
 
Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedra 

 

STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS 

 

Dalyko kodas: KEFPM033 

Pavadinimas lietuvių kalba: SOCIALINĖ IR PREVENCIJOS PEDAGOGIKA 

Pavadinimas anglų kalba: SOCIAL AND PREVENTION EDUCATION 

Dalyko apimtis: 6 ECTS kreditų, 160 valandų, iš jų kontaktiniam darbui 72 val., savarankiškam darbui 88 

val. 

Studentų darbo formos ir apimtis: 

Kontaktinio darbo formos Valandos Savarankiško darbo formos Valandos 

Paskaitos 16 AB / 30 NB   

Seminarai 20 AB Pasirengimas seminarams 18 

Konsultacijos 3 NB Individualioji užduotis 10 

Egzaminas 3 AB Pasirengimas egzaminui 60 

 

Dalyko paskirtis:  

Studijų pakopa Studijų programa Dalyko tipas 

Antroji Profesijos edukologija Pasirenkamasis 

 

Studijų dalyko tikslas: suteikti žinių apie socialinės pedagoginės veiklos ir prevencijos esmę, 

organizavimo principus švietimo sistemoje, ugdyti praktinius darbo su vaikais ir socialinės pagalbos 

teikimo gebėjimus, įgalinančius pasirengti socialinei pedagoginei veiklai švietimo institucijose. 

Reikalingas pasirengimas dalyko studijoms. Sociologijos, psichologijos, pedagogikos, socialinės 

psichologijos žinios; gebėjimas dirbti Moodle aplinkoje. 

 

Dalyko studijų rezultatai:  

Studento žinios ir supratimas:  

1. Išmano edukacinių prevencinių strategijų ir metodų taikymo, socialinės pagalbos vaikui teikimo 

teorinius aspektus ir geba juos taikyti praktiškai, vadovaujantis socialinės ir prevencinės 

pedagoginės veiklos švietimo sistemoje organizavimo principais. 

Gebėjimai ir įgūdžiai: 

Specialieji: 

1. Žino socialinę pedagoginę ir prevencinę veiklą reglamentuojančią teisinę bazę ir geba taikyti jos 

principus. 

2. Geba pagrįsti socialinio pedagogo veiklos principus ir funkcijas, kompetencijos sritis, įsivertinti 

savo, kaip socialinio pedagogo, profesines ir asmenines savybes. 

3. Geba planuoti socialinę pedagoginę veiklą švietimo institucijoje ar kitoje edukacinėje aplinkoje, 

formuluoti jos strategijas ir parengti įgyvendinimo planus. 

4. Geba parinkti ir įvertinti edukacinius prevencinius metodus bei individualias ir grupines 

pedagogines intervencines metodikas turintiems elgesio problemų. 

Bendrieji: 

5. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su skirtingų socialinių grupių ir kultūrų mokiniais, jų tėvais, 

kitais asmenimis socialinėje ir pedagoginėje aplinkoje.  

6. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

7. Geba ugdytis empatiškumą ir percepcinį bendravimo lygį, reflektuoti savo profesinę veiklą 

numatant profesinio tobulėjimo perspektyvas. 

Vertybinės nuostatos: 

 Pagarba bendražmogiškoms, pilietinėms, demokratijos  vertybėms.  

Pagarba ir tolerancija ugdytinių socialiniam, kalbiniam, etiniam ir kt. tapatumui, jų individualumui    
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Atsakingumas, pakantumas, gailestingumas.  

Dalyko studijų rezultatų vertinimo kriterijai:  
1. Socialinės pedagoginės veiklos švietimo sistemoje organizavimo principų žinojimas, metodų ir 

priemonių taikymo supratimas ir vartojimas adekvačiose situacijose. 

2. Socialinės – pedagoginės veiklos koncepcijų žinojimas ir taikymas konkrečiose situacijose, 

konkrečių prevencinių metodikų žinojimas ir panaudojimas adekvačiose situacijose. 

