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Straipsnyje remiantis Lietuvos miestų ir rajonų bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių socialinių pedagogų ir
socialinių darbuotojų apklausos rezultatais atskleidžiama socialinių pedagogų veiklos turinys ir ypatumai.
Aptariamas mokyklos socialinių pedagogų socialinis-demografinis-profesinis portretas, jų darbo krūvis ir sąly
gos, santykiai su mokyklos administracija ir mokytojais. Analizuojamos pagrindinės moksleivių problemos,
kurias tenka spręsti socialiniams pedagogams, taip pat individualaus, grupės darbo su moksleiviais, jų tėvais,
mokyklos administracija bei mokytojais užduotys, atskleidžiant užduočių svarbos ir atlikimo dažnio aspektus.
Išryškinamos užduotys, per kurias socialiniai pedagogai vykdo jiems pavestas funkcijas. Aptariami socialinių
pedagogų pasiūlymai siekiant gerinti veiklą ir socialinių pedagogų rengimo programoms.

Straipsnio tema yra aktuali, kadangi socialinis pe
dagogas -nauja pareigybė Lietuvos bendrojo lavi
nimo mokyklose, pamažu jsitvirtina šalia kitų mo
kyklose dirbančių specialisttį. Profesinio identi
teto paieškos tebetrunka, tačiau šių specialistų rei
kalingumą pamažu suvokia mokyklų bendruome
nės bei Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).
2001 metų pavasari, ŠMM duomenimis, Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklose dirbo 169 sociali
niai pedagogai, o nuo tų pačių metų rudens ben
drojo lavinimo mokyklose pradėjo dirbti dar 127
šie specialistai.
Šios naujos profesijos raidai didelę jtaką tu
rėjo ir tebeturi Lietuvos universitetinės bei
aukštosios mokyklos, pradėjusios rengti šiuos
specialistus, užsienio šalių patirtis bei šių spe
cialistų rengimo modelių jvairovė, mokyklose
susikaupusios socialinės problemos, kurių ig
noruoti visuomenė ilgiau nebegali, ir daugybė
kitų veiksnių. Vienas iš svarbesnių veiksnių yra

praktinė veikla. Kadangi šie specialistai jau
pradėjo dirbti mokyklose ir įgijo tam tikrą pa
tirti, gali šia patirtimi pasidalyti, o iš jos pasimo
kyti būsimieji socialiniai pedagogai, išsakyti sa
vo nuomonę apie tai, kas yra svarbu jų darbe ir
kaip būtų galima pagerinti jų veiklą.
Socialinių pedagogų praktinę veiklą Lietu
voj e nagrinėjo ir tyrė keletas mokslininkų.
1989-1992 metais Kauno Palemono ir Kėdai
nių Akademijos vidurinėse mokyklose (I. Leliū
gienė, 1997) buvo atliekamas socialinis-peda
goginis eksperimentas, kurio metu dirbama su
mokyklos mikrorajono bendruomene siekiant,
kad ji taptų reikšmingu moksleivių ugdymo
veiksniu. Eksperimento eigoje padidėjo moks
leivių aktyvumas, dalyvumas, sušvelnėjo mokyk
lų psichologinis klimatas, pagerėjo mokyklos ir
šeimos ryšiai.
A Dumčienė ir R. Malinauskas (1997), pri
taikę semantinio diferencialo metodiką ir pa29

naudoję faktorinę analizę, nustatė socialinio pe

cija, klasių auklėtojai, vaikl/ teisių apsaugos tar

dagogo veikl ai reikšmingiausius asmeninius
bruožus - gebėjimas palaikyti emocinius ryšius,

nyba. Kiti specialistai ir institucijos, socialinių
pedagogų nuomone, nepadeda todėl, kad ne

altruizmas, pasitikėjimas, emocinis patrauklu

išmano socialinio darbo ir socialinės pedago

mas,

gikos praktikos ir jų reikšmės vaiko socializa

„cgo jėga"

(stiprumas, valingumas, ener-·

gingumas), atidumas.

cijai.

R Kučinskienės (1999) atliktas mokytojų ir

R D obranskienės (2000) atliktas klasės

mokyklos administracijos nuomonių tyrimas
parodė, kad reikšmingiausiomis socialinių pe

auklėtojų nuomonių tyrimas parodė pagrindi
nius klasės auklėtojų ir socialinių pedagogų są

dagogų asmens savybėmis (bruožais) yra lai

lyčio taškus: l) bendras tiksl as: sėkminga

komi tolerancija, mokėjimas bendrauti, meilė

moksleivių socializacija, 2) panašios funkcijos,

vaikams ir noras jiems padėti, jautrumas, em

darbo formos ir principai, 3) bendradarbiavi

patija, nuoširdumas, kantrumas, humanišku

mas sprendžiant sudėtingas problemas. Taip

mas, kitos. Taip pat nustatyta, kad daugumai
mokytojų ir administracijos atstovų dar nėra

pat išryškino jų veiklos skirtumus. Socialiniai
pedagogai, kitaip nei klasių auklėtojai, siste

aiški socialinio pedagogo veikla ir funkcijos
mokykloje.
R Braslauskienė (1999) analizavo sociali
nio pedagogo vaidmenį ir veiklos ypatumus vai
kų globos institucijose. Ji T Liri testu tyrė glo
bos namuose dirbančius pedagogus. Testo re

mingai ir kryptingai tiria problemų priežastis,
kompleksiškai sprendžia problemas ir orga ni

zultatai parodė, kad šie pedagogai yra katego
riški, valdingi, netolerantiški, naudodamiesi sa

blemas. Socialiniams pedagogams yra sunku

vo autoriteto galia reikalauja iš vaikų paklus
numo, ignoruoja emocinius ir socialinius vai
kų poreikius. Socialinis pedagogas globos įstai
goje turėtų, pirma, dalyvauti atrenkant tinka
mus dirbti globos įstaigoje pedagogus, antra,
turi rūpintis ugdytinių emocinių, socialinių po
reikių tenkinimu, o ugdymo procesą organi
zuoti taip, kad būtų skatinama vaikų emocinė,
kognityvioji raida ir plečiama socialinė jų patir
tis.
R Čepuko (1999) socialinių pedagogų veik
los ypatumų tyrimas atskleidė, kad socialinių
pedagogų ugdytiniai yra vaikai iš nedarnių, gir
taujančių, skurdžiai gyvenančių šeimų, taip pat
sunkiai auklėjami, blogai besimokantys, toksi
nes medžiagas vartojantys vaikai. Spręsti vai
kų socialines problemas socialiniams pedago
gams labiausiai padeda mokyklos administra30

zuoja prevencinį darbą, savo veikla stengiasi
daryti įtaką bendram socialiniam psichologi
niam mokyklos klimatui. Socialinių pedagogų
apklausa atskleidė pagrindines jų darbo pro
rasti vietą mokyklos gyvenime, išskirti veiklos
prioritetus, kompleksiškai spręsti vaikų proble
mas, bendradarbiauti su šeimomis. Socialiniai
pedagogai skundžiasi perkrauta darbo diena,
jiems trūksta laiko tirti ir spręsti vaikų probl e
mas, mažas atlyginimas, socialinio darbo žinių
ir įgūdžių stoka.
Kalbant apie užsienio mokslininkų mokyk
los socialinių pedagogų veiklos tyrimus būtina
pažymėti, kad Vakarų Europos šalyse socialinio
pedagogo pareigybės mokyklose nėra. Pavyz
džiui, Jungtinėje Karalystėje socialinio pedago
go profesijos nėra, tačiau yra socialiniai darbuo
tojai ir jaunimo darbuotojai. Socialiniai darbuo
tojai dirba socialinės globos bei rūpybos tarny
bose ir institucijose, o jaunimo darbuotojai- ben
druomenių centruose, klubuose, jaunimo orga
nizacijose, jaunimo tarnybose, projektuose ir pro
gramose ir yra neforn1alūs ugdytojai. Neforma-

