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SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA  

(24 ak. val.) 
 
 
 

PROGRAMOS TIKSLINĖ GRUPĖ 

Programa yra skirta socialiniams darbuotojams dirbantiems su socialinės rizikos ir 

daugiavaikėmis šeimomis. Lietuvos įstatymuose apibrėžta, kad tai – šeimos, kuriose vyrauja krizė dėl 

to, kad vienas ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis 

medžiagomis arba dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba 

prižiūrėti vaikų, taip pat kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę 

prievartą prieš savo vaikus arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. 

 
 

PROGRAMOS BENDRIEJI TIKSLAI 

Programa skirta sustiprinti socialinių darbuotojų asmenybinį bei profesinį potencialą, 

sumotyvuoti juos siekti geresnių rezultatų darbe, ugdyti profesinius gebėjimus, lavinti emocinę 

kompetenciją. 

 
 

PO MOKYMŲ DALYVIAI TURĖS ŠIAS KOMPETENCIJAS IR ĮGIS ŽINIŲ: 

 mokės geriau pažint save ir kitus, suprasti elgsenos priežastis; 

 žinos kaip lavinti emocinę kompetenciją; 

 įgis įrankius, kaip konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas; 

 geriau valdys stresą ir vidinę įtampą; 

 sužinos pozityvaus mąstymo ugdymo būdus  

 įsisavins santykių su žmonėmis specifiką; 

 lavins tarpasmeninio bendravimo įgūdžius 

 gaus žinių apie suaugusiųjų ugdymo procesą ir žinos, kaip elgtis su specialiųjų poreikių 
asmenimis 

 efektyviau reaguos į įvairias aplinkybes bei efektyviau spręs problemas; 

 išmoks padėti kitiems bei geriau realizuoti save. 
 
 
MOKYMŲ PROGRAMOS YPATUMAI 

Mokymo programa bus orientuota į psichologinių žinių įgijimą ir praktinių įgūdžių formavimą.  
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Numatytų dalykų medžiaga bus pateikiama seminarų bei diskusijų metu, taikant praktines 

užduotis, rolių žaidimus; sprendžiant praktines – problemines situacijas. Pagrindinis dėmesys bus 

skiriamas praktiniams dalyvių gebėjimams stiprinti. 

Visas programos modelis tikslinei grupei sudarytas taip, kad temos sietųsi tarpusavyje, viena 

kitą papildytų, užtikrinant jų tarpusavio ryšį ir tęstinumą. Mokymo programa sudaryta taip, kad 

teoriniai intarpai bus derinami su praktinėmis užduotimis,  rezultatų analize ir akcentų fiksavimu. 

Interaktyvi seminaro eiga, nuolat palaikomas santykis tarp teorijos ir praktikos leis dalyviams su 

maksimaliu dėmesiu dalyvauti viso mokymo metu, lengviau suprasti ir įsiminti, įsisavinti medžiagą. 

Bus siekiama laikytis 50 % teorijos ir 50 % praktikos santykio viso kurso metu.  

Rekomenduojama, kad patalpa būtų pakankamo dydžio, leidžianti dalyviams laisvai judėti 

atliekant praktines užduotis bei dirbant grupėse. 

 
 

MOKYMO PRIEMONĖS IR METODAI  

Mokymo(si) priemonės, metodikos ir technikos, instrumentai bus parinkti taip, kad padėtų 

dalyviams taikyti įgūdžius tolimesniame darbe.  

 
Mokymų metu naudojami šie metodai: 
 

 teorinės paskaitos, įvairūs testai 

 individualios ir grupinės užduotys, grįžtamasis ryšys 

 sisteminės diskusijos ir patirties aptarimas grupėje 

 praktinių situacijų bei atvejų nagrinėjimas 

 aktyvios vaizduotės technikos, autogeninė treniruotė, patyriminė refleksija 

 dalyvių instruktavimas/treniravimas viso mokymo kurso metu 

 asmeninis veiksmų planeris 
 

Mokymo metu naudosimės projektoriumi ir kompiuteriu, video siužetais, audio įrašais, 

konferencine lenta ir kitomis priemonėmis, kurios bus reikalingos atliekant visus į programą įtrauktus 

pratimus.  