3. Gebėjimas identifikuoti ir nagrinėti socialines – edukacines problemas, paaiškinti jų atsiradimo 

priežastis. 

4. Gebėjimas paaiškinti pagrindinius prevencijos principus, parinkti ir įvertinti pedagoginius 

prevencinius metodus konkrečiai situacijai. 

5. Gebėjimas analizuoti socialinio pedagogo veiklos principus ir funkcijas, kompetencijos sritis, 

profesines ir asmenines savybes. 

6. Gebėjimas dirbti grupėse ir individualiai. 

7. Gebėjimas taikyti tarpdalykinius požiūrius.  

8. Gebėjimas argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

9. Gebėjimas savarankiškai įgyti naujų žinių ir gebėjimų. 

Dalyko turinys 

1. Socialinė pedagogika kaip mokslas. Socialinės pedagoginės ir prevencinės veiklos koncepcijos ir  

aprėptys. Socialinė pagalba vaikui kaip problemos sprendimo procesas. 2 AB / 2 NB / 5 val. 

(kontaktinio darbo apimtis AB / kontaktinio darbo apimtis NB / savarankiško darbo apimtis). 

2. Socialinė politika ir vaiko gerovės koncepcija Lietuvoje ir pasaulyje. Pagrindiniai dokumentai ir 

veikla vaiko gerovės srityje. Valstybių politikos vaikų gerovės klausimais. 2 AB / 2 NB / 5 val. 

3. Socialinio pedagogo vaidmuo, funkcijos ir kompetencijos: socialinės, edukacinės ir teisinės. 

Pagrindiniai dokumentai, įteisinantys socialinio pedagogo instituciją. Socialinio pedagogo veiklos 

planavimas, jos realizavimas institucijoje. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo modelis ir 

komandos telkimas. Profesinė etika socialinio pedagogo darbe. 2 AB / 2 NB  / 5 val. 

4. Vaiko globos samprata, rūšys ir formos. Vaiko globos modelis socialinės apsaugos sistemoje ir 

vaiko teisių apsaugos sistemos struktūra. Vaikų globos institucijų sistema Lietuvoje, tipai ir 

rūšys. 2 AB / 2 NB  / 6 val. 

5. Specialiojo ugdymo sistema Lietuvoje. Specialiojo ugdymo principai ir uždaviniai. Individualios, 

modifikuotos, adaptuotos programos rengimo metodai. Specialiojo ugdymo skyrimas. 2 AB / 2 

NB  / 6 val. 

6. Socialinės – edukacinės problemos. Nepageidautiną asmenybės socializaciją lemiantys veiksniai. 

Problemiškas, deviantininis ir agresyvus elgesys, jo prasireiškimo formos. Biologinio ir socialinio 

vystymosi aukos. Mobingas mokykloje ir jo prevencija. 1 AB / 5 NB  / 6 val. 

7. Prevencinės pedagogikos strategijos, lygmenys ir metodai. Pedagoginė elgesio korekcija. 

Prevencinės (elgesio ugdymo) programos ugdymo institucijose. Socialinių įgūdžių ugdymo 

programos. Elgesio kontrolės sistema. Elgesio ugdymo programos kūrimo etapai. Individualaus ir 

grupinio darbo formos. 1 AB / 3 NB  / 6 val. 

8. Socialinės pedagoginės pagalbos būdai tikslinėms vaikų ir paauglių grupėms. Paauglystės krizės 

ypatumai. Mokyklos nelankantys, elgesio problemų turintys, gatvės vaikai, jų charakteristika. 

Vaikų po tėvų skyrybų, tėvų globos netekusių vaikų socializacijos ypatumai. Pykčio ir 

užsispyrimo valdymo strategijos. 1 AB / 3 NB  / 6 val. 

9. Socialinė – pedagoginė ir prevencinė veikla su bendruomene. Bendruomenės samprata ir 

funkcijos. Bendruomeninių renginių ir projektų organizavimo ypatumai. Vaikų ir jaunimo 

organizacijos. Dienos centrų  raida ir veiklos ypatumai. 1 AB / 3 NB  / 5 val. 

