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Programos pavadinimas Grupinės supervizijos procesas (profesinės kompetencijos ugdymas 

grupinės supervizijos metodu  

Rengėjai Lina Bartusevičienė, doc. dr. Rasa Naujanienė 

Apimtis kred. 

arba trukmė val. 

40 ak.val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

Programos tikslas – remiantis grupinės supervizijos metodu, plėtoti grupės 

dalyvių profesinę ir socialinę kompetenciją, siekiant geresnės teikiamų 

paslaugų kokybės.  

Programos uždaviniai: (1) reflektuoti ir analizuoti savo profesinio 

vaidmens galimybes ir apribojimus; (2) analizuoti savo vidines nuostatas 

atliekamo profesinio vaidmens atžvilgiu, numatant savęs kaip asmens kuo 

efektyvesnį panaudojimą darbinėse situacijose; (3) atpažinti ir įvertinti 

kuriamo santykio su klientu kompleksiškumą; (4) suprasti, kaip stiprinti 

bendradarbiavimo santykį su kolegomis, organizacijos vadovais ar 

pavaldiniais; (5) mokytis metodiškai nagrinėti kompleksines darbines 

situacijas, ieškant alternatyvių sprendimų; (6) stiprinti darbo grupėje, 

santykių kūrimo ir palaikymo įgūdžius. 

Tikslinė grupė Darbuotojų arba vadovų grupės, sudarytos 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) profesinio vaidmens galimybės ir ribos; (2) santykio 

su profesiniu vaidmeniu kūrimas; (3) savęs kaip instrumento tikslingas 

panaudojimas kompleksinėse darbo situacijose; (4) bendradarbiaujančių 

santykių organizacijoje kūrimas ir stiprinimas; (5) darbinių situacijų analizė 

naudojant atvejo aptarimo metodą.  

Užsiėmimų pobūdis: darbuotojų grupės arba vadovų grupės supervizija. 

Rezultatai (tikėtini 

gebėjimai, kuriuos įgis 

programą baigęs asmuo; 

nurodomas išduodamas 

dokumento tipas, pvz.: 

kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimas ir kt.)  

Programą baigęs asmuo turėtų gebėti: (1) identifikuoti ir apibrėžti darbo 

santykiuose egzistuojančias spręstinas problemines situacijas; (2) reflektuoti 

ir analizuoti turimo profesinio vaidmens ribas ir galimybes; (3) save kaip 

instrumentą tikslingai naudoti  darbe su klientu; (4) kurti ir stiprinti 

bendradarbiaujančius santykius su kolegomis organizacijoje; (5) analizuoti 

kompleksines darbines situacijas naudojant atvejo aptarimo metodą; (6) 

dirbti grupėje ieškant galimų sprendimų sunkiose darbinėse situacijose.  

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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