lus ugdymas šioje šalyje nuo formalaus skiriasi
keliais požymiais, pirma, jis vyksta neformalio
je aplinkoje, antra, ugdymo procesų - tikslus ir
budus bendru sutarimu numato ugdytojas drau
ge su ugdytiniu. Nė vienas iš šių specialistų ne
dirba mokyklose.
Danijoje socialiniai darbuotojai ir socialiniai
pedagogai yra dvi skirtingos profesijos, ir nors
dirba su vaikais, tačiau nepriklauso mokyklos
sistemai. Socialiniai darbuotojai dirba sociali
nėse tarnybose ir globoja tam tikrame rajone
gyvenančias šeimas, vaikus, vienišus žmones,
taip pat to rajono mokyklas, jas lanko ir spren
džia kilusias problemas, tačiau nėra mokyklos
kolektyvo nariai ir nepavaldus mokyklų direk
toriams. Socialiniai pedagogai dirba vaikų ir jau
nimo klubuose, kurie atlieka laisvalaikio užim
tumo ir papildomo ugdymo funkcijas. Vaikų ir
jaunimo klubų yra beveik tiek pat kiek mokyk
lų, t. y. kiekviename mikrorajone, jie organizuo
ja labai įvairių papamokinę veiklų ir juose dirba
ne vienas, o keletas socialinių pedagogų.
Lietuvos mokyklų socialinių pedagogų veik
los turinys, funkcijos ir pareigos labiausiai pa
našios į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV ) mo
kyklų socialinių darbuotojų. Beje, JAV taip pat
nėra socialinio pedagogo profesijos, tačiau mo
kyklose dirba socialiniai darbuotojai. Mokyk
los socialiniai darbuotojai turi senas tradicijas,
šią socialinio darbuotojo specializaciją galima
įgyti magistro studijų metu (J. Buzaitytė-Kaša
lynienė, 2002). JAV yra atliekami mokyklų so
cialinių darbuotojų veiklos tyrimai, pavyzdžiui,
C. Nelson (1990) atliko 862 mokyklų sociali
nių darbuotojų iš visų JAV regionų apklausą. Ty
rimo metu mokyklų socialinių darbuotojų už
duotys (102 užduotys iš šešių veiklos dimensijų
ar sričių) buvo vertinamos užduoties svarbumo,
jos atlikimo dažnumo ir privalomumo (privalo
mumas vertinamas pagal tai, ar užduotis numa
tyta įstatymuose ir ar jos pageidauja mokyklos

administracija) aspektais. Taip pat vertinta mo
kyklos socialinių darbuotojų žinių, mokėjimų ir
gebėjimų (89 vienetai iš 13 sričių) svarba atlie
kant pavestas funkcijas. Remiantis tyrimo rezul
tatais buvo sudaromi mokyklų socialinių dar
buotoj11 atestacijos (scrtifikavimo) reikalavimai.
Lietuvoje kol kas plačiau netyrinėtas sociali
nių pedagogų, jau kelerius metus dirbančių ben
drojo lavinimo mokyklose, veiklos turinys, pa
vyzdžiui, kokias užduotis kasdien atlieka, kiek
laiko skiria įvairioms užduotims atlikti, kokias
moksleivi11 problemas tenka spręsti.
Toks tyrimas yra reikšmingas tolesnei profesi
jos raidai, jo rezultatai gali būti panaudoti rengiant
pasiūlymus naujiems Socialiniq pedagogų kvalifi
kaciniams reikalavimams ir Socialinio pedagogo
pavyzdinėms pareiginėms instrukcijoms. Todėl ty
rimo objektu pasirinkta bendrojo lavinimo mo
kyklų socialinių pedagogų veikla.
1yrimo tikslas atskleisti bendrojo lavini
mo mokyklose dirbančių socialinių pedagogų
veiklos turinį: užduotis, funkcijas, problemas.
-

Tyrimo uždaviniai:

l) aptarti bendrojo lavinimo mokyklose dirban
čių socialini11 pedagogų socialinį-demogra
finį-profesinį portret<1, jų darbo sąlygas ir
krūvį;
2) nustatyti moksleivių problemas, kurias sociali
niams pedagogams dažniausiai tenka spręsti;
3) išsiaiškinti užduotis, kurias socialiniai peda
gogai laiko svarbiausiomis dirbdami su moks
leiviais, moksleivit! grupėmis, tėvais, mokyk
los administracija ir mokytojais;
4) išsiaiškinti socialinių pedagogų dažniausiai
atliekamas užduotis pagal funkcijas;
5) išsiaiškinti socialinių pedagogų santykius su
mokyklų administracijos atstovais ir jų nesu
tarimus;
6) išanalizuoti socialinių pedagogų pasiiilymus
socialinių pedagogų rengimo programoms bei
jų veiklai mokykloje gerinti.
31

Tyrimo metu išskirtos dvejopos socialinių pe

Anketos klausimai suskirstyti į keletą blo

dagogų užduotys: susijusios su veiklos tikslais ir

kų. Pirmą bloką sttdarė klausimai apie respon

užduotys, susijusios su pavestomis funkcijomis

dentų demografinius duomenis ir profesinę

arba pareigomis: straipsnyje jos aptariamos at

kompetenciją, darbo sąlygas, darbo apimtį ar
krūvį ir bendradarbiavimą su kitais mokyklos

skirai.
'fyrimo metodai

-

socialinių pedagogų ap

klausos rezultatų kiekybinė ir kokybinė anali
zė bei apibendrinimas.
Apklausa atlikta tiesioginiu interviu 2001 me

specialistais.
Antrame - išvardytos moksleivių problemos,
kurias tenka spręsti socialiniams pedagogams.
Anketoje pateiktos 29 problemos, respondentai

tų gegužę. Apklausoje dalyvavo 136 socialiniai

turėjo įvertinti kiekvienos dažnį atskirai, po to

pedagogai ir socialiniai darbuotojai, dirbę Lie

išvardyti penkias dažniausiai jų darbe pasitai

tuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Toliau

kančias problemas.

straipsnyje tiriamiesiems įvardyti vartojamas so

Trečiame bloke suformuluotos užduotys, ku

cialinio pedagogo terminas, kadangi ŠMM do
kumentuose ši pareigybė turi socialinio pedago

rias galėtų sau kelti socialiniai pedagogai. Šios
užduotys suskirstytos į keturias grupes: indivi

go pavadinimą, tačiau reikėtų pabrėžti, jog jis

dualus darbas su ldientu, darbas su klientų gru

nėra visiškai tikslus tirtos grupės atžvilgiu. Tyri
me dalyvavo mokyklose dirbantys specialistai,

pėmis, darbas su tėvais ir jų grupėmis, darbas
su mokyklos administracija ir mokytojais l kla
sės auklėtojais. Kiekvieną užduotį reikėjo įver

jų pareigybės buvo įvardytos - socialinio peda
gogo arba socialinio darbuotojo. Tokia pareigy
bės vardų įvairovė susiklostė socialinio pedago
go profesijai formuojantis. Taip pat pažymėtina,
kad socialiniais pedagogais gali dirbti specialis

tinti penkiais balais pagal pasiekimo svarbu
mą. Po to nurodyti tris užduotis, kurių sociali
niai pedagogai dažniausiai siekia savo prakti
ne veikla.

tai, turintys socialinio pedagogo profesinę kva
lifikaciją arba socialinio darbuotojo ir pedago

Ketvirtas klausimų blokas - pateiktos 34 so
cialinių pedagogų veiklos užduotys ar funkci

go profesines kvalifikacijas, todėl ir šio tyrimo
dalyviai turėjo įvairią profesinę kvalifikaciją.

