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PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Veiviržėnų J. Šaulio
gimnazijos
direktorės 2021 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-

VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJA

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS METODININKĖS 2021-2022 M.M VEIKLOS
PROGRAMA

Tikslas- rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę- pedagoginę pagalbą mokiniams ir
užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo (-si)
procesui pozityviai socializacijai gimnazijoje.
Uždaviniai:
1. Bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais specialistais, spręsti vaikų socialines- pedagogines
problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų;
2. Ugdyti mokinių gebėjimą atsispirti žalingiems veiksniams- žalingų įpročių prevencija;
3. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, vesti individualias konsultacijas ir užsiėmimus;
4. Analizuoti konfliktines situacijas gimnazijoje, priežastis bei sąlygas, padėti vaikams keisti gyvenimo
būdą, elgesį, spręsti kitas problemas;
5. Skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, vykdyti mokinių tėvų švietimą , gerinant
ugdymo kokybę.
6. Lavinti savo, kaip specialistės darbo įgūdžius, domėtis socialinėmis inovacijomis, lankyti seminarus.
Veiklos turinys:
•
•
•

Dirba su vaiku, tėvais/globėjais, mokytojais ir kitais gimnazijoje dirbančiais specialistais;
Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusiais su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais
(patiriančiais smurtą, patyčias, pamokų nelankymo, alkoholio, tabako vartojimo prevencija);
Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija
sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų
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•
•
•

Bendradarbiauja su mokyklos administracija dėl mokinių pavėžėjimo, nemokamo mokinių
maitinimo;
Kartu su mokyklos bendruomene, socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjįinformacinį darbą;
Kartu su klasių vadovais, kitais mokytojais ugdo vaikų socialinius įgūdžius.
Socialinės pedagoginės pagalbos formos, metodai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė:
Pokalbiai su mokytojais, klasių vadovais, gimnazijos administracija, kitais gimnazijos bendruomenės
nariais.
2. Individualus darbas su mokiniais:
Individualus mokinių konsultavimas (patyčios, vaiko teisių ir pareigų klausimai, elgesio koregavimas
ir kt.);
Dalyvavimas klasės valandėlėse, skirtose žalingų įpročių, patyčių prevencijai, socialinių įgūdžių
lavinimui;
Mokinių stebėjimas
3.Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais:
Konsultavimas (patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba, siekiant išsiaiškinti tai, kas
vyksta mokinių gyvenime, su kokiomis problemomis jis susiduria gimnazijoje ir už jos ribų);
Bendros projektinės veiklos, renginių organizavimas ir vykdymas.
4.Užimtumo organizavimas
Dalyvavimas konkursuose, renginiuose gimnazijoje ir už jos ribų;
5.Tiriamoji veikla:
Mokinių anketavimas įvairiais klausimais.
6.Darbas komisijose, grupėse, komandose:
VGK;
Socialinių įgūdžių ugdymas;
Klaipėdos rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis;
Klasės auklėtojų metodinis būrelis.
Seniūnijų VGK.
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Veiklos planas
1.Organizacinė veikla bei dokumentacija

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas
asmuo

Laukiami
rezultatai/metod
ai
Analitinis
(duomenų
rinkimas ir
analizė).

1.1

Socialinės-pedagoginės
informacijos rinkimas, tikslinimas
ir duomenų analizavimas apie
mokinį ir jo šeimą.

Rugsėjo
mėn.gegužės
mėn.

Socialinė
pedagogė

1.2.

Pildyti kiekvienam mokiniui su
kurio dirbama bylas. Rizikos
grupės mokinių sąrašų sudarymas,
bylų pildymas

Rugsėjo
mėn.birželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Sociologinis
(duomenų apie
mokinius
rinkimas,
susisteminimas)

1.3

ES programa „Pienas, vaisiai“
organizavimas.

Rugsėjo
mėn.birželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Ataskaitų
rengimas.

1.4

Mokinių nemokamo maitinimo
organizavimas.

Rugsėjo
mėn.birželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Nemokamo
maitinimo
talonų gamyba,
išdalinimas.
Ataskaitų
rengimas.
klasių vadovai

1.5

Visų atliktų tyrimų pristatymas
gimnazijos bendruomenei.

Rugsėjo
mėn.gegužės
mėn.

Socialinė
pedagogė

Sociologinis
(duomenų apie
mokinius
rinkimas,
susisteminimas)

1.6

Šviečiamosios ir mokomosios
informacijos rengimas.

Rugsėjo
mėn.gegužės
mėn.

Socialinė
pedagogė

Stendų,
lankstinukų
aktualiomis
temomis
gaminimas ir
platinimas.
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2.Individualus darbas su mokiniais

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Teikti socialinę pagalbą
mokiniams, konsultuoti juos
rūpimais klausimais.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Pokalbiai,
konsultacijos,
stebėjimas.

