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Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko socialinė - emocinė gerovė, socialinės-

emocinės kompetencijos ugdymas, saugios aplinkos kūrimas.  

Svarbiausi socialinio pedagogo uždaviniai:  

1. Aptarti, stebėti ir vertinti problemas, kurios kyla vaikams, laiku ir kompetentingai jas 

spręsti. 

1. Rūpintis ypatingų poreikių turinčiais vaikais, padėti jiems adaptuotis bendraamžių 

grupėje, bendruomenėje. 

2. Rinkti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, priimti tinkamus sprendimus bei 

konsultuoti mokyklos bendruomenės narius įvairiais su vaikų teisėmis ir jų pažeidimais susijusiais 

klausimais. 

3. Ugdyti vaikų pozityvios elgsenos ir bendravimo bei socialinius įgūdžius ir įpročius. 

4. Bendradarbiauti su pedagogais, tėvais ir institucijos specialistais. 

Socialinio pedagogo prioritetas: 

 Saugios socialinės - emocinės aplinkos ir mikroklimato kūrimas. 

Socialinio pedagogo veiklos turinys: 

 dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais 

specialistais; 

 vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais 

(pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais turinčiais bendravimo, 

emocinių ir elgesio bei kt. problemų; 

 padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius 

poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų poreikius, tėvų teises 

ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą; 

 bendradarbiauja su pedagogais, įstaigos administracija, kitų institucijų specialistais 

sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieško veiksmingų ir efektyvių pagalbos būdų. 

Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį;  

 atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą; 

 atstovauja ir gina vaiko teises ugdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose; 

 ugdo vaikų socialinius įgūdžius; 

 vykdo patyčių ir smurto prevenciją. 

Laukiami rezultatai: 

 gerės vaikų tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai; 

 susipažins su patyčių ir smurto žala. 

Veiklos kryptys Veikla (metodai, formos) 
Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

asmuo 

Individualus darbas 

su vaikais 

Vaikų turinčių bendravimo ir elgesio 

problemų konsultavimas. Individualus 

darbas su  šios grupės vaikais, prevencinė 

veikla 

Rugsėjo – 

birželio mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Individualūs pokalbiai su vaikais dėl 

netinkamo, negatyvaus elgesio 
Esant poreikiui 

Socialinė 

pedagogė 

Darbas su 

šeimomis 

Individualūs pokalbiai dėl vaiko netinkamo 

elgesio, patyčių apraiškų. Tėvų 

informavimas, individualūs pokalbiai 

Esant poreikiui 
Socialinė 

pedagogė 



Darbas su 

pedagogais 

Bendradarbiavimas su pedagogais 

sprendžiant vaikų bendravimo bei 

netinkamo elgesio, socialines – 

pedagogines problemas, efektyvių 

pagalbos būdų paieška sprendžiant 

kylančias problemas 

Nuolat 

Socialinė 

pedagogė 

Bendradarbiavimas su  specialistais Esant poreikiui 
Socialinė 

pedagogė 

Grupių mokytojų konsultavimas 

sprendžiant įvairias vaikams iškilusias 

problemas 

Esant poreikiui 

Socialinė 

pedagogė 

Užimtumo 

organizavimas, 

prevencinė veikla 

Prevencinių ir gerumo akcijų 

organizavimas bei vykdymas:   

 

 
 

Tarptautinės Tolerancijos dienos 

minėjimas 
Lapkritis 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojai 

Akcija ”Sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ” 
Kovas 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojai 

Gerumo akcija „Pasidalinkime gerumu“ Gruodžio mėn. 
Socialinė 

pedagogė 

Akcija „Padėkime beglobiams gyvūnams“ 
Balandžio 

mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Prevencinės pamokėlės:   

 „Taisyklės ir susitarimai “ 

 „Mandagus ir draugiškas“  

 „Mano emocijos“ 

 „Jausmų pažinimas“ 

 „Mano teisės ir pareigos“ 

 „Mokausi pažinti jausmus ir emocijas, 

juos įveikti tinkamais būdais“ 

 „Patyčios, kas tai?“ 

 „Emocijų šėlsmas“ 

Spalio – 

balandžio mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

Prevencinė programa:   

„Stiprūs, sveiki ir laimingi“ 
Rugsėjo-

birželio mėn. 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojai 

Prevencinis projektas:   

„Savęs pažinimo būdai ir strategijos 

siekiant būti sėkmingu ir laimingu“ 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Socialinė 

pedagogė  

 
„Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas 

vaikas“ 

Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

Socialinė 

pedagogė, 

grupių 

mokytojai 



Tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

Informacijos teikimas ir  keitimasis: 

Vaiko teisių apsaugos skyrius; 

Socialinės pagalbos centras; 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius  

Esant poreikiui 

Socialinė 

pedagogė 

Kita veikla 

Dalyvavimas mokymuose, seminaruose, 

konferencijose. Dalyvavimas Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose, pedagogų 

posėdžiuose, esant reikalui, atvejo vadybos 

posėdžiuose 

Rugsėjo-

birželio mėn. 

Socialinė 

pedagogė 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė     Diana Grabauskė 

 