10. Institucijų socialinė partnerystė ir bendradarbiavimas. Ugdymo institucijų, bažnyčios, kultūros 

institucijų misija, paskirtis ir galimybės Mokyklos ir asmens socialinė aplinka, bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais kryptys ir modeliai. 1 AB / 3 NB  / 5 val. 

11. Pilietinio ugdymo sistema mokykloje. Pilietiškumo ugdymo turinys ir metodikos. Globalizacijos 

iššūkiai pilietiniam ugdymui. Pagrindinės demokratijos vertybės ir principai. Demokratinio 

ugdymo galimybės mokyklos bendruomenėje. 1 AB / 3 NB  / 5 val. 

Seminarai:  
1. Socialinio pedagogo darbas ugdymo institucijoje. Veiklos planavimas ir realizavimas. Tyrimai ir 

ataskaitos. Socialinio pedagogo asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Profesinis įvaizdis ir 

elgsena. Vaidmenų analizė. Pavyzdinis veiklos modelis. Socialinio pedagogo veiklos refleksija. 

3 / 3 val. 
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2. Nepilnamečių justicija šalies ir pasaulio kontekste. Nusikalstamumo kaip socialinio reiškinio 

pažinimas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos reformos koncepcija ir reformos kryptys. 2 / 3 

val. 

3. Narkomanijos prevencija. Žalingų įpročių prevencija. Prevencijos organizavimas, būdai ir 

priemonės. 3 / 3 val. 

4. Socialinė – pedagoginė pagalba šeimai, bendruomenei. Socialinė atskirtis ir prevencinės 

programos. Dienos centrų veiklos organizavimas, būdai ir priemonės. 2 / 3 val. 

5. Socialinio pedagogo veikla su šeimomis auginačiomis neįgalų vaiką. Specialiojo ugdymo 

institucijų veiklos organizavima, būdai ir priemonės. 2 / 3 val. 

6. Tarpinstitucinės veikos organizavimas ir koordinavimas. Moterų krizių centrų veiklos ypatumai. 

Socialinės pedagoginės pagalbos galimybės vaikui krizių centruose. 2 / 3 val. 

Individualioji užduotis: 

1. Atvejo analizės parengimas ir pristatymas. 3 / 10 val. 

Individualaus darbo tematika – atlikti pasirinktos ugdymo įstaigos (savo organizacijos) atvejo analizę, 

identifikuojant, susisteminant ir įvertinant socializacijos procese kylančias problemas, apibūdinti 

konkrečius delinkventinio elgesio tipus ir įvertinti jų pasekmes, numatyti edukacinės – socialinės 

pagalbos vaikams strategijas, parinkti ir apibūdinti edukacines intervencijas ir/ ar kitas priemones bei jas 

suplanuoti. 

Dalyko studijų metodai: Organizacinės formos: paskaitos, seminarai, egzaminas, konsultacijos – 

akivaizdinės ir nuotoliniu būdu (pagal dalyko aprašą); savarankiškas studentų darbas; individualios 

užduoties atlikimas ir pristatymas.  

Studentai, studijuojantys ištęstine forma, mokosi mišriuoju būdu, t.y. dalis paskaitų vyksta auditorijoje 

(AB), dalis – nuotoliniu būdu (NB). Seminarai vyksta auditorijoje arba vykstama į dienos, krizių centrus, 

kitas institucijas. Paskaitų medžiaga (NB), individualios užduoties rengimo rekomendacijos, seminarų 

temos talpinami virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. 

Metodai: medžiagos dėstymas ir aiškinimas paskaitų metu, naudojant skaidres, filmus, video klipus, 

probleminis dėstymas. Medžiaga taip pat studijuojama Moodle sistemoje.  

Seminarų metu studentų grupės (2-3) pristato teisės aktų ar su socialine pagalba / prevencine veikla 

susijusių dokumentų apžvalgą, konkrečias situacijas ir atvejus, prevencinės veiklos atvejus, probleminius 

klausimus. Dėstytojas organizuoja (moderuoja) jų aptarimą. Seminaro pabaigoje medžiaga 

apibendrinama, įtvirtinama refleksijos būdu. 