Seminaruose naudojamos įvairios vaizdinės medžiagos, kurių pagalba dalyviai geriau įsisavina 

dėstomą dalyką bei įgyja sisteminį suvokimą apie principus. Dažnai mokymo (-si) metu taikomi 

pavyzdžiai ir užduotys nesusiję su asmenine specifika, tai leidžia dalyviams ieškoti sprendimų ir 

atsakymų platesniame sprendimų lauke, neprisirišus prie jau įprastų standartų.  

 

REIKALAVIMAI MOKYMŲ BAZEI IR MOKYMŲ PERSONALUI 

Mokymų aplinka turi būti patogi ir saugi mokytis, ergonomika pritaikyta tiek mokymuisi 

grupėje, tiek poromis, tiek individualiam darbui.  
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Mokymų personalas turi turėti patirties vedant mokymus asmeninio efektyvumo temomis, 

turi būti puikiai psichologiškai pasirengęs ir demonstruoti empatiją ir pagarbą dalyviams.  

Mokymų personalas turi gebėti tinkamai ir profesionaliai teikti atsakymus ir komentarus, 

mokėti klausytis, stebėti, klausti. 

 
 
ŽINIŲ, MOKĖJIMŲ TIKRINIMAS IR VERTINIMAS: FORMA IR METODAI 

Ši praktika aktuali siekiant palaikyti mokymo dalyvių motyvaciją taikyti įgytas žinias ir įgūdžius 
praktikoje.  
 
 
I. Mokymo kokybės užtikrinimas dėstymo metu 

 Mokymo ekspertas kiekvienam dalyviui pateiks metodinę mokymo medžiagą, papildomą 
padalomąją medžiagą (praktinių užduočių lapus, praktinių užduočių atlikimo instrukcijas), 
užduočių atlikimui reikalingas specialias priemones ir paaiškins, kaip jomis naudotis. 

 Mokymo ekspertas naudos įvairius ir šiuolaikiškus, išmokimą lengvinančius ir skatinančius 
aktyviai dalyvauti mokyme, dalintis patirtimi, suaugusiesiems žmonėms pritaikytus mokymo 
metodus. 

 Mokymo ekspertas optimaliai derins teorinį ir praktinį mokymą, remdamasis naujausiomis 
suaugusių žmonių mokymo teorijomis, principais ir metodinėmis rekomendacijomis, 
atsižvelgdamas į mokymo tikslus ir tematikos ypatumus, esamą dalyvių žinių ir praktinių 
įgūdžių lygį, vadovų ir pačių dalyvių pageidavimus kompetencijos stiprinimui. 

 Bendra mokymo medžiagos ir įgūdžių lavinimo loginė seka: 

1. Konkrečios temos naujausios teorinės informacijos pateikimas. 
2. Teorinę informaciją paaiškinančių praktinių pavyzdžių pateikimas. 
3. Dalyvių iškylančių problemų, susijusių su tema, aptarimas.  
4. Teorijos naudojimui praktikoje reikalingų metodikų pristatymas. 
5. Metodikų išbandymas, atliekant užduotis dalyviams artimose situacijose. 
 
 

II. Mokymo kokybės įvertinimas mokymų pabaigoje 

 Mokymo ekspertas drauge su dalyviais trumpai pakartos svarbiausias išnagrinėtos mokymo 
medžiagos dalis ir jos taikymo praktikoje rekomendacijas. 

 Mokymo ekspertas drauge su dalyviais apibendrins mokymo metu pasiektus rezultatus ir 
padarytas svarbiausias išvadas. 

 Mokymo ekspertas išklausys dalyvių nuomones, atsiliepimus apie mokymo metu naudotą 
mokymo metodiką, priemones ir dalyviams sudarytas mokymosi sąlygas. 
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MOKYMŲ TURINYS 

 

I. PSICHOLOGINIAI GEBĖJIMŲ LAVINIMAS (8 ak. val.) 

 
Tikslas 

Supažindinti su pagrindiniais asmenybės elgesio ir tobulėjimo principais, išsamiai išnagrinėti 
asmenybės tipus, charakterių skirtumus, išmokti geriau pažinti save bei kitus, labiau įtakoti teigiamą 
kitų žmonių elgesį.  
 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 Asmenybės tobulėjimo 
 Žmonių elgesio supratimo 
 Savęs pažinimo 
 Teigiamų ir neigiamų savybių įvertinimo bei pripažinimo 
 Santykių ir bendravimo 

 
Dalyviai mokės geriau pažinti save, kitą bei stiprinti santykį su aplinka. 
 
