
 

 

 

 

Pasirenkami dalykai 11-12 kl. moksleiviams 

2022-2023 m. m. pavasario semestrui (2023 m. sausio 23 – gegužės 7 d.) 
 

 

VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA 
 

Socialinis darbas su grupe 

(4 kreditai – 3 akad. val. per savaitę) 
 

Dažnai socialinį darbuotoją įsivaizduojame dirbantį su individu ar šeima, tačiau socialinio darbo specialybė 

yra daug platesnė ir spalvingesnė. Šiame studijų dalyke sužinosite kaip organizuojamas socialinis darbas su 

grupe, kaip šios grupės moderuojamos, kokios yra savipagalbos grupės ir kaip jos veikia. 

Moksleiviams, besimokantiems kartu su Kolpingo kolegijos studentais, suteikiamos žinios apie socialinio 

darbo su grupe metodą bei jo taikymo galimybes. Nagrinėjama grupės dinamika, grupės vadovo vaidmenys, 

konfliktai grupėse ir jų sprendimo būdai; ugdomas gebėjimas sudaryti ir moderuoti grupes, taikant įvairias 

ekspresyvias terapijas. Kiekvieną teorinę paskaitų dalį lydi įvairios grupinės praktinės užduotys, taip siekiama 

lavinti moksleivių ir studentų praktinius socialinio darbo su grupe įgūdžius.  

Išbandykite save grupės moderatoriaus vaidmenyje! 

 

Krizių intervencija 

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 

 
Krizės, ir kokių jų tik nebūna. Socialinio darbo veikloje susiduriama su ypač sunkiomis situacijomis, kurių 

neįveiktume be išankstinio pasiruošimo. Daugiau apie krizes ir jų įveiką sužinoti galite studijų dalyke „Krizių 

intervencija“. 

Moksleiviams, besimokantiems kartu su Kolpingo kolegijos studentais, suteikiamos žinios apie krizes, jų 

priežastis, vystymosi dinamiką. Nagrinėjamos krizių intervencijos teorijos ir modeliai. Aptariama socialinio 

darbuotojo kompetencija ir gebėjimai krizių intervencijos srityje. Moksleiviai supažindinami su specifinėmis 

krizėmis ir jų intervencija, mokomi atpažinti smurto rizikos veiksnius socialinio darbo aplinkoje ir darbo su 

agresyviais klientais metu. Moksleiviai kartu su studentais analizuoja konkrečius atvejus, naudojantis skirtingais 

krizių intervencijos modeliais. 
 

Šeimos teisė 

(3 kreditai – 2 akad. val. per savaitę) 

 
Būsimi socialinio darbo specialistai turi puikiai išmanyti ne tik socialinius ir psichologinius, bet ir teisinius 

aspektus, dirbdami su socialinių paslaugų gavėjais. Jie turi išmanyti esminius įstatymus bei kitus teisės 

dokumentus, gebėti juos lyginti bei kritiškai į juos žvelgti. Studijų dalykas suteiks jums aiškumo, kaip teisė gali 

būti taikoma socialinio darbuotojo veikloje.  

Šio kurso metu moksleiviai, besimokantys kartu su Kolpingo kolegijos studentais, susipažins su šeimos 

teisės samprata, šeimos teisės vieta civilinės teisės kontekste bei esminiais šeimos teisės institutais, t. y. klasikine 

„santuokos teise“, į kurią patenka santuokos sudarymas, jos nutraukimas bei sutuoktinių asmeniniai ir turtiniai 

santykiai; tėvų ir vaikų asmeniniai bei turtiniai santykiai; kiti giminystės ar svainystės santykiai; o taip pat 

santykiai, kylantys iš įvaikinimo, globos ar rūpybos. Analizuojama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 

trečioji knyga, kiti nacionalinės bei Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šeimos teisinius santykius. 

Specialus dėmesys skiriamas šeimos teisės koncepcijai nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.  

Šio dalyko dėstymas grindžiamas lyginamuoju metodu, teorinės problemos siejamos su teisės normų 

taikymu praktikoje. Šeimos teisės kurso mokymo metodai padeda vystyti moksleivių ir studentų asmeninius 

teisinius įgūdžius: paskaitų ir pratybų metu atliekama analitinė teisės aktų bei atvejų analizė, siekiama ugdyti 

kritinį mąstymą, analizuojamos konkrečios situacijos, šeimos bylų nagrinėjimo teisminė praktika. 
 

