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PRATARMĖ 
 

Po pedagoginių ir praktinių psichodramos mokymų, kuriuos pravedė Rumunijos 
psichodramos asociacija ir Londono psichodramos individualios ir grupinės 
psichoterapijos centras, aš pradėjau organizuoti ir vesti psichodramos ir kūrybiškumo 
sesijas Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje. Mokymuose buvo atliekami 
psichodramos apšilimo pratimai su probuojamaisiais, dalyvavusiais Grundtvig mokymosi 
partnerystės projekto ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ užsiėmimuose. 
Po šių mokymų, taikydama psichodramos metodą, vedžiau praktinius seminarus su 
neįgaliaisiais, kitų visuomenės grupių atstovais, taip pat  individualias konsultacijas. 
 

Man ypatingai malonu padėkoti Rumunijos psichodramos asociacijos ir Londono 
psichodramos individualios ir grupinės psichoterapijos centro vadovams, mokytojams ir 
praktikams už gautas psichodramos žinias, psichodramos metodų taikymo gaires ir 
apšilimo pratimų vedimo metodikas. Aš esu labai dėkinga visai Panevėžio apygardos 
probacijos tarnybos komandai, ypač Panevėžio apygardos probacijos tarnybos direktoriui 
Edmundui Toliušiui, už suteiktą galimybę prisijungti prie Grundtvig mokymosi 
partnerystės projekto ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ ir vykdyti 
psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimus Probacijos skyriaus registro įskaitoje esantiems 
asmenims, kartu dalyvaujant Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus 
vyresniajai specialistei Linai Motūzienei bei inspektorei Irinai Vitonienei. 
 

Organizuojant psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimus, Probacijos skyriaus 
registro įskaitoje esantiems asmenims  buvo taikomas ne tik psichoterapijos metodas, bet 
išsamus skirtingų temų užsiėmimų planavimas, įvairių  psichodramos apšilimo pratimų  
taikymas. Dalyvavusieji užsiėmimuose buvo mokomi empatijos, kūrybiškumo, 
spontaniškumo, o tai yra tie dalykai, kurie paliečia kiekvieno žmogaus giluminius 
asmeninius ir dvasinius sluoksnius,  suteikia laimę, pasireiškiančią kiekvienoje gyvenimo 
srityje. Visada siekiau, kad šios sesijos padėtų probuojamiesiems atrasti savo unikalią 
prigimtį ir išmokytų juos gyvenimo iššūkius pasitikti oriai. 

 
Be to, man malonu padėkoti Grundtvig mokymosi partnerystės projekto 

,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ lyderiams už šį projektą, kadangi 
Panevėžio apygardos probacijos tarnyba yra pirma įstaiga, kurios pareigūnai ir savanoriai 
susipažino su psichodramos metodu ir organizavo  tokius užsiėmimus probuojamiesiems. 
Tyrimo rezultatai rodo, šio metodo taikymo svarbą ir jo tinkamumą tiek probacijos 
tarnybose, tiek  kitose Lietuvos įkalinimo įstaigose. 
 

Norėčiau padėkoti daugeliui žmonių, kurie dalyvavo įgyvendinant Grundtvig 
mokymosi partnerystės projektą ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“. Tai 
yra žmonės, kurie kasdien dirba šioje srityje ir kurie yra šio judėjimo priekinėse linijose. 
Tai yra žmonės, kurie pažįsta problemas iš praktinės jų pusės ir pateikia realius 
sprendimus joms spręsti. Tai ištikimi ir atsidavę sistemai žmonės, tai teisėsaugos 
pareigūnai, kalėjimų priežiūros ir probacijos įstaigų vadovai ir pareigūnai, socialiniai 
darbuotojai, psichologai. Jie tiesiogiai vadovauja, dalyvauja, pataria, bendradarbiauja, dirba 



 

,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime”  | Nr. LLP-GRU-MP-2013-LT-00180 

 

Tyrimo rezultatai:   
Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ir Panevėžio pataisos namų pareigūnų nuomonės tyrimas apie įstaigose 
vykdomas švietimo programas  

 

3 

ir aptarnauja šį projektą. Taip pat už dalyvavimą projekte dėkoju esamiems ir buvusiems 
nuteistiesiems. 