Pirmos paskaitos metu studentai supažindinami su individualios užduoties – atvejo analizės – parengimo 

tikslu ir formomis, instruktuojami apie jos atlikimo reikalavimus ir vertinimo kriterijus, pateikiamos 

dėstytojos parengtos rekomendacijos užduoties atlikimui. Individualią užduotį, konsultuodamiesi su 

dėstytojais, jie rengia visą semestrą, pateikia raštu ir, naudodami vizualizacijos priemones, pristato visai 

grupei  paskutinę paskaitą (nuolatinių studijų studentai) arba sesijos metu (ištęstinių studijų studentai). 

Studentai konsultuojami nuotoliniu būdu Moodle sistemoje. 

Studentų pasiekimų kaupiamojo vertinimo struktūra ir metodai: naudojama dešimties balų kriterinė 

kaupiamoji vertinimo sistema. Vertinami seminarų pristatymai, individualioji užduotis, egzamino testas. 

Kaupiamojo vertinimo struktūra 

Darbo formos Svorio 

koeficientas 

Atsiskaitymo terminai 

Pasirengimas seminarams ir dalyvavimas 30 Po kiekvieno seminaro 

Individuali užduotis 30 Paskutinio užsiėmimo metu 

Egzaminas (testas)  40 Egzaminų sesijos metu 

Iš viso: 100  

 

Seminarų metu vertinamas pristatymų išsamumas, dokumentų analizės kruopštumas, gilumas, gebėjimas 

identifikuoti ir pateikti problemas (problemines situacijas), jų adekvatumas temai, gebėjimas motyvuoti 

kitus studentus diskusijoms; taip pat gebėjimas argumentuoti, dalyvauti diskusijose. 

Individuali užduotis vertinama pagal iš anksto pateiktus kriterijus: problemos apibūdinimas, dokumentų 

citavimas, rodiklių parinkimas, prevencinių priemonių parinkimas ir apibūdinimas, jų veiksmingumo 

pagrindimas, darbo nuoseklumas, logiškumas, realistiškumas.  

Egzaminas laikomas raštu egzaminų sesijos metu; pateikiami trumpų atsakymų reikalaujantys klausimai 

ir praktinė probleminė užduotis. 
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Studijų programos siekinių sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais:  

Studijų programos 

siekiniai 
Numatomi studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai  

Studento pasiekimų 

vertinimo metodai 

3. Identifikuoti 

profesinio mokymo ir 

aukštojo mokslo 

studijose dėstomų 

dalykų turinio 

metodologines ir 

realizavimo metodikų 

problemas; projektuoti ir 

realizuoti šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir 

inovatoriškomis 

edukacinėmis 

technologijomis pagrįstą 

profesinio ir aukštojo 

mokslo ugdymo turinį; 

identifikuoti ir padėti 

spręsti įvairaus amžiaus 

tarpsnio ugdytinių 

pedagoginio – 

psichologinio turinio 

problemas bei taikyti 

šiuolaikines švietimo 

vadybos koncepcijas; 

integruotame kontekste 

nuolatos plėtoti 

edukologines, 

psichologines ir 

profesijos dalyko 

mokymo kompetencijas, 

sureikšminant vertybinio 

ugdymo būtinumą 

nacionalinėje švietimo 

sistemoje. 

1. Išmano edukacinių 

prevencinių strategijų ir 

metodų taikymo, socialinės 

pagalbos vaikui teikimo 

teorinius aspektus ir geba 

juos taikyti praktiškai, 

vadovaujantis socialinės ir 

prevencinės pedagoginės 

veiklos švietimo sistemoje 

organizavimo principais. 

