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Per 2010-2011 metų laikotarpį dalyvavau keturiuose Valdymo komiteto posėdžiuose. 

 

2010 m  gegužės 25 dieną Antverpene (Belgija)  vyko  ketvirtasis Valdymo komiteto 

posėdis. Jame aptartas praėjusio posėdžio, vykusio Sofijoje 2009 m. spalio 23 dieną, 

protokolas, informacija iš COST biuro, atsiliepimai apie Australijoje vykusią vasaros 

mokyklą. Savo nuveiktus darbus pristatė darbo grupių vadovai. Kalbėta apie tolimesnius 

planus, trumpalaikių stažuočių galimybes, publikacijas ir informacijos sklaidą. Aptarti 

einamieji klausimai. Gegužės 26 dieną mūsų darbo grupė organizavo seminarą “Teisiniai 

elektroninių patyčių aspektai”(“Legal issues regarding cyberbullying”). 

 

 

 

2010 m  spalio 23 d. dalyvavau penktajame Valdymo komiteto posėdyje, kuris vyko 

Florencijoje (Italija). Jame patvirtintas Antverpene vykusio posėdžio protokolas, 

pristatyta informacija iš COST biuro apie grantų sistemą . Aptartas biudžetas, atskirų 

darbo grupių nuveikti darbai, nutarta dėl kito valdymo komiteto posėdžio vietos ir datos. 

Diskutuota dėl septintojo ir aštuntojo posėdžių vietos bei baigiamosios konferencijos 

2012 metais. Aptarti publikacijų planai. Pristatytos naujų narių kandidatūros. Valdymo 

komiteto nariai supažindinti su veiklos tinklapio naujienomis. Prieš posėdį, spalio 22 

dieną, vyko seminaras, kuris buvo konferencijos „Naudojimosi naujosiomis 

technologijomis rizika ir nauda“ („The always-on-generation: risk and benefits of new 

technologies“) tęsinys. 

 

 

Šeštasis Valdymo komiteto posėdis vyko 2011 m. gegužės 14 d. Turku (Suomija).  

Patvirtintas Florencijos posėdžio protokolas, aptarti su biudžetu susiję klausimai. Darbo 

grupių vadovai ir jų atstovai pristatė informaciją apie atliktus tyrimus ir iškilusias 

problemas. Nutarta dėl kito posėdžio vietos ir laiko. Aptarti Dubline planuojamos 

konferencijos klausimai. Detalizuoti baigiamosios konferencijos planai. Kolegos iš 

Vienos ir Paryžiaus pristatė savo pasiūlymus organizuoti šią konferenciją. Po šio 

pristatymo vyko balsavimas, nulėmęs galutinį sprendimą. Kalbėta apie trumpalaikes 



stažuotes. Prof. Dr. Sherri Bauman pristatė vykdomą tarptautinį projektą (International 

Cyber Bullying Think Tank). Dr. Haukur Arnthorsson pristatė savo planus dėl FP7 

paraiškos ir pakvietė dalyvauti šiame projekte. Aptarti klausimai dėl nepriklausančių 

COST tinklui šalių dalyvavimo veikloje. Prieš valdymo komiteto posėdį, gegužės 13 d. 

vyko seminaras „Paaugliai ir socialinė žiniasklaida: elektroninių patyčių įveika ir 

rekomendacijos“ („Adolescents and Social Media: Gudelines and Coping strategies for 

Cyberbullying“). 

 

Septintasis Valdymo komiteto posėdis vyko Dubline (Airija) 2011 m. lapkričio 12 d.   

Patvirtintas Turku vykusio posėdžio protokolas,  svarstyta galimybė įtraukti naujus 

narius. Aptarta, kaip darbo grupės vykdo savo planus, pristatyti konkretūs atlikti darbai. 

Galutinai nuspręsta dėl paskutinio posėdžio ir baigiamosios konferencijos vietos bei 

laiko. Taip pat aptarta galimybė dar kartą susitikti prieš baigiantis veiklai. Prieš posėdį 

vyko tarptautinė konferencija „Patyčios mokykloje: pasidalijimas gerąja prevencijos ir 

intervencijos patirtimi“ („Bullying at school: sharing best practice in prevention and 

intervention“). 

 

 

 

 

 