 

R. Janulevičienė, 2015 
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ĮVADAS: SUPAŽINDINIMAS SU TYRIMU, METODAIS IR TIKSLAIS  
 

Psichodramos grupė yra į veiksmą orientuotas psichoterapijos metodas. 
Psichodrama nėra ,,terapija" medicinine šio žodžio prasme, tai daugiau emocinė patirtis, 
kai saugioje aplinkoje tarpasmeninių kontaktų metu perteikiamos svarbios dvasinės 
vertybės. Šios patirtys leidžia arba neleidžia dalyviams geriau susivokti savyje ir tapti 
labiau subalansuotomis asmenybėmis. Tai nėra tikslas  pagaminti „vaistą“, o tiesiog 
pritaikyti psichodramos apšilimo pratimus darbe su probuojamaisiais, siekiant padėti 
jiems kaip įmanoma greičiau tapti nesusikausčiusiais ir kūrybiškais, suteikti pasitikėjimo 
savimi, įgalinančio peržengti kiekvieno individo asmeninių suvaržymų ribas, plėtoti jų 
tarpasmeninio bendravimo įgūdžius ir duoti įkvėpimo, įgyvendinant savo asmeninius 
siekius. 
 
Tikslas:  

 Šio tyrimo tikslas yra išanalizuoti darbuotojų nuomonę apie psichodramos terapijos 
metodo taikymą Panevėžio pataisos namuose ir Panevėžio apygardos probacijos 
tarnyboje. Siekiama palyginti tyrimų, atliktų 2013 m. ir 2015m., rezultatus. 

 
Uždaviniai: 

 Išanalizuoti darbuotojų nuomonę apie psichodramos terapijos metodo taikymą 
Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje ir Panevėžio pataisos namuose. 

 Išanalizuoti psichodramos terapijos metodo, kaip grupinės terapijos poveikį, naudą 
ir įtaką nuteistiesiems, atliekantiems bausmę Panevėžio pataisos namuose, ir teistiems 
asmenims, esantiems Panevėžio apygardos probacijos skyriaus registro įskaitoje. 

 
Metodas: 

 Atliekant tyrimą buvo taikomas anketinės apklausos metodas. Apklausoje buvo 
pateikti septyni blokai klausimų, apimančių asmeninę informaciją, informaciją apie bendrą 
reintegracijos veiklą, informaciją apie psichodramos terapijos taikymą probacijos ir 
įkalinimo įstaigose (naudingumas, žinomos veiklų rūšys, naudojimo dažnumas, santykis 
tarp psichodramos terapijos ir įvairių fizinės ir psichologinės būsenos aspektų, santykis 
tarp psichodramos terapijos ir kitų rūšių terapijų, taikomų Lietuvos įkalinimo įstaigose ir 
probacijos tarnybose).  
 

Darbuotojų apklausa buvo atliekama 2015 metų balandžio ir gegužės mėnesiais. 
Darbuotojams buvo išdalinta 60 anketų: 30 Panevėžio apygardos Probacijos tarnybos 
skyriuje ir 30 Panevėžio pataisos namuose. Iš 60 pateiktų anketų buvo grąžinta  50 
užpildytų  anketų, tokiu būdu atsakymus pateikė 83,3 procentai respondentų. 
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TYRIMO APRĖPTIS IR RIBOS: 
 

Psichodramos grupinė terapija šiuo metu yra naudojama visame pasaulyje kaip 
reikšmingas ir pripažįstamas terapinis metodas. Lietuvos pataisos įstaigose ir probacijos 
tarnybose apie psichodramos terapiją sužinota pirmą kartą dalyvaujant Grundtvig 
mokymosi partnerystės projekte ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“. 
Projekto koordinatoriai sudarė ir atsiuntė anketą, kuria remiantis buvo padaryti šie 
pakeitimai: 
 

 Anketoje pakeista klausimų seka. 
 
 Anketos klausimo Nr. 6 „Kokia psichodramos terapija taikoma jūsų įstaigoje ir ar ji 

veiksminga?“ lentelėje pateiktos programos buvo adaptuotos ir pritaikytos programoms, 
vykdomoms Lietuvos pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose. 
 

Apklausų, atliktų 2013m. ir 2015m., rezultatai atspindi pabrėžtinai subjektyvią 
nuomonę šiais tirtais klausimais. 

