
 

Informacija apie planuojamus vykdyti mokymus socialiniams darbuotojams 

2023 m. kalendorius 

Mokymų 

vykdytojas 

Programos 

pavadinimas 

Mokymų 

trukmė 

(ak val.) 

Trumpas mokymų aprašymas Mokymų vieta 
Mokymų 

data 
Mokymų vykdytojo kontaktai 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Bendradarbiavimas 

komandoje (Ar gebame 

dirbti kartu? 

Bendradarbiavimas 

komandoje) 

8–10 

Programos tikslas – ugdyti gebėjimus 

efektyviai bendradarbiauti komandoje. 

Dalyviai: 

1. Žinos komandos raidos etapus. 

2. Atpažins komandos narių vaidmenis. 

3. Suvoks bendradarbiavimo svarbą 

komandiniame darbe. 

4. Gebės formuoti bei vadovauti 

komandai, įvertinant komandos narių 

asmenines savybes bei vaidmenis. 

5. Gebės sukurti tinkamą emocinį 

klimatą efektyviam komandos darbui. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt   

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Nepalankios vaikystės 

patirtys. Kaip suprasti 

ir padėti vaikui? 
8–16 

Programos tikslas – ugdyti gebėjimus 

atpažinti pagrindinius NVP sindromo 

požymius. Mokymų metu kalbama apie 

neigiamų vaikystės patirčių sindromą. 

Nepalankios vaikystės patirtys – tai 

stresiniai ar trauminiai įvykiai 

vaikystėje, įskaitant piktnaudžiavimą 

tėvų valdžia bei vaiko apleistumą. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

Kūrybinis mąstymas 

socialiniame darbe 
8–10 

Programos tikslas – ugdyti kūrybinį 

mąstymą, naudingą socialinio darbo 

profesinėje veikloje. Ugdomi gebėjimai 

tinkamai valdyti kūrybinio mąstymo 

procesą, taikyti kūrybinį mąstymą 

skatinančias technikas. Pateikiama 

daug praktinių užduočių, leidžiančių 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.
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geriau suvokti kūrybinio mąstymo 

naudą bei paties proceso esmę. 

 

arba MS Teams 

programas. 
lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 
Laiko valdymas 8 

Programos tikslas – įgyti praktinių 

įgūdžių, kaip planuoti savo darbus, 

kaip efektyviai panaudoti laiką, skirtą 

pasiruošimui darbui, planuoti ir derinti 

veiklą skirtingose pareigose, peržiūrėti 

savo darbo dienos planą ir tinkamai jį 

susidėlioti. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

Pozityvios tėvystės 

įgūdžių ugdymas: kaip 

mokyti vaikus tinkamo 

elgesio? 

8–10 

Programos tikslas – suteikti žinių, kaip 

padėti šeimoms tinkamai auklėti savo 

vaikus, kaip užmegzti ir palaikyti 

pasitikėjimu grįstą ryšį, kaip atpažinti 

ir atliepti vaiko jausmus ir poreikius, 

kaip  pozityviai disciplinuoti, 

atsižvelgiant į vaiko raidos etapus. 

Mokymų metu nagrinėjama, kaip 

padėti tėvams suprasti ir remtis 

pozityvios tėvystės principais, 

pirmenybę teikiant ne bausmėms už 

netinkamą vaiko elgesį, bet tinkamo 

vaiko elgesio paskatinimui. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

Kaip į(si)galinti dirbti 

komandoje? 
8–16 

Programos tikslas – suteikti žinių, ką 

daryti, kai žmogus gali, bet nenori 

dirbti (motyvacijos teorijos), ir ką 

daryti, kai žmogus nori, bet negali 

dirbti (neturi reikiamų įgūdžių ir 

patirties). Kalbama apie tai, ar mes 

patys jaučiamės įgalinti ir kaip save 

įgalinti dirbti komandoje? Seminaro 

metu taip pat pateikiami praktiniai 

įrankiai, padedantys įgalinti kitus 

komandos narius, ypatingą dėmesį 

skiriant kartų skirtumams. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
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VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Darbas su nerimu. 

Nerimo sutrikimai. 
8 

Programos tikslas – socialiniaus 

darbuotojss, socialinių darbuotojų 

padėjėjss ir socialinio darbo 

organizatorius  supažindinti su 

pagrindiniais nerimo sutrikimais ir 

sužinoti, kaip galima padėti klientams, 

kurie patiria nerimą. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Konfliktinių situacijų 

ir krizių valdymas 
8 

Programos tikslas – socialiniaus 

darbuotojus, socialinių darbuotojų 

padėjėjss ir socialinio darbo 

organizatorius  supažindinti ir išmokti 

taikyti psichologinies strategijas skirtas 

konfliktų ir krizių valdymui. Po šios 

programos dalyviai gebės geriau valdyti 

krizines ir konfliktines situacijas darbe. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt 

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

 

 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

 

Priklausomybės 

psichologija. Ką 

svarbu žinoti? 

