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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas Biopsichosocialinės epilepsijos pasekmės ir jų įveikimas. 

 

Rengėjas(-ai) 

 

Polina, Šedienė, dr. lektorė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

Suteikiamas neformaliojo švietimo programų komitetui patvirtinus 

programą. 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

 

8 ak. val. 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

Pasaulyje epilepsija serga 50 milijonų žmonių. Europoje yra 6 milijonai 

sergančių epilepsija asmenų. Sergantieji yra įvairaus amžiaus. (Global 

Campaign Against Epilepsy, 2014). Higienos instituto Sveikatos 

Informacijos centro duomenimis, 2013 m. Lietuvoje gyveno 24366 asmenys, 

sergantys epilepsija. Lyginant su 2010 m., epilepsija sergančių asmenų 

skaičius išaugo 13 proc. Epilepsija sukelia gilias psichologines ir socialines 

problemas sergantiesiems. Epilepsija sergantys asmenys dažnai gyvena 

atskirties gyvenimą, turi sumažėjusį savo vertės pajautimą, jaučia stigmą, 

linkę į depresiją, baimes, nemotyvuoti mokslui ar darbui, nemokantys 

bendrauti. Iš visų epilepsija sergančių asmenų net 67–70 proc. 

nepriklausomai nuo epilepsijos priepuolių buvimo, turi daug ir gana sunkių 

psichologinių problemų (asmeninių, šeimyninių ir visuomenėje). Tai įtakoja 

jų išsilavinimą, riboja galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime, 

įsilieti į darbo rinką. Periodiški apsilankymai pas gydytojus neišsprendžia 

sudėtingų psichologinių ir socialinių problemų, todėl būtina specializuota 

pagalba, kuri būtų nukreipta psichologinėms ir socialinėms funkcijoms 

atstatyti ir didinti motyvaciją mokytis ir dirbti  (Socialinės integracijos 

kompleksinių (specializuotų) paslaugų, modelio neįgaliesiems, sergantiems 

epilepsija, įgyvendinimo 20150-2020 metų veiksmų planas). 

Tikslas: gilinti socialinio darbo specialistų žinias apie epilepsiją ir apie 

darbo su sergančiaisiais epilepsija specifiką. 

Uždaviniai: analizuoti istorinį, kultūrinį epilepsijos kontekstą; suteikti 

medicininių žinių apie epilepsiją; supažindinti su biopsichosocialinėmis 

epilepsijos pasekmėmis; pristatyti specializuotos psichosocialinės pagalbos 

modelį.  

Tikslinė grupė Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai  

 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

Istorinis, kultūrinis epilepsijos kontekstas 1  ak. val.  (teorija/praktika). 

Medicininiai epilepsijos pagrindai 2 ak. val.  (teorija/praktika). 

Biopsichosocialinės epilepsijos pasekmės 2 ak. val.  (teorija/praktika). 

Specializuotos psichosocialinės pagalbos modelis 2 ak. val.  

(teorija/praktika). 

Įgytų kompetencijų ir gebėjimų vertinimas/ įsivertinimas 1 ak. val. 

(individuali užduotis, aptarimas).  



Mokymosi medžiaga Nurodomas mokomosios medžiagos pavadinimas bei kokia forma ji bus 

pateikiama, pvz. popierine, elektronine, garsine, video. 

Teorinės paskaitos (powerpoint prezentacija)  

Priepuolių rūšys, pagalba ištikus priepuoliui (video medžiaga)  

Atvejų aprašymas (popierinė medžiaga)  

Užduočių rinkinys (popierininė medžiaga) 

Mokymosi metodai  Darbas grupėse, atvejo studija, filmų peržiūra, diskusija, individuali 

užduotis ir jos. 

Pasiekimų vertinimas Individuali užduotis ir aptarimas. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Susipažins su epilepsijos kaip ligos ypatumais 

Gebės atpažinti epilepsijos priepuolį 

Mokės suteikti tinkamą pagalbą įvykus epilepsijos priepuoliui 

Gebės įvertinti psichosocialinę sergančio epilepsija asmens situaciją  

Įgis specifinių žinių apie psichosocialinės pagalbos teikimo sritis ir būdus 

Išduodamas dokumento 

tipas  

Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas 

Asmuo kontaktams  Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė, 

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

 

 

 