RESPONDENTŲ APIBŪDINIMAS   

Anketas užpildė iš viso 50 darbuotojų (2015 metų balandžio ir gegužės mėnesiais). 
Apklausoje dalyvavo Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ir Panevėžio pataisos namų 
direktoriai, pavaduotojai, Probacijos skyriaus vadovas, vyresnieji inspektoriai ir 
inspektoriai, administracijos, socialinės reabilitacijos, apsaugos ir priežiūros pareigūnai ir 
specialistai.  Darbuotojų amžius svyravo  nuo 18 ir virš 40 metų. Dauguma respondentų 
buvo moterys virš 40 metų amžiaus. Tyrime dalyvavo darbuotojai iš keturių pagrindinių 
skyrių: administracijos, probacijos, socialinės reabilitacijos, apsaugos ir priežiūros.  

1 lentelė Respondentų apibūdinimas 2013 ir 2015 metais 

Panevėžio pataisos namų ir 
Panevėžio apygardos probacijos 
tarnybos darbuotojai 

41 
respondentas 
2013 metais 

% 50 
respondentų 
2015 metais 

% 

Amžius:     
      18-25 Nėra 

duomenų 
Nėra 
duomenų 

1 2 

      26-35 7 17 13 26 
      36-40 9 22 17 34 
      over 40 25 61 19 38 
Lytis:     
       Moterys 30 73 44 88 
       Vyrai 11 27 6 12 
Skyriai:     
     Apsaugos ir priežiūros 1 2,4 11 22 
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     Socialinės reabilitacijos 10 24,4 11 22 
     Administracijos 4 9,8 5 10 
     Probacijos 26 63,4 19 38 
     Psichologijos Nėra 

duomenų 
Nėra 
duomenų 

3 6 

    Kita Nėra 
duomenų 

Nėra 
duomenų 

1 2 
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ANALIZĖ IR REZULTATAI 

 

Panevėžio pataisos namų ir Panevėžio apygardos probacijos tarnybos darbuotojai mano, 
kad abiejose įstaigose organizuojamų socialinių programų kokybė yra aukšta. Vis daugiau  
laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų ima suvokti, kad dalyvavimas socialinės 
reabilitacijos programose yra ne vien tik galimybė  būti lygtinai paleistam iš pataisos namų, 
tačiau kaip ir naudinga bei prasminga užimtumo veikla. Pasak Simonos Mesonienės (2009), 
sėkminga nuteistųjų resocializacija negali apsiriboti vien tik socialinės paramos teikimu, 
bet taip pat reikalauja ir būtinybės pašalinti įsisenėjusių nusikalstamos veiklos modelių 
kartojimo bei mažinti pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką. Tyrimas įrodė, kad 
reabilitacijos ir elgesio korekcijos programos yra gana veiksmingos mažinant nusikaltimų 
recidyvą. Taip pat buvo įrodyta, kad įgūdžių tobulinimo programos gali būti sėkmingos 
vykdant probaciją1. 
 

                                                           
1
 https://www.mruni.eu/upload/iblock/2d8/13mesoniene.pdf 
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Dauguma respondentų mano, kad psichodramos terapija yra naudinga atliekančių 
laisvės atėmimo bausmę asmenų reintegracijos procese. Lietuvoje atliekančių laisvės 
atėmimo bausmes asmenų socialinė reabilitacija organizuojama atsižvelgiant į pataisos 
įstaigos galimybes ir ypatumus, laisvės atėmimo bausmės laiką ir skirtus apribojimus,  
laikymo sąlygas. Socialinės reabilitacijos procesas vykdomas įgyvendinant švietimo 
programas. Todėl respondentų teigiami rezultatai rodo, kad psichodramos terapija gali būti 
naudojama kartu su kitais terapijos būdais, kaip antai su kognityvine-elgesio terapija, 
meninės kūrybos terapija ir grupės analize, priklausomai nuo terapeuto pasirengimo ir 
problemos pobūdžio. Neigiami atsakymai rodo, kad kai kurie darbuotojai, kurie neturi jokių 
žinių, susijusių su psichodrama, galimai bijo psichodramos kaip terapijos metodo. Daugelis 
linkę perdėtai dramatizuoti šį procesą ir pabrėžti jo numanomus pavojus. 
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Iš pateiktų diagramų matyti, kad dauguma darbuotojų nežino arba neturi atsakymo, 
kokią įtaką  psichodramos terapija gali turėti pykčio valdymui ir jausmų ir emocijų 
išraiškai. Įkalinimo įstaigos ir probacijos tarnybos Lietuvoje vykdo elgesio korekcijos 
programą ,,EQUIP". ,,EQUIP" yra kognityvinė elgesio korekcijos programa, skirta motyvuoti 
ir mokyti jaunimą mąstyti ir elgtis atsakingai. Programa susideda iš 40 sesijų, skirtų pykčio 
valdymui, socialinių įgūdžių lavinimui ir savitarpio pagalbos ugdymui. ,,EQUIP" programos 
tikslas  motyvuoti ir įgalinti jaunimą teikti pagalbą vienas kitam. Ji taikoma nepilnamečiams 
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ir jaunimui pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose2. Psichodramos terapija galėtų būti 
taikoma minėtoje programoje, nes ji sukuria saugią aplinką, kurioje nuteistieji ir 
probuojamieji galėtų suvaidinti nusikalstamos veikos įvykdymą dar kartą, siekiant 
padidinti jų savivoką apie jų nusikaltimo ir asocialaus socialinio elgesio pobūdį. 
Psichodrama leidžia išreikšti stiprias emocijas saugioje aplinkoje ir tiems, kuriems reikia 
pereiti nuo „kalbėjimo apie atliktą nusikaltimą“ prie veiksmo, kas suteikia galimybę 
išgydyti praeitį, išsiaiškinti ir išbandyti naujus elgesio modelius. 

