Socialinis pedagogas – tai vaiko užtarėjas visose kritinėse situacijose, tarpininkas tarp
vaiko, šeimos ir kitų specialistų, siekiant spręsti iškilusias problemas.
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - rūpintis mokinių socialine gerove, padėti geriau
adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo staigoje, racionaliau išnaudoti visas
teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.
Socialinio pedagogo pagalbos teikimo uždaviniai:
 Padėti mokiniui adaptuotis gimnazijoje.
 Teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 Šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai nelanko gimnazijos ar vengia tai daryti.
 Sugrąžinti gimnaziją jos nelankančius mokinius.
Mokiniai į socialinį pedagogą gali kreiptis, jeigu:
 Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų.
 Patiria patyčias, fizin ar psichologin smurtą.
 Nori sitraukti padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones gimnazijoje.
 Turi noro pasikalbėti, pasipasakoti ar išsipasakoti.
Mokiniai visuomet yra laukiami tiesiog pabūti...
Socialinio pedagogo veikla:
1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais,
pedagogais ir kitais švietimo staigoje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su vairiais vaikams kylančiais
sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su
vaikais, stokojančiais mokymosi motyvacijos, turinčiais emocijų ir elgesio problemų,
blogai lankančiais mokyklą ir pan.
3. Vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir
elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
4. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius
ir psichologinius poreikius.
5. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos
administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
6. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir vairiomis staigomis, rūpinasi
gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams, vykdo šviečiamąj - informacin
darbą.
7. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų gyvendinimą.
8. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
9. Lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių arba jo
apsilankymas neduoda laukiamų rezultatų.
10. Sudaro /iš mokyklos Geltonuoju mokyklos ir priemiestiniais autobusais pavežamų
mokinių sąrašus.
11. gyvendina Socialinės paramos skyriaus sprendimus dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo.
12. Lavina savo, kaip specialisto darbo gūdžius, domisi socialinėmis inovacijomis, lanko
seminarus.
Riešės gimnazijos socialinė pedagogė Aurelija Vlasova (2.28 kabinetas)
*Esant poreikiui, galite skambinti ir tartis dėl konsultacijų tel. 860559950.