 

 



 

SOCIALINIO DARBO VADYBA 
 

Socialinio darbo teorijos 

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 

 
Kiekvienas save gerbiantis socialinio darbo specialistas turi žinoti bent penkias žymiausias socialinio darbo 

teorijas. Kam jos reikalingos ir kuo naudingos mūsų kasdienėje veikloje, sužinokite išbandydami savo jėgas 

studijų dalyke „Socialinio darbo teorijos“ jau šį pavasarį. 

Moksleiviams, besimokantiems kartu su Kolpingo kolegijos studentais, suteikiamos žinios apie socialinio 

darbo, kaip mokslo disciplinos, ištakas Lietuvos ir Vakarų šalių kontekste, pasaulines socialinio darbo vystymosi 

tendencijas. Moksleiviai sužinos apie socialinio darbo teorijų istoriją, gebės įgytas žinias taikyti praktinių 

užsiėmimų metu. Moksleiviai gebės suvokti socialinio darbo teorijų sąsajas su praktine veikla ir mokės jas 

pritaikyti praktikoje. Kurso metu moksleiviai kartu su studentais ugdys kritinį mąstymą, parenkant tinkamą 

socialinio darbo teoriją ar metodą praktinės situacijos sprendimui. 

 
 

Individualus ir grupinis konsultavimas 

(4 kreditai – 3 akad. val. per savaitę) 
 

Kaip mokykloje, taip ir gyvenime susiduriame su iššūkiais ar didesnėmis problemomis. Puikiai žinome, 

kad kartais ypač naudinga yra pagalba ar tiesiog kitas žvilgsnis iš šalies. Konsultavimas nėra paprastas procesas ir 

reikalauja specifinių žinių bei praktinės patirties. Konsultavimo metodų pritaikomumas labai platus. Problemų 

sprendimas yra viena svarbiausių kompetencijų XXI amžiuje, konsultavimas individualiai ar grupėje tampa 

puikia išeitimi, sprendžiant sudėtingas ir daugiasluoksnes šių laikų problemas.  

Studijų dalyke apžvelgiamas konsultavimo procesas ir metodai, akcentuojami praktiniai socialinio 

konsultavimo aspektai. Supažindinama su reikalavimais konsultanto asmenybei, individualaus ir grupinio 

konsultavimo proceso ypatumais. Apžvelgus psichosocialinės pagalbos ir konsultuojamojo asmenybės pažinimo 

teorinius principus, pereinama prie konkrečių situacijų aptarimo, konsultavimo organizavimo ir konsultavimo 

etikos klausimų. Praktinių užsiėmimų metu sprendžiant problemines situacijas, įsisavinami konsultavimo 

metodai, lavinami moksleivių ir studentų bendravimo ir konsultavimo įgūdžiai, stiprinamas pasitikėjimas savimi. 

Siekiant gilesnės probleminių situacijų pažinimo analizės, daug dėmesio skiriama procesui „čia ir dabar“,  

praktinėms  užduotims ir jų refleksijai. 

Išbandykite save konsultanto vaidmenyje, padedant kitam asmeniui atrasti savo vidines galias 

iššūkiams spręsti! 
 

 

Socialinis darbas su grupe 

 (4 kreditai – 3 akad. val. per savaitę) 
 

Dažnai socialinį darbuotoją įsivaizduojame dirbantį su individu ar šeima, tačiau socialinio darbo specialybė 

yra daug platesnė ir spalvingesnė. Šiame studijų dalyke sužinosite kaip organizuojamas socialinis darbas su 

grupe, kaip šios grupės moderuojamos, kokios yra savipagalbos grupės ir kaip jos veikia. 

Moksleiviams, besimokantiems kartu su Kolpingo kolegijos studentais, suteikiamos žinios apie socialinio 

darbo su grupe metodą bei jo taikymo galimybes. Nagrinėjama grupės dinamika, grupės vadovo vaidmenys, 

konfliktai grupėse ir jų sprendimo būdai; ugdomas gebėjimas sudaryti ir moderuoti grupes, taikant įvairias 

ekspresyvias terapijas. Kiekvieną teorinę paskaitų dalį lydi įvairios grupinės praktinės užduotys, taip siekiama 

lavinti moksleivių ir studentų praktinius socialinio darbo su grupe įgūdžius. 

Išbandykite save grupės moderatoriaus vaidmenyje! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ekonomikos ir vadybos pagrindai  

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Socialinis darbas – itin plati specialybė, kurioje reikia labai įvairių žinių ir įgūdžių. Kolpingo kolegijoje 

būsimi socialinio darbo specialistai puikiai tai žino ir kviečia prisijungti prie jungtinio ekonomikos ir vadybos 

pagrindų studijų dalyko. 

