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ANOTACIJA 

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete Socialinio darbo studijų programos 
socialinio darbo praktika yra integrali socialinio darbo studijų dalis, kurios tikslas – 
ugdytis socialinio darbo įgūdžius dirbant tiesioginį darbą su individu, šeima, grupe, 
bendruomene, remiantis problemų sprendimo procesu kaip baziniu praktikos 
modeliu. Socialinio darbo praktikoje siekiant numatytų tikslų dalyvauja mentorius, 
kuris yra pagrindinis studento profesinis vadovas praktikos vietoje, konkrečioje 
organizacijoje. Kaip nurodo Crips, Baker, Griffin, Lundsford, Pifer (2017) studentų 
patirtinis mokymasis socialinio darbo lauke yra kompleksinis, reikalaujantis 
patyrusio specialisto paramos ir pagalbos, todėl kokybė didžiąja dalimi priklauso 
nuo mentoriaus. Mentoriaus vaidmuo ir funkcijos ypač reikšmingos per studijų 
laikotarpį įgyvendinant šešias praktikų programas. Atlikdamas karjeros ir 
psichosocialines funkcijas, mentorius skatina studento profesinį augimą, refleksiją 
ir asmeninį tobulėjimą. Mentoriaus atliekami vaidmenys (konsultanto, tarpininko, 
vertintojo, advokato, partnerio, emocinės paramos teikėjo, karjeros planuotojo ir 
kt.) išryškėja žvelgiant į mentorystės sampratą mentoriaus ir studento santykio 
aspektu. Todėl šios programos tikslas – atskleisti Vilniaus kolegijos Pedagogikos 
fakulteto  socialinio darbo studijų programos  praktikų mentorių vaidmenis ir 
funkcijas bei mentorystės organizavimo aspektus.  
Šio seminaro metu dalyviai (socialiniai darbuotojai – mentoriai): 

• mokysis ir stiprins supratimą, kuo praktinis mokymas(sis) yra reikšmingas 
studijų procese ir kaip tikslingai studentui padėti įgyvendinti praktinio 
mokymo(si) reikalavimus; 

• pagilins gebėjimą suprasti, kaip kuriamas santykis tarp mentoriaus ir  studento, 
kuris yra  veikiamas kiekvieno iš dalyvių asmenybės, patirties, socialinių, 
kultūrinių ir asmeninių veiksnių, lemiančių mentorystės sampratą. 

Tikėtina, kad: 
po seminaro dalyviai gebės suderinti savo ir studentų lūkesčius bei suprasti, kaip 
mentorystė yra nuolat kuriama socialinės sąveikos, atsirandančios per patirtį; 
šie mokymai mentoriams prisidės ne tik prie Socialinio darbo studijų programos 
kokybės užtikrinimo, bet ir objektyvios pagalbos studentams praktikų metu. 

TIKSLINĖ GRUPĖ 
Socialiniai darbuotojai (mentoriai) mentoriaujantys Socialinio darbo studijų 
programos studentų praktikoms organizacijose.  

TRUKMĖ 6 akad. val. (3 teorinės ir 3 praktinės) 

FORMATAS 
Programos įgyvendinimas bus organizuojamas Vilniaus kolegijos patalpose arba 
nuotoliniu būdu. 
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NUMATOMI REZULTATAI 

• Seminaro dalyviai įsigilins į Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinio 
darbo studijų programos praktikų organizavimo ypatumus, praktikų tikslus, 
praktikos mentoriavimo aspektus; 

• supras, jog praktinio mokymo kokybė priklauso nuo mentoriaus veiksmingumo, 
kurį lemia mentoriaus požiūris į mentorystę, gebėjimai palaikyti tarpasmeninius 
santykius, turimos socialinio darbo žinios ir gebėjimai, mokymo(si) principų 
išmanymas ir taikymas, bendradarbiavimas su kolegomis bei Vilniaus kolegijos 
Pedagogikos fakulteto Socialinio darbo studijų programos dėstytojais, socialinio 
darbo mentorystės patirtys. 

• įgis gebėjimus suprasti pasirinktus vaidmenis bei atliekamas funkcijas, siekiant 
veiksmingos mentoriaus ir studento sąveikos socialinio darbo praktikos metu.  

• įgis gebėjimus sieti teorines ir praktines mokymo(si) patirtis, pasitelkiant 
profesinę refleksiją.  

KAINA Seminaras organizuojamas socialiniams darbuotojams (mentoriams) nemokamai.  

KONTAKTAI PASITEIRAUTI 
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas, Studentų g. 39A, 08106 Vilnius 
Rima Aleknavičiūtė – Stasiulė, tel. Nr. +370 60117 028  
el. paštas: r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt 

 


