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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas  ETIKOS DILEMŲ SPRENDIMAS SOCIALINĖS VEIKLOS 

PRAKTIKOJE 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Doc. dr. Dalija Snieškienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

Suteikiamas neformaliojo švietimo programų komitetui patvirtinus 

programą. 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 ak. val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

 Kaip patvirtina atlikti socialinės veiklos tyrimai, etinės dilemos, o dažnai 

netinkamai išpręstos dilemos ir tapusios etinėmis problemomis yra 

kasdieninės  praktikos palydovės. Nuo to, kaip sekasi aptarti ir išspręsti 

etines dilemas priklauso teikiamų socialinių paslaugų kokybė bei darbuotojo 

savijauta. Socialinės veiklos etikos dilemų sprendimas reikalauja iš 

profesionalo  metodologinių žinių  ir gebėjimų, kurie ne tik gerina 

reflektavimo įgūdžius bet ir leidžia išlaikyti ilgalaikį darbingumą, 

neperdegti. Nuolatinis etinių kompetencijų vystymas neatsiejamas nuo kitų 

profesinių kompetencijų gerinimo poreikio.  

Programos tikslas -  Plėtoti socialinės veiklos etikos dilemų sprendimo 

gebėjimus, taikant  koknrečius etinių dilemų sprendimo metodus. 

Uždaviniai:  

 Įvardyti ir apibūdinti  konkrečiame socialinės veiklos lauke etinių 

dilemų ir problemų  sritis, reikalingą etinės kompetencijos struktūrą, 

bei konkrečių motodų poreikį; 

 Taikyti pakopinio plano  etikos dilemų sprendimo metodą 

konkrečiose socialinės veiklos praktikos situacijose; 

 Taikyti Sokrato dialogo metodą bendram etinių dilemų sprendimų 

priėmimui grupėje, formuojant grupės bei organizacijos kultūrą. 

 Atpažinti ir įsivertinti savo bendruosius etinių dilemų sprendimo 

gebėjimus bei numatyti savo etinės kompetencijos plėtojimo sritis bei 

būdus. 

 Atpažinti teisės, visuomenės normų ir organizacijos kultūros įtaką etinių 

dilemų sprendimui. 

Tikslinė grupė  Ši kvalifikacijos kėlimo programa skiriama visų socialines paslaugas 

teikiančių sričių specialistams, dirbantiems tiesiogiai su žmonėmis. 

Pageidautina, kad dalyviai turėtų bakalauro arba magistro išsilavinimą. 

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Iš viso: teorija - 8 val., grupinis darbas -  15 val. ir savarankiškas darbas – 17 val. 

1. Etinių dilemų ir problemų socialiniame darbe ir kitose darbo su žmonėmis 

veiklose sritys bei sprendimų pasekmės proceso dalyviams.  (8 val.)  Teorija – 

2 val., grupinis darbas – 3 val., 3 val. savarankiškas darbas.  

2. Etinės dilemų sprendimo kompetencijos struktūra ir šios kompetencijos 

plėtojimo  būdai (5 val).: teorija  - 1 val.,  grupinės užduotys, diskusijos - 2 

val., savarankiškas darbas 2 val.  

3. Pakopinio plano (H. Goovaerds, 2003) turinys ir jo taikymas. Teorija ir 

konkretus taikymas praktikoje kilusioms etinėms dilemoms spręsti (9 val.): 

teorija – 2 val.,  darbas grupelėse – 3 val., savarankiškas darbas 4 val. 



Savarankiškas darbas: pateiktame atvejyje suformuluoja socialiniam 

darbuotojui kylančias etines dilemas mikro, mezo ir makro lygmenyse ir 

savarankiškai suplanuoja išsamų bent vienos etinės dilemos sprendimą, 

remiantis pakopiniu planu. 

4. Sokrato dialogo metodas ir jo taikymas: (10 val.) : 1 val. teorija, 5 val. darbas 

grupėse pagal pristatytą metodiką ir pristatymas bendrai grupei, savarankiškas 

darbas 4 val.  

5. Teisės, organizacijos kultūros ir  visuomenės normų įtaka sprendimų priėmimui 

ir galimi kaitos būdai (8 val. ): 2 val. teorijai, 2 val. grupinės diskusijos, 

savarankiškas darbas 4 val. 

Mokymosi medžiaga Teorinė medžiaga bus padalinama popierine forma ir įrašyta į el. 

laikmenas. 

 Mokomieji atvejai bus pristatomi Ppt programos aplinkoje. Teorinė 

medžiaga pagrįsta šiais šaltiniais: 

 
1. Banks S. (2006) Ethics and values in social work. 3 ed.. Palgrave  

2.Blaževičienė A., Jakušovaitė I. (2008) Slaugos etika: universiteto vadovėlis. 

Kaunas: Vitae Litera  

3. Colombero G.  (2004) Nuo žodžių į dialogą: psichologiniai asmenų tarpusavio 

komunikacijos aspektai. Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai 

4. Duoblienė L.  (2006) Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link. 

Vilnius: Tyto Alba  

5. Palidauskaitė J. (2007) Viešojo administravimo etika. Kaunas, Technologija 

 6. Vasiljevienė N. (2006) Organizacijų etika: institucinės etikos vadybos sistemos. 

Vilnius: Ciklonas 

Mokymosi metodai   Darbas grupėse, atvejo studija, diskusija, savo darbo rezultatų pristatymas 

grupei, refleksyvūs užrašai pagal pateiktą struktūrą. 

Pasiekimų vertinimas Neformaliojo mokymosi vertinimo būdai: individualos užduoties pristatymas 

grupei ir aptarimas; refleksijos su konkrečiais klausimais įsivertinant savo 

darbą ir grupės darbą individualūs ir grupiniai aptarimai;  Turimų ir naujai 

įgytų etinių kompetencijų pokyčio pagal refleksijos užrašus aptarimas.  

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Baigę programą dalyviai gebės:  

 Įvardyti ir apibūdinti  konkrečiame socialinės veiklos lauke etinių 

dilemų ir problemų  sritis, 

 Paaiškinti reikalingą etinės kompetencijos struktūrą, bei konkrečių 

metodų poreikį; 

 Taikyti pakopinio plano  etikos dilemų sprendimo metodą 

konkrečiose socialinės veiklos praktikos situacijose; 

 Taikyti Sokrato dialogo metodą bendram etinių dilemų sprendimų 

priėmimui grupėje, formuojant grupės bei organizacijos kultūrą. 

 Atpažinti ir įsivertinti savo bendruosius etinių dilemų sprendimo 

gebėjimus bei numatyti savo etinės kompetencijos plėtojimo sritis bei 

būdus. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

 Baigus programą išduodamas etinės kompetencijos plėtotę liudijantis 

pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė 

Tel.:8-648 56399, el. p. r.motieciene@sgi.vdu.lt 
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