
ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS SOCIALINIS PEDAGOGAS: 

1) Konsultuoja. Socialinio pedagogo konsultavimas – į pokytį orientuotas procesas. 

Konsultacijos metu pirmiausia susipažįstama, aptariama situacija, išryškinama problema, aptariami 

lūkesčiai. Iškeliami aiškūs tikslai, aptariamos problemų ar sunkumų atsiradimo priežastys, sudaromas 

veiksmų planas. Kadangi visos situacijos yra unikalios, kiekvienam atvejui taikomi skirtingi darbo 

metodai ir modeliai. Vienas iš svarbiausių sėkmingos konsultacijos veiksnių – nuoširdumas ir 

pasitikėjimas specialistu. 

Konsultacijos trukmė – 30-60 min. Klientui užtikrinamas pokalbio konfidencialumas. 

Konsultacijos tėvams ir pedagogams - padeda suaugusiems pažvelgti į situaciją vaiko akimis, geriau 

pažinti vaiką, suprasti jo poreikius, elgesį, amžiaus subtilybes bei drauge ieškoti tinkamiausio 

sprendimo, įveikiant mokyklos nelankymo, netinkamo elgesio ar patiriamų mokymosi sunkumų 

problemas;  

Konsultacijos vaikams – bendravimo metu, naudojant įvairias technikas ir metodus,  analizuojama, 

kokie vaiko poreikiai nepatenkinti, su kokiais sunkumais jis susiduria, ieškoma sprendimo būdų vaiko 

sunkumams įveikti; padedama atpažinti susikaupusias emocijas, mokomasi įvairių jų išveikos būdų; 

ieškoma būdų vaiko gyvenimo įgūdžiams sustiprinti. Konsultuodamas vaiką, esant poreikiui, 

socialinis pedagogas tarpininkauja su jo tėvais ir pedagogais. 

2) Tarpininkauja: 

 Socialinis pedagogas, taikydamas mediacijos metodą, padeda mokiniams, tėvams ir 

pedagogams konstruktyviai išspręsti kylančius konfliktus; 

 Tarpininkauja su įvairiomis institucijomis įgyvendinant vaiko teises ir teisėtus 

interesus.  

3) Organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą. Ji apima prevencinių renginių, projektų rengimą 

ir įgyvendinimą; socialinių įgūdžių grupių mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams) 

organizavimą ir vedimą ir kt. 

4) Vykdo tiriamąją veiklą. Ji apima mokyklose atliekamas socialines apklausas, skirtas 

identifikuoti mokinių (vaikų) socialines ir pedagogines problemas bei poreikius. 

5) Teikia informacinę pagalbą pedagogams, mokiniams ir jų tėvams. Ji apima seminarų, 

paskaitų, konferencijų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams (vaikams) 

bei tėvams organizavimą, vedimą; profesinį švietimą ir konsultavimą; gerosios patirties 

sklaidą (internetinėje erdvėje, spaudoje ir pan.); 

6) Teikia metodinę pagalbą pedagogams sprendžiant mokinių mokyklos nelankymo, 

mokymosi pasiekimų mažėjimo, elgesio ir emocines problemas, rengiant individualius 

pagalbos teikimo planus mokymosi sunkumų dėl nepalankių aplinkos veiksnių patiriantiems 

mokiniams.  


