Socialinio pedagogo darbo tikslas – rūpintis
vaiko socialine gerove, užtikrinti teisę į
mokslą, padėti įveikti mokymosi ir elgesio
sunkumus,
padėti
geriau adaptuotis
mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje.
Socialinis pedagogas dirba su:
 Mokiniais;
 Tėvais/globėjais;
 Pedagogais;
 Mokyklos ir už jos ribų specialistais.
Socialinis pedagogas padeda vaikui:
 tapti visateisiu visuomenės nariu;
 pritapti prie
permainų;

įvairių

gyvenimo

 pataria, kaip išmokti pasipriešinti
smurtui, prievartai mokykloje ar
šeimoje;

Pagalba vaikui:

Klaipėdos ,,Medeinės” mokykla

 Vaikas
 Tėvai
 Klasės vadovas
/popietinės grupės auklėtojas/ mokyklinio
autobuso lydintis darbuotojas/mokytojo
padėjėjas/ būrelio vadovas/ logopedas/
kineziterapeutas/psichologas/
sveikatos specialistas
 Dalyko
mokytojas
(vyresniems
specialiųjų klasių mokiniams)

INFORMACIJA TĖVELIAMS

SOCIALINIO PEDAGOGO
PAGALBA
VAIKUI IR ŠEIMAI

 Socialinis pedagogas

 skatina gerai žinoti savo pareigas ir
teises, gerbti šalies įstatymus ir
laikytis jų;
 skatina aktyviai įsijungti į socialinį,
kultūrinį, sportinį gyvenimą;
 informuoja apie drausminamųjų
priemonių
taikymą,
neatliekant
pareigų
ir
nesilaikant
elgesio
taisyklių.
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 Lankstinukas sukurtas remiantis
socialinio pedagogo
pareigine instrukcija ir bendraisiais socialinės pedagoginės
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Socialinis pedagogas bendrauja su tėvais:
 tuo atveju, kai klasės vadovas
patyrė didelių keblumų spręsdamas
vaikų socialines problemas;
 kai vaikas nelanko mokyklos;
 kai vaikas nesilaiko mokyklos
tvarkos taisyklių;
 kai tėvai kreipiasi dėl jiems aktualių
problemų;
 kai tėvai neatlieka savo pareigų.
Socialinis pedagogas savo darbą planuoja
pagal darbo planus ir iškylantį poreikį:
 Pusę darbo laiko
skiria darbui
įstaigoje;
 Kitą pusę darbo laiko dirba už
įstaigos ribų:
Atstovauja mokinio interesus VTAT,
policijoje, sveikatos priežiūros įstaigose,
PPT,
pagal
kompetenciją
dalyvauja
mokyklos ir miesto įstaigų susirinkimuose.
Socialinis pedagogas:
 Renka informaciją apie problemą,
sudaro problemos sprendimo planą ir
jį
vykdo
bei
įvertina
darbo
rezultatus;
 Pataria, padeda, konsultuoja:
Konsultuoja mokinius, tėvus (dėl vaiko
adaptacijos,
savijautos,
saugumo,
bendravimo problemų su vaikais,
pedagogais, mokymosi motyvacijos,
mokyklos
lankomumo,
elgesio
problemų,
vaiko teisių pažeidimų,

patyčių, smurto, patiriamos prievartos,
žalingų įpročių, nusikalstamumo ir kt.);
 Tarpininkauja
tarp
vaiko
ir
mokytojo, vaiko ir tėvų, tėvų ir
mokytojų;
 Skatina priimti sprendimus ir juos
įgyvendinti;
 Padeda adaptuotis, aktyvina;
 Organizuoja ir telkia mokinius
įvairiai veiklai;
 Numato
neigiamus
reiškinius,
poelgius ir padeda jų išvengti;
 Atstovauja, gina vaiko interesus;
 Informuoja:
Teikia informaciją apie socialinės
paramos mokiniui galimybes (paramą
mokinio reikmenims), kitos socialinės
pedagoginės pagalbos mokiniui ar jo
šeimai galimybes.
 Ugdo socialinius įgūdžius:
 Veda
prevencinius
užsiėmimus mokiniams pagal
programą ,,Įveikiame kartu“
(pagal nustatytą tvarkaraštį);
 Veda
socialinių
įgūdžių
ugdymo užsiėmimus (pagal
nustatytą tvarkaraštį);
 Rekomenduoja kreiptis dėl kitų
specialistų
pagalbos
mokiniui
(psichologo,
gydytojo,
PPT
pervertinimo ir kt.);
 Lanko mokinius namuose;
 Bendradarbiauja
su
socialinę,
pedagoginę, psichologinę, sveikatos
priežiūrą teikiančiomis, vaikų teises

ginančiomis, teisėtvarkos įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis
ir kt.
 Atlieka tiriamąją veiklą mokykloje
(su mokiniais, pedagogais, tėvais)
Papildomos
socialinio
pedagogo
funkcijos:
 Pagal
iškylantį
poreikį
ir
mokyklos galimybes organizuoja
mokinių pavėžėjimą;
 Koordinuoja mokinių ugdymą
karjerai
(rūpinasi
mokinių
profesiniu
orientavimu
ir
užimtumu baigus mokyklą).

Mieli
Tėveliai,
kviečiu
Jus
nuoširdžiam
bendradarbiavimui,
sprendžiant įvairias Jūsų ir kitų vaikų
problemas
mokykloje,
o
taip
pat
džiaugiantis jų pasiekimais.
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