 
Dalykai ir temos 

 
Asmeninio tobulėjimo galimybės (50 min.: 30 min. teorijos / 20 min. praktikos) 

 Motyvacinis filmukas skatinantis pažvelgti kitaip ir keistis (video) 
 Praktinio tobulėjimo niuansai – ką reikia tobulinti? 
 Susipažinimas ir dalyvių lūkesčių įvardinimas (diskusija) 

 

Asmenybė: charakteris, elgesys, nuostatos ir vertybės (80 min. 40 min. teorijos / 40 min. praktikos) 

 Elgesio įvairovė ir motyvai (komandinė užduotis, sprendimų aptarimų sesija) 
 Žmogaus elgesio principai ir asmenybės tipologijos pagrindai (teorija bei diskusija) 
 Praktinis asmeninio stiliaus nustatymas (bendras patyriminis užsiėmimas) 
 Vertybių skalė (testas bei patyriminė užduotis grupėje) 
 Asmenybės stiliaus įtaka santykiuose, bendravime ir bendradarbiavime (praktiniai aspektai ir 
pavyzdžiai) 

 

Geresnis savęs pažinimas (90 min.: 40 min. teorijos / 50 min. praktikos) 

 Asmeninės savybės ir kompetencijos (užduotis grupėse) 
 Teigiamų ir neigiamų elgesio savybių radimas (praktinė užduotis) 
 Geresnis asmeninių savybių pažinimas ir tobulinimas (JOHARI lango analizė) 
 

Kito žmogaus pažinimo praktika (90 min.: 40 min. teorijos / 50 min. praktikos) 

 Kito žmogaus pažinimas ir geresnis jo poreikių suvokimas (pažinimo gido pristatymas, 
praktinių pavyzdžių nagrinėjimas, darbas su video pavyzdžiais) 

 „Sudėtingiems“ žmonėms būdinga elgsena ir savybės, natūrali ir imituojama elgsena 
(elgsenos aprašymas grupėse ir sisteminė diskusija) 
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Santykiai tarp žmonių (50 min.: 30 min. teorijos / 20 min. praktikos) 

 Geresnis sutarimas su skirtingais žmonėmis, pasitikėjimo skatinimas 
 Psichologinio kontakto užmezgimas, kitų pajautimas ir empatija 
 „Pasitikėjimo modelis“ - kaip prisiderinti, kad „pasitikėjimo lygis“ padidėtų 

 

 

II. BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (8 ak. val.) 

 
Tikslas 

Lavinti dalyvių empatiškumą, įsisavinti praktines bendravimo technikas. 
 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 Kūno kalbos 
 Susiderinimo 
 Empatijos 
 Kalbėjimo, klausymo 
 Suvokimo ir supratimo 
 Konstruktyvios kritikos bei grįžtamojo ryšio teikimo 
 Problemų sprendimo 

 
Dalyviai mokės tinkamai vertinti save, kitą ir aplinką, mokės empatiškai pažvelgti į pašnekovo 
situaciją, gebės aktyviai klausytis, klausti ir tinkamai reflektuoti.  Mokės atpažinti savo ir padės 
atpažinti kitiems savo poreikius bei juos valdyti. 
 
Dalykai ir temos 

 
Efektyvi komunikacija ir įtakojimas (visos temos nagrinėjimo metu bus aktyviai taikomi rolių žaidimai, 
situacijų simuliacijos grupėse ir porose, iš viso ~180 min) 

 Verbalinė ir neverbalinė komunikacija (pavyzdžių analizė ir rekomendacijos- ~30 min) 
 Bendravimo kliūtys: nuostatos ir stereotipai bendravime (darbas grupėse ir analizė, ~30 min) 
 Sudėtingų bendravimo situacijų valdymas (atvejų analizė, darbas grupėse, ~30 min) 
 Empatijos lavinimas (testai, diskusija,  ~30 min) 
 Informacijos struktūros valdymas  
 Susiderinimas tarp dviejų komunikuojančių asmenų (praktinės užduotys porose, ~30 min) 
 Komunikacijos grupėje skirtumai (bendra diskusija, atvejų aptarimas, analizė, ~30 min) 

