JAUNIMAS—UŽ DARNŲ PASAULĮ!
Renginio programa
9:30—10:15

Dalyvių registracija (VDU Didžiosios salės fojė, S. Daukanto g. 28, Kaunas)

10:15—10:45

Renginio atidarymas, sveikinimai, renginio programos pristatymas
(VDU Didžioji salė, S. Daukanto g. 28, Kaunas)

10:45—11:00

Bendra renginio dalyvių nuotrauka, kartu judame į VDU daugiafunkcinį mokslo ir studijų
centrą
GlobaLab #1

11:00—13:45

13:45—14:30

Kodėl žmonės mig‐
ruoja?
(Putvinskio g. 23,
312 aud.)

GlobaLab #2

GlobaLab #3

Tarša, klimato kaita ir
Kita technologijų pusė
taika—ar tai susiję?
(Putvinskio g. 23,
(Putvinskio g. 23,
101 aud.)
102 aud.)

GlobaLab #4
Ar žinai, ką dėvi?
(Putvinskio g. 23,
313 aud.)

Globalių laboratorijų rezultatų pristatymas, renginio uždarymas
(VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras, Putvinskio g. 23, Kaunas, 103 aud.)

Globalių laboratorijų pristatymas
GlobaLab #1— Kodėl žmonės migruoja?
Sioje globalioje laboratorijoje jaunimas nagrinė s, dė l kokių priež asč ių ž monė s pasaulyje migruoja, ieš kos migracijos
sąsajų su įvairiomis globaliomis problemomis (skurdu, kariniais kon liktais, klimato kaita ir kt.), aiš kinsis dė l
migracijos kylanč ias nelygybė s, atskirties, ž mogaus teisių problemas bei ieš kos jų sprendimo ir aktyvaus veikimo bū dų.
Globalios laboratorijos metu jos dalyviai taip pat palies š iandien mū sų visuomenė je aktualias pabė gė lių ir taikos
už tikrinimo kaimyninė se š alyse problemas.
Moderatorė—Solveiga Skaisgirytė, VDU Studentų atstovybė
GlobaLab #2—Tarša, klimato kaita ir taika—ar tai susiję?
Tarš a ir klimato kaita – itin aktualios problemos, kurios pasekmes jau dabar jauč ia kiekvienas pasaulio gyventojas. Ar
š ios globalios problemos yra susijusios su taikos ir stabilumo pasaulyje už tikrinimu? Kaip kiekvienas iš mū sų galime
prisidė ti prie darnos pasaulyje? Į š iuos klausimus bandys atsakyti š ioje globalioje laboratorijoje dalyvaujantis jaunimas.
Moderatorė—Modesta Skinkaitienė, Mantas Danielius, VšĮ Pasaulio piliečių akademija
GlobaLab #3—Kita technologijų pusė
Kiekvieną dieną mus supa galybė technologinių prietaisų – mobiliųjų telefonų, kompiuterių, buitinė s technikos
įrenginių ir kt. Tač iau retas ž mogus susimąsto, iš kur š ie įrenginiai atkeliavo, kaip jie buvo pagaminti, kur ir kaip iš gauti
š iems įrenginiams reikalingi taurieji metalai ir mineralai. Taigi š ioje globalioje laboratorijoje jos dalyviai susipaž ins su
technologijų gamybos grandine, gilinsis į technologijų pramonė je egzistuojanč ias ž mogaus teisių, vaikų iš naudojimo
problemas, aiš kinsis, kas pelnosi iš tauriųjų metalų ir mineralų, naudojamų technologijų pramonė je, gavybos. Dalyviai
už siė mimo metu taip pat ieš kos bū dų, kaip jie asmeniš kai gali prisidė ti prie technologijų pramonė je egzistuojanč ių
problemų sprendimo.
Moderatorė—Indrė Augutienė, VšĮ Pasaulio piliečių akademija
GlobaLab #4—Ar žinai, ką dėvi?
Drabuž iai – vienas svarbiausių mū sų kasdieninio vartojimo produktų. Pirkdami drabuž ius, vieni ž monė s renkasi
patogumą, kiti – iš vaizdą. Drabuž iai yra itin svarbū s socialine prasme: mes nuolat paklū stame vyraujanč ioms madoms,
neretai vertiname kitus pagal aprangą. Tač iau ar ž inome, iš kur atkeliauja mū sų drabuž iai? Kokiomis sąlygomis jie
gaminami?
Sioje globalioje laboratorijoje jos dalyviai turė s galimybę įvertinti savo asmeninio vartojimo įproč ius, susipaž ins su
drabuž ių gamybos ir tiekimo grandine ir joje egzistuojanč iomis nelygybė s, ž mogaus teisių ir kitomis problemomis bei
ieš kos bū dų, kaip jie asmeniš kai gali prisidė ti prie š ių problemų sprendimo.
Moderatorė—Odeta Grabauskaitė, Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas
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