Taip pat pateikta klausimų, kas lemia vienos

Tiriamųjų atranka atlikta naudojantis ŠMM
pateiktais socialinių pedagogų sąrašais. Pagal
šiuos sąrašus 2001 metų pavasarį Lietuvos ben
drojo lavinimo mokyklose dirbo 169 socialiniai

jos, reikėjo įvertinti kiekvienos atlikimo dažnį.
ar kitos užduoties atlikimą: socialinis pedago
gas pasirenka savarankiškai ar jam nurodo mo
kyklos administracija.
Penkto bloko pateikti atviri klausimai apie

33 apklausti nepavyko.

vykdomus projektus, vedamus būrelius, žinias
ir įgūdžius, kurių respondentai pasigedo pra
dėję dirbti socialiniu pedagogu mokykloje, da

Tyrimo anketa sudaryta remiantis 1999 me
tais atlikto Utenos socialinių pedagogų koky
binio tyrimo rezultatais (K. Indrašienė, 2000),
Pavyzdinėmis socialinių pedagogų pareiginė

lykus, kuriuos būtinai reikėtų įtraukti į studijų
programas, ir veiklos gerinimo pasiūlymus.
Tyrimo metu buvo apklausta 81 proc. gene
ralinės visumos elementų, todėl galima daryti

mis instrukcijomis, taip pat JAV mokyklų so
cialinių darbuotojų apklausos anketa (C. Nel

pavasarį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyk

son, 1990).

lose dirbusių socialinių pedagogų nuomonę.

pedagogai. Tyrimo metu buvo siekiama ap
klausti visus socialinius pedagogus, tačiau
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prielaidą, kad rezultatai rodo visų 2001 metų

Respondentų pasiskirstymas pagal
darbo socialiniu pedagogu l darbuotoju stažą

3 Į en telė.

Socialinių pedagogų socialinio
-de mo grafinio-profesinio portreto
ypatumai, jų darbo krūvis ir sąlygos

A klausoje dalyvavo socialiniai pedagogai iš Lie

:V

t os vidurinių (70 proc. ), pagrin dinių
_ pra
(ll proc.) mok-yklų, gimnazijų (14 proc.) Ir
_
dinių (4 proc.) mokyklų (l lentele).
Daugumoje mokyklų (88 proc.) asmuo, at
socialinio pedagogo funkcijas, turė
kantis
lie
jo socialinio pedagogo eta�ą, 9 p��c· i:nokyklų �
v funkci
socialinio darbuotojo, kitais atvep1s sias
jas atliko auklėtojai, direktoriaus pavaduotoja so
cializacijai, bibliotekininkė.
Dauguma (87,5 proc.) apklaustų socialinių
pedag ogų buvo moterys, 93 proc. lietuvių
(4 proc. rusų ir 3 proc. lenkų), pagal amz1ų beveik pusė buvo jaunesni nei 30 metų (2 len
telė).
Du trečdaliai (68 proc.) apklaustų sociali
nių pedagogų buvo rengti pagal socialinio dar
buotojo arba socialinio pedagogo studijų pro
gramas, dar dešimtadalis tyrimo metu studijavo
socialinį darbą arba socialinę pedagogiką. Kele
tas buvo įvykdę ir socialinio darbo, ir socialinės
pedagogikos studijų programas. Tarp kitą išsiiav ·

J lentelė. Respondent11 pasiskirstymas pagal
vietovę (proc.)

Didelis miestas (per 200 tūkst. gyventoj1Į)
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Miestas ( 30-- 200 tūkst. gyventojlĮ)

15

Mažas miestelis (2-30 tūkst. gyventojlĮ)

37

Kaimas ( mažiau kaip 2 tukst. gyventojlĮ)

16

2 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal
amžių (proc.)

Mažiau nei 30 metų

45

30-- 39 metai

33

40--49 metai

17

50 ir daugiau metų

5

Darbo stažas (metai)

proc.

Iki metų

25

Vieneri dveji metai

50

Treji penkeri metai

24

Šešeri metai ir ilgiau

l

vinimą turinčių socialinių pedagogų daugu
ma (68 proc.) turėjo pedagoginį išsilavinimą,
kiti medicinos, socialinių ir gamtos mokslų.
27,5 proc. apklausoje dalyvavusiųjų priklausė So
cialinių darbuotojų arba Socialinių pedagogų
asociacijoms. Visu etatu dirbo 66 proc. respon
dentų, puse etato 26 proc., o kiti turėjo ketvirtį
etato arba daugiau nei etatą. Dažniausiai
(96 proc.) vienas socialinis pedagogas aptarna
vo vieną mokyklą. Daugumos (82 proc.) socia
linių pedagogų mėnesio atlyginimas su priedais
neviršijo 600 litų. Dauguma respondentų socia
liniais pedagogais dirbo iki dvejų metų (3 len
telė).
Norint išsiaiškinti socialinių pedagogų dar
bo krūvi, buvo klausiama, kiek vidutiniškai jie
turi individualių pokalbių ir užsiėmimų su
moksleivių grupėmis per savaitę. Užsiėmimų
skaičius kito nuo l iki 70 per savaitę (žr. 4 len
telę).
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ko
kie kiti specialistai dirba mokyklose, socialinis
pedagogas su šiais specialistais dirba komanda,
konsultuojasi ar dirba savarankiškai. Be socia
linių pedagogų, daugumoje mokyklų dirbo me
dicinos seselės arba felčerės (88,2 proc.), logo
pedai (75 proc.), specialieji pedagogai
(47,1 proc.), psichologai (41,2 proc.), iš kitų spe
cialistų paminėti tiflopedagogas, stomatologas,
gydytojai, masažistas ir kineziterapeutas, pas
tarieji trys buvo nurodyti mokyklos, kuri turi iki
50 proc. specialiųjų poreikių moksleivių, buvo
,
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4 l e 11 t e lė. Respondentų pasiskirstymas pagal in

dividualių pokalbiiĮ ir užsiėmimų su grupe skai
či11 per savaitę (proc.)
Užsiėmimų
skaičius per
savaitę

Individualūs
pokalbiai

Užsiėruimai su grupe

(%)

(%)

Mažiau nei 5

15

48

5-9

28

26

10-14

21

2

Daugiau nei 15

33

3

3

19

Neregistruoja

kelios mokyklos, kur dirbo du socialiniai peda
gogai, vienoje mokykloje dirbo socialinis dar
buotojas ir socialinis pedagogas. 13,4 proc. ap
klausoje dalyvavusių socialinių pedagogų nuro
dė, kad jie dirba savarankiškai, 65,7 proc. be
veik savarankiškai, kartais konsultuodamiesi su
kitais specialistais ir tiktai 20,9 proc. teigė, kad
dirba su specialistų komanda, kurią sudaro so
cialinis pedagogas, klasės auklėtojas (89,7 proc.
dalis nuo 20,9 proc.), direktoriaus pavaduotojas
(72,4 proc.), tėvai (65,5 proc.), psichologas
(58,6 proc.), direktorius (58,6 proc.), specialu
sis pedagogas (55,2 proc.), taip pat prie kitų į
šios komandos darbą įtraukiamų specialistų bu
vo paminėti logopedas, medicinos seselė, švie
timo skyriaus, nepilnamečit) rcikal11 ir VTAT
inspektoriai, seniūnijos socialinis darbuotojas,
pats moksleivis ir moksleivių parlamento nariai.
Tyrimo rezultatai parodė, kad net ir tose mo
kyklose, kur šalia socialinių pedagogų dirba ir
kiti specialistai, ne visada socialiniai pedagogai
dirba komanda, dažniausiai su kitais specialis
tais jie tiktai konsultuojasi.
Siekiant išsiaiškinti socialinių pedagogų dar
bo sąlygas buvo klausiama, ar jie turi atskirą
kabinetą, kokie jų santykiai su mokyklos ad
ministracija ir mokytojais. Pusė respondentų
turėjo atskirą kabinetą, ketvirtadalis - kabine
tu dalijosi su kitais specialistais. Beveik visi ap34

klaustieji jautė dalinį arba visišką mokyklos act.
ministracijos palaikymą. Daugiau nei pusė
(55 proc.) socialinių pedagogų turėjo nesuta.
rimų su klasės auklėtojais dėl veiklos sričių ir
funkcijų pasidalijimo.
Apibendrinus išryškėjo Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklose dirbančio socialinio peda
gogo portretas. Socialinis pedagogas - tai jau
nesnė nei keturiasdešimties metų moteris, lietu
vė, turinti reikiamą aukštesnįjį (aukštąjį) profe
sinį arba universitetinį išsilavinimą. Ji vienoje
mokykloje dirbo visu etatu ir per mėnesį su vi
sais priedais atskaičius mokesčius uždirbo iki
600 litų. Šias pareigas ji ėjo beveik dvejus metus,
turėjo savo atskirą kabinetą arba dalijosi juo su
kuo nors kitu. Dirbo savarankiškai kartais pasi
konsultuodama su kitais mokykloje dirbančiais
specialistais. Jautė mokyklos administracijos
p1itarimą, tačiau turėjo nesutarimų su klasių auk
lėtojais dėl veiklos sričių.
MoksleivitĮ problemos, kurias
sprendžia socialiniai pedagogai

