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NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA 

Pavadinimas lietuvių kalba Profesionalios supervizijos studijos  

Pavadinimas anglų kalba Studies in professional supervision  

Programos kodas 
 

Apimtis kreditais/arba trukmė val. 602 valandos1  

Programos tipas pagal profesiją Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo 

programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 

*Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa 

 

Dalyvių tikslinė grupė Socialinių paslaugų sektoriaus profesionalai (socialiniai 

darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichoterapeutai, 

psichologai ir kt.) ir (psichinės) sveikatos, švietimo srities 

profesionalai, vaiko teisių apsaugos sistemos profesionalai, 

probacijos ir teisinę pagalbą teikiančių tarnybų darbuotojai bei 

kiti su pažeidžiamomis grupėmis dirbantys darbuotojai, 

atsakingi už žmogiškųjų išteklių plėtotę.  

Tobulinama profesija  Su darbu susijęs papildomas profesinių santykių konsultavimo 

gebėjimų ugdymas  

Tobulinamos bendrosios 

kompetencijos 

Pasirinkti tinkamą: 

*Sveikatingumo kompetencija  

*Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos kompetencija 

*Kita kompetencija (profesinių santykių konsultavimo) 

Programos lygis Podiplominės studijos 

Kontaktinio mokymosi trukmė Teminės savaitės (paskaitos, seminarai, pratybos): 360 

valandų. Supervizijos praktikos supervizija: 70 valandų. Viso: 

430 kontaktinių valandų.   

Savarankiško mokymosi trukmė Supervizijos praktika: ne mažiau kaip 72 valandos. 

Pasirengimas teminėms savaitėms ir rašto darbų rengimas – 

100 valandų. Viso: 172 savarankiško mokymosi valandos.    

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 

Ketinantys studijuoti turi būti:  

● Baigę magistrantūros studijas socialinių mokslų 

studijų, teisės, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo 

mokslų ir humanitarinių mokslų  kryptyje.  

● Profesinė patirtis baigus studijas ne mažiau kaip 3 

metai.  
● Tolesnis kvalifikacijos tobulinimas. Dokumentais 

pagrįstas dalyvavimas įvairiuose grupiniuose ir 

kitokios formos mokymuose (ne mažiau kaip 60 

valandų).   
● Ankstesnė supervizijos patirtis. Dokumentais pagrįstas 

dalyvavimas įvairios formos supervizijos/koučingo 

procesuose (ne mažiau kaip 30 valandų, iš kurių bent 

 
1 Programos apimtis skaičiuojama akademinėmis valandomis.  
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10 valandų per paskutinius  trejus metus).  

● Supervizoriaus (LPSKA nario) rekomendacija.  

● Reikalavimai asmeniniams gebėjimams: 

savireguliacija, komunikavimo ir refleksijos įgūdžiai, 

etiškas elgesys dirbant su žmonėmis.  

● Gebėjimas bendrauti ir skaityti anglų kalba.  

 

Programos aprašymas  Podiplominių studijų tikslas – suteikti supervizoriaus, 

profesinių santykių konsultanto, išsilavinimą, atitinkantį 

ANSE (Nacionalinių supervizijos organizacijų Europoje 

asociacijos) standartus (www.anse.eu). Studijų programa 

pagrįsta Europos supervizijos ir koučingo kompetencijų 

sąranga (A European Competence Framework of Supervision 

and Coaching), parengta 2015 metų kovą2.  Programą 

įgyvendina tarptautinė mokymo vadovų komanda.  

Programos trukmė – 2.5 metai. Programą sudaro tokie 

esminiai komponentai:  

1) 12 teminių savaičių, pradedant nuo įvado į superviziją ir 

baigiant profesionalios supervizoriaus praktikos refleksija. 

Vienos teminės savaitės trukmė 3 dienos ir apima 30 

valandų. Viso teminėms savaitėms skiriama 360 valandų. 

Temines savaites įgyvendina tarptautinė supervizorių 

rengėjų komanda, susidedanti iš supervizorių rengimo 

Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Ukrainoje turinčių 

profesionalių supervizorių.  

2) Individuali supervizija, skirta besimokančiojo 

supervizijos praktikos refleksijai, kurią veda mokomasis 

supervizorius. Individuali besimokančiojo supervizija 

apima 15 susitikimų su supervizoriumi, vieno susitikimo 

trukmė 2 val. Iš viso individuali supervizija sudaro 30 

valandų. Supervizijas veda supervizijos mokymus baigę 

LPSKA nariai. Norintys gales pasinaudoti ir užsienio 

supervizorių konsultacijomis.  

3) Grupinė supervizija, skirta besimokančiojo supervizijos 

praktikos refleksijai grupėje, kurią veda mokomasis 

supervizorius. Grupinės supervizijos programoje apima 10 

susitikimų su grupės supervizoriumi, vieno susitikimo 

trukmė 4 valandos. Iš viso grupinė supervizija sudaro 40 

valandų. Supervizijas veda supervizijos mokymus baigę 

LPSKA nariai.  

4) Stebimoji praktika apima ne mažiau, kaip 8 valandas. Ši 

praktika skirta stebėti profesionalių supervizorių praktiką. 