 

 
 

Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma darbuotojų nežino arba neturi atsakymo, 
kokią įtaką psichodramos terapija gali turėti nuteistųjų adaptacijos programai, vykdomoje 
pataisos įstaigose. Pasak projekto „Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ 
parengtą ir išleistą „Gerosios praktikos vadovą“ (2015), psichodramos terapija efektyviai 
padeda sukurti teigiamą mokymosi aplinką kalėjime. Taikomas psichodramos metodas 
nuteistiesiems suteikia  galimybes keistis, tinkamai elgtis, sėkmingai keisti pažintines 
nuostatas per sąlytį su naujais potyriais ir prisiimti naują socialiai priimtiną vaidmenį ir 
tapatybę3.  
 
 

                                                           
2 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011-02-19 „2010 metų veiklos ataskaita“ 

Nr. NV-74 [2010 Annual Report of the Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania No 
NV-74 of 19 February 2011] [interactive]. [accessed on 27-09-2011]. 
<http://www.kalejimudepartamentas.lt/?item=vkl_at_mt&lang=1>. 
3
 http://psychodramainprison.ro/wp-content/uploads/2015/06/GOOD-PRACTICE-GUIDE-PSIHODRAMA_web.pdf 
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Dauguma respondentų nežino arba neturi atsakymo kokią naudą psichodramos 
terapija gali turėti kultūros, sporto ir laisvalaikio užsiėmimui. Įgyvendinant projektą 
,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime" buvo vykstama į projekto partnerių 
įstaigas, keičiamasi gerąja patirtimi ir susipažįstama su vykdomomis programomis 
kalėjimuose ir probacijos įstaigose, todėl galima daryti išvadą, kad psichodramos terapija 
yra labai svarbus užsiėmimas nuteistiesiems ir  probuojamiesiems, nes yra vienas iš 
efektyviausių metodų, mažinantis savęs žalojimo tikimybę ir gerinantis pačių klientų 
gerovę. Vienas iš geriausių pavyzdžių yra Grendono (ang. HMP Grendon) kalėjimas 
Anglijoje. Grendono kalėjimas veikia kaip terapinė bendruomenė nuo 1962 metų. 
Grendonas yra terapinė bendruomenė, kuri apima Bendruomenės susirinkimus; Grupės 
susirinkimus; Kūrybinę terapiją; Bendruomenės veiklą; Darbą ir švietimą. Grendone yra 
specialios terapinės grupės, kuriose kaliniai dar kartą  išgyvena įvykdytą nusikaltimą 
grupės terapijos, meno terapijos ir psichodramos terapijos metu4. Mokslinių tyrimų 
studijos rodo, kad šis novatoriškas požiūris į reabilitaciją duoda išskirtinius rezultatus. 
Jinnie Jefferies (2015) tyrimas rodo, jog lyginant smurtinius seksualinius ar kitus 
nusikaltimus įvykdžiusius asmenis, kurie dalyvavo Grendono kalėjimo organizuojamose 
terapijos grupėse ilgiau nei 18 mėnesių ir tuos, kurie į šį sąrašą nepateko, buvo nustatyta, 
kad dalyvavę Grendono kalėjimo terapijos grupėse nuteistieji  sumažino pakartotinio 
nusikalstamumo riziką5. 
 
