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LIETUVOS PSICHODRAMOS DRAUGIJA PSYCHODRAMA-INSTITUT FÜR EUROPA E.V. 

„Studijos man kaip asmeniui 

davė gilesnį, įvairiapusiškesnį 

savęs ir kitų pažinimą, 

išlaisvėjimą, kūrybiškumo ir 

spontaniškumo pažadinimą“.  

      Mokymų dalyvis 



KAS YRA PSICHODRAMA?  

Psichodrama – tai psichoterapijos sistema, 

besiremianti J. L. Moreno vaidmenų teorija ir naudojanti 

veiksmo metodus vidinio pasaulio tyrinėjimui. 

Psichodramoje žmogus tampa savo problemų 

„herojumi”. Vaidmenų žaidimo pagalba jis laisvai reiškia 

jausmus, atkurdamas problemines situacijas, o kiti dalyviai, 

atlikdami papildomus vaidmenis, jam padeda geriau įsijausti 

ir gauti papildomos emocinės ir kognityvinės informacijos. 

Grupės nariai taip pat turi galimybę atpažinti savo pačių 

problemas bei sunkumus, ir mokytis juos įveikti. 

Psichodrama gali būti taikoma tiek grupėje, tiek 

individualiai.  

PSICHODRAMOS TIKSLAS: 

 veiksmo metodų pagalba tyrinėti ir padėti žmogui 

suprasti savo problemas, taip skatinant jo vientisumą 

ir asmeninį augimą kognityviniu, nuostatų ir elgesio 

lygmenimis, bei didinant jo fizinę ir emocinę gerovę. 

 

Šio metodo pagalba giluminės emocijos atskleidžiamos 

žymiai ryškiau ir veiksmingiau, nei žodiniai išgyvenimų 

apibūdinimo metodai. Gyvenimo situacijos atkuriamos ir 

sukuriamos taip, tarsi jos vyktų čia ir dabar. Psichodramos 

metu analizuojami efektyvūs elgesio stiliai, išbandomi 

konstruktyvesni vaidmenys. 

KODĖL VERTA MOKYTIS?   

 Psichodramos metodai padeda dirbti kūrybiškai, 

spontaniškai; 

 Veiksmo metodai labiau padeda suaktyvinti grupę 

psichoterapiniam darbui;  

 Mokantis psichodramos susipažįstama su naudojamų 

metodų įvairove, atrandamas darbo su klientais stilius; 

 Dėsto aukščiausios kvalifikacijos mokytojai iš Lietuvos 

ir kitų Europos šalių; 

 Lietuvoje psichodrama pripažįstama kaip atskira 

psichoterapijos šaka; 

 Sertifikatas pripažįstamas Europoje;  

 Tampama tarptautinės nuolatos besimokančios 

psichodramos bendruomenės dalimi.

“Pradžioje buvo veiksmas” (J. L. Moreno)  



MOKYMŲ STRUKTŪRA 

1 ŽINGSNIS: I-AS (BAZINIS) KURSAS  

 

 

 

 
Įgyjama 
psichodramos 
asistento 
kvalifikacija 

Bendra kurso 
trukmė - 560 val. 

 
Įvadinė sesija (20 val.)  
 

12 sesijų (240 val.) 

Protokolų rašymas (40 
val.) 

Rašto darbas ( 30 val.) 

 Susipažinimas su mokymo programa 
 Asmeninis patyrimas grupėje 
 Mokymosi grupėje kontrakto sudarymas  

Teorijos studijos (100 val.)  

Specialieji seminarai 

(36 val.)  

Teoriniai seminarai (54 val.)  

 Asmeninis patyrimas grupėje  
 Atsiskaitymas už teorines studijas 
 Praktinis psichodramos technikų taikymas 
 Sesijos vyksta kas 2-3 mėn., V 

(preliminariai nuo 16.00 val.) – VII 
(preliminariai iki 17.00 val.) 

 Protokolų apie grupės procesą 
psichodramos sesijų metu rašymas 

 Teorijos analizė ir aptarimas mažose 
grupėse, gilinant teorinius psichodramos 
aspektus  

 Mažosios grupės savarankiškai  susirenka 
tarp pagrindinių sesijų 

 Specialiuosius ir teorinius seminarus veda 
užsienio lektoriai. 