Medžiagos dėstymas ir 

aiškinimas paskaitų metu, 

naudojant skaidres, filmus, 

video klipus, probleminis 

dėstymas.  Medžiaga taip pat 
studijuojama Moodle 
sistemoje 

Egzaminas metu pateikiami 

trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai 

2. Žino socialinę 

pedagoginę ir prevencinę 

veiklą reglamentuojančią 

teisinę bazę ir geba taikyti 

jos principus. 

Egzaminas metu 

pateikiama praktinė 

probleminė užduotis 

3. Geba planuoti socialinę 

pedagoginę veiklą švietimo 

institucijoje ar kitoje 

edukacinėje aplinkoje, 

formuluoti jos strategijas ir 

parengti įgyvendinimo 

planus. 

Medžiagos dėstymas ir 

aiškinimas 3 paskaitos metu. 

1 seminaro metu studentai 

pristato teisės aktų ir kitų su 

socialine pagalba / 

prevencine veikla susijusių 

dokumentų apžvalgą, 

konkrečias situacijas ir 

atvejus, prevencinės veiklos 

atvejus, probleminius 

klausimus. 

Egzaminas metu pateikiami 

trumpų atsakymų 

reikalaujantys klausimai. 

Vertinamas pristatymų 

išsamumas, dokumentų 

analizės kruopštumas, 

gilumas, gebėjimas 

identifikuoti ir pateikti 

problemas (problemines 

situacijas), jų adekvatumas 

temai. 

4. Geba parinkti ir įvertinti 

edukacinius prevencinius 

metodus bei individualias ir 

grupines pedagogines 

intervencines metodikas 

turintiems elgesio 

problemų. Seminarų metu (2, 3, 4, 5, 6) 

studentai pristato teisės aktų 

ir kitų su socialine pagalba / 

prevencine veikla susijusių 

dokumentų apžvalgą, 

konkrečias situacijas ir 

atvejus, prevencinės veiklos 

atvejus, probleminius 

klausimus. Dėstytojas 

organizuoja (moderuoja) jų 

aptarimą. 

Vertinamas pristatymų 

išsamumas, dokumentų 

analizės kruopštumas, 

gilumas, gebėjimas 

identifikuoti ir pateikti 

problemas (problemines 

situacijas), jų adekvatumas 

temai. 

4. Suvokti ir toleruoti 

skirtingus požiūrius į 

vertybes, konstruktyviai 

bendrauti ir 

bendradarbiauti 

sprendžiant įvairias 

ugdymo bei organizacijos 

kultūros problemas, daryti 

įtakas ir poveikius 

kryptingai pozityviai 

kaitai, skatinti kituose ir 

savyje antreprenerystės, 

pagrįsto lyderiavimo bei 

tarpkryptinio  mokslinio 

bendradarbiavimo raiškas. 

5. Geba bendrauti ir 

bendradarbiauti su skirtingų 

socialinių grupių ir kultūrų 

mokiniais, jų tėvais, kitais 

asmenimis socialinėje ir 

pedagoginėje aplinkoje. 

5. Argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu, pristatyti 

savo idėjas, dalyvauti 

debatuose, kritiškai 

vertinti savo sprendimus. 

6. Geba argumentuotai ir 

sklandžiai reikšti mintis 

žodžiu ir raštu. 

Seminarų metu studentai 

pristato teisės aktų ir kitų su 

socialine pagalba / 

prevencine veikla susijusių 

dokumentų apžvalgą, 

konkrečias situacijas ir 

Vertinamas pristatymų 

išsamumas, gebėjimas 

identifikuoti ir pateikti 

problemas (problemines 

situacijas); motyvuoti kitus 

studentus diskusijoms; 
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 atvejus, prevencinės veiklos 

atvejus, probleminius 

klausimus. Seminaro 

pabaigoje medžiaga 

apibendrinama, įtvirtinama 

refleksijos būdu. 

Individualią užduotį, rengia 

visą semestrą, pateikia raštu 

ir, naudodami vizualizacijos 

priemones, pristato visai 

grupei  paskutinę paskaitą. 

gebėjimas argumentuoti, 

dalyvauti diskusijose. 