 
 

                                                           
4
 Jinnie Jefferies, Head of Psychodrama HMP Grendon Underwood (2015) Progress Report HMP Grendon Underwood, 

Grendon Underwood, Buckinghamshire. 
5
 Jinnie Jefferies, Head of Psychodrama HMP Grendon Underwood (2015) Progress Report HMP Grendon Underwood, 

Grendon Underwood, Buckinghamshire. 
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Kai kurių respondentų nuomone, psichodramos terapija yra reikšminga veikla, 
užtikrinanti naujų gebėjimų, įgūdžių lavinimą ir padedanti rasti sprendimus neišspręstiems 
asmeniniams pergyvenimams, jausmams ir mintims. Šio proceso eigoje nuteistieji ir  
probuojamieji galėtų rasti jų gyvenime iškilusių problemų sprendimus, kurie atvertų jiems 
kelią link asmenybės tobulėjimo ir visuomenei priimtinų elgesio normų tobulinimo. 
 

 
 

Pusė apklausoje dalyvavusių respondentų mano, kad psichodramos terapijos įtaka 
elgesio korekcijos programai yra pakankamai veiksminga. ,,Elgesys-Pokalbis-Pakeitimas" 
yra individuali programa, skirta padidinti asmens vidinę motyvaciją, keisti savo elgesį. 
,,Elgesys-Pokalbis-Pakeitimas“ yra individuali pusiau struktūruotų motyvuojančių pokalbių 
programa, kurią sudaro nuo 5 iki 7 pokalbių. Ši programa skirta probuojamųjų 
individualios motyvacijos stiprinimui  ir vykdoma visose Lietuvos Probacijos tarnybose. 
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     Iš pateiktų rezultatų matyti, kad dauguma darbuotojų nežino, kokią naudą 
psichodramos terapija gali turėti savipagalbos grupėms, mažinančioms kalėjimo 
bendruomenės įtampą asmenims, teistiems už smurtinius nusikaltimus. Remiantis 
Grundtvig mokymosi partnerystės projekto ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas 
kalėjime“ partnerių patirtimi, galime daryti išvadą, kad psichodramos terapija yra 
reabilitacijos sėkmės raktas, dirbant su seksualinius ir smurtinius nusikaltimus 
įvykdžiusiais asmenimis. 
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Abiejų institucijų respondentai pripažįsta galimus psichodramos terapijos metodo 

privalumus lavinant socialinius įgūdžius. Psichodramos užsiėmimai organizuojami 
Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje parodė, kad psichodramos sesijos padėjo 
probuojamiesiems plėsti socialinius ir tarpasmeninio bendravimo įgūdžius. Užsiėmimuose 
jie mokėsi vieni iš kitų, pasisėmė naujų idėjų ir perdavė patirtį, ,,kas veikia" bendraujant su 
artimaisiais realiame gyvenime. Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje tikslinės grupės 
mokymosi tikslas buvo  ne vien tik žinių įgijimas. Tikslas buvo padėti probuojamiesiems 
atrasti sprendimus ne tik realiose gyvenimo situacijose, bet ir mokytis iš turimų gerų 
pavyzdžių , kaip  pagerinti savo santykius su šeima ir artimaisiais bei visuomenės nariais. 
 

 
 

