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„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
„The 31st Annual Conference of the International Association for Conflict Management (IACM)“,
vyksiančioje 2018 m. liepos 8-11 d. Filadelfijoje (JAV). Konferencijos metu jaunoji mokslininkė
pristatė savo tyrimo duomenis skaitydama pranešimą „Psychosocial Predictors of Aggressive
Conflict Behavior: Gender Differences“. Dalyvavimas konferencijoje leido plėsti žinias apie
konfliktą, ugdyti gebėjimus pristatyti, analizuoti, diskutuoti savo tyrimo rezultatus, užmegzti
kontaktus su konfliktų tyrėjais iš įvairių pasaulio šalių, tobulinti tarpkultūrinio bendravimo
gebėjimus, tobulinti smalsumą, komunikabilumą, ryžtingumą ir kitas asmenines savybes.
Projekto rezultatai, santrauka: „The 31st Annual Conference of the International Association for
Conflict Management (IACM)“ – aukšto lygio tarptautinis renginys. Konferencijos organizatorius Tarptautinė konfliktų valdymo asociacija (IACM - [https://iafcm.org]). Konferencijos dalyvius sieja
bendras tikslas - tarpdisciplininis konfliktų pažinimas, siekiant efektyvių konflikto valdymo įžvalgų.
Asociacija įgyvendina idėją rengti konfliktų tyrėjų susitikimus vis skirtingose šalyse (net
kontinentuose). 2018 metais vyks 31-asis konflikto tyrėjų susitikimas, kuris organizuojamas
Filadelfijoje. Vertinant šį renginį iš konflikto mokslo perspektyvos, pažymėtina, kad IACM - tai yra
daugiausiai narių ir ilgiausiai savo veiklą vykdanti asociacija. Be kasmet organizuojamų
konferencijų, asociacija leidžia leidinį "Negotiation and Conflict Management Research".
Konferencijose dalyvauja tiek studentai, jaunieji mokslininkai, tiek ir žymiausi konfliktologijos
ekspertai (patyrę mokslininkai). Tai liudija ir apdovanojimai, teikiami Asociacijos organizuojamų

konferencijų metu („Geriausias studento tyrimas“; Metų monografija konflikto tematika;
Apdovanojimas už gyvenimo nuopelnus konflikto tyrinėjimų srityje).
Konferencijos metu Gražina Čiuladienė skaitė pranešimą - „Psychosocial Predictors of Aggressive
Conflict Behavior: Gender Differences“. Šis pranešimas parengtas pagal tyrimo, siekiančio atskleisti
esminius agresyvaus konfliktiškos elgesio veiksnius, rezultatus. Nustatyta, kad vaikinų ir merginų
agresyvaus konfliktiško elgesio prevencijos / valdymo pastangos turėtų būti orientuotos tiek į
tapačius, tiek ir į skirtingus šį elgesį sąlygojančius veiksnius.
Pažymėtina, kad konflikto tyrinėjimus Gražina Čiuladienė vykdo jau apytiksliai 9 metus. Savo
disertaciniame tyrime atliko vyresniųjų paauglių konfliktiško elgesio su bendraamžiais, mokytojais
ir tėvais raiškos analizę, išryškino tipiškas ir specifiškas vyresniųjų paauglių vertybinių, poreikių ir
vaidmenų konfliktų raiškos tendencijas, tyrė mokytojų taikomas konfliktų sprendimo strategijas.

