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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: Gilinti žinias ir plėtoti pažintis su užsienio šalių mokslininkais dalyvaujant
mokslinėje konferencijoje
Projekto rezultatai, santrauka: šiuo projektu buvo siekiama pagilinti mokslines žinias bei plėtoti
pažintis su užsienio mokslininkais dalyvaujant mokslinėje konferencijoje. Projekto dalyvis vyko į
mokslinę konferenciją "8th Conference on Emerging Adulthood", kurią kas du metus organizuoja
SSEA konferencija. Konferencijoje buvo pristatyti du pranešimai: Pirmasis, pavadintas "Transitional
pathways to adult roles and later well-being among Lithuanian emerging adults" , aptarė Lietuvos
jaunuolių vaidmenų kaitos ypatumus ir trajektorijas. Antrasis, pavadintas " Searching for home and
self: Emerging adults’ identity dynamics in the context of return migration"), aptarė Lietuvos
jaunuolių tapatumo dinamiką, grįžtamosios migracijos kontekste.
Konferencijoje pristatytų pranešimų temos yra gana glaudžiai susijusios su dr. R. Vosylio mokslinių
interesų lauku. Dr. R. Vosylis domisi jaunystės tarpsnio ypatumais gana ilgai, ir visus savo
doktorantūros metus paskyrė šio periodo tyrimams. Disertacija yra rengta taip pat paties atliktų tyrimų
rezultatais. Konkrečiau, tiek disertacijoje, tiek įvairiose mokslo publikacijose dr. R. Vosylis daug
dėmesio skyrė: dabartinei Lietuvos jaunuolių socialinių suaugusiojo statusų kaitai (socialinė branda)
ir jos įvairovei; psichologiniams tapsmo suaugusiuoju aspektams, įvardytiems besiformuojančio
suaugusiojo raidos tarpsnio teorijoje (jaunuoliams būdingų raidos užduočių įveikimui ir
besiformuojančio

suaugusiojo

periodo

savybėms);

jaunuolių

grupėms

besiskiriančioms

psichologiniais tapsmo suaugusiuoju aspektais; socialinės brandos ir psichologinių tapsmo
suaugusiuoju aspektų ryšiams Lietuvos sociokultūriniame kontekste.
Dalyvavimas šioje konferencijoje buvo svarbus keliais aspektais: padėjo pristatyti pasaulio
mokslininkams Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatus, padėjo projekto dalyviui dr. R. Vosyliui
susipažinti su naujausiais jaunystės tarpsnio tyrimais, kas savo ruožtu pagilino žinias bei padėjo
susidaryti gerą supratimą apie esamą tyrimų padėtį, padėjo dr. R. Vosyliui palaikyti pažintis su
užsienio mokslininkais bei jas toliau plėtoti.