Socialinė- ugdomoji konsultacija su
pedagogais.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Pokalbiai,
konsultacijos,
stebėjimas.

Individualus darbas su mokymosi
motyvacijos, lankomumo, elgesio
sunkumų, gimnazijos
nelankančiais, naujai į gimnaziją
atvykusiais, žalingų įpročių
turinčiais ir rizikos grupės
mokiniais.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Socialinė-pedagoginė pagalba
specialiųjų ugdymosi poreikių
mokiniams.

Rugsėjo
mėn.gegužės
mėn.

Socialinė
pedagogė

Priežasčių
nustatymas,
prevencinė
veikla.
Konsultavimas
, pokalbiai,
betarpiškas
bendravimas.
Individualus ir
grupinis
darbas.
Stebėjimas.

Padėti adaptuotis gimnazijoje
naujai atvykusiems mokiniams:
susipažinimas su mokiniu,
problemų, kylančių klausimų
aiškinimas, pagalbos teikimas.

Rugsėjo
mėn.lapkričio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Pokalbiai,
stebėjimas,
interviu
metodas.
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3.Darbas su mokinių tėvais

3.1.

3.2

3.3

Glaudžių santykių su tėvais
palaikymas

Visus
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Tėvų konsultavimas dėl vaiko
pamokų praleidinėjimo, mokymosi
motyvacijos, elgesio ir kt.
problemų.
Pagalba šeimoms, kurioms
reikalinga socialinė parama
(nemokamas mokinių maitinimas,
krizių atvejai).

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Konsultavimas,
informavimas,
emocinis
palaikymas.

Dalyvavimas mokinių tėvų
susirinkimuose.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Individualūs
pokalbiai,
rekomendacijos

3.4

Formalūs ir
neformalūs
pokalbiai:
el.laiškų
siuntimas,
pokalbiai
telefonu,
lankymasis
šeimose.
Individualūs
pokalbiai,
rekomendacijos.

4.Bendradarbiavimas su gimnazijos vadovais, mokytojais, klasių vadovais, pagalbos vaikui
specialistais.

4.1

4.2

Gimnazijos vadovų informavimas
apie mokinių skriaudimo,
apleistumo, fizinio ir psichologinio
smurto atvejus.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Pranešimai

Lankytis pamokose, klasių
valandėlėse. Reikalui esant
užklasinėje veikloje

Pagal
poreikį.

Socialinė
pedagogė

Rekomendacijos,
konsultavimas,
pasitarimai.
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4.3

Siūlymų, kaip gerinti socialinįpedagoginį klimatą klasėje,
gimnazijoje, teikimas.

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

Rekomendacijos,
konsultavimas,
pasitarimai.

4.4

Dalyvavimas klasių vadovų,
pedagogų tarybos posėdžiuose.

Pagal
poreikį

Socialinė
pedagogė

Pasitarimai,
posėdžiai.
Konsultacijos
su
specialistais.

5. Bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis.

5.1

Konsultacijos ir bendradarbiavimas
su Klaipėdos raj .socialinės
paramos skyriaus specialistais,
Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo,
Vėžaičių, Agluonėnų seniūnijomis,
socialiniais darbuotojais, Klaipėdos
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato
Klaipėdos rajono policijos
komisariato viešosios tvarkos
Skyriaus prevencinio poskyrio
specialistais, VTAT.

Visus
metus

Socialinė
pedagogė

Konsultacijos,
pasitarimai,
ataskaitų
teikimas.

6.Prevencinė veikla

6.1

Akcija 1-4kl. „Būk saugus
kelyje“. Akcijos
organizavimas.
1-4 klasių mokiniams

Rugsėjo
mėn.

Soc. pedagogė,
Klaipėdos rajono
policijos
komisariato
bendruomenės
pareigūnės
D.Pipirienė, A,
Zbarauskienė

Ugdomi vaikai kaip
būti atidiems einant
per gatvę, kelyje ir
t.t.
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6.2

Klasės valandėlė 5 kl.
mokiniams
„Kaip man sekasi?“

Spalio
mėn.

Socialinė
pedagogė

6.3

Socialinių įgūdžių
užsiėmimai

Per
mokslo
metus

Socialinė
pedagogė

6.4

Rūkymo prevencija „Rinkis
ne dūmą, o sveiką
gyvensenos būdą“.

Lapkričio
mėn.

Klaipėdos rajono
policijos
komisariato
bendruomenės
pareigūnė
D.Pipirienė, kūno
kultūros
mokytojai,
pagalbos
mokiniui
specialistai,
mokinių
prezidentūra.
Socialinė
pedagogė,
psichologė
Istorijos,
technologijų
mokytojai,
gimnazijos
prezidentūra.

