SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLA
Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios
integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.
Uždaviniai:
1.
Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai
jas spręsti kartu su mokiniu..
2.
Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
3.
Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
4.
Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus.
5.
Ugdyti mokinių pozityvius elgsenos, sveiko gyvenimo būdo gebėjimus ir įpročius.
Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
•
individualus darbas su mokiniais, jų tėvais, įstaigų pedagogais;
•
darbas su grupės vadovu ir kitais pedagogais;
•
tarpinstitucinės veiklos organizavimas.
Individualus darbas su mokiniais:
•
nagrinėti mokinio interesų, charakterio, pažinimo procesų ypatumų, šeimyninių
sąlygų, bendravimo, sveikatos būklę;
•
sudaryti sąlygas mokinio socializacijos procesui, tiesiogiai bendrauti su vaikais;
•
padėti įveikti vaikui mokymosi sunkumus.
Darbas su klasės auklėtoju ir kitais pedagogais:
•
organizuoti ir skatinti pedagogus dalyvauti kūrybinėje veikloje, diegti komandinės
veiklos principus sprendžiant įvairias ugdymo ir mokinių socializacijos problemas;
•
tobulinti vaikų ir pedagogų bendravimo įgūdžius per įvairius renginius, užsiėmimus;
Auklėjamosios aplinkos ir ugdymo įstaigos buities organizavimas:
•
drauge su ugdymo įstaigos bendruomene (vaikais, tėvais, globėjais, pedagogais) kurti
bendravimo klasėje, mokykloje ir už jų ribų taisykles;
•
skatinti vaikų dalyvavimą savivaldos veikloje.
Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas:
•
telkti specialistų, gebančių padėti spręsti iškilusias problemas pagalbą ir koordinuoti
jos veiklą.
Socialinio pedagogo veiklos turinys:
•
dirba su mokiniu, tėvais ar teisėtais jo atstovais, pedagogais ir kitais įstaigoje
dirbančiais specialistais;
•
vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniui kylančiais
sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais,
priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį smurtą, vykdo
mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, elgesio bei kitų problemų sprendimą;
•
padeda tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo
socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos
sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę
pedagoginę pagalbą;
•
bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, įstaigos administracija
sprendžiant vaikų socialines ir pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų. Padeda
jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
•
kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais
iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
•
atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
•
kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais ugdo vaikų socialinius įgūdžius.

