
#SocLab / mokslinių-kūrybinių projektų
KONKURSAS MOKSLEIVIAMS

SOCIALINIAI TINKLAI SOCIALINIAMS POKYČIAMS

Darbus vertins speciali VDU Socialinių mokslų fakulteto komisija, taip pat bus įvertintas Instagram 
profilio lankytojų aktyvumas (profilio sekėjų, patiktukų skaičius). Bus išrinkti geriausi darbai psicholo-
gijos, sociologijos ir antropologijos bei socialinio darbo kryptyse. Papildomai bus išrinkti 3 geriausi dar-
bai šiose kategorijose: kūrybiškiausias, daugiausia dėmesio sulaukęs ir su ryškiausia moksline ambicija.
Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti rėmėjų prizais.

Konkurso tikslas – kūrybiškas socialinių-psichologinių problemų aktualizavimas
ir/ar  sprendimas.
Konkursas skirtas 10-12 klasių moksleiviams. Konkurse gali dalyvauti ir pavieniai
moksleiviai, ir moksleivių grupės. 
Konkursas vyksta iki 2021 m. gegužės 31 d. Konkurso nugalėtojai bus skelbiami
birželio mėn.
Dalyvavimo konkurse sąlygos:
1. Išsirinkite mokslinio-kūrybinio projekto kryptį ir temą
2. Sukurkite savo projekto Instagram profilį
3. Iki gegužės 1 d. registruokitės čia: https://forms.gle/jdnttvTiwkNqMtpt9
4. Žymėdami #SocLabVDU, iki gegužės 31 d. Instagram profilyje skelbkite projekto 
rezultatus, rinkite sekėjus ir patiktukus
5. Laukite balsavimo rezultatų 

RĖMĖJAI: 



MOKSLINIŲ-KŪRYBINIŲ PROJEKTŲ KRYPTYS IR TEMOS:

https://smf.vdu.lt/   I  https://www.facebook.com/VDU.Socialiniu.mokslu.fakultetas/

Esant poreikiui, drąsiai konsultuokitės su tėvais, mokytojais. 
Kilus papildomiems klausimams, galite kreiptis el. p. kristina.kovalcikiene@vdu.lt

SOCIALINIS DARBAS:

„Su manimi viskas gerai!?!“
Pasirinkite vieną socialinę aktualiją, su kuria susiduriate patys asmeniškai kasdieniniame gyvenime, moky-
kloje. Siūlomos temos: Ką reiškia būti kitokiam? Ką man reiškia vaiko teisės? Karantino išgyvenimo patir-
tys. Naudojant bet kokią formą (foto, video, koliažą, „story telling“ ar kt.), parenkite projektą, kuris galėtų 
tapti pavyzdžiu – „sėkmės istorija“ kitiems bendraamžiams.

 „Aš matau, ar tu matai?“ Socialinio darbo vertybės mūsų visuomenėje
Ar pastebite viešoje erdvėje, žiniasklaidoje, kaimynystėje nediskriminavimo, globališkumo, lygybės, oru-
mo vertybių raišką (o gal, - pažeidimus)? Jei taip – užfiksuokite (foto, video, interviu ar kt.) ir atskleiskite 
šių vertybių svarbą visuomenėje.

SOCIOLOGIJA IR ANTROPOLOGIJA:

Žvilgsnis į visuomenę
Pasitelkus bet kokią formą (video, foto, garso, dailės, skulptūros, teatro, poezijos, teksto ir pan.), paren-
kite projektą, kuriuo būtų siekiama atkreipti dėmesį į socialinę aktualiją: žmogaus teisės, kūno reprezen-
tavimas, aplinkosauga, vartojimas, socialiniai tinklai, video žaidimai, priklausomybė nuo technologijų, 
robotizacija, kartų dialogas, vienišumas, švietimo problemos.

Refleksyvi sociologijos esė
Pasirinkus asmeniškai aktualią sociologijos, demografijos, antropologijos temą, „iškalbėkite“ savo patyri-
mą per kūrybinį rašymą. Temų pavyzdžiais gali būti: Tėvai ar draugai? Svarbiausia – karjera. Patriotizmas. 
Kitoniškumas. Komunikacija socialiniuose tinkluose. Šeimos samprata Lietuvoje...

PSICHOLOGIJA: 

Kaip veikia psichologijos teorijos realiame gyvenime? 
Išsirinkite vieną labiausiai dominančią žmogaus asmenybę ar elgesį aiškinančią psichologijos mokslo 
teoriją (pvz., psichoanalitinė, kognityvinė, bihevioristinė ir t. t.) ir kuo įdomesniu, inovatyviu formatu 
trumpai pristatykite pagrindinius šios teorijos principus bei tai, kaip šie principai pasireiškia realiame 
gyvenime (remkitės asmenine patirtimi).

Psichologinis tyrimas mano mokykloje 
Pasirinkite vieną dominantį mokyklos bendruomenei aktualų psichologinį reiškinį (pvz., moksleivių 
mokymosi motyvacija, konfliktų mokykloje priežastys ir sprendimo būdai, moksleivių streso įveikimo 
būdai ir t. t.) ir atlikite tyrimą pasirinkta tema. Tyrimo duomenys gali būti renkami atliekant interviu 
arba anketinę apklausą pagal Jūsų pačių tyrimui parengtus klausimus. Tyrime turi dalyvauti ne mažiau 
nei 10 tiriamųjų. Kuo įdomesniu, inovatyviu formatu trumpai pristatykite tyrimo pavadinimą, eigą, gau-
tus rezultatus ir praktines tyrime gautų duomenų taikymo galimybes, sprendžiant įvairius mokiniams/
mokytojams/mokyklai aktualius klausimus.