Siekiant geriau suprasti socialinių pedagogų
veiklos pobūdį mokykloje, vienas iš tyrimo už
davinių buvo išsiaiškinti, kokias moksleivių
problemas jiems tenka spn;sti. Išsiskyrė kele
tas mažesni11 klausimų, pirma, siekta sužinoti
tiriamųjų nuomonę, kaip dažnai su tam tikro
mis socialinėmis problemomis susiduria moks
leiviai, antra, išsiaiškinti, kokias moksleivių
problemas jiems tenka spn;:sti dažniausiai, ka
dangi suvokiamos ir sprendžiamos problemos
gali skirtis.
Socialiniai pedagogai moksleivių problemų
dažnį vertino pagal rangų skalę (nuo O- „nie
kada nesusiduria" iki 3 - „labai dažnai susidu
ria"), todėl analizuojant duomenis atsižvelgta į
dažnio vidurkį. Apibendrinus duomenis, jie pa
teikiami 5 lentelėje, paaiškėjo, kad nė vienos iš
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lemL! negalima vertinti kaip labai
pateiktų prob
a
dyk d el
dažnai pasitaikančios ir a augum 1svar
tų prob lemų (67 proc.), respondentL! nuomo
ne, pasitaiko kartais arba labai retai.
Dažnai pasitaiko materialiniLĮ problemų
(2,4), problemt) dėl netinkamo mokslciviq el
gesio (2,32), mokyklos nelankymo problemų
(2,32), tėvų alkoholizmo (2,12), tėVL! nesirl!pi
nimo vaikais (l,93) ir tėvų skyrybų (1,93) su
keltos problemos. Rečiau moksleiviai turi pro
blemq, socialinit) pedagogq nuomone, dėl pri
klausomybės etninėms, tautinėms mažumoms
(0,1), seksualinio išnaudojimo šeimoje (0,27),
tėVLĮ narkomanijos (0,34 ), paauglit/ nėštumo ar
tėvystės (0,37) ir savižudybės (0,45).
63 respondentai įvardijo dar apie keturias
dešimt mokykloje pasitaikančių problemq.
Kai kurios probkrnos kartojosi, tik nusako
mos kitais žodžiais, tačiau buvo keletas ir iš
tiesų naujq ir jos minimos ne vieno, o keleto
respondent11 moksleivilĮ mokymosi motyva
cijos stoka (pvz., .,abejingumas mokslui", ,.apa
tija"), probleminiai rnoksleivitĮ tarpusavio
santykiai (pvz„ tarpasmeniniai probleminiai
bendraarnžiq" ar „vaikq tarpusavio'' santykiai,
„emocinė prievarta tarp moksleivitĮ", „trintis",
„reketavimas", „muštynės'') ir ankstyvų lyti
nitĮ santykiq problema bei lytinio švietimo trl!
kumas.
Minėta, siekiant labiau įsigilinti i socialinių
pedagogų veiklos turinį, respondentlĮ buvo
prašoma nurodyti penkias moksleivių proble
mas, kurias jiems dažniausiai tenka spręsti.
•
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Išanalizavus gautus duomenis paaiškėjo, kad
dažniausiai socialiniams pedagogams tenka
spręsti mokslciviLĮ mokyklos nelankymo
(68,4 proc.), netinkamo elgesio (62,5 proc.),
materialines (50,0 proc.), tėvq alkoholio var
tojimo (35,3 proc.), nesirl!pinimo ir apleistu1110 (31,6 proc.) problemas. Palyginus šiuos
duomenis su prieš tai pateiktais, kurie rodo so
cialinių pedagogų nuomony apie dažnas moks
leiviq problemų, paaiškėjo, kad jos sutampa su
socialinių pedagogų dažniausiai sprendžiamo
mis, tikai skiriasi jLĮ išsidėstymo tvarka.
Tyrimo duomenys iš dalies patvirtina
A Ališausko (1998-1999) 1998 metais atlik
to mokytojtį tyrimo rezultatus: pagrindinės pro
blemos yra netinkamas moksleivių elgesys per
pamokas ir pertraukas, pamokų praleidinėji
mas, nepriežil!ra ir apleistumas. Duomenys taip
pat sutampa su R. Čepuko (1999) gautais so
cialinių pedagogų tyrimo rezultatais. Tačiau
A Ališausko (1998-1999) išvadą, kad proble
mtĮ daugėja vaikams tampant vyresniems, re
miantis šio tyrimo rezultatais galima patikslin
ti. Kadangi dauguma socialinių pedagogq nu
rodė, kad dažniausiai dirba su moksleiviais nuo
9 iki 14 metq (6 lcntelė), galima daryti išvadą,
jog problemų daugėja iš pradinių klasių per
ėjus i pagrindinės mokyklos klases, tačiau vi
durinės mokyklos arba baigiamosiose klasėse
jq vėl sumažėja.
Kadangi moksleiviq problemos ir amžiaus
ypatumai turi lemiamą reikšmę pasirenkant
veiklos tikslus, užduotis ir pobl!dį, šiame sky35

6 len tc/ė. Sociali11ii1 pedagog11 pasiskirstymas

pagal moksleivią amžiaus gmpes (proc.)
6-8 mctLĮ

14

9-11 mctq

38

12-14 metu

47

15-18 melLI

l

riuje buvo analizuojamos dažniausiai pasi tai
kančios moksleivil) problemos ir amžiaus tarps
nis, kada jl) kyla daugiausiai. Apibendrinant šia
me skyriuje aptartus tyrimo duomenis, galima
pasakyti, kad bendrojo lavinimo mokyklose dir
bantys socialiniai pedagogai dažniausiai spren
džia mokyklos nelankymo, moksleivi11 mate
rialines, netinkamo elgesio, tėvl) alkoholizmo
ir vaikų nepriežiūros problemas ir jų pagalbos
gavėjai dažniausiai yra 9-14 metl) jaunuoliai.
Socialinio pedagogo užduotys

