
Atsižvelgdami į bendruomenei aktualius tobulinimosi poreikius ir Šiaulių valstybinėje kolegijoje patvirtintą 

Neformalaus ugdymo mokymų organizavimo tvarką, įvairioms tikslinėms klausytojų grupėms (socialiniams 

darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, kineziterapeutams ir 

kitiems specialistams) vykdome mokymus, skirtus suaugusiųjų profesinei kvalifikacijai kelti, konstruktyvaus 

bendravimo su pacientais ir klientais kompetencijoms tobulinti. 

 

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETE ĮGYVENDINAMOS 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS (2019 m.) 

Socialinio darbo srities specialistams, slaugytojams, vadovams, pedagogams, kitiems paslaugų teikėjams 
 

Eil. 

Nr. 

 

Programos pavadinimas 

Trukmė 

(val.) 

Mokymų laikas 

 

1.  Ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo organizavimo aspektai 40 / 20 sausio mėn. 

2.  Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai 40 / 16 kovo mėn. 

3.  Saugaus ir ergonominio pacientų kėlimo, perkėlimo ir vartymo 

metodai 

16 vasario mėn. 

4.  Atvejo vadybos procesas socialiniame darbe 12 / 8 vasario mėn. 

5.  Menas gyventi be konfliktų  8 kovo 7 d. 

6.  Efektyvaus bendravimo įgūdžių ugdymas 8 kovo 18 d. 

7.  Socialinio darbo savirūpos aspektai 16 kovo mėn. 

8.  Psichosocialinis darbas su smurtą patyrusiais vaikais 8 balandžio 11 d. 

9.  Bendravimas su klientais: „kartų teorijos“ taikymas 12 / 8 balandžio 19 d. 

10.  Psichosocialinių intervencijų taikymas darbe su neįgaliaisiais 

(Neįgaliųjų reabilitacija bei neįgaliųjų meninės raiškos užimtumo 

organizavimas) 

12 / 8 balandžio mėn. 

11.  Bendravimo ypatumai su namuose slaugomais asmenimis 16 balandžio mėn. 

12.  Terapinio kontakto su klientu kūrimas: konsultavimo pagrindai 16 gegužės 9 d. 

13.  Lyčių psichologijos taikymas socialiniame darbe 12 / 8 gegužės 24 d. 

14.  Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai 40 / 16 gegužės mėn. 

15.  Paauglių psichosocialinė raida ir bendravimo ypatumai  8 birželio 14 d. 

16.  Vaikų socialinės globos pokyčiai. Sėkmingas bendravimas ir 

konstruktyvus konfliktinių situacijų sprendimas  

16 birželio mėn. 

17.  Savęs pažinimas, vertinimas ir pasitikėjimas savimi bendraujant 18 birželio mėn. 

18.  Vaiko gerovės užtikrinimas priklausomybę turinčioje socialinės rizikos 

šeimoje  

16 rugsėjo mėn. 

19.  Pagalbos sau būdai, įveikiant emocinį stresą  8 rugsėjo mėn. 

20.  Bendravimo ypatumai su namuose slaugomais asmenimis 16 rugsėjo mėn. 

21.  Sveikata ir lytiškumas – įvairių asmens būties aspektų kontekste 

(biomedicininiu požiūriu) 

8 spalio mėn. 

22.  Paauglių psichosocialinė raida ir bendravimo ypatumai  8 spalio mėn. 

23.  Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai 40 / 16 spalio mėn. 

24.  Interdisciplininis bendradarbiavimas socialiniame darbe 8 spalio mėn. 

25.  Bendravimas su klientais: „kartų teorijos“ taikymas 12 / 8 lapkričio mėn. 

26.  Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, streso 

įveika 

16 lapkričio mėn. 

27.  Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai 40 / 16 lapkričio mėn. 

28.  Savirūpos aspektai socialiniame darbe 16 / 8 lapkričio mėn. 

29.  Komandinis darbas integralios pagalbos teikimo procese 8 gruodžio mėn. 

30.  Atvejo vadybos procesas socialiniame darbe 12 / 8 gruodžio mėn. 

31.  Lyčių psichologijos taikymas socialiniame darbe 12 / 8 gruodžio mėn. 

32.  Socialinio darbo metodai su priklausomybes turinčiais asmenimis 16 gruodžio mėn. 

Klausytojams, dalyvavusiems mokymuose specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti, išduodamos 

pažymos apie asmens dalyvavimą mokymuose. 
 

 



Specializacijos kursai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams 
 

Eil. 

Nr. 

 

Programos pavadinimas, trukmė 
 

Trukmė  
 

Numatoma mokymų pradžia 

1. Anestezija ir intensyvioji slauga 960 val. vasario mėn. 

2. Skubioji medicinos pagalba  960 val. sausio mėn. 

3. Psichikos sveikatos slauga 640 val. kovo mėn. 

4. Bendruomenės slauga 480 val. balandžio mėn. 

5. Masažo pagrindai  160 val. vasario, spalio mėn. 

Sėkmingai baigę neformaliojo švietimo mokymo programą, mokymų dalyviai įgyja tam tikrą profesinę 

kvalifikaciją, jiems išduodamas Šiaulių valstybinės kolegijos patvirtintas pažymėjimas.  

 

Privalomieji sveikatos mokymai 
Eil. 

Nr. 

 

Programos 

pavadinimas, 

trukmė 

  

Trukmė  
 

Numatoma mokymų pradžia 

1. 
Pirmosios 

pagalbos 

privalomieji 

mokymai  

Švietimo, kultūros, sporto, 

apgyvendinimo ir 

sveikatingumo paslaugas 

teikiantiems darbuotojams 

8 val. vasario (gegužės) mėn. 

Dirbantiems kenksmingomis 

sąlygomis 

6 val. kovo (birželio) mėn. 

Asmenims, kurių veikla 

susijusi su ginklais 

18 val. balandžio (rugsėjo) mėn. 

Transporto priemonių 

vairuotojams 

12 val. gegužės (spalio) mėn. 

2. Higienos žinių ir 

įgūdžių 

privalomieji 

mokymai  

Apgyvendinimo paslaugas 

teikiančių įstaigų 

darbuotojams 

6 val. kovo mėn. 

Sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojams 

8 val. gegužės mėn. 

Formaliojo ir neformaliojo 

švietimo bei ugdymo įstaigų 

darbuotojams 

6 val. balandžio mėn. 

Po privalomųjų sveikatos mokymų nustatyta tvarka išduodamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo 

pažymėjimas.  
 

Informaciją tiksliname ir atnaujiname kiekvieną mėnesį. Daugiau informacijos galite rasti Šiaulių 

valstybinės kolegijos tinklalapyje, taip pat Neformalaus ugdymo centro puslapyje socialiniame tinkle.   

Kvalifikacijos tobulinimo programos (seminarai, mokymai, konferencijos)  vykdomi Šiaulių 

valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete. Jei susidaro ne mažesnė kaip 20 žmonių grupė, 

mokymus galime organizuoti jūsų įstaigoje.   

Visiems mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai / pažymos apie išklausytą kursą. 

Visais klausimais apie mokymus kviečiame teirautis tel. 8 659 79 485, (8 41) 52 41 66, rašyti el. p. 

nuc@svako.lt arba atvykti adresu: Šiauliai, M. K. Čiurlionio 16A-119.  

 

https://www.svako.lt/lt/visuomenei/paslaugos/kursai-mokymai-seminarai
https://www.facebook.com/%C5%A0VK-Neformalaus-ugdymo-centras-509930972806618/?modal=admin_todo_tour
mailto:nuc@svako.lt

