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„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės
„Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto tikslas: kelti mokslinę kvalifikaciją tarptautinėje konferencijoje. Tai yra svarbus kiekvieno
jaunojo mokslininko karjeros uždavinys. Tokiuose renginiuose yra semiamasi žinių, stebimos
naujausios tyrimų tendencijos ir kryptys, užmezgami bendradarbiavimo tinklai ir naudingi santykiai,
išmokstama naujų tyrimų ir analizės metodų. Todėl svarbu investuoti ES lėšas į jaunojo mokslininko
kvalifikacijos kėlimą ir savo tyrimų rezultatų sklaidą taip suteikiant reikšmingą pagalbą pradiniuose
karjeros žingsniuose.
Projekto rezultatai, santrauka: įgyvendinant projektą, Goda Kaniušonytė vyko į aukšto lygio
tarptautinę konferenciją SSEA2017 (Society for the Study of Emerging Adulthood 8th Biennial
Conference), vykusią Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose 2017 m. lapkričio 2-4 dienomis.
Ši konferencija buvo vienintelė konferencija pasaulyje specializuotai nagrinėjanti būtent tapsmo
suaugusiuoju periode esančius asmenis ir jų psichosocialinę raidą. Konferencija yra organizuojama 8
kartą kas dvejus metus ir susilaukia vis didesnio susidomėjimo tarp tyrėjų iš viso pasaulio
nagrinėjančių tapsmo suaugusiuoju periodą. Lietuvoje ši tematika yra menkai tyrinėjama, todėl
pasisemti patirties ir potencialiai užmegzti naujus ryšius bendriems tapsmo suaugusiuoju periodo
tyrimams šioje konferencijoje buvo ypatingai svarbu ne tik jaunosios mokslininkės kompetencijai,
bet ir visai tyrimų šakai Lietuvoje.
Renginio tematika tiesiogiai atitinko jaunosios mokslininkės tyrimų ir interesų kryptį (mokslininkė
yra išpublikavusi 3 publikacijas ir vieną pridavusi spaudai šia tema). Pranešimų temos taip pat

glaudžiai susijusios tiek su konferencijos, tiek su mokslininkės nagrinėjama problematika: tai yra
jaunuoliai esantys tapsmo suaugusiuoju periode ir jų tapatumas bei santykiai su tėvais.
Konferencijos metu buvo pristatomas stendinis pranešimas.
Pranešimas įtrauktas į programą ir paskelbtas konferencijos interneto svetainėje (žr.
http://ssea.org/conference/2017/2017Program_Website.pdf). Pranešimo pavadinimas: Autonomysupportive parenting and contribution in emerging adulthood: mediating role of Identity formation
style. (Autonomiją palaikantis tėvų elgesys ir prisidėjimas tapsmo suaugusiuoju tarpsnyje: tapatumo
formavimo stiliaus vaidmuo).
Dalyvavimas šiame renginyje prisidėjo prie mokslininkės kvalifikacijos kėlimo, bendradarbiavimo ir
kontaktų užmezgimo su aukšto lygio užsienio kolegomis, kas padės vystyti tolesnes veiklas
mokslininkės tyrimų kryptyje.

