
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programospavadinimas Socialinis darbas su priklausomybės liga sergančiu asmeniu bei jo 

šeima 

Rengėjas(-ai) 

 

Doc. dr. Teresė Nijolė Liobikienė 

Kodas / Registracijos 

numeris 

Suteikiamas neformaliojo švietimo programų komitetui patvirtinus 

programą. 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

 
40 akademinių valandų 

Paskirtis Programos tikslas – suteikti  socialiniams darbuotojams  žinių ir gebėjimų, 

teikiant pagalbą priklausomybių ligomis sergantiems ir jų šeimos nariams.  

Programos uždaviniai: (1) supažindinti su priklausomybių ligų rūšimis, 

ligos specifiškumu ir dinamika; (2) pristatyti teorinius priklausomybių ligų 

priežastis ir gydymą pagrindžiančius modelius; (3) supažindinti su 

priklausomybėmis sergančio šeimos dinamika; (4)pagerinti socialinio 

darbuotojo  motyvavimo technikas ir  gebėjimus; (5)  atskleisti socialinio 

darbuotojo vaidmenį multiprofesinėje komandoje bei socialinio darbo su 

priklausomybėmis sergančiais ir jų šeimos nariais ypatumus.  

Tikslinė grupė Programa skirta aukštesnįjį bei aukštąjį išsilavinimą turintiems socialiniams 

darbuotojams; socialinio darbo srityje dirbantiems darbuotojams – 

praktikams, neturintiems specialių bazinių profesinių socialinio darbo su 

priklausomybės liga sergančiu asmeniu bei jo šeima. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Programą baigęs asmuo turėtų: (1) žinoti priklausomybių ligų rūšis, ligos 

specifiškumą ir dinamiką; (2) suprasti teorines priklausomybių ligų 

priežastis ir gydymą pagrindžiančius modelius; (3) pritaikyti komandinio 

darbo modelius, dirbant su priklausomybių ligomis sergančiais ir jų šeimos 

nariais; (4) analizuoti socialinio darbuotojo vaidmens aspektus 

multiprofesinėje komandoje bei socialinio darbo su priklausomybėmis 

sergančiais ir jų šeimos nariais ypatumus. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Pagrindinės temos: (1) priklausomybės ligos apibrėžimas, priežastys, 

paplitimas, ligos dinamika; (2) teoriniai priklausomybių ligų atsiradimo ir 

gydymo modeliai; (3) priklausomybėmis sergančio šeimos dinamika, 

vaidmenys, ko-priklausomybė; (3) priklausomybėmis sergančių ir jų šeimos 

narių pagalbos tęstinumo procesas; (4) daugiaprofesinė komanda ir 

socialinio darbuotojo vaidmuo joje. 

Užsiėmimo pobūdis: teoriniai seminarai, praktiniai seminarai:  vaidmenų 

žaidimai, darbas su simuliuotu klientu, taikant įvairias motyvavimo technikas, 

vaizdo medžiagos analizavimas ir diskusija grupėje, savarankiškas 

darbas(pateiktos literatūros studijavimas, atvejo analizavimas raštu) 

Teoriniams seminarams- 4val. Praktiniams seminarams-30val.Savarankiškam 

darbui – 6val. 

Mokymosi medžiaga Paskaitų konspektai, vaizdo medžiaga elektronine forma. 

Mokymosi metodai  Mokymasis grupėje, reflektuojant patirtį, kliento motyvavimo technikų 

gebėjimų ugdymas su simuliuotu klientu,  atvejo analizavimas ir vaizdo 

medžiagos aptarimas grupėje, diskusija 

Pasiekimų vertinimas Probleminės užduoties (atvejo) analizė, kurioje: aprašoma ir bent vienu 

teoriniu modeliu paaiškinama priklausomybės ligos atsiradimo priežastys, 

ligos vystymosi dinamika ir šeimos santykių kaita, numatomi ir 

pagrindžiami bent du terapijos modeliai, apibrėžiami bent du socialinio 

darbuotojo vaidmenys skirtinguose pagalbos tęstinumo etapuose.  

 Grupėje pademonstruojama bent viena motyvavimo technika. Ji vertinama  

vadovo ir simuliuoto kliento grįžtamo ryšio pagalba.  



Išduodamas 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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