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VU MF mokymosi visą gyvenimą programos kvalifikacijos tobulinimo kurso 

"DARBO SU SUAUGUSIŲJŲ GRUPĖMIS ORGANIZACIJOSE" 

STUDIJŲ REGLAMENTO 

Priedas Nr. 1 

Mokymo programos "Darbo su suaugusiųjų grupėmis organizacijose" 

Baigiamojo rašto darbo reikalavimai 

 

Darbo tikslas 

Rašto darbas yra skirtas klausytojo vedamų grupių su suaugusiais organizacijose praktinio darbo 

aptarimui. Rašto darbe klausytojas turi išnagrinėti grupinę situaciją iš savo organizacijos pagal 

psichodinaminę ir sistemų teorijos paradigmą. 

Darbe klausytojas turi parodyti, kad geba mąstyti apie savo praktinį darbą, remdamasis 

psichodinaminėmis sąvokomis ir gali savo samprotavimus išdėstyti raštu. Rašto darbe turi 

atsispindėti klausytojo asmeninis augimas ir gebėjimas pasinaudoti supervizijomis viso mokymosi 

metu. Turi būti panaudota tinkama konkrečiam praktiniam darbui literatūra, klausytojas turi parodyti, 

jog suprato ir gali remtis teorija savo darbe. Pageidautina, kad darbe atsispindėtų, kaip klausytojas 

supranta grupės dinamikos procesus ir kaip mąsto apie savo kaip vedančiojo rolę konkrečios grupės 

kontekste. 

Medžiaga 

Rašto darbas rašomas naudojantis grupinės situacijos iš savo organizacijos medžiaga.  

Forma/Metodas 

„Atvejo analizės metodas“ yra naudojamas sistemingai medžiagos apžvalgai. Tai reiškia, jog 

klausytojas turi išsirinkti iš savo medžiagos probleminę grupės situaciją ir ją analizuoti. Grupinė 

situacija yra darbo pagrindas, taigi iliustracijos, literatūros parinkimas ir diskusijos turi kuo geriau ją 

atskleisti. Klausytojas turi parodyti sugebėjimą formuluoti hipotezes ir jas svarstyti. 

Praktiniai patarimai 

I. Rašto darbo apimtis : 6- 10 puslapių. A12 šriftu, 1,5 tarpai. 

II. Darbas turi būti suskirstytas skyriais: 

       1. Nagrinėjamos probleminės grupės situacijos aprašymas. 

       2. Literatūros, atitinkančios nagrinėjamą atvejį, apžvalga. 

       3. Bendras grupės aprašymas. 

       4. Pagrindinę darbo dalį sudaro medžiaga, susijusi su pagrindiniu nagrinėjamu atveju: grupės 

istorijos dalys; grupinės interakcijos; grupiniai fenomenai; intervencijos. 

       5.  Diskusijų dalis. 

       6.  Darbas baigiamas išvadomis ir trumpu apibendrinimu. 

III. Pridedamas literatūros sąrašas. 

 

Rašto darbas turi būti parašytas ir pristatytas Mokymo komitetui nurodytu adresu iki priešpaskutinio 

mokslo metų bloko. Baigiamąjį darbą raštu vertina recenzentas ir rekomenduoja ginti arba taisyti 

darbą. Sėkmingai apginus baigiamąjį darbą išduodamas VU kurso baigimo pažymėjimas. 

Skundai pateikiami programos mokymo komitetui ir nagrinėjami pagal VU studijų nuostatus, 

patvirtintus 2003.06.12 Senato komisijoje, protokolas Nr.9. 
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