Informacijos
pateikimas, kokios
nuobaudos skiriamos
padarius
nusižengimą,
aktyvios pertraukos,
sveikos gyvensenos
pamokėlės.

(5-12 kl. mokiniams)

Klasės valandėlė 5
kl. mokiniams.
Išsiaiškinama, kaip
sekasi mokiniams
gimnazijoje, su
kokiais sunkumais
susiduria.
Mokinių gebėjimas
suprasti savo būseną,
savijautą. Išmokti
socialiai priimtino
elgesio.

6.5

Tarptautinė tolerancijos
diena.

Lapkričio
mėn.

Smurto, patyčių ir
žalingų įpročių
prevencija.
Atkreipiamas
dėmesys į
tolerancijos reikšmę
mūsų tarpe.

6.6

Pranešimas „Nepilnamečių
vaikų teisinė atsakomybė“ 6,7,8 I-IIIg klasių mokiniams.

Mokslo
metų
eigoje

Soc. pedagogė,
Gargždų policijos
prevencinio
poskyrio
specialistė
D.Pipirienė

Gebės įvertinti
poelgius, veiksmus ir
priimti teisingus
teisinių, socialinių ir
dorovinių problemų
sprendimo būdus.

6.7

Apklausa „Kokią profesiją
pasirinkti?“ (8-IIg kl.).

Sausio
mėn.

Socialinė
pedagogė
psichologė

Anketos. Analizė.
Remiantis rezultatais
teikiamos
rekomendacijos.
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6.8

Verslumo savaitė.
Individualios konsultacijos,
užsiėmimai su klasių
vadovais.
Išvyka į LITEXPO parodų
rūmus: Mokymasis. Studijos.
Karjera.

Vasario
mė.

Socialinė
pedagogė
psichologė

6.9

Akcija „Veiksmo mėnuo Be
patyčių
2022“ skirta priešmokyklinei
grupei, 1- 8 kl., I-IIIab g
klasių mokiniams

Kovo
mėn.

Socialinė
pedagogė
Psichologė,
gimnazijos
bendruomenė.

7.0

Akcija „DAROM 2021“

7.1

Akcija „Gegužė- mėnuo be
smurto. Paspausk draugui
ranką“.

Balandžio
mėn.
Gegužės
mėn.

Gimnazijos
bendruomenė
Socialinė
pedagogė
psichologė

7.2

„Ar žodžiai žeidžia?
Emocinio, psichologinio
smurto artimiausioje
aplinkoje atspalviai“.
Pranešimas skirtas akcijos
„Gegužės mėnuo be smurto
prieš vaikus“ paminėjimui.
Pristatymas klasės valandėlių
metu.

Gegužės
mėn.

II g mkinės
A.Norvaišaitė, G.
Saulevyčiūtė, M.
Šaulytė, Socialinė
pedagogė,
psichologė

Suteikti galimybę
mokiniams
susipažinti su įvairių
užsienio universitetų
atstovais, Lietuvos
universitetų,
kolegijų, profesinių
mokyklų siūlomomis
studijų
programomis.
Organizuoti
visapusišką veiklą,
skirtą visai
mokyklos
bendruomenei,
mažinant patyčių
lygį mokykloje bei
už jos ribų.
Aplinkosaugos
akcija.
Atkreiptas dėmesys
mokinių į
smurtavimo
problemą.
Skatinimas mokinių
užimtumas,
bendradarbiavimas.
Atliktos trumpos
apklausos
pristatymas, bei
supažindinimas su
emocinio smurto
samprata, rūšimis,
pagalbos
galimybėmis ir t.t.

7.Savišvieta ir kvalifikacijos kėlimas

7.5

Dalyvavimas socialiniams
pedagogams skirtuose seminaruose,
konferencijose, metodiniuose
užsiėmimuose.

Rugsėjobirželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Savišvieta ir
kvalifikacijos
kėlimas.
Renkama bei
kaupiama
socialinio
pedagogo
veiklai
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reikalinga
metodinė
medžiaga.

7.6

Konsultavimasis su kolegomis.

Rugsėjobirželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

7.7

Naujausių straipsnių , įstatymų,
socialinio ugdymo bei
konsultavimo klausimais,
literatūros analizavimas

Rugsėjobirželio
mėn.

Socialinė
pedagogė

Savišvieta ir
kvalifikacijos
kėlimas.
Renkama bei
kaupiama
socialinio
pedagogo
veiklai
reikalinga
metodinė
medžiaga.
Savišvieta ir
kvalifikacijos
kėlimas.
Renkama bei
kaupiama
socialinio
pedagogo
veiklai
reikalinga
metodinė
medžiaga.

PASTABA: Socialinė pedagogė turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie pakeitimus iš
anksto informuoja gimnazijos administraciją.
Laima Rėbždienė,mob.861844097, el.p. laima.rebzdiene@gmail.com