Praktikos metu rašoma ataskaita ir refleksijos.   

5) Individualios supervizijos praktika – ne mažiau 40 

valandų (2-4 asmenys). 

6)  Grupinės supervizijos ir/ar komandos supervizijos 

praktika – ne mažiau 24 valandos (2 ar 3 

grupės/komandos).  

7) Rašto darbai. Pristatymas tarpinio ir galutinio 

portfolio. Galutinį besimokančiojo portfolio sudaro tokios 

 
2 https://www.oevs.or.at/fileadmin/oevs_website/user_upload/ECVision_Competence_Framework033015.pdf 

http://www.anse.eu/
https://www.oevs.or.at/fileadmin/oevs_website/user_upload/ECVision_Competence_Framework033015.pdf
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privalomos dalys:  

1) supervizoriaus identitetas (pasaulėžiūra, 

išsilavinimas, darbo patirtis ir mokymai);  

2) supervizijos proceso (individualios ar 

grupinės/komandos) refleksija ir analizė, susiejant ją 

su supervizijos teorija; 

3) atgalinis ryšys iš mokomojo supervizoriaus; 

4) programos reikalavimų įgyvendinimo pateikimas 

(specialioje lentelėje);  

5) priedai.   

Visi programos įgyvendinimo dalyviai (teminių savaičių 

mokytojai/treneriai bei supervizoriai) yra nariai nacionalinių 

savo šalių supervizorių asociacijų, priklausančių Europos 

supervizorių nacionalinių organizacijų asociacijai ANSE.   
Priėmimo procedūra:  

1) prašymas ir dokumentai pateikiami nurodytu 

elektroniniu paštu; 

2) Atrankos seminaro vertinimas.  

Studijų baigimo pažymėjimas registruojamas Vytauto 

Didžiojo universitete.   

RENGINIAI 

Tipas Kt. mokymas (apimantis paskaitas, seminarus, pratybas ir 

supervizijas) ir praktika 

Svetainės adresas https://www.vdu.lt/lt/studijos/neformaliuju-kompetenciju-

pripazinimas/neformaliojo-svietimo-studiju-programos/ 

Vykdymo adresas Vytauto Didžiojo universitetas, SMF, Kaunas, Jonavos g. 66 

ar kitose VDU priklausančiose patalpose. 

Pradžia 2019 ruduo 

Pabaiga 2022 pavasaris 

Mokymo kalbos Anglų, lietuvių 

Dalyvio mokestis 5500 Eur. (iš jų 990 Eurų už grupinę ir individualią 

superviziją). 

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Ne 

Registracijos nuoroda (https://forms.gle/NGAYj9ejwreGtA1z7)  

Registracijos pradžia  2019-08-10 

Registracijos pabaiga 2019-09-10 

Koordinatoriaus telefonas +370 663 76909; +370 699 32204 

Koordinatoriaus el. paštas rasa.naujaniene@vdu.lt; zilvinas.gailius@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vdu.lt/lt/studijos/neformaliuju-kompetenciju-pripazinimas/neformaliojo-svietimo-studiju-programos/
https://www.vdu.lt/lt/studijos/neformaliuju-kompetenciju-pripazinimas/neformaliojo-svietimo-studiju-programos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FNGAYj9ejwreGtA1z7%3Ffbclid%3DIwAR3z65tcFu_JsU-59BL2nN7NDMjL-coUZUV7H1Z6uG9_gHj1HsbmvXsVpkA&h=AT1dTgiLp6AQ0_jSjSWwvd1qbyeAbzeWkaX8Vw5A8wPH-pbldb6t4CosKnmtHP-MrmuEqCR4YMnONTq0gbSkl4EPqetuEAZbzfKPH3VjeDNR6WAAZQvcfvxuex7uo_u17RtEe4depABY1sXJ4NgCjcZjHTjrwM-z4888XptXF1C82nbAU_xRSfrB9BXv8-SBD4edUCb2Z2_X6QMEv6n4CGgHjNAcha3V-XYiBniLKBdXTJEGtSw7oepCeEpEU1s0DcUOHkA6qOoCzIjxeeYJg_wnbfk55zs2qatna8jzDdMp0JkvnaVl66xB0G82b5SAvEeYkpa3jougod1Z2--9zNsqifNr0S-MGvDtcjt-iHnyFaZDKSt2jUcFgEctpu7GZJ0e7a9GaZSeuunhO7vcrspACZoK-qeJ6wcuEeYs8LEemBREOfZ9VOQylj0Ii0BRp0p-2A8heJhoWrW73rQ9c8NjfsZfGXToSNJ-PNgXRIeiakTVoLCmhDAueZ96U9mYpMy9zFdWrmVIlaZ8EPS6czxukC8wzcNA-SrUSsNTBh404ajV6iFoW2dLox3TFfKHCmuF_-gqLRxf3m_jNkwgdPDzy1eNRgwGPBONPRo2vjDchWDvMmkOf6plvhswmkN9qVT-QdF6o44
mailto:rasa.naujaniene@vdu.lt
mailto:zilvinas.gailius@gmail.com
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