Socialinis pedagogas mokykloje yra nauja parei
gybė. Pagal Š M M patvirtintas Socialinių peda
gogų pareigines instrukcijas (1999) socialiniai
pedagogai savo darbe taikomus metodus skirsto
i individualaus darbo, darbo su grupėmis ir ben
druomeninius, o jl) veiklos objektas -mokslei
viai, jl) tėvai, mokytojai ar mokyklos kolektyvas.
T.:1čiau taikydami šiuos pagalbos metodus ir dirb
dami su įvairiomis pagalbos gavėjų ir ugdytinių
grupėmis, socialiniai pedagogai turi formuluoti
skirtingas užduotis.
Reikėtl) pažymėti, kad „užduotis" yra tiks
lingas veiksmas, kuriuo siekiama tam tikrl) po
kyčil) arba poveikio ugdytiniui, pavyzdžiui, pa
aiškinti blogų poelgių padarinius, padėti suvok
ti santykius su svarbiais žmonėmis, didinti mo
tyvaciją, paaiškinti tėvams, kokia įtaką jų ne
sutarimai ar auklėjimo metodai turi vaikams,
padėti mokytojams pripažinti galimus jų ir
moksleivil) vertybil) skirtumus, panašiai.
Vienas iš tyrimo tiksll) - išsiaiškinti, kokias
užduotis formuluoja socialiniai pedagogai dirb-
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darni individualiai su vaiku (pvz., užmegzti ir
palaikyti su vaiku artimą iyšj, paaiškinti vaik ui
jo poelgil) padarinius), su vaikt1 grupėmis (pvz.,
lavinti konfliktų sprendimo ir kitus socialinius
gebėjimus, padėti įveikti savo asmenines bai
mes ir nerimą), su tėvais ir jų grupėmis (pvz.,
planuoti ir organizuoti pedagoginius susitiki
mus su tėvais ar jų grupėmis siekiant pagerinti
jų vaikl) raidą, įtraukti tėvus i vaikl) ugdymą)
ir su mokyklos administracija bei mokytojais/
klasės auklėtojais (pvz., padėti mokytojams at
rasti moksleivio sėkmės galimybes, jo prana
šumus, paaiškinti mokytojams, kokią įtaką vai
ko emocinė bi..Isena, kultūrinės skirtybės ir so
cialiniai veiksniai gali turėti vaiko akademiniams
pasiekimams, mokymuisi). Siekiant šio tikslo
tiriamiesiems pateiktos keturios galim11 užduo
či11 grupės norint sužinoti jl) nuomonę apie kiek
vienos užduoties atlikimo svarbą, o po to įvar
dyti, kokias užduotis jie dažniausiai atlieka. Va
dinasi, buvo vertinami du užduočių aspektai:
svarbumo ir atlikimo dažnumo, kadangi buvo
manoma, jog užduotis gali būti laikoma svarbia,
tačiau nebi.Hinai dažnai atliekama. Toliau apta
riami užduočių svarbos ir atlikimo dažnio as
pektai ir jie palyginami.
Kiekvienos užduoties svarba buvo vertina
ma pagal rang11 skalę (nuo O- „nesvarbu", iki 4
-,,labai svarbu"), pateiktos 44 užduotys, suskirs
tytos i keturias grupes. Duomenl) analizei skai
čiuoti svarbos vidurkiai; 7 lentelėje pateikiami
duomenys apie užduočil) pasiskirstymą pagal
svarbą.
Dauguma užduočil) buvo įvertintos kaip
svarbios socialinio pedagogo veiklai. Svarbos
vertinimas pagal keturias užduočių grupes (8 len
telė) rodo, kad jos visos yra svarbios.
Analizuojant duomenis siekta išsiaiškinti, ar
užduočių svarbos vertinimas nepriklauso nuo
socialinil) pedagogl) lyties ir turimos profesinės
kvalifikacijos (socialinio pedagogo ir socialinio
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darbuotojo). Hipotezėms apie galimus užduočių
svarbos vertinimo skirtumus tarp vyrų ir moterų
bei socialinio pedagogo ar socialinio darbuotojo
profesines kvalifikacijas tu1inčių respondentų gru
pių patikrinti naudotas Stjudento kriterijus (t-iest)
apie vidurkių skirtumus. Vyrai daugumos užduo
čių svarb4 vertino žemiau nei moterys, tačiau sta
tistiškai reikšmingi skirtumai tarp šių grnpių nu
statyti tiktai keturių užduočių: kartu su tėvais iš
siaiškinti vaiko problemų priežastis (vidurkių
skirtumas 0,25; t (129) = - 2,005, p= 0,047), in
formuoti tėvus, kad jų suims ar dukra nebuvo mo
kykloje
(vidurkių
skirtumas
0,39;
t(27,317) = 2,024, p 0,024), teikti mokytojams
sililymus, kaip bendrauti su tėvais (vidurkių skir
tumas 0,42; t(131) = -2,256, p= 0,026), orga
nizuoti mokytojams ir mokyklos administracijai
seminarus apie elgesio valdymą, prievartą ir kt.
(vidurkių skirtumas 0,56; t(130) = 1,042,
p= 0,027). Užduočių svarbos vertinimai socia
linio pedagogo arba socialinio darbuotojo profe=

sinę kvalifikaciją turinčiose respondentų grupėse
statistiškai reikšmingai nesiskyrė, t. y. skirtumas
buvo nedidelis ir nereik.�mingas.
Minėta, kad tyrimo metu siekta išsiaiškinti
ne tik užduočių svarbą, bet ir jų atlikimo daž
nį, t. y. kokias užduotis socialiniai pedagogai
atlieka dirbdami su moksleiviais, jų grupėmis,
moksleivių tėvais ir mokytojais bei administ
racijos atstovais.
Individualiai dirbdami su moksleiviais socia
liniai pedagogai dažniausiai siekia užmegzti ir
palaikyti su jais artimą ryšį ( 47,8 proc.), padėti
suvokti emocines problemas (37,5 proc.) ir as
meninius tikslus ir vertybes (22,1 proc.). Duo
menys rodo, kad didžiausias sutarimas tarp res
pondcntl! dėl pirmųjų dviejų dažniausiai kelia
mlį užduočių, toliau nuomonės smarkiai skyrė
si: kitos individualaus darbo užduotys (iš viso
suformuluota 16 užduočiq) nesurinko nė ket
virtadalio respondentų pasisakymų.
23 respondentai nurodė dar 26 užduotis, ne
įvardytas anketoje, kurias jie sau kelia dirbda
mi su vaikais. V ienos užduotys yra susijusios
su socialinio pedagogo-vaiko santykiu (pvz„
.,įgyti pasitikėjimą", „padėti atsiverti ir išsisa
k-yti" ir pan.), kitomis siekiama paskatinti vai
kus keisti savo gyvenimą, padėti patiems spręsti
savo problemas (pvz., „paaiškinti vaikui, kad
jis turi padėti sau pats", „padėti vaikui suvok
ti, jog jis savaime yra vertybė ir pats yra pajėgus
kurti savo gyvenimą", „įdiegti vaikui savikon
trolę" ir kt.). Paminėti ir keli gan platus, abst
raktus tikslai - „padėti socializuotis visuome
nėje" arba „pažinti tiesą, suteikti viltį, atgaivinti
pasitikėjimą gėrio schema".
Socialiniai pedagogai dirbdami su mokslei
vių grupėmis dažniausiai siekia padėti mokslei
viams įveikti savo asmenines baimes ir nerimą
(52,8 proc.), mokyti juos spręsti konfliktus
(47,2 proc.) ir ugdyti bendradarbiavimo mokė37

