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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Mirtis ir gedėjimas socialinės  globos institucijoje: nuo tabu iki empatijos 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Doc.dr. Teresė Nijolė Liobikienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

24akad.val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Programos tikslas – Suteikti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų socialinės globos 
įstaigos personalui, išgyvenantiems su mirtimi susijusią  netektį .   
Programos uždaviniai: (1)Atskleisti mirties ir mirimo sampratą bei gedėjimo 

procesą;  (2) pristatyti teorinius mirties, mirimo ir gedėjimo procesą 

pagrindžiančius modelius; (3) nagrinėti su mirtimi susijusias etines 

dilemas;(4)išryškinti bendravimo su mirštančiais ir gedinčiais ypatumus ir 

pateikti įvairias gedėjimą palengvinančias technikas  ir  gebėjimus; (5)  

atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį  komandoje, teikiant pagalbą 

socialinės globos įstaigų gyventojams ir personalui, išgyvenantiems traumą dėl 

klientų mirčių.   

Tikslinė grupė Programa skiriama socialiniams darbuotojams ir padėjėjams, dirbantiems 

socialinės globos institucijose. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Pagrindinės temos: (1) mirtis ir mirimas, požiūriai ir mirštančiojo poreikiai; 

(2)mirimo krizės ypatumai institucijoje, pagalba mirštančiajam; (3) gedėjimo 

procesas socialinės globos institucijoje; (3) Etinės dilemos susijusios su mirtimi 

ir jų sprendimo būdai; (4) socialinio darbuotojo vaidmuo, teikiant pagalbą 

mirties ir gedėjimo procese esantiems globotiniams ir personalui; (5) praktiniai  

bendravimo su mirštančiais ir gedinčiais metodai. 

Užsiėmimo pobūdis: teoriniai – praktiniai  seminarai:  vaidmenų žaidimai, 

darbas su simuliuotu klientu, taikant įvairius pagalbos metodus ir  technikas, 

vaizdo medžiagos analizavimas ir diskusija grupėje, savarankiškas darbas( 

atvejo analizavimas raštu) 

Teoriniams seminarams- praktiniams seminarams-20val.Savarankiškam darbui 

– 4val. 

Mokymosi medžiaga Paskaitų konspektai, vaizdo medžiaga elektronine forma. 

 

Mokymosi metodai  Mokymasis grupėje, reflektuojant patirtį,  gebėjimų ugdymas su simuliuotu 

klientu,  atvejo analizavimas ir vaizdo medžiagos aptarimas grupėje 

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis- esse apie  patirtis, teikiant pagalbą mirštančiam ir 

gedinčiam klientui, numatyti pagalbos poreikį ir galimybes. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Programą baigęs asmuo turėtų: (1) žinoti mirties, mirimo ir gedėjimo proceso 

raišką; (2) suprasti mirštančiojo ir gedinčiojo poreikius; (3) gebėti atpažinti 

mirties krizėje esančių asmenų išgyvenimus ir poreikius bei suteikti pagalbą , 

atliekant ūmią intervenciją; (4) analizuoti socialinio darbuotojo vaidmenis 

mirties  ir gedėjimo procesuose; (5) gebėti pritaikyti bent pora metodų, teikiant 

pagalbą mirštančiajam ir gedinčiajam. 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Socialinio darbuotojo kompetencijos plėtotę liudijantis pažymėjimas . 

Asmuo kontaktams   Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė; 

r.motieciene@smf.vdu.lt ; tel. +37064856399. 
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