Ekonomikos ir vadybos pagrindų kursas skirtas siekiant suteikti moksleiviams ir studentams ekonomikos ir 

vadybos žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų socialinio darbo vadybos profesinėje veikloje. Pateikiama teorinė 

informacija apie ekonomikos ir vadybos raidą, o tai ateityje padės ugdyti įgūdžius, įvertinti mokslo įtaką 

organizacijų veiklos ir jų valdymo pokyčiams ir pajusti kaip keitėsi mokslas, keičiantis organizacijų aplinkai bei 

pasaulio ekonomikai. Pritaikant ekonomikos ir vadybos mokslinės minties istorinę patirtį, formuojamas 

ekonomikos ir vadybos mokslo principų vieningas supratimas šiandieninėse organizacijose, ugdomi analitiniai 

gebėjimai pažinti organizacijų valdymo procesą.  

Dalykas padės moksleiviams suformuoti bendrą supratimą apie organizacijas ir jų valdymą, padės suprasti 

organizaciją kaip sistemą, jai įtaką darančius veiksnius ir ekonomikos aplinką. Padės suprasti  vadybos funkcijų 

esmę ir svarbą organizacijų valdyme, analizuoti situacijas ir priimti sprendimus, numatyti organizacijos 

vystymosi galimybes ir strategijas, taikyti efektyvaus organizavimo principus, vadovavimo priemones bei 

kontrolės tipus ir būdus.  Dalyko studijų procese taikomi įvairūs mokymo(si)  metodai ugdys moksleivių ir 

studentų bendrąsias kompetencijas, mokys analizuoti ir vertinti informaciją, priimti sprendimus, komunikuoti ir 

dirbti komandose. 

 

 

Verslumo ir inovacijų vadyba  

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Socialinis darbas – itin plati specialybė, kurioje reikia labai įvairių žinių ir įgūdžių. Šiuolaikinis pasaulis 

sparčiai keičiasi, tad būtina ugdyti savo verslumo ir inovacijų vadybinius įgūdžius. 

Moksleiviai, besimokantys kartu su Kolpingo kolegijos studentais, turės galimybę įgyti teorinių ir praktinių 

verslumo bei inovacijų vadybos žinių, ypatingas dėmesys bus skiriamas moksleivio individualaus kūrybinio-

analitinio mąstymo ugdymui, kuriant verslo idėjos istoriją: nuo pirminės minties iki jos realizacijos etapų 

numatymo ir pristatymo  auditorijai. Tokiu būdu siekiama ugdyti verslią, mąstančią ir kūrybiškai probleminius 

klausimus sprendžiančią asmenybę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EKOTURIZMAS 

 

Tarpkultūrinė  komunikacija ir vartotojų elgsena 

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Šis studijų dalykas supažindins moksleivius su kultūros samprata, tarpkultūrinės komunikacijos specifika 

bei tarpkultūrinio bendravimo principais ir taisyklėmis, vartotojų elgsena, poreikiais bei rinkos tyrimais jų 

nustatymui. Moksleiviai nagrinės tarpkultūrinio šoko fenomeną ir praktinių užsiėmimų metu bendraus su tai 

patyrusiais asmenimis, lankysis atvykstamojo turizmo įmonėse, kur su praktikais ekspertais turės galimybę 

diskutuoti apie skirtingų kultūrų klientų poreikius, kylančias bendravimo problemas ir jų sprendimo 

būdus. Moksleiviai kartu su studentais turės galimybę analizuoti įvairias situacijas, kurios pasireiškia kelionių ar 

ekskursijų metu bei darbo kolektyve:  psichologinis smurtas, patyčios, seksualinis priekabiavimas, diskriminacija 

dėl skirtingų kultūrų, amžiaus, lyties, religinių įsitikinimų, socialinio statuso ir kt.  

 
  

Aplinkos apsauga turizme  

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 

 
Moksleiviai, besimokantys kartu su Kolpingo kolegijos studentais, bus supažindinami su Europos Sąjungos 

ir Lietuvos aplinkosaugos politikos ir teisės pagrindais, aplinkosauginės vadybos ir ženklinimo principais. Šiame 

studijų dalyke analizuojama oro, dirvožemio, vandens kokybė, klimato kaitos sukeliamos pasekmės. Teorinių 

paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu aptariamos saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės apsaugos 

priemonės,  poveikio aplinkai vertinimo procedūros, aplinkosauginės komunikacijos būtinybė; skiriama dėmesio 

turizmo sektoriaus poveikio aplinkai vertinimui ir tokio poveikio švelninimo priemonių nustatymui. 

Studijų dalykas skirtas įsigilinti ir suvokti aplinkos apsaugos reikšmę, moksleiviai gebės analizuoti 

aplinkosaugos politikos raidą, principus, esmines tendencijas, gebės taikyti aplinkosaugos principus 

praktikoje. Moksleiviai, vadovaudamiesi teisinėmis normomis, gebės taikyti  aplinkosaugos teisės aktų 

reikalavimus praktinėje veikloje. Išmanydami esminius aplinkos apsaugos aspektus, teisinius dokumentus, 

reglamentuojančius aplinkos apsaugos sritį,  aplinkosauginės vadybos principus, gebės įgytas žinias 

kompleksiškai taikyti praktinėje veikloje, remiantis eko sąmoningumu ir krikščioniškos moralės vertybėmis.   
  

 

Ekoturizmo marketingas 

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Dalyko paskirtis – suteikti moksleiviams teorinius ir praktinius paslaugų marketingo žinių pagrindus, taip 

pat susipažindinti su naujausiomis paslaugų marketingo sampratomis bei nuostatomis, vystymosi tendencijomis ir 

koncepcijomis. Moksleiviai, besimokantys kartu su Kolpingo kolegijos studentais, susipažins su 

neuromarketingo, „iš lūpų į lūpas“, žaliąja bei partizaninio marketingo koncepcijomis, prekės ženklo svarba 

įmonės žinomumui. Moksleiviai gebės analizuoti paslaugų marketingo veiklas, sukurti paslaugų marketingo 

planą, numatyti įdiegimo etapus ir atlikti įdiegimo kontrolę. Moksleiviai įgis žinių apie svarbiausius vidinius bei 

išorinius veiksnius, darančius įtaką paslaugų marketingo plano kūrimo procesui. Taip pat moksleiviai gebės 

įvertinti ir parinkti šių veiklų atlikimo metodus ir subjektus. 
  



 

TRANSPORTO LOGISTIKA 
 

Logistikos pagrindai 

(4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Dalyko tikslas – supažindinti moksleivius, norinčius studijuoti Transporto logistikos studijų programoje, su 

transporto tinklų infrastruktūra, transporto sistemos valdymu, vežimų organizavimu, keleivių logistinio 

aptarnavimo planavimu, informacijos ir ryšių pervežimuose valdymu, vežimo tarifais ir ekonominiu transporto 

priemonių efektyvumu, transporto sistemos plėtros perspektyvomis Europos Sąjungoje. Studijuodami logistikos 

pagrindų dalyką, moksleiviai išmoks vertinti transporto tinklų infrastruktūrą, mokinsis apie transporto strategijas, 

logistikos darbų organizavimą ir sprendimų priėmimą tarptautinėje erdvėje. Didelis dėmesys kreipiamas į žaliąją 

logistiką, akcentuojant inovatyvius būdus ir pažangius metodus, leidžiančius mažinti neigiamą logistikos veiklų 

poveikį aplinkai. 

 
  

Transporto sistemos ir priemonės 

 (4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 
 

Studijų dalykas  skirtas supažindinti moksleivius, norinčius studijuoti Transporto logistikos studijų 

programoje, su transporto sistemos technine dalimi, vežimų organizavimu, valdymo, vežimo tarifais ir 

ekonominiu efektyvumu, įvertinant vykstančius pokyčius. Studijų dalykas pristato transporto sistemos 

modeliavimo ypatumus, planavimo procesus, transporto priemones ir jų parinkimą atitinkamiems kroviniams. 

Studijų metu moksleiviai kartu su studentais analizuoja Lietuvos transporto sistemos plėtros perspektyvas bei 

iššūkius, keleivių pervežimo sistemos formavimo ypatumais. 
  

 

 

Marketingas ir paskirstymas 

 (4 kreditai - 3 akad. val. per savaitę) 

 
Dalyko metu nagrinėjama marketingo raida, marketingo ir paskirstymo pagrindai. Apibrėžiama marketingo 

ir paskirstymo samprata ir esmė. Marketingas analizuojamas kaip procesas, kurio metu sukuriami ir palaikomi 

santykiai su klientu naudojant internetines technologijas ir kitas viešinimo priemones, norint palengvinti 

informacijos, produktų ir paslaugų, kurios tenkina abiejų pusių reikalavimus, kaitą. Moksleiviai, besimokantys 

kartu su Kolpingo kolegijos studentais, mokosi surinkti reikalingą informaciją, ją išanalizuoti, parinkti tinkamas 

marketingo priemones, sudaryti marketingo planą, įgyvendinti marketingo strategiją tarptautiniame kontekste. 
 

 

 