dažnio skirtumų nepastebėta. Užduočių atliki
mo dažnio vertinimai socialinio pedagogo arba
socialinio darbuotojo profesines kvalifikacijas
turinčių respondentl) statistiškai reikšmingai
skyrėsi tiktai trijų užduočių: socialinio pedago
go profesinę kvalifikaciją turintys socialiniai pe
dagogai dažniau apsilank9 surašo dokumentą ir
duoda jį perskaityti bei pasirašyti tėvams (vidur
kit) skirtumas 0,57; t (74) = - 2,081, p= 0,041),
dalyvauja tėvų susirinkimuose (vidurkių skirtu
mas 0,47; t(74) = 2,638, p = 0 01) ir mokyklos
administracijos posėdžiuose (vidurkių skirtumas
0,25; t(73) = - 2,045, p= 0,044).
Toliau šiame skyriuje aptariama užduočių at
likimo dažnis pagal Kvalifikaciniuose reikala
vimuose (1999) numatytas socialinių pedagogų
funkcijas.
Įvertinimo funkcija yra labai svarbi sociali
nio pedagogo veiklai planuoti, ji apima rinki
mą informacijos apie moksleivių raidą, elgesį,
artimiausios socialinės paramos tinklą, anks
tesnę patirtį ir problemas, taip pat apie jų šei
mas, šeimos narių tarpusavio santykius, mate
rialines ir kitas problemas iš moksleivių, jų tė
vų, mokytojų, auklėtojų, psichologų ir kitų spe
cialistų. Analizuojant tyrimo metu gautus duo
menis paaiškėjo, kad vertindami moksleivio
(kliento) problemą socialiniai pedagogai dau
giausia dėmesio skiria susipažinti su šeimos bui
tinėmis, materialinėmis gyvenimo sąlygomis, o
vaiko elgesiu namuose, ankstesne jo patirtimi,
šeimos narių tarpusavio santykiais domisi retai.
Siekdami išsiaiškinti moksleivio problemas ir
jų priežastis jie dažniau kreipiasi i mokytojus ir
kitus specialistus, nei tiesiogiai stebi mokslei
vius pamokų, pertraukų ar renginių metu. Ma
žiausiai dėmesio skiria ir rečiausiai domisi moks
leivių sveikatos problemomis.
Konsultacinė funkcija apima tėvų konsul
tavimą ir informavimą apie paslaugas, para
mą ir būtinus dokumentus, siūlymų admi,
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nistracijai dėl mokyklos taisyklių keitimo ar
milaoklimato gerinimo teikimą, pagalbą spren.
džiant moksleivių-mokytojų tarpusavio kon
fliktus. Tyrimo duomenq analizė parodė, kad
vis dėlto dažniausiai socialiniams pedagogams
tenka konsultuoti tėvus dėl nemokamo maiti
nimo dokumentų, kiek rečiau spr9sti mokslei
viq-mokytojų tarpusavio konfliktus, o rečiau
siai jie teikia siūlymus mokyklos administra
cijai.
Korekcinė ir profilaktinė-prevencinė funk
cijos yra susijusios ir jų atlikimas labai priklauso
nuo prieš tai aptartų tikslq ar užduočių pasie
kimo dirbant su moksleiviais ir jq grupėmis,
taip pat dirbant su tėvais ir mokyklos admi
nistracija bei mokytojais, todėl šiame skyriuje
jos neaptariamos. 'fačiau rcikėtq plačiau ap
tarti popamokinės veiklos organizavimą ir pa
pildom<\ ugdymą. Popamokinės veiklos orga
nizavimas - viena iš rečiausiai socialinio peda
gogo atliekam l) užduočių: 33,8 proc. responden
tl) tokios veiklos nevykdo (atlikimo dažnio vi
durkis 1,1). Siekiant daugiau sužinoti apie so
eialiniq pedagogq indėlį i papildomo ugdymo
organizavimą mokykloje respondentai papildo
mai buvo klausiami, ar veda būrelius, ir prašo
mi įvardyti kokius. Iš atsakymų i šiuos klausi
mus galima daryti išvadą, kad tik 33,l proc. res
pondentų veda būrelius, ir šie duomenys truputį
skiriasi nuo atsakymq i tą patį tik kitaip sufor
muluotą klausimą. Iš visq paminėtų būrelių
46 proc. sudarė sporto ir dalykiniai, pastaruo
sius galima išskirti į tuos, kurie įtraukti į ben
drojo lavinimo mokyklų programą, ir tuos, ku
riq šioje programoje nėra, pavyzdžiui, dramos,
etnokultūros, etikos, saugaus eismo, automobi
lininkq. Įvairūs jaunimo laisvalaikio klubai: su
maniųjų, diskusijq, žurnalistų, norinčiqjq mesti
rūkyti ir jaunimo organizacijos -sudarė 22 proc.
visų vedamų būrelių. Kiti (32 proc.) būreliai bu
vo susiję su socialine psichologine pagalba moks-
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yzdžiui, bendravimo ar socialiniu
. -džiu formavimo, socialinės pagalbos grupė,
zių i �tervencijos, žalingų įproči11 prevencijos
ir pan.
Vadinasi, socialiniai pedagogai papildomo
mo pratybas veda labai retai arba. jas. nauuady
o
doja socialinėms problemoms spn;:sti, taip pat
dirbti su rizikos grupės vaikais.
Organizacinė funkcija yra labai plati, j<1 su
daro daugybė užduočių ir darbl! darbelių veiklos planavimas, konkretaus atvejo povei
kio plano sudarymas, jo įgyvendinimo kontro
lė ir poveikio vertinimas, klientų byll) tvarky
mas, nemokamo maitinimo ir atvežimo i mo
kyklą organizavimas, užklasinės veiklos ir įvai
rių renginių mokykloje organizavimas, dalyva
vimas įvairiuose susirinkimuose ir posėdžiuo
se, galiausiai labdaros akcijų organizavimas ir
labdaros dalijimas. Ty;-imo duomenimis, daž
niausiai socialiniai pedagogai atlieka užduo
tis, susijusias su nemokamo maitinimo organi
zavimu ir administravimu, taip pat labai daž
nai jie dalyvauja mokytojų ir administracijos
posėdžiuose. Labai retai organizuoja labdaros
akcijas, įvairią užklasinę veiklą ir renginius mo
kykloje.
Kalbant apie organizacin<;: funkciją reikėtų
išskirti projektų rašymą ir jų vykdymą. Projek
tinė veikla yra vienas iš pažangių veiklos orga
nizavimo būdų, tačiau labai dažnai Lietuvoje
projektai rašomi ne tik dėl veiklos, bet ir dėl
finansavimo, todėl yra labai sunku įvertinti,
koks yra pagrindinis tikslas: projektinė veikla
ar pinigai. Išanalizavus tyrimo duomenis pa
aiškėjo, kad tik keletas mokyklų vykdė projek
tus naudodami vidinius žmonių ir finansų iš
teklius.
Iš 136 apklausoje dalyvavusių mokyklų 71
(51 proc.) vykdė įvairius projektus 2000-2001
mokslo metais ir 59 ( 43,4 proc.) buvo paren
gusios projektus 2001-2002 mokslo metams.
Įe!Vl·ams , pav

��

'

Tyrimo duomenys rodo, kad tose mokyklose,
kuriose yra vykdomi projektai, dažniausiai vyk
domi keli -vidutiniškai 1,93 (2000-2001 moks
lo metais) ir 1,73 (2001-2002 mokslo metais)
projekto. Dauguma projektų buvo teikti vasa
ros užimtumo, nusikalstamumo prevencijos ir
narkotikų prevencijos programoms finansuoti
arba tikimasi finansavimo iš Š MM, apskričių
ir savivaldybil) biudžetų. Tačiau 47,6 proc. bu
vo finansuoti arba tikimasi finansavimo ir iš ki
tų labai įvairių šaltinių, pavyzdžiui, Pilietinių
iniciatyvl) centro, Valstybinės jaunimo reikalų
tarybos, Jungtinių Tautų vystymo programos,
Narkologinio centro, Sveikatos priežiūros cen
tro ir kitų.
Įvairios Vyriausybės skelbiamos programos
yra papildomas socialinių pedagogų veiklos fi
nansavimo šaltinis. Kas antras socialinis peda
gogas Lietuvoje rengia įvairius projektus, ku
rie yra finansuojami iš nacionalinio, apskričių
ir savivaldybių biudžetų, įvairių nevyriausybi
nių organizacijų ir fondų. Tačiau ar iš tiesų yra
gerai, kad socialiniai pedagogai turi patys ieš
koti lėšų vykdyti valstybės pavestas funkcijas? Į
šį klausimą nėra vienareikšmiško ir trumpo at
sakymo, be to, ne šio straipsnio tema, todėl to
liau jo nenagrinėsime.
Vykdydami koordinacinę funkciją sociali
niai pedagogai sunčia moksleivius ir jų tėvus
pas kitus specialistus ar į tarnybas, konsultuo
jasi su mokykloje dirbančiais specialistais ir
vaikų teisių apsaugos, nepilnamečių reikalų
inspektoriais, pedagoginių-psichologinių cen
trų ir kitų įstaigq darbuotojais. Šią funkciją
atlikti palengvina socialinių pedagogų daly
vavimas tėvų susirinkimuose, mokytojq, ko
misijų posėdžiuose. Tyrimo duomenimis, so
cialiniai pedagogai dažnai konsultuojasi su
įvairiomis tarnybomis, gal kiek rečiau, bet pa
lyginti dažnai siunčia savo klientus pas kitus
specialistus.
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Teisinės funkcijos išsiskiria du aspektai -vai
ko interesų atstovavimas teisės institucijose bei
vaiko teisių ir interesų gynimas mokykloje ir
už jos ribų. Tyrimo duomenimis, socialiniams
pedagogams dažniau tenka ginti vaikų teises
mokykloje ir už jos ribų nei teisės institucijose.
Tyrimo metu taip pal siekta išsiaiškinti, kiek
laiko socialiniai pedagogai skiria įvairioms už
duotims atlikti. Respondenlų buvo prašoma
parašyti, kiek procentų savo darbo laiko jie ski
ria dirbti su moksleiviais, jų grupėmis ir tėvais,
lankymuisi moksleivių namuose, susitikimams
su specialistais, dirbančiais ne mokykloje, do
kumentams tvarkyti, vesti bylas, rašyti projektus
ir pan., dirbti kartu su mokyklos specialistais
arba konsultuotis. Gauti duomenys pateikiami
10 lentelėje.
Lentelės duomenimis, daugiausia savo darbo
laiko -vidutiniškai 40 proc. -respondentai ski
ria tiesioginiam darbui su klientais. Dar viduti
niškai 20 proc. darbo laiko skiriama dokumen
tams tvarkyti, o visoms kitoms veiklos sritims
laiko skiriama mažiau ir beveik vienodai.
Apibendrinant galima pasakyti, kad sociali
niai pedagogai bendrojo lavinimo mokyklose
dažniausiai tvarko nemokamo maitinimo do
kumentus, konsultuoja tėvus, kokių reikia do
kumentų nemokamam maitinimui ir kur juos
galima gauti, dalyvauja mokytojų ir administ-