 Seminarų tikslas – gilinti praktinius  
psichodramos įgūdžius (specialieji) ir 
teorines žinias (teoriniai), bei susipažinti 
su užsienio lektorių praktika 

 Seminarus organizuoja LPdD  

 Referato pasirinkta tema rašymas 
 Referato psichodramiškas pristatymas 

savo grupei 

Programą parengė ir atnaujino doc.  dr.  Albina Kepalaitė ir dr. Viktorija Vaišvilaitė,  2014 m. 

Mokymų programa sudaryta remiantis Europos Psichodramos Instituto PIfE (Psychodrama Institut 

für Europe, Berlin) reikalavimais. 

Asmeninė psichoterapija 

(40 val.) 

 Darbas su savimi psichoterapijos metu 



2 ŽINGSNIS: II-AS (KVALIFIKACINIS) KURSAS  

 

 

Bendra kurso 
trukmė - 1060 val. 

 
Įvadinė sesija (20 val.)  
 

12 sesijų (240 val.) 

Protokolų rašymas (40 val.) 

Baigiamasis egzaminas ( 20 val.) 

Specialieji ir teoriniai 

seminarai (po 60 val.)  

Rašto darbas (30 val.)  

 Susipažinimas su mokymo programa  
 Psichodramos terapeuto vaidmens modeliavimas 
 Mokymosi kontrakto sudarymas 

 15 protokolų apie grupės procesą rašymas 

 Seminarų tikslas – gilinti praktinius  psichodramos 
įgūdžius (specialieji) ir teorines žinias (teoriniai) 

 Seminarus veda užsienio lektoriai, organizuoja LPdD 

 Rašto darbo pasirinkta tema, atskleidžiančia 
psichodramos taikymo galimybių įvairovę, rašymas 

Intervizijos (100 val.) ir 

teorijos studijos (100 val.) 

Psichodramos taikymas 

veikloje (160 val.)  

 Asmeninis patyrimas grupėje  
 Atsiskaitymas už teorines studijas 
 Psichodramos proceso analizė, psichoterapijos veiksnių 

analizė 

 Savarankiškas darbas intervizijų grupėse 
 Praktinis psichodramos taikymas ir mokymasis 
 Savarankiškos teorijos studijos 

 Praktinis psichodramos taikymas savo profesinėje 
veikloje 

Supervizijos (90 val.) ir 

asmeninė psichoterapija 

(80 val.) 

 Praktinio psichodramos pritaikymo supervizijos 
(individualios ir grupinės) 

 Darbas su savimi psichoterapijos metu 

Baigiamasis darbas (60 val.)  
 Rašto darbo pasirinkta tema rašymas ir pristatymas 
 Praktinio darbo analizė – būtina baigiamojo darbo dalis 

 Baigiamojo darbo psichodramiškas pristatymas komisijos 
nariams 

 
Įgyjama 
psichodramos 
terapeuto 
arba vadovo 
kvalifikacija 

Programą parengė ir atnaujino doc.  dr.  Albina Kepalaitė ir dr. Viktorija Vaišvilaitė,  2014 m. 

Mokymų programa sudaryta remiantis Europos Psichodramos Instituto PIfE (Psychodrama 

Institut für Europe, Berlin) reikalavimais. 



 
 
 
 
KOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI, NORINTIEMS 
MOKYTIS PSICHODRAMOS? 
 

I-AME (BAZINIAME) KURSE: 
 aukštasis išsilavinimas socialinių mokslų 

(psichologijos,  sociologijos, edukologijos), 

biomedicinos mokslų (medicinos, slaugos), 

humanitarinių mokslų (filosofijos, filologijos, 

teologijos) arba įvairių menų srityje (teatro, šokio, 

vizualinių menų, kultūros) + 2 metai praktikos savo 

profesinėje srityje. 

 

II-AME (KVALIFIKACINIAME) KURSE: 
 Psichodramos terapeuto kvalifikcaijai įgyti: 

magistro laipsnis psichologijos, socialinio darbo ar 

medicinos srityse + psichodramos asistento diplomas. 

 Psichodramos vadovo kvalifikacijai įgyti: 

psichodramos asistento diplomas. 

 

 
 

 



  
I-O (BAZINIO) LYGIO MOKYTOJOS 
 

 

DOC. DR. ALBINA KEPALAITĖ  

Psichologė, psichodramos terapeutė. Baigė studijas Europos 

psichodramos institute -  PIFE (Psychodrama - Institut fur 

Europa), yra šio instituto  personalinė narė. Veda 

psichodramos grupes, mokymus. 