 
Aktyvus klausymas, pašnekovo skatinimas kalbėti, klausimų technika (visos temos nagrinėjimo metu 
bus aktyviai taikomi rolių žaidimai, situacijų simuliacijos grupėse ir porose, iš viso ~180 min) 

 Specifinių poreikių išsiaiškinimas ir problemų sprendimas 
 Pasitikintis ir sumanus prieštaravimų įveikimas  
 Kaip klausyti pašnekovo: aktyvus klausymasis, atviri ir uždari klausimai 
 Konstruktyvus kritikos bei grįžtamojo ryšio teikimas 
 Pokalbio struktūra nuo pokalbio pradžios iki rezultato pasiekimo 
 Susitikimų ir interviu vedimo ypatumai 
 Kaip sakyti „NE“ 
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III. EMOCINĖS KOMPETENCIJOS VYSTYMAS (8 ak. val.) 

 

Tikslas 

Pažadinti vidinę energiją, suprasti save, sustiprinti vidinį potencialą, įgyti vidinę harmoniją, 
konstruktyviai spręsti kasdienines stresines situacijas ir psichologines problemas, neigiamas emocijas 
paversti pozityviais pojūčiais, efektyviai nusiimti fizinę ir psichologinę įtampą ir atsipalaiduoti, 
kebliausioje situacijoje įžvelgti perspektyvą. Gebėti optimaliai elgtis konflikto metu, orientuotis į 
sprendimo priėmimą ir tarpusavio santykių palaikymą, gebėti analizuoti situaciją ir santykius ir 
suprasti savo ir pašnekovo motyvus ir interesus, įsijausti į žmogų ir užmegzti su juo ryšį bei atsiliepti į 
jo jausmus. 
 
Dalyviai įgis šias kompetencijas: 

 streso samprata ir psichologija 
 streso įveikimo būdai ir galimybės 
 emocijų valdymas ir jausmų išraiška 
 kasdieninių psichologinių problemų sprendimas 
 neigiamos emocijų valdymas 
 pozityvus mąstymas 
 savitvarda ir empatija 
 savasties sustiprinimas ir vidinės harmonijos įgijimas 

 
Dalykai ir temos 

 
Emocijų ir vidinės įtampos valdymas (120 min.: 60 min. teorijos / 60 min. praktikos) 

 Mokėjimas atpažinti, įsisąmoninti savo neigiamas mintis, jausmus ir kūno įtampas 
 Kokie faktoriai lemia žmogaus emocijas 
 Neigiamos emocijos, jų priežastys ir valdymas 
 Emocijų išreiškimas sunkiose situacijose 
 Psichologinio atsparumo formavimas 
 Nuostatos ir įsitikinimai, neigiamai ir teigiamai veikiančios mūsų savijautą ir elgesį. 
 Įtampos mažinimo būdai arba kaip atstatyti savo išeikvotą energiją. 

 
Emocinio tvirtumo lavinimas (140 min.: 70 min. teorijos / 70 min. praktikos) 

 Emocinė kompetencija (EQ), Jos santykis su IQ. Emocinės kompetencijos samprata ir reikšmė 
 Socialinė emocinė kompetencija. Aplinkos įtaka teigiamam savęs vertinimui.  
 Emocinio stabilumo, tvirtumo ribos ir galimybės 
 Baimės supratimas ir nugalėjimas 
 

Pozityvus požiūris (100 min.: 50 min. teorijos / 50 min. praktikos) 

 Pozityvumas ar optimizmas? Mūsų ribos: nuostatos ir lūkesčiai. Žmogaus paskirtis: kentėti ar 
būti laimingu? Istorija apie pozityvų mąstymą 

 Mūsų vartojamos sąvokos. Kaip jas keisti. Praktinė užduotis. 
 Mąstymo korekcija – štampų ir nusistatymų keitimas pozityviu mąstymu.  
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Mokymosi metodai: 

 teorinės informacijos suteikimas 
 Video pavyzdžiai ir jų analizė 
 atvejų analizė  
 praktinės užduotys 
 Individualios užduotys ir pristatymai 
 Testai ir klausimynai 
 Praktinių pavyzdžių analizė 
 Užduotys nedidelėse grupelėse, bendras rezultatų aptarimas 
 Situacijų sprendimas grupėse 
 Sisteminės diskusijos ir patirties aptarimas grupėje 
 Aktyvios vaizduotės pratimai 
 Emocinio atsipalaidavimo pratimai 
 Patyriminės refleksijos 

 
Teorijos ir praktikos santykis: 50% teorijos / 50% praktikos 
 

Žinių, gebėjimų patikrinimas 

Mokymų pabaigoje vyks pokalbis su dalyviais orientuotas į gautų žinių ir suvoktos patirties fiksavimą, 
užtvirtinant žinias, įgūdžius ir nuostatas. 
 
 
Naudota literatūra: 

1. „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Asmenybės pokyčių pamokos“, Stephen R. Covey, psl. 368. 

Leidykla: Mijalba. 2006 m. 
2. „Kokios spalvos tavasis parašiutas?“, R. N. Bolles. Psl. 380. Leidykla: Mijalba. 2005 m. 
3. „Saviugdos vadovas: asmeninio ugdymo pagrindai ir įgūdžiai“, Julie Starr. 356 p. Leidykla: 

Verslo žinios. 2009 m.  
4. “Emocinis intelektas”, Daniel Goleman, Leidykla Presvika. 2003 
5.  „Pati geriausia patarimų knyga: asmeninio augimo strategijos“, Harry Alder. Psl. 261. Leidykla: 

Vaga. 2008 m. 
6.  „Pakeisk gyvenimą per 7 dienas“, Paul McKenna, 2004 
7.  „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija“, Berne E. – Vilnius: Vaga, 

2008.  
8. „Kūno kalba“, Allan Pease. 2003; 
9.  „Žmogus ieško prasmės“. Viktor E. Frankl. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008 
10. Rima Jusienė, Alfredas Laurinavičius. Psichologija. Vilnius. 2007 
11. John Marks Templeton. Gyvenimo dėsniai. Kaunas. 2002 
12. Š. Gawain. Kuriamoji vizualizacija. 2004 
13. J. Pikūnas, A. Palujanskienė. Stresas. 2005 
14. J. Pikūnas. Stresas ir jo įveika. 2009 
15. Daniel Goleman. Emocinis intelektas. Presvika. 2008 
16. O. Lapinas. Susitikimas su savo šešėliu. 2007 
17. Thomas Prunte. Su stresu galima susitarti. Vaga. 2007 
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Apie įmonę „STEP tobulėjimo sprendimai“ 
 
 
 

„STEP tobulėjimo sprendimai“ rengia nuostatų ir bendrųjų gebėjimų ugdymo 
seminarus - unikalius savo turiniu ir forma, kuriuos veda srities entuziastai. Mūsų 
paslaugos padeda atskleisti talentus, vystyti asmenybių potencialą bei paskatinti veiklai. 

 
„STEP tobulėjimo sprendimų“  idėja – atskleisti pažangią tobulėjimo erdvę 

žmonėms, kurioje jie galėtų išlaisvinti savo vidines galias pasiekimų link. Sukurti aplinką, 
kurioje jie įveiktų vidinius barjerus, įgytų veiklai būtinų žinių, įsisavintų vertingas metodikas 
bei gebėjimus. O taip pat neapsiribotų esama situacija ir būtų įkvėpti siekti išskirtinių 
dalykų savo veikloje bei gyvenime.  
 

Mūsų tikslas - supažindinti su naujausiomis asmeninio potencialo ugdymo žiniomis, 
metodais ir įrankiais. Siekiame, kad dalyviai seminarų metu praktinių užduočių pagalba 
formuotų savo veiklos įgūdžius. Seminaruose taikomi aktyvaus mokymo metodai: 
paskaita – konsultavimas, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas mažose darbo grupėse, 
testai.  Įgūdžių formavimo ir nuostatų keitimo seminaruose naudojamas praktinių 
situacijų modeliavimas, filmavimas, video įrašų analizė, patyriminės komandinės 
užduotys. Rengdami seminarus konkrečios organizacijos užsakymu, programas siekiame 
maksimaliai pritaikyti atsižvelgdami į organizacijos veiklos specifiką bei mokymo 
poreikius. Nuolat ieškome kūrybiškų sprendimų, naujų mokymo(si) formų. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tai mintys, kurios iškelia virš kasdienybės 
 

tai idėjos, kurios skatina veikti 
 

tai dalykai, kurie kuria vertę 
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METAS  ATSKLEISTI  NAUJAS  ERDVES ! 
 


