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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Socialinio darbo su šeimomis intervencijų praktikumas 

Rengėjas(-ai) 

 

Doc.dr. Rasa Naujanienė, Roberta Motiečienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

16 ak.val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Atkreipiant dėmesį į situacijos kompleksiškumą socialiniame darbe su 

šeimomis, kuriama nauja kvalifikacijos kėlimo programa, kurios tikslas – 

suteikti socialiniams darbuotojams specifinių žinių ir gebėjimų socialinio 

darbo su šeima intervencijų taikymui. Žinios ir gebėjimai bus įgyjami 

projektuojant įgalinančių socialinio darbo metodų taikymą socialinio darbo 

praktikoje, diskutuojant įgalinimo idėjas, metodų atsiradimo kontekstą bei 

vertybines socialinio darbuotojo nuostatas, siejamas su šeimos įgalinimo 

idėja.   

Programos uždaviniai:  

 diskutuoti įgalinimo idėjos ištakas ir raišką socialinio darbo 

teorijoje ir praktikoje; 

 aptarti įgalinančių metodų taikymo praktikoje galimybes bei 

kontekstą; 

 analizuoti vertybines nuostatas praktikuojant stiprybėmis grįstą 

socialinį darbą; 

 projektuoti ir išbandyti įgalinimu grįstų socialinio darbo metodų 

taikymą dirbant su skirtingomis klientų grupėmis; 

 ugdytis savirefleksijos gebėjimus diskutuojant įgalinimu grįstų 

metodų taikymą praktikoje.  

Tikslinė grupė Socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis 

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Programos sudedamosios dalys, temos: 

Įgalinimo samprata, jos istorinės ištakos ir pasireiškimo laukai. (3 ak.val.) 

Stipriųjų pusių perspektyva socialiniame darbe. (2 ak.val.) 

Įgalinimo praktika siekiant pokyčių asmens ir/ar grupių gyvenime.(4 ak.val.) 

Į sprendimą orientuota trumpalaikė terapija kaip į stiprybes orientuoto 

socialinio darbo požiūris. (3 val.) 

Įgalinantys socialinio darbuotojo – kliento santykiai. (4 val.) 

Mokymosi medžiaga Teorinės paskaitos. Praktinės užduotys. Atvejų aprašymai. Užduočių 

rinkinys. 

Mokymosi metodai  Paskaitos; grupinės diskusijos; atvejo analizės; vaidmenų žaidimai; 

refleksija; indukciniai pratimai. 

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis ir aptarimas.  

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Taikyti praktinius įgalinančios socialinio darbo praktikos metodus 

kompleksinėse socialinio darbo su šeimomis praktikos situacijose, 

analizuojant galios raišką ir įgalinimo abipusiškumą kliento-darbuotojo 

santykiuose bei reflektuojant savo vertybines nuostatas įgalinančios 

socialinio darbo praktikos kontekste.  

Išduodamas dokumento 

tipas  

Išduodamas dokumento tipas: kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, kuris 

yra pripažįstamas ir užskaitomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  



Asmuo kontaktams  Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė, 

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