)
Neformalaus ugdymo metodiniais principais paremtas mokymasis multikultūrinėje
aplinkoje MSC (Sandra Kairė, MSC edukologė)
Kavos pertrauka
Kultūrų įvairovė ir tarpkultūrinė komunikacija Trečiųjų šalių kontekste: kokybinio tyrimo
fragmentai (Vida Gudţinskienė, Mykolo Romerio universiteto profesorė)
Multikultūrinio švietimo ypatumai: Centro PLIUS patirtys (Eugenija Vaitkevičiūtė,
humanitarinių mokslų daktarė)
Savanoriško lietuvių kalbos mokymo patirtis MSC (Martyna Bakaitė, Multikultūrinio
savanorystės centro savanorė)
Tarpkultūrinis ugdymas mokyklose: „Gyvosios bibliotekos“ pavyzdys (Chijioke Nkemka,
Vilniaus afrikiečių bendruomenės prezidentas)
Konferencijos uždarymas: apibendrinimas, klausimai
Pietūs