 

 

DAIVA RUDOKAITĖ 

Psichodramos terapeutė, psichologė, profesionali aktorė. Nuo 

2009 m. - Lietuvos Psichodramos draugijos (LPdD) 

prezidentė. Baigė studijas Europos psichodramos institute -  

PIFE (Psychodrama - Institut fur Europa), yra šio instituto 

Berlyne personalinė narė. Veda psichodramos grupes, 

patyriminius seminarus, mokymus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOKYMŲ KAINA 

 

 

Bazinio lygio mokymų kaina susideda iš: 

 

 

 

•Vidutinė teorinių 
seminarų kaina 
(be organizacinių 
išlaidų), kurių 
trukmė apie 18 
val., yra ~115,58 
EUR . 

•Vidutinė praktinių 
seminarų kaina (be 
organizacinių 
išlaidų), kurių 
trukmė apie 18 val., 
yra ~115,58 EUR. 

 
•1 sesijos kaina - 130 

EUR; 
•Viso 12 sesijų per 2-

3 metus; 
•asmeninė terapija 

(40 val.): 1 val. 
kaina 18-30 EUR. 

•Kelionių, nakvynių 
ir maitinimo 
išlaidas dalyvis 
moka pats už 
kiekvieną sesiją, 
seminarą, mažų 
grupelių 
susitikimą. 

Organiza-
cinės 

išlaidos 

12 sesijų + 
asmeninė 
terapija 

Teoriniai 
seminarai 

Praktiniai 
seminarai 



 

PRIĖMIMO Į MOKYMUS SISTEMA  

 

 1 žingsnis. Parašyk į mokymai@psichodrama.lt apie 

savo norą mokytis psichodramos. 

 

 2 žingsnis. Užpildyk kandidato anketą ir motyvacinį 

laišką (anketą gausi iš mokymų koordinatorės kartu su 

atsakymu į savo prašymą studijuoti). 

 

 3 žingsnis. Susitartu laiku atvyk į susitikimą-interviu 

su būsimomis mokytojomis. 

 

 4 žingsnis. Dalyvauk įvadinėje-pirmojoje sesijoje su 

būsima besimokančiųjų grupe ir galutinai apsispręsk, 

įsipareigodamas ir pasirašydamas kontraktą mokytis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MOKYMŲ VIETA 

ADRESAS 

I-ojo (bazinio) lygio sesijos vyks Kauno palaimintojo 

Jurgio Matulaičio vienuolyno patalpose, Žeimenos g. 6, 

Kaunas: 

https://www.google.lt/maps/place/Kauno+palaimintojo+Jur

gio+Matulaicio+baznycia/@54.922691,23.942345,17z/data=

!4m2!3m1!1s0x0:0x6d851ef0e09b32cb  

 

KAMBARIAI  

Sesijos metu gyvenama jaukiuose kambariuose po 2 

žm. Kambariuose yra atskiras WC, dušas. Kambarių nuomos 

kaina vienam žmogui (visos sesijos metu) – nuo 17,44 EUR 

(nakvynės kaina į kursų kainą nėra įskaičiuota). 

 

MAITINIMAS 

Sesijos metu yra galimybės užsisakyti maitinimą visai 

dienai (pusryčiai, pietūs, vakarienė, kavos pertrauka).  

Maistas labai skanus, sotus ir nebrangus – gamina vienuolyno 

šeimininkė! Pilnas maitinimas vienam žm./1 d. (pusryčiai, 

pietūs, vakarienė ir kavos pertrauka) – nuo 8,11 EUR 

(maitinimo kaina į kursų kainą nėra įskaičiuota). 

 

https://www.google.lt/maps/place/Kauno+palaimintojo+Jurgio+Matulaicio+baznycia/@54.922691,23.942345,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6d851ef0e09b32cb
https://www.google.lt/maps/place/Kauno+palaimintojo+Jurgio+Matulaicio+baznycia/@54.922691,23.942345,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6d851ef0e09b32cb
https://www.google.lt/maps/place/Kauno+palaimintojo+Jurgio+Matulaicio+baznycia/@54.922691,23.942345,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6d851ef0e09b32cb


 

 

 

 

 

KONTAKTAI 

EL. PAŠTAS: mokymai@psichodrama.lt 

LPdD PUSLAPIS: www.psichodrama.lt 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/lietuvospsichodramosdraugija.lpdd  

 
 

PIFE PUSLAPIS:  www.pife-europe.eu 
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