Mokymai Neformalaus ugdymo centre. Atnaujinta informacija!
Atsižvelgdami į miesto ir rajono bendruomenei aktualius tobulinimosi poreikius, Šiaulių valstybinėje
kolegijoje patvirtintą Neformalaus ugdymo mokymų organizavimo tvarką, įvairioms tikslinėms klausytojų
grupėms (socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, slaugytojams, slaugytojų
padėjėjams, kineziterapeutams ir kitiems specialistams) vykdome mokymus profesinei kvalifikacijai kelti,
konstruktyvaus bendravimo su pacientais ir klientais kompetencijoms tobulinti.
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETE ĮGYVENDINAMOS
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMOS (2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn.)
Socialinio darbo srities specialistams, slaugytojams, vadovams, pedagogams, kitiems paslaugų teikėjams:

Programos pavadinimas

Trukmė
(val.)

Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai
Saugaus ir ergonominio pacientų kėlimo, perkėlimo ir
vartymo metodai
Bendravimo ypatumai su namuose slaugomais
asmenimis
Socialinis darbas su agresyviai ar pasyviai
besielgiančiais klientais
Kliento mirties fakto priėmimas socialiniame darbe
Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai
Paauglių psichosocialinė raida ir bendravimo
ypatumai
Intervencijų taikymas psichosocialinės reabilitacijos
procese
Socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos
šeimomis, streso įveika
Pagalbos sau būdai, įveikiant emocinį stresą darbe
Pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų
psichosocialinė raida
Vaiko raidos ir suaugusiųjų įtakos problemos
ikimokykliniame amžiuje
Interdisciplininis bendradarbiavimas socialiniame
darbe
Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai
Savirūpos aspektai socialiniame darbe
Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjo mokymai
Terapinio kontakto su klientais kūrimas: konsultavimo
pagrindai
Lyčių psichologijos taikymas socialiniame darbe
Psichosocialinis darbas su smurtą patyrusiais vaikais
Atvejo vadybos procesas socialiniame darbe

40 / 16
16

Mokymų laikas
rugsėjo 21 ir 28 d.
spalio 3, 4 d.

Mokymų
kaina
Eur /
asm.
45,00
38,00

16

rugsėjo–spalio mėn.

34,00

16

spalio 3, 12 d.

34,00

8
40 / 16
8

22,00
45,00
22,00

16 / 8

spalio 17 d.
spalio 15, 22 d.
spalio 25 d.
8.15 val.
spalio 26 d.

16 / 8

spalio pabaiga

30,00

8
16 / 8

lapkričio 7 d.
lapkričio 15 d. 8.15 val.

22,00
30,00

16

lapkričio 14 ir 21 d.

34,00

8

lapkričio mėn.

22,00

40 / 16
16 / 8
40 / 16
16

lapkričio 23 ir 30 d.
lapkričio mėn.
gruodžio 3, 10 d.
gruodžio 5 ir 12 d.

45,00
30,00
45,00
34,00

8
8
16 / 8

gruodžio 13 d. 8.30 val.
gruodžio 12 d.
gruodžio 12, 14 d.

22,00
22,00
30,00

30,00

Klausytojams, dalyvavusiems mokymuose specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti, išduodamos
pažymos apie asmens dalyvavimą mokymuose.

Specializacijos kursai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams
Programos pavadinimas, trukmė

Trukmė

Anestezija ir intensyvioji slauga
Skubioji medicinos pagalba
Psichikos sveikatos slauga
Bendruomenės slauga
Masažo pagrindai

960 val.
960 val.
640 val.
480 val.
160 val.

Kaina Eur /
asm.
300,00
320,00
320,00
300,00
300,00

Numatoma mokymų
pradžia
sausio 6 d.
lapkričio mėn.
kovo mėn.
balandžio mėn.
lapkričio mėn.

Sėkmingai baigę neformaliojo švietimo mokymo programą mokymų dalyviai įgyja tam tikrą profesinę
kvalifikaciją, jiems išduodamas Šiaulių valstybinės kolegijos patvirtintas pažymėjimas.
Privalomieji sveikatos mokymai

Programos
pavadinimas

Tikslinė grupė

Švietimo, kultūros, sporto,
apgyvendinimo ir sveikatingumo
paslaugas teikiantiems darbuotojams
Dirbantiems kenksmingomis sąlygomis
Transporto priemonių vairuotojams
Higienos žinių Apgyvendinimo paslaugas teikiančių
ir
įgūdžių įstaigų darbuotojams;
formaliojo ir neformaliojo švietimo bei
privalomieji
ugdymo įstaigų darbuotojams
mokymai
Sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojams, kurių veikla susijusi su
medicininių atliekų tvarkymu.
Pirmosios
pagalbos
privalomieji
mokymai

Trukmė

8 val.

Mokymų
kaina
Eur / asm.
9,00

Numatoma
mokymų
pradžia
spalio mėn.

6 val.
8 val.
6 val.

8,00
9,00
8,00

lapkričio mėn.
spalio mėn.
spalio mėn.

8 val.

9,00

lapkričio
mėn.

Po privalomųjų sveikatos mokymų nustatyta tvarka išduodamas sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo
pažymėjimas.
Informaciją tiksliname, atnaujiname kiekvieną mėnesį.
Naujausia informacija apie Neformalaus ugdymo centre (NUC) organizuojamus kursus, mokymus ir
seminarus skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje, NUC socialinio tinklo „Facebook“
paskyroje.
Kvalifikacijos tobulinimo programos vykdomos Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros
fakultete arba pagal pageidavimą susidarius grupei (ne mažesnei kaip 20 žmonių) – kliento įstaigoje.
Visiems mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai / pažymos apie išklausytą kursą.
Daugiau informacijos ir registracija:
tel.: 8 659 79 485; (8 41) 52 41 66
el. p. nuc@svako.lt
M. K. Čiurlionio g. 16A (119 kab.)
Šiauliai