6. Gebėti dirbti 

savarankiškai, atsakingai, 

nuolat siekti žinių ir 

mokytis visą gyvenimą. 

7. Geba ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį 

bendravimo lygį, reflektuoti 

savo profesinę veiklą 

numatant profesinio 

tobulėjimo perspektyvas 

Vertinamas pristatymų 

išsamumas, kruopštumas, 

adekvatumas temai. 

Individuali užduotis 

vertinama pagal iš anksto 

pateiktus kriterijus. 

8. Gebėti kritiškai 

reflektuoti ir vertinti savo 

asmeninę patirtį, elgtis 

adekvačiai 

bendražmogiškoms 

vertybinėms ir 

profesinėms nuostatoms, 

tobulinti savo asmenybės 

savybes nuolat 

refleksuojant savo  

profesinės veiklos 

rezultatus, ugdytis 

empatiškumą ir percepcinį 

bendravimo lygį. 

 

Pagrindiniai mokymosi šaltiniai:  
Cameron, C., Moss, P. (2011). Social Pedagogy and Working with Children. London: Jessica Kingsley. 

Kvieskienė, G. Socializacijos pedagogika: Įvadas į socialinę pedagogiką. V., Baltijos kopija. 2000. 

Leliūgienė, I. Socialinė pedagogika: Vadovėlis. Kaunas, Technologija. 2003. 

Leliūgienė, I. Žmogus ir socialinė aplinka: vadovėlis. Kaunas, Technologija.1998. 

Misiukevičienė O., Putauskienė A. Socialinio pedagogo darbo vadovas: praktinės metodinės 

rekomendacijos. Vilnius, Baltos lankos, 2009. 

Petrie, P. (2011). Communication Skills for Working with Children and Young People: Introducing 

Social Pedagogy. London: Jessica Kingsley 

Storø, J. (2013). Practical Social Pedagogy: Theories, Values and Tools for Working with Children and 

Young People. Bristol: Policy Press. 

Vosylienė E. Socioedukacinis darbas su vaiku.: mokomoji knyga. Vilnius, Baltos lankos, 2009. – 108 p. 

Papildomi mokymosi šaltiniai:  
Juodaitytė, A. Socializacija ir ugdymas vaikystėje: Vadovėlis pedagogikos specialybės studentams. 

Vilnius, Petro Ofsetas, 2000.  

Kvieskienė, G. Pedagoginės prevencijos metmenys. Socialinis ugdymas: straipsnių rinkinys, 1. Vilnius, 

Vilniaus m. savivaldybė, 1999. 

Rajackas, V. Pedagogikos pagrindai. Vilnius, Parma, 2004.  

Vaitkevičius J. Socialinės pedagogikos pagrindai. Kaunas. 1995. 

 

Anotacija anglų kalba: The optional subject „Social and Prevention Education“ is designed for the 

Master Degree students in the study programme “Professional Educology”. The aim of the course is to 

provide students with knowledge on the core of social assistance and prevention, principles of its 

organisation in the education system; to develop practical skills of social care and assistance, enabling 

students to prepare themselves for social pedagogical activities in educational institutions. The course is 

delivered by lectures, seminars. Students’ independent work contains an individual task and preparation 

for seminars – presentation on particular topic. The course ends with exam.  

Dalyko studijas koordinuojantis dėstytojas: prof. dr. Sigitas Daukilas 

Dalyko dėstytojai: doc. dr. Rita Mičiulienė, lekt. Albinas Pugevičius. 

Aprašą parengė: doc. dr. Rita Mičiulienė, lekt. Albinas Pugevičius 

Recenzentai: 

Katedros recenzentas: dr. Vilma Makauskienė 

Kitos institucijos recenzentas: Dr. Elena Trepulė, VDU Edukologijos katedra 

Aprobuota katedros posėdyje: 2013 m. spalio 7 d. (protokolo Nr. 12) 

Aprobuota programos komiteto posėdyje: 2013 m. lapkričio 6 d. (protokolo Nr. 9) 

Dalyko aprašas atestuotas iki 2014-08-31 d.  


