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Socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa (8 ak. val.): 

PAAUGLIŲ GRUPIŲ VEDIMAS SOCIALINIAME DARBE, SIEKIANT EFEKTYVAUS 

SOCIALINIŲ – EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO  

Programos kodas: SD20180072 

PROGRAMOS TIKSLAS: 

Patyriminio mokymo metu lavinti socialinių darbuotojų profesinę darbo su paauglių grupe kompetenciją, 

siekiant ugdyti kliento socialinius – emocinius įgūdžius. 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

1. Supažindinti su socialinių – emocinių įgūdžių samprata ir jų ugdymo svarba socialinio darbo profesinėje 

praktikoje.  

2. Lavinti socialinių darbuotojų darbo su grupe kompetenciją.  

3. Patyriminio mokymo metu suteikti efektyvaus darbo su paauglių grupe metodines gaires bei technikas. 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

Patyriminio mokymo metu specialistai ugdys profesines darbo su žmonėmis kompetencijas. Lavinant 

gebėjimą kurti socialinių – emocinių kompetencijų lavinimo procesą socialiniame darbe su paauglių grupėmis, 

bus stiprinamas programos dalyvių  refleksijos, savistabos ir savianalizės įgūdis, gebėjimas nuosekliai kurti 

grupinio darbo planą (kontakto užmezgimas, bendrų susitarimų kūrimas, poreikio išsiaiškinimas, poreikio 

atliepimas, grupės darbo užbaigimas). Analizuojant patyriminio mokymo procesą bus atskleista socialinių – 

emocinių kompetencijų lavinimo svarba socialinio darbo praktikoje. Dalyviai turės galimybę suvokti 

asmeninio savęs pažinimo ir valdymo, socialinio sąmoningumo, savistabos ir kritinio mąstymo įtaką darbe su 

grupėmis. 

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS 

Išklausęs mokymus pagal Programą asmuo žinos: 

- Žinos apie patyriminio mokymo proceso kūrimą socialiniame darbe su paauglių grupėmis. 

- Praplės savo teorines žinias apie socialinius – emocinius įgūdžius ir jų lavinimo svarbą socialinio 

darbo profesinėje praktikoje. 

- Suvoks savęs pažinimo, savęs valdymo, socialinio sąmoningumo ir kritinio mąstymo svarbą 

socialiniame darbe su grupėmis. 

Išklausęs mokymus pagal Programą asmuo gebės: 

- Gebės tikslingai parinkti metodus, kuriuos galima taikyti socialiniame darbe su paauglių grupėmis. 

- Gebės tikslingai organizuoti socialinių – emocinių kompetencijų lavinimo grupe. 
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PROGRAMOS MOKYMO METODAI 

1 TEMA: Socialinių – emocinių įgūdžių samprata ir pritaikymas   

Paskaita „Socialiniai ir 

emociniai įgūdžiai“ 

Paskaitos metu dalyviai supažindinami su 

socialinių - emocinių įgūdžių sąvoka bei 

pagrindinėmis kompetencijomis: savimonė, 

socialinis sąmoningumas, savitvarda, atsakingas 

sprendimų priėmimas, tarpasmeniai įgūdžiai. 

Teorinė paskaita paremiama praktiniais 

pavyzdžiais bei tiesioginėmis minėtų 

kompetencijų panaudojimo galimybėmis 

profesinėje veikloje, vedant paauglių grupes.  

1 ak. val.  

Savianalizės metodas 

“Pokyčiai” 

Praktinės užduoties metu dalyviams suteikiama 

galimybė atpažinti asmenines socialines – 

emocines kompetencijas, reflektuojant 

asmeninius tikslus bei galimą pasipriešinimą 

pokyčiams. Supažindinama, kaip metodą 

praktiškai taikyti paauglių grupėse.  

1 ak. val.  

 

2 TEMA: Darbo su grupe kompetencijos lavinimas 

Diskusija "Požūrio kampai" Diskusijos metu stiprinamos profesinės žinios, 

reikalingos grupės dinamikai valdyti. Taip pat 

skirtingų technikų pagalba stiprinamas dalyvių 

emocinis intelektas, siekiant įgalinti kokybiškai 

organizuoti paauglių grupės vedimo procesą. 

2 ak. val. 

Simuliacinis metodas "Ateities 

linija" 

Veiklos metu pristatomas simuliacinis metodas, 

kuris gali būti pritaikomas paauglių grupėje. 

Dalyviai turės galimybę patirti jį praktinio 

mokymosi metu, taip stiprindami savo 

profesines kompetencijas.  

2 ak. val.  

 

3 TEMA: Efektyvaus darbo su paauglių grupe metodinės gairės 

Paskaita "Efektyvus darbas 

grupėje" 

Paskaitos metu išskiriami pagrindiniai principai 

reikalingi efektyviam darbui su paauglių 

grupėmis. Metodinės gairės paremiamos 

praktiniais pavyzdžiais bei pritaikymu.  

1 ak. val.  

Savianalizės metodas 

,,Gyvenimo dalys“ 

Veiklos metu dalyviai gali labiau suprasti 

paauglių elgesenos principus ir priežastis, bei 

surasti efektyvius būdus, kaip stiprinti 

reikalingas kompetencijos grupinėse veiklose. 

Pristatomas metodo pritaikomumas dirbant su 

paauglių grupėmis, ugdant jų socialines – 

emocines kompetencijas.   

1 ak. val.  
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