racijos posėdžiuose, vertina šeimų materiali
nes ir buities sąlygas. Rečiausiai jie organizuo
ja įvairius renginius, popamoki119 veiklą, lab
daros akcijas mokykloje. Atlikdami įvertinimo
funkciją, daugiausia dėmesio jie skiria vertinti
šeimos materialines ir buities sąlygas, mažiau
sia -šeimos narių santykiams, vaikų praeičiai.
Informacija apie moksleivių elgesį dažniausiai
renkama pagal mokytojų atsiliepimus, o ne tie
siogiai stebint moksleivius. Vykdant konsulta
cinę ir organizacinę funkcijas, dažniausiai at
liekamos užduotys, susijusios su nemokamu
maitinimu: konsultuoja tėvus apie reikalingus
dokumentus, .iuos renka ir tvarko. Koordinaci
nę funkciją socialiniai pedagogai atlieka ben
dradarbiaudami ir konsultuodamiesi su kitais
mokykloje bei įvairiose institucijose dirbančiais
specialistais arba siunčia moksleivius pas šiuos
specialistus, atlikdami teisinę funkciją - gina
moksleivių teises mokykloje.
Socialinių pedagogų ir mokyklos
administracijos santykiai

Naujam specialistui yra labai svarbus mokyklos
administracijos palaikymas: beveik visi sociali
niai pedagogai pažymėjo jaučią mokyklos admi
nistracijos visišką arba dalinį palaikymą, tik
1,5 proc. nurodė, kad palaikymo nejaučia. Ta-

l O l e 11 t e lė. Darbo laiko ivairioms užduotims atlikti pasiskirstymas (proc.)

Veiklos sritis

Vidurkis

Mediana

M oda

Darbas su moksleiviais ar jų grupėmis, tėvais

38

40,00

50

Lankymasis moksleivilĮ namuose

16

10,00

JO

Susitikimai su specialistais ar tarnybomis ne mokykloje

11

10,00

JO

22

20,00

JO

Dokumentų

tvarkymas,

moksleivių

bylq,

ataskaitą,

užrašq,

protokohĮ, projektų rengimas
Laikas. praleistas su mokyklos specialistais ar specialistLĮ komanda

10

10,00

10

Kita

14

10,00

JO
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čiau 63 proc. respondentl) nurodė turį nesutari
mų su mokyklos administracija dėl užduočių at
likimo, t. y. administracija reikalauja atlikti tam
tikras užduotis, o jie mano, kad tai ne socialinio
pedagogo pareiga.
Socialinis pedagogas mokykloje yra nauja pa
reigybė, kurios užduotys nėra visiškai susifor
mavusios, taip pat formaliuose dokumentuose
nėra tiksliai apibrėžtos. Socialinių pedagogų pa
reiginės instrukcijos buvo patvirtintos kartu su
Laikinaisiais kvalifikaciniais reikalavimais 1999
metais, tačiau praktika parodė, jog šiems doku
mentams trūko konkretumo, todėl jie negelbėjo
tais atvejais, kai mokyklų administracijos ir so
cialinių pedagogt) nuomonė dėl pastarųjų veik
los pobūdžio ir atliekamų užduočių nesutapda
vo.
Atlikus tyrimo duomenų analizę paaiškėjo,
kad socialiniai pedagogai nesutinka su mok)'k
los administracijos reikalavimu organizuoti
nemokamą maitinimą (51,5 proc.) ir rinkti pa
žymas socialinėms paslaugoms teikti ar orga
nizuoti nemokamą moksleivių atvežimą į mo
kyklą (10 pro e.), organizuoti įvairią užklasi
nę veiklą (būrelius, studijas) ir renginius mo
kykloje (minėjimus, šventes) (15 proc.). Taip
pat atsiskleidė keletas visiškai netikėtų mo
kyklos administracijos socialiniams pedago
gams pavestų užduočių, pavyzdžiui, mokytojų
darbo kontrolė, moksleivių pažymėjimų ga
myba ir išdavimas, mokytojų posėdžių proto
kolavimas. Šie duomenys rodo, kad mokyklos
administracija ir socialiniai pedagogai skirtin
gai įsivaizduoja socialinių pedagogų funkci
jas, socialinių pedagogų pareiginėse nuostato
se jos turėtų būti apibrėžtos tiksliai ir konkre
čiai, su jomis supažindinti tiek mokyklų di
rektoriai, tiek mokytojai.
Užduočių atlikimą gali lemti mokyklos ad
ministracijos nurodymai arba socialinio peda
gogo pasirinkimas. 11 lentelėje pateikiamas už-

duočių pasiskirstymas pagal jų atlikim<i lemian
čius veiksnius.
Dažniausiai socialiniai pedagogai savaran
kiškai sprendžia, ar atlikti šias užduotis: lanky
mosi moksleivių namuose, profesinių įgt1džių
palaikymo ir ugdymo, šviečiamosios-mokomo
sios informacijos rengimo ir skelbimo, dalyva
vimo tėvų susirinkimuose. Mokyklos administ
racija dažniausiai reikalauja organizuoti nemo
kamą maitinimą, sudaryti pusmečio ar metų
veiklos planus, dalyvauti mok)'tojų susirinki
muose ir rengti veiklos ataskaitas. Sudaryti
veiklos planus ir rengti ataskaitas yra būtina so
cialinio pedagogo veiklos kontrolei, todėl tokie
reikalavimai suprantami.1ačiau reikalavimas or
ganizuoti nemokamą maitinimą yra išskirtinis,
nes į visl) kitų ir labai svarbilĮ užduočių: lanky
mąsi moksleivių namuose, projektų rengimą,
renginiq ir užklasinės veiklos organizavimą ir
atliki1m1 beveik nesikišama. Nemokamas maiti
nimas - socialinė paslauga mažas pajamas tu
rinčiq šeimų vaikams, šios paslaugos teikimas
mokyklose organizuojamas palyginti neseniai ir
jos poreikis nuolat didėja dėl šalies socialinės
ekonominės raidos sunkumų. Nėra aišku, kam
šią užduotį reikėtų priskirti, mokytojai nenoriai
j<J atlieka, nes, viena, ji nėra tiesiogiai susijusi su
ugdymu, yra socialinės rūpybos sritis, antra, jie
ir taip turi didelį darbo krūvį. Todėl mokyklos
administracija socialinius pedagogus priima
kaip tik šiai užduočiai atlikti, traktuoja juos kaip
socialinės ir materialinės pagalbos teikėjus. So
cialiniai pedagogai užtikrina socialines pedago
gines sąlygas. Maistas yra viena iš būtinų sąlygų,
kad moksleivis galėtų mokytis. Galbūt pagerė
jus socialinei ekonominei šalies situacijai nemo
kamo maitinimo poreikis sumažės ir šios pro
blemos mokykloje neliks.
Siekiant išvengti minėtų mokyklos administ
racijos ir socialinių pedagogų nesutarimų būtų
tikslinga Švietimo ir mokslo ministerijos patvir-

43

11 l e 11re1 ė. lfžduočiz{ pasiskirstymas pagal }l{ atlikimą lemiančius veiksnius

Užduotis
Rinkti pažymas. reikalingas teikti

Sprendžiu
savarankiškai ( proc.)

