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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS MOKINIAMS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Socialinis darbas su neįgaliais vaikais ir jų šeimomis 

Rengėjas(-ai) 

 

Dr. Laura Varžinskienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

40 ak. Val. 

 

Tikslas, uždaviniai 

 

 Programos tikslas: supažindinti su neįgalių vaikų psichosocialiniais 

ypatumais įvairiuose amžiaus tarpsniuose; supažindinti su šeimos, 

auginančios neįgalų vaiką psichosocialinėmis problemomis ir išanalizuoti 

galimus jų sprendimo būdus. Programos uždaviniai: (1) supažindinti su 

neįgalaus vaiko vystymosi psichosocialinius ypatumais; (2) atpažinti šeimos 

problemas, kylančias dėl vaiko negalios; (3) sugebėti taikyti įgytas žinias 

savo praktiniame darbe su neįgaliu vaiku ir jo šeima; (4) organizuoti 

optimalios socialinės paramos teikimą konkrečiam vaikui ir jo šeimai; (5) 

sugebėti tinkamai pasirinkti savo profesinės veiklos partnerius bei 

efektyviai su jais bendradarbiauti, atstovaujant kliento interesus. 

Tikslinė grupė Programa skirta aukštesnįjį bei aukštąjį išsilavinimą turintiems socialiniams 

darbuotojams; socialiniams darbuotojams –praktikams, neturintiems 

specialių bazinių profesinių socialinio darbo su neįgaliais vaikais ir jų 

šeimomis žinių. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Pagrindinės temos: (1) visuomenės požiūris į neįgalimą; (2) sveikatos, 

invalidumo, negalios, sutrikusios veiklos reabilitacijos, integracijos 

apibrėžimai; (3) negalios specifika ir vaiko poreikiai; (4) šeimos, 

auginančios neįgalų vaiką, psichosocialinė situacija; (5) socialinio 

darbuotojo vaidmuo ankstyvosios korekcijos/habilitacijos įstaigose; (6) 

socialinės pagalbos neįgaliems vaikams ir šeimoms teikimo principai; (7) 

neįgalaus vaiko teisinė apsauga; vertybės; smurtas prieš neįgalų vaiką. 

Užsiėmimo pobūdis: paskaitos, teoriniai seminarai, praktiniai seminarai, 

supervizijos. 

Mokymo(-si) metodai  Darbas mažose grupelėse, video medžiagos peržiūra, diskusijos, vaidmenų 

žaidimai, paskaita.  

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis, susiejant teoriją su praktine-asmenine patirtimi.  

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Programą baigęs asmuo turėtų: (1) žinoti neįgalaus vaiko vystymosi 

psichosocialinius ypatumus; (2) suprasti šeimos problemas, kylančias dėl 

vaiko negalios; (3) taikyti įgytas žinias savo praktiniame darbe su neįgaliu 

vaiku ir jo šeima; (4) organizuoti optimalios socialinės paramos teikimą 

konkrečiam vaikui ir jo šeimai; (5) tinkamai įvertinti savo profesinės 

veiklos partnerius bei efektyviai su jais bendradarbiauti, atstovaujant kliento 

interesus. 

Išduodamo dokumento 

tipas 

Socialinio darbuotojo 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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