
PSICHODINAMINĖS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOTERAPIJOS  (Bazinio lygio) 

NEFORMALIŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMA 

 

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinio lygio) programa skirta specialistų 

(psichologų ir gydytojų) kvalifikacijos kėlimui ir profesiniam mokymui. Ji suteikia žinių apie vaikų 

psichodinaminę raidą, diagnostiką, programoje išdėstomi pagrindiniai psichodinaminės psichoterapijos 

teoriniai principai bei metodai. Asmeninis patyrimas mažose grupėse bei supervizuojama ankstyvųjų 

santykių stebėjimo praktika parengia sėkmingam darbui su vaikais, paaugliais ir jų šeimomis. Pagrindinis 

praktinis patyrimas ir grupinės supervizijos yra skiriamos atvejų analizei – raidos psichodinamikos 

supratimui, gebėjimui aprašyti, numatyti intervencijų ir/ar prevencijų kryptis. Bazinis programos lygis 

baigiamas išlaikius baigiamąjį egzaminą bei pateikus ir apgynus atvejo analizę (psichodinaminė 

diagnostika).  

Programos tikslai: 

 Suteikti pagrindinių vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos teorinių ir praktinių žinių 

bei ugdyti atitinkamus įgūdžius specialistams (psichologams ir gydytojams), dirbantiems vaikų ir 

paauglių psichikos sveikatos ir ugdymo srityse.  

 Rengti specialistus (psichologus ir gydytojus) gilesnėms psichodinaminės vaikų ir paauglių 

psichoterapijos studijoms siekiant vaikų ir paauglių psichoterapeuto kvalifikacijos.  

Formuojami tokie gebėjimai ir įgūdžiai: 

 Diagnozuoti ir aprašyti raidos psichodinamiką. 

 Derinti psichodinaminės ir simptominės diagnostikos sistemas. 

 Atpažinti, kai reikalinga ankstyva intervencija, numatyti jos būdus. 

 Stebėti ankstyvuosius vaikų – tėvų santykius, vertinti juose kylančius sunkumus ir numatyti 

tinkamus intervencijos būdus. 

 Reflektuoti savo asmeninį patyrimą, jausmus, suvokinius, mintis. 

 

Programos apimtis: 2 metai, 14 sesijų po 26 aud.val. (364 aud.val., viso 1022 val., 50 kreditų). 

Programos dalykai: 

 Psichodinaminė raidos psichologija ir psichopatologija (50 val. auditorinio darbo, 110 val. 

savarankiško), viso 160 val. 

 Psichodinaminis vaikų ir paauglių įvertinimas (56 val. auditorinių, 104 val. savarankiško darbo), 

viso 160 val. 

 Vaikų ir paauglių psichikos ir elgesio sutrikimai (20 val. auditorinio darbo, 60 val. savarankiško), 

viso 80 val.  

 Vaikų ir paauglių psichodinaminės psichoterapijos pagrindai ir metodai (56 val. auditorinės, 104 

val. savarankiško darbo), viso 160 val. 



 Ankstyvųjų santykių psichodinamika (56 val. auditorinės, 134 val. savarankiško darbo ir 10 val. 

konsultacijų), viso dalyko apimtis 200 val.  

 Asmeninės raidos analizė (84 val. auditorinio darbo valandų) 

 Praktiniai vaikų ir paauglių konsultavimo seminarai (42 val. auditorinio darbo, 118 val. 

savarankiško darbo), viso 160 val. 

 

Sėkmingai baigus programą išduodamas VU pažymėjimas apie baigtas studijas ir įgytas kompetencijas. 

Po bazinio lygio programos studijas galima tęsti pagal 3 metų trukmės Psichodinaminės vaikų ir paauglių 

psichoterapijos kvalifikacinio lygio programą. 

 

Programos mokymo komitetas:  

Goda Bačienė, psichiatrė psichoterapeutė, VU Medicinos fakulteto ir Filosofijos fakulteto lektorė 

Rasa Barkauskienė, psichologė psichoterapeutė, VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės 

psichologijos katedros docentė 

Rasa Bieliauskaitė, psichologė psichoterapeutė, VU Filosofijos fakulteto Klinikinės ir organizacinės 

psichologijos katedros docentė 

Danguolė Čekuolienė, psichologė psichoterapeutė, VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos 

katedros docentė 

Roma Jusienė, psichologė psichoterapeutė, VU Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedros 

docentė, Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro vedėja 

Aušra Kurienė, psichologė psichoterapeutė, VšĮ Paramos vaikams centras direktorė, VU Filosofijos 

fakulteto lektorė 

Jūratė Lažinskienė, psichiatrė psichoterapeutė, VU Filosofijos fakulteto lektorė 

 

Visos programos kaina vienam dalyviui – 7000 Lt, vieneriems metams – 3500 Lt. Galimas mokėjimas 

dalimis.  

Prašymų studijuoti drauge su gyvenimo aprašymu ir motyvaciniu laišku laukiame iki gegužės 1 dienos. 

Atrankiniai pokalbiai vyks asmeniškai suderintu laiku. Studijos prasideda rugsėjo 25-27 dienomis (kitos 

rudens sesijos spalio 23-25 ir lapkričio 27-29 dienomis). 

 

Programą vykdo Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologinių inovacijų ir 

eksperimentinių tyrimų mokymo centras 

Universiteto g. 9/1, 116 kab. 

Tel. 8 5 2687254 

El.paštas: ptmc@fsf.vu.lt 

mailto:ptmc@fsf.vu.lt