Dauguma darbuotojų nežino atsakymo, kokią įtaką psichodramos terapijos metodas 
gali duoti savęs pažinimui ir savivertės kėlimui. Pasiekti praktiniai rezultatai  
psichodramos ir kūrybiškumo sesijose Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje su 
probuojamaisiais išryškino faktą, kad  užsiėmimai padėjo jiems teigiamai įvertinti ir mylėti 
save, sudarė galimybes asmeniniam tobulėjimui, padidino pasitikėjimą savimi ir pagerino 
tarpasmeninio bendravimo įgūdžius. Dalyvaudami psichodramos užsiėmimuose 
probuojamieji pagerino motyvaciją – pasirengimą reintegracijai ir įsidarbinimui. Tuo pačiu 
užsiėmimai padidino jų gebėjimą veikti kaip atsakingiems piliečiams. 
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Didžioji dauguma abiejų institucijų darbuotojų  mano, kad psichodramos terapijos 
gerosios praktikos pavyzdžių pristatymas visuomenei gali sustiprinti partnerystę tarp 
vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus. Projekte "Psichodramos ir 
kūrybiškumo lavinimas kalėjime" dalyvaujančios institucijos iš šios partnerystės gavo 
naudos. Jos įgijo žinių, įgūdžių, naujų kompetencijų ir patirties, susijusios su psichodramos 
ir kitų intervencijos metodų taikymu darbe su nuteistaisiais ir probuojamaisiais. 
Informacija apie projekto "Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime" vykdomą 
veiklą ir gautus rezultatus buvo paviešinta vietinėje bei tarptautinėje spaudoje šios srities 
profesionalams ir plačiajai visuomenei. Sukurta svetainė http://psychodramainprison.ro/ 
gerina visuomenės suvokimą apie nuteistųjų švietimą laisvės atėmimo vietose. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://psychodramainprison.ro/
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Dauguma abiejų institucijų respondentų nežino, kokį poveikį psichodramos terapija 
galėtų turėti kriminalinei subkultūrai ir kitokiai negatyviai įtakai. Dauguma Lietuvos laisvės 
atėmimo įstaigų yra kolonijų tipo įstaigos, kuriose kriminalinė subkultūra, tradicijos ir 
hierarchija turi didelę įtaką nuteistųjų elgesiui. Naujai atvykusiems kaliniams siūloma 
dalyvauti adaptacijos programoje, siekiant panaikinti smurtą ir neigiamą poveikį kitiems 
kaliniams. Todėl turėtų būti apsvarstyta galimybė įtraukti kai kuriuos psichodramos 
terapijos metodus į šią adaptacijos programą, siekiant užtikrinti saugesnę psichosocialinę 
aplinką įkalinimo įstaigose. 
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Mažiau nei pusė respondentų mano, kad psichodramos terapija  gali turėti svarbų 
poveikį socialinei reintegracijai ir problemų sprendimui. Naudojant psichodramos veiksmo 
metodus su nuteistaisiais ir probuojamaisiais, sudaroma galimybė iš naujo suvaidinti 
buvusią neigiamą veiką ir taip atverti užslėptas emocijas, kurios vargu ar atsiskleistų 
naudojant tik pokalbio terapiją. Psichodrama padidina problemų sprendimo galimybes ir 
skatina bendravimą, vaizdžiai paaiškina problemas, gerina fizinę ir emocinę savijautą, 
skatina įgūdžių, reikalingų socialinei reintegracijai ir problemų sprendimui, vystymą. 
 

 
 

Dauguma darbuotojų neturėjo atsakymo, ar psichodramos terapija gali būti 
naudinga pakartotinio nusikalstamumo rizikos mažinimo srityje. Tačiau Londono 
psichodramos individualios ir grupinės psichoterapijos centro ekspertai pabrėžė, kad 
svarbu sukurti nuolatinį lygiagretų ryšį tarp psichodramos terapijos ir rizikos mažinimo 
vertinimo. Tai dar kartą įrodo plačias psichodramos terapijos metodo taikymo galimybes 
ne tik reabilitacijos programų vykdyme, bet taip pat rizikos vertinimo srityje. Lietuvos 
penitencinėje sistemoje patvirtintos ir naudojamos šios rizikos vertinimo metodikos: 
• HCR-20 smurtinio elgesio rizikos vertinimo metodika; 
• Praeities, klinikinė, rizikos valdymo vertinimo forma - 20; 
• PCL: SV psichopatijos lygmens nustatymo metodikos kontrolinis sąrašas: Atrankos 
versija; 
• SVR-20 seksualinio smurto rizikos metodika; 
• SARA prievartos tarp sutuoktinių rizikos vertinimo metodika; 
• B –SAFER sutrumpinta smurto prieš sutuoktinę/partnerę  rizikos vertinimo  metodika. 
 

_______________ 
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Panevėžio apygardos probacijos tarnyba vieną kartą per mėnesį probuojamiesiems 
organizuodavo psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimus. Tikslinė grupė buvo sudaryta iš 
vyrų ir moterų, padariusių šiuos nusikaltimus: 
• Žmogžudystes. 
• Plėšimus/vagystes. 
• Seksualinės prievartos aktus. 
• Buitinius smurtinius nusikaltimus. 
• Nusikaltimus, įvykdytus apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. 
 