Administracija siūlo
atlikti ( proc.)

Administracija reikalauja
atlikti ( proc.)

Neatlieku
( proc.)

34

16

23

26

19

13

51,5

16

45

9

17

29

60

23,5

6

JO

68

26,5

5

41

19

6

34

37.5

22

8

32

socialines paslaugas
Organizuoti nemokamą moksleivią
maitinimą
Sudaryti darbo laiko už įstaigos riblį
išklotinę
Rengti ir iškabinti mokykloje įvairią
šviečiamąją-mokomąją informaciją
RC1pintis savo profcsinitĮ įgūdžią
palaikymu ir ugdymu
Organizuoti, inicijuoti įvairią
popamokinę veiklą
Organiwoti įvairius renginius

78

13

8

l

37.5

40

13

10

Dalyvauti mokytoją susirinkimuose

44

22

37

1.5

Dalyvauti tėvtĮ susirinkimuose

52

30

15

')

Sudaryti pusmečio ar mettĮ veiklos

34

ll

45,5

9

39

14

29

18

Lankytis moksleivitĮ namuose
Parengti ir vykdyti įvairias programas bei
projektus

.{,,

planus
Rengti veiklos ataskaitas

tintose pareiginėse instrnkcijose nemokamo mai
tinimo organizavimą įtraukti atskiru punktu.
Analizuojant užduočiq atlikimą lemiančius
veiksnius paaiškėjo, kad mokyklos administra
cija nesikiša ir leidžia socialiniams pedagogams
patiems spręsti, ar lankytis moksleiviq namuo
se, dalyvauti tėvq susirinkimuose, tobulinti sa
vo kvalifikaciją, tačiau administracija reikalauja
organizuoti nemokamą maitinimą, sudaiyti pus
mečio ar mctl) veiklos planus, dalyvauti mokyto
jų susirinkimuose ir rengti veiklos ataskaitas. Pa
aiškėjo, kad socialiniai pedagogai nesutinka su
mokyklos administracijos reikalavimais organi
zuoti nemokamą maitinimą, rinkti pažymas, or
ganizuoti papamokinę veiklą ir įvairius renginius
mokykloje. Socialinių pedagogų ir mokyklų ad
ministracijos nesutarimai ir nuomonių skirtumai
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gali kilti dėl skirtingai suprantamos socialinių pe
dagog11 veiklos. Šiuos nesutarimus galėtų padėti
išspręsti konkretesnis ir detalesnis socialinių pe
dagogų pareigų ir užduočių numatymas ŠMM do
kumentuose.
Socialinių pedagogų studijų
programtĮ rengimo ir veiklos
gerinimo pasiūlymai

Šiame skyriuje aptariama socialinių pedagogų
nuomonė apie studijų programas ir jų veiklos
gerinimo pasiūlymai. Visi šiame skyriuje anali
zuojami duomenys yra gauti remiantis atsaky
mais į atvirus klausimus.
Tolesnei socialinio pedagogo pareigybės rai
dai labai svarbus yra studijų programų tobulini-

yrimo metu buvo keliami keli atviri
mas, to dė l t
darbui rcikalin gq žiniq ir įgū
kokių
klausim ai,
negavo stuclijq metu ir
džių socialiniai pedagogai
būtina į traukli į so
manymu,
jų
kus,
daly
kokius
as. Į pinm1 klau
studijų
program
cialinit) pedagogt!
simą ats akė 85 (62,5 prae.) rcspondcntai ir pa

gijos studij as. 23 proc. atsakiusi11 į šį klausimą
rcspondcntq nuomone, stuclijt) programose tu
rėtl) b11ti teisės dalykų: vaikq, darbo, administ
racinės, socialinės ir šeimos teisės. Trečdalis pa
sisakiusiąjų minėjo praktiką, kad jos blitq dau
giau, kad ji bC1tų „intensyvi ir su supervizijomis",

minėjo 29 žiniq ir įgūdžit) sritis, kurit) jiems pra
dėjus dirbti mokykloje socialiniu pedagogu ar so

buvo siūlymas steigti rczidcntlirą. 'faip pat pa

cialiniu darbuotoju trC1ko. Išanalizavus ir apiben
drinus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad 53 prae.

būtinybė: „ p roblcminit) s ituacij ų praktinio

atsakiusiq į šį klausim<\ tiriamųjų nepriklauso
mai nuo baigtos studijl) programos (socialinės pe

brėžiama praktinių disciplinl) arba praktikumų
sprendimo", bendravimo, konfliktų spendimo
ir kitų įgūdžiq l avinimo. Buvo keletas svarbių
pasilllymt) įtraukti muzikos, dailės terapijos,

dagogikos ar socialinio darbo) ir pakopos pradė
jus dirb ti labiausiai trūko praktinių jgūdžiq: gru
pės darbo metodikos, moksleivių konsultavimo,

profesinio orientavimo kursus. Pateikta ir neti

komandinio darbo organizavimo, bendradarbia

į traukti savigynos, oratorystės meno užsiėmi

vimo su tėvais, prevencinio darbo arba darbo su

mus.

,,darbo su problemiškais moksleiviais metodl)",
kėtq įdomių pasiūlymų

-

j studijų programas

įvairiomis rizikos grupėmis organizavimo, pan.

100 (73,5 proc.) respondentq pateikė 187 pa

Taip pat tiūko psichologijos (bendravimo, psi

siūlymus, kaip gerinti socialinių pedagogq veik

chologinio konsultavimo, šeimos, krizių psicho

lą mokykloje. 34 proc. atsakiusiq i ši klausimą

logijos) (27 proc.) ir teisės (21 proc. atsakiusiq į

rcspondentų tvirtino, kad reikia taisyti pareigi

ši klausimą) žinių. Pažymėtina, kad 17 prae. pra
dėjusių dirbti specialistq susidūrė su raštvedybos

ma konkrečiau apibrėžti veiklos sritis, kompe

ir įvairios dokumentacijos tvarkymo sunkumais,

tenciją ir funkcij as, taip pat suderinti su klasių

nes socialiniq pcdagogq instrukcijas ir kiek gali

trūko žinių, kaip juos įveikti, todėl jie siūlė į stu

auklėtojl) funkcijomis. Labai daug pasiūlymų bu

dijq programas įtraukti raštvedybos kursą, taip

vo gerinti darbo sąlygas ir materialinę bazę

pat parengti bendras visai Lietuvai dokumentų

(36 proc. atsakiusiąjų): būtinai įrengti atskirą ka

fonnas, kad pradėjusiam dirbti socialiniam pe

binetą socialiniam pedagogui, taip pat saugius

dagogui nereikėtų pačiam jų kurti.

žaidimų kambarį, sal9 klientams, telefoną, kom

Į klausimą, kokius dalykus b11tinai reikėtų

piuterį, internetą, aprūpinti įvairiomis priemo

įtraukti i socialinių pedagogų studijų programas,

nėmis užsiėmimams. Ketvirtadalio responden

atsakė 83 (61 prae.) rcspondentai, jie pateikė 151

tq manymu, reikia kelti socialiniq pedagogq at

pasiūlymą. Įvairius psichologijos dalykus si11lė

lyginimus, ,,kad nereiktų vesti papildomų pamo

įtraukti 37 proc. vist) atsakiusiųj t) į šj klausimą:

kų" ir „kad galėtq visiškai atsiduoti savo dar

du trečdaliai iš jq siūlė psichologinį konsultavi

bui". Taip pat reikia l ėšų kelionėms į mokslei

mą, kiti - bendravimo, vaiko, paauglio, visas

vių namus, tyrimams, lektoriams ir kt. Kiti pa

įmanomas arba tiesiog psichologiją. Baigusiej i

siūlymai aprėpė santykius su mokyklos admi

socialinio darbo studijas i r turintieji tiktai kvali

nistracija ir mokytoj ais: būtinas administracijos

fikacijos pažymėjimą prie turimo diplomo psi

palaikymas, pritarimas ir bendradarbiavimas,

chologijos dalykus minėjo dažniau nei baigusie

reikia informuoti mokