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#SvarbusKiekvienas

Labas!

Dar praėjusių metų spalio mėnesį mūsų mokyklos psichologės Aleksandra ir Skirmantė
papasakojo apie savo darbą, jo aktualijas ir svarbą mokykloje. Na, o šiandien, mes - mokyklos
socialinės pedagogės Laura ir Daumantė norime papasakoti apie savo veiklą ir priminti, kada
galite į mus kreiptis.  

Tikrai kiekvienoje mokykloje sutiksite socialinį pedagogą, kurio darbas labai primena
ugniagesio. Jie dirba, budi ir kasdien malšina mažesnius ar didesnius gaisrus, kylančius
mokykloje bei padeda visai bendruomenei susidūrus su sunkumais. 

Nors ir kasdien socialines pedagoges matote vaikštančias mokyklos koridoriuose, užsukant į
klasės valandėles ar bendraujant su klasės draugais, turbūt ne kartą esate susimąstę, kaip visgi
atrodo socialinio pedagogo darbas. Apie tai ir pakalbėsime plačiau šio mėnesio naujienlaiškyje ir
kviesime mūsų darbą pažinti iš arčiau. 😊 



Ką daro socialinis pedagogas mokykloje? 

- Stebi mokinių lankomumą, pažangą, skatina mokinių motyvaciją.
- Palaiko tvarką mokykloje, visus skatina laikytis mokyklos taisyklių.
- Rūpinasi prevencine veikla, mokiniams veda klasių valandėles įvairiomis temomis. 
- Bendradarbiauja padėdami mokyklos pedagogams įvairiose situacijose. 
- Rūpinasi kiekvieno bendruomenės nario būsena - gelbėja sprendžiant socialines problemas tarp mokinių, pedagogų,
užtikrina kiekvieno iš jų saugumą. 
- Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje, kai į ją atvyksta mokytis nauji mokiniai - pirmokai ar ką tik pradines klases
baigę penktokai. 
- Individualiai konsultuoja mokinius, padeda mokytis socialinių ir emocinių įgūdžių.

Kartais mokiniai susidaro tokią nuomonę, jog socialinių pedagogių mokykloje reikia bijoti, tačiau svarbu
suprasti, jog socialinis pedagogas yra gerovės advokatas, o mūsų pagrindinis tikslas mokykloje – suteikti
reikiamą pagalbą ir pasirūpinti, kad visiems mums joje būtų gera kasdien! 

Gerovės advokatas siekia apsaugoti ne tik kiekvieną mokinį, bet ir visą mokyklą: mokytojus, specialistus ir visus
mokyklos bendruomenės narius. Socialiniai pedagogai rūpinasi, kad kiekvienam iš mūsų mokykloje būtų gera, galėtume
čia jaustis saugiai bei gerbtume ne tik vieni kitus, bet ir mokyklos aplinką.

#SvarbusKiekvienas

 SOCIALINIS PEDAGOGAS - MOKYKLOJE DĖL KIEKVIENO

 



nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų; 
kyla sunkumų moksluose, klasėje ir nori apie tai pasikalbėti; 
susidūrei su situacija, kurią sunku išspręsti; 
jei tiesiog nori pabūti kartu, pasikalbėti ar pasėdėti tyloje. 

kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;  
kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;  
kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;  
kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi. 

Mielas Moksleivi, kreipkis, jei:  

 
Mokyklos socialiniai pedagogai dirba ne tik su mokiniais, bet, žinoma, ir su jų tėvais. Juos
informuoja, pataria ir nukreipia tinkama linkme. Tik bendradarbiaujant galime pasiekti geresnių
rezultatų. 😊  
 
Gerbiami Tėveliai, kreipkitės:  

 
 
Mokykloje yra dvi Jums visuomet padėti pasiruošusios socialinės pedagogės:
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Laura

Konsultuoja 5-8 klasių
mokinius.

Socialinės pedagogės mielai Tavęs lauks pirmame aukšte esančiame soc. pedagogių kabinete (šalia
valgyklos ir visuomenės sveikatos specialistės kabineto). 

 
Daumantė

Konsultuoja 1-4 klasių
mokinius.

KADA GALIMA KREIPTIS?



ŽINIŲ GILINIMUI 

#SvarbusKiekvienas

„Augant Kainui: kaip apsaugoti berniukų jausmų pasaulį“ – garsių,
didžiulę darbo su berniukais patirtį turinčių JAV psichologų Dano
Kindlono ir Michaelo Thompsono knyga, kurioje analizuojami
berniukų jausmai ir elgesys. Tai knyga, kuri padės geriau suprasti
vaikystės patirčių ir visuomenėje egzistuojančių stereotipų įtaką
bręstančiai asmenybei. Reikšmingos įžvalgos padės suvokti tėvų ir
aplinkinių indėlį vyriškos mąstysenos ir jausmų pagrindui. 

Knygoje „Augant Kainui“ patyrę vaikų psichologai kritiškai žvelgia
į berniukams nuo pat mažens primetamą mačo įvaizdį ir jam
būdingų savybių – drąsos, susitvardymo, konkurencijos, užslėptų
jausmų ir galios demonstravimo – skatinimą. Didžiausias dėmesys
skiriamas apžvelgti emocinio raštingumo spragoms, kurios ilgainiui
pakenkia berniukų ir vyrų dvasiniam pasauliui. Identifikuodami
socialinius ir emocinius iššūkius, kuriuos berniukai patiria
mokykloje, autoriai parodo tėvams ir pedagogams, kaip padėti
augančioms asmenybėms lavinti emocinį raštingumą ir empatiją,
suteikiant gyvybiškai būtinus tarpusavio santykius ir palaikymą. 

 M. KINDLON, D., THOMPSON
 AUGANT KAINUI. KAIP APSAUGOTI BERIUKŲ JAUSMŲ PASAULĮ

MĖNESIO REKOMENDUOJAMA KNYGA TĖVAMS
 

,,AR ŽINOJAI ?!“

 
Ką gali psichologai?                                            
+ Išklausyti Tave bei paskatinti pasidalinti
mintimis, kurios Tave neramina.                 
+ Padėti suprasti iš kur galimai kyla Tavo
sunkumai su kuriais susiduri. Taip pat suprasti
kilusius jausmus ar santykius su aplinkiniais
žmonėmis.                          
+ Padėti tą pačia situaciją pamatyti kitaip.       
+ Padrąsinti ir/ar nuraminti.                                
+ Pasidalinti žiniomis.         
+ Padėti Tau save suprasti ir pažinti.                              
+ Pasiūlyti tinkamus metodus ar pratimus, kurie
padėtų išlieti susikaupusias emocijas, lavinti
dėmesį ar atmintį.                                        

 Ko negali psichologai?
X Pateikti stebuklingo recepto, kaip išspręsti visus
kilusius sunkumus.
X Išspręsti Tavo problemas už Tave. 
X ,,Užburti’’, kad būtum laimingas. 
X Priversti Tave ką nors daryti ar jausti.
X Tavęs pakeisti. 

Nuo šiol mūsų naujienlaikškius papildys nauja nedidelė rubrika ,,Ar žinojai?''. Kiekvieną mėnesį kviesime pagilinti
savo žinias ir sužinoti naujų faktų apie švietimo pagalbos specialistų darbo ypatybes. Paneigsime įvairius mitus apie
psichologus ir socialinius darbuotojus bei dalinsimės naudinga informacija. 

Šį mėnesį neigiame visuomenėje vyraujančius mitus apie psichologus! 
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