
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.) 

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 

 Susipažinimas su mokymo programa 
 Asmeninis patyrimas grupėje 
 Mokymosi grupėje kontrakto sudarymas  



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. 