Grupei buvo suteikta galimybė dalyvauti žemiau išvardintuose užsiėmimuose, 
vedamuose projekto koordinatorės Rūtos Janulevičienės kartu dalyvaujant Panevėžio 
apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriaus vyresniąjai specialistei Linai Motūzienei 
ir inspektorei Irinai Vitonienei: 
 Kas daro mane laimingą? 
 Kaip išsivaduoti iš negatyvių emocijų? 
 Mano gyvenimo tikslai.  
 Kokybiškas bendravimas su artimais šeimos nariais. 
 Kaip valdyti savo pyktį? 
 Kaip mylėti save ir būti laimingu? 
 Kaip kurti šiltus tarpusavio santykius su kitais asmenimis? 
 

Po psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimų probuojamieji pildė vertinimo anketas, 
kuriose išreiškė savo nuomonę ir pasiūlymus. Probuojamieji šiltai ir teigiamai įvertino 
organizuojamus užsiėmimus. Psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimuose buvo 
panaudota: psichodramos apšilimo pratimai, vaidmenų atlikimas arba vaidmenų 
pasikeitimas, kėdė, arba tuščia kėdė, grupės mandala, pratimas interviu poromis: „Paišome 
savo ranką ant lapo“. Projekto koordinatorė Rūta Janulevičienė sukūrė ir pristatė pratimą 
interviu poromis: „Paišome savo ranką ant lapo“, kurį atliko probuojamieji psichodramos ir 
kūrybiškumo užsiėmimuose. Pratimas buvo labai gerai priimtas ir įvertintas visų projekto 
partnerių bei pasiūlytas naudoti jų užsiėmimuose su nuteistaisiais ir probuojamaisiais kaip 
gerosios praktikos pavyzdys. Pratimas interviu poromis: „Paišome savo ranką ant lapo“ 
padrąsina grupės narius kurti tarpasmeninius ryšius, padidina klausymo įgūdžius ir 
empatiją, sutelkia grupę  užduoties atlikimui. 
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Atlikus tyrimą 2015 metais, beveik tokie patys rezultatai buvo gauti kaip ir 2013 

metais atliktame tyrime. Tai išryškina psichodramos terapijos mokymų poreikį  Lietuvos 
pataisos namuose ir probacijos tarnybose. 
 

Analizuodami santykį su kitomis korekcinėmis programomis ar probacijos 
veiklomis  (darbas, švietimo programų lankymas, mokykla, profesinis mokymas, 
psichologinis konsultavimas ir sportas), psichodramos terapijos  veiksmingos ir svarbios, 
koreguojant nuteistųjų elgesį, emocijas, socialinius įpročius. Psichodramos terapijos 
užsiėmimuose nuteistieji dar sykį susiduria su savo įvykdytais nusikaltimais, prisiima 
atsakomybę už savo įvykdytus veiksmus, tiria savo gyvenimą, savo praeitį, savo vaikystę, 
bando atskleisti, kodėl jie padarė tai, už ką jiems apribota laisvė ir kaip nepadaryti kažko 
panašaus ateityje. Tai turi didelę įtaką  formuojant nuteistųjų socialinius įpročius bei elgesį. 
Todėl psichodramos terapija  tampa viena iš galimybių, skatinančių darbuotojus kelti 
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kompetencijų ir įgūdžių lygį. Taip pat skatina rasti naujų reabilitacijos būdų bei metodų 
nuteistiesiems ir probuojamiesiems. 

Psichodramos terapija yra viena iš naudojamų metodų šiam tikslui pasiekti. Šie 
rezultatai rodomi žemiau (20-22 puslapiuose). 
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BAIGIAMOSIOS PASTABOS 
 

Tarptautinės organizacijos, Jungtinių Tautų Ekonominė ir socialinė taryba (UNEC) ir 
Europos Taryba (rekomendacija Nr. R (89) 12 Ministrų komiteto valstybėms narėms dėl 
švietimo kalėjimuose) patvirtino pataisos lavinimo standartus, jie nėra išvardinti visi, bet 
tik svarbiausi, turintys ryšį su projektu ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime", 
o būtent: 
 
... ,, Kūrybinei ir kultūrinei veiklai turėtų būti suteiktas svarbus vaidmuo, nes jie turi ypatingą 
potencialą, įgalinantį kalinius kurti ir išreikšti save "... 
... ,, Švietimo galimybės turėtų būti nukreipiamos į galimybę plėtoti asmenybę, atsižvelgiant į kalinio 
socialinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką "... 
 

Grundtvig mokymosi partnerystės projektas ,,Psichodramos ir kūrybiškumo 
lavinimas kalėjime“ įnešė naujovišką požiūrį, kūrybiškumą, žinias, mokymą ir keitimąsi 
gerąja praktika tarp dalyvaujančių institucijų darbuotojų ir suteikė aukščiausio lygio 
psichodramos terapijos mokymus dalyvavusiems  nuteistiesiems ir probuojamiesiems.  
 

Vykdant  projektą ,,Psichodramos ir kūrybiškumo lavinimas kalėjime“ Panevėžio 
apygardos probacijos tarnybos darbuotojai ir savanoriai įgytas  naujas žinias panaudojo 
vykdydami programą ,,Intervencinė programa smurtautojams šeimoje – Duluth Modelis". 
Probuojamųjų įtraukimas į psichodramos ir kūrybiškumo užsiėmimus užtikrino, kad ši 
edukacinė veikla yra aktuali ir ,,tinkama galutiniams vartotojams". Visi dalyviai sutiko, kad 
tai labai naudinga veikla, nes psichodramos metodų ir technikų naudojimas  
probuojamiesiems išryškino šiuos privalumus ir apribojimus: 
 
 

Privalumai: 
 Šiuolaikinės patirtys, mokymasis vienų iš kitų ir perimtos žinios, ,,kas veikia" 

bendraujant su artimaisiais realiame gyvenime.  
 Psichodramos sesijos buvo labai kūrybingos, spontaniškos, lanksčios ir emociškai 

stiprios probuojamiesiems. 
 Dalyvavusieji tarpusavyje pasikeitė gerais pavyzdžiai, kaip pagerinti santykius su 

šeima ir artimaisiais, visuomenėje. 
 Praktiškai mokėsi ir gerino empatijos, klausymo ir bendravimo įgūdžius. 
 Sukūrė grupės sanglaudą. 
 Padidino  probuojamiesiems galimybes įsidarbinti ar įgyti profesiją. 
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Apribojimai: 
•  Užsiėmimų pradžioje kai kurie dalyviai  priešinosi bendradarbiavimui grupėje, bet po 

tam tikrų motyvacinių pastabų ir grupės spaudimo prisijungė prie grupės. 
•  Tai gali būti labai emociškai paveiku ir stipru ne tik asmeniui, kuris dalinasi 

asmeninio gyvenimo istorija ir emociškai, pro ašaras, ją dar sykį išgyvena, bet ir kitiems 
grupės nariams. Psichodramos terapija sukuria grupės sanglaudą ir intymumo jausmą tarp 
jos narių.  

 
Praktinis darbas su probuojamaisiais parodė, kad psichodramos ir kūrybiškumo 

sesijos jiems padėjo geriau suprasti save ir savo praeitį, įveikti baimes, pagerinti savo 
asmeninius ir socialinius santykius, išreikšti ir realizuoti užslėptas mintis ir emocijas, 
išbandyti naujus įgūdžius ir taip pasirengti ateities iššūkiams. Remiantis šiais rezultatais, 
psichodramos terapija gali būti sėkmingai taikoma nuteistiesiems ir probuojamiesiems 
Lietuvos pataisos įstaigose ir probacijos tarnybose. Tyrimo rezultatai atskleidė poreikį 
stiprinti personalo įgūdžius, taikant psichodramos terapiją Lietuvos pataisos įstaigose ir 
probacijos tarnybose. 
 

Tyrimo rezultatų apžvalgą norėčiau  pabaigti eilėraščiu ,,Tėvo žodžiai"6: 
 
„Yra jungtis 
   Tarp manęs ir žmonių. 
   Tarp mūsų ir kiekvieno kito žmogaus, 
   Tarp tavęs ir kiekvieno kito žmogaus; 
   Tarp tavo rasės ir kiekvienos kitos rasės, 
Bet kokio amžiaus, rango ar ateities. (1) 
 
    Visi žmonės gimsta kurti. 
    Nei vienas  negali turėti didesnės galios 
    Už tą, kuris nekuria. 
 Niekas negali turėti daugiau galios, 
   Nei jis kuria. 
   Jūs išmokite sukurti, 
   Jūs išmokite sukurti mane. (2)“ 

 

                                                           
6
 “The Words of the Farther”, Beacon House, a book published by J.L. Moreno anonymously, Vienna, 1920, Beacon, N.Y., 

1941, p. 115 (1); p.137 (2) (opus cited, p. 137). 

 