8 

 

 

Programos tikslas – socialiniaus 

darbuotojus, socialinių darbuotojų 

padėjėjss ir socialinio darbo 

organizatorius  supažindinti  su 

priklausomybės psichologijos 

svarbiausiais aspektais ir galima 

socialinio darbuotojo pagalba 

priklausomam asmeniui. Po šios 

programos jos dalyviai žinos 

pagrindinius priklausomybės 

psichologijos aspektus ir galimą 

socialinio darbuotojo pagalbą 

priklausomam asmeniui. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Vaiko motyvavimas 

veiklai 
8 

Programos tikslas – socialiniaus 

darbuotojus, socialinių darbuotojų 

padėjėjss ir socialinio darbo 

organizatorius  supažindinti   

sichologinius būdus, kurie padeda 

motyvuoti vaiką veiklai. Po šios 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 
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programos jos dalyviai dalyviai žinos  

psichologinius metodus (trumpalaike į 

sprendimus orientuota terapija, 

kontraktu, pozityvaus elgesio 

strategijomis, savimotyvacijos 

mokinimu, savęs vertinimo stiprinimo 

strategijomis). 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Šeimos psichologija. 

Ką svarbu žinoti? 

 

8 

Programos tikslas  – socialinio darbo 

specialistams pagilinti žinias šeimų 

psichologiją, pasimokyti konsultavimo 

technikų, dirbant su šeimomis. Po šios 

programos socialiniai darbuotojai 

pagilins žinias apie šeimos psichologiją 

bei įgis gebėjimų taikyti konsultavimo 

technikas, tinkamas dirbant su 

šeimomis. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Psichologinis 

saugumas. Kaip tai 

įvertinti ir sukurti? 

 

8 

Programos tikslas – supažindinti 

socialinius darbuotojus, socialinių 

darbuotojų padėjėjus ir socialinius 

organizatorius su psichologinio 

saugumo įvertinimo ir sukūrimo 

galimybėmis. Gebėti įvertinti savo ir 

savo klientų psichologinį saugumą. 

Padėti klientams padidinti 

psichologinio saugumo galimybes 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Vaikų ir paauglių 

pyktis. Kaip reaguoti 

ir dirbti? 

8 

Programos tikslas – supažindinti 

socialinius darbuotojus, socialinių 

darbuotojų padėjėjus ir socialinius 

organizatorius su vaikų ir paauglių 

pykčio ir agresijos samprata bei 

tinkama darbuotojo reakcija į vaikųm 

paauglių pyktį ar agresiją. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Emocinio krūvio 

valdymas 

socialiniame darbe 

8 

Programos tikslas – suteikti žinių 

spcialinio darbo specialistams ir 

supažindinti su pasaulyje pripažinta 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  
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kognityvine elgesio terapija ir išmoks 

taikyti terapines technikas, kurios 

padeda įveikti emocinę įtampą tiek 

darbe, tiek gyvenime. 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Senyvo amžiaus 

asmenų psichologija. 

(Senatvės 

psichologija) 

8 

Programos tikslas – supažindinti 

socialinius darbuotojus, socialinių 

darbuotojų padėjėjus ir socialinius 

organizatorius  su psichologiniais ir 

socialiniais senatvės aspektais, sužinoti 

pagyvenusių ir senų žmonių 

konsultavimo ypatumus. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Kognityvinės elgesio 

terapijos pagrindai. 
8 

Programos tikslas – supažindinti 

socialinius darbuotojus, socialinių 

darbuotojų padėjėjus ir socialinius 

organizatorius   su kognityvinės elgesio 

terapijos pagrindais bei šios terapijos 

pritaikymo galimybėmis socialiniame 

darbe. Po šios programos jos dalyviai 

dalyviai žinos  pagrindines elgesio 

terapijos technikas, išmoks taikyti 

kognityvinės elgesio terapijos technikas, 

tinkamas socialiniame darbe. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Kontakto technika, 

aktyvus klausymas, 

konsultavimas ir 

bendravimas su 

jaunimu 

16 

Programos tikslas – pristatyti aktyvaus 

klausymo, kontakto užmezgimo, 

konsultavimo ir bendravimo su 

jaunimu ypatumus. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

 

VŠĮ Kolpingo Įgalinantis 8–10 Programos tikslas – ugdyti gebėjimus Kolpingo 2023 m. Tel.: +370 613 82601 
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kolegija 

 

vadovavimas efektyviai vadovauti darbuotojų 

komandoms / organizacijai, taikant 

psichologinio įgalinimo priemones. 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

VŠĮ Kolpingo 

kolegija 

 

Kontakto technika, 

aktyvus klausymas, 

konsultavimas ir 

bendravimas su 

senyvo amžiaus 

asmenimis 

8–16 

Programos tikslas – įgyti žinių apie 

konsultavimo ir bendravimo su senyvo 

amžiaus asmenimis ypatumus, aktyvaus 

klausymosi principus, kontakto 

užmezgimo su klientu būdus. 

Pagerins bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas; įgis 

aktyvaus klausymo kompetenciją; 

gebės užmegzti kontaktą. 

Siekiama suformuoti nuostatą, kad 

kontakto užmezgimas ir išlaikymas su 

klientu yra labai svarbi darbo dalis. 

Kolpingo 

kolegija, Raguvos 

g. 7, LT-44275 

Kaunas arba 

nuotoliniu 

(internetiniu) 

būdu per Zoom 

arba MS Teams 

programas. 

2023 m. 

Tel.: +370 613 82601 

El. paštas: 

mokymai@kolpingokolegija.lt  

Artėjant mokymams, datas 

skelbiame internetinėje 

svetainėje: 

https://www.kolpingokolegija.

lt/artimiausi-mokymai/ 
 

 

Taip pat vykdome įžanginės individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo 

programos mokymus: https://www.kolpingokolegija.lt/darbui-su-vaikais/#  
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