
 

 

 

Fakulteto pavadinimas.................Socialinių mokslų fakultetas.......................................................................... 

Programos pavadinimas Grupinis darbas su vaikais (paaugliais) iš  alkoholio priklausomybę 

turinčių tėvų šeimų.  

Apimtis kred. 

arba trukmė val. 

40 ak.val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

Programos tikslas – paruošti specialistus, kurie gebėtų dirbti su vaikais 

(paaugliais) grupėje tam, kad jie galėtų ne tik išgyventi savo nelaimę, bet ir 

žaisti, vystytis, tobulėti.  

Programos uždaviniai: (1) aptarti grupės formavimo ir pasiruošimo 

grupiniam darbui svarbius klausimus; (2) įvertinti darbui su grupe 

reikalingus materialinius ir žmogiškuosius išteklius; (3) išsiaiškinti grupės 

vadovo/-ų vaidmenį, atsakomybes ir profesinę kompetenciją; (4) aptarti 

darbo su vaikais tikslus ir siekius; (5) remiantis programos tikslu, numatyti 

galimas grupės susitikimų temas, užduotis, veiklas; (6) aptarti galimus 

grupinio darbo į(si)vertinimo būdus; (7) stiprinti darbo grupėje, santykių 

kūrimo ir palaikymo įgūdžius. 

Tikslinė grupė Darbuotojai iš skirtingų organizacijų, teikiančių socialines, švietimo, 

sveikatos ir kt. paslaugas.  

Turinys (pagrindinės temos 

arba sudėtinės programos 

dalys, užsiėmimo pobūdis 

(teorija, praktika, 

savarankiškas darbas)) 

Pagrindinės temos: (1) pasiruošimas darbui su grupe; (2) darbui tinkamos 

grupės suformavimas; (3) vadovo vaidmuo grupinio darbo procese; (4) 

darbo tikslas, uždaviniai, veiklos ir užduotys;  (5) grupės dalyvių santykių 

dinamika; (6) grupinio darbo proceso į(si)vertinimas; (7) grupinio darbo 

tobulinimas ir tęstinumo užtikrinimas .  

Užsiėmimų pobūdis: atvejo, situacijų analizė; darbas grupėje ir 

individualiai.  

Rezultatai (tikėtini 

gebėjimai, kuriuos įgis 

programą baigęs asmuo; 

nurodomas išduodamas 

dokumento tipas, pvz.: 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimas ir kt.)  

Programą baigęs asmuo turėtų gebėti: (1) įvertinti vaikų (paauglių) 

poreikius bei suformuoti darbui tinkamą grupę; (2) įvertinti darbui su grupe 

reikalingus žmogiškuosius ir materialinius išteklius; (3) vadovauti 

grupiniam darbui; (4) numatyti grupės susitikimų temas, atsižvelgiant į 

susitikimo tikslą, organizuoti grupės veiklas ir užduotis; (5) surinkti 

informaciją ir ja remiantis, įsivertinti ir analizuoti grupinio darbo procesą; 

(6) reflektuoti savo grupinio darbo patirtį bei tikti pasiūlymus tolimesnio 

darbo tobulinimui.  

Išduodamas dokumento tipas: kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, kuris 

yra pripažįstamas Socialinės apsaugos ministerijos ir užskaitomas socialinių 

darbuotojų atestacijoje. Taip pat gali būti išduodamas Lietuvos profesinių 

santykių konsultantų (supervizorių) asociacijos pažymėjimas. 

 

Asmuo kontaktams (tel./ el. 

paštas) (Asmuo, kuris teiks 

informaciją apie 

realizuojamą programą) 

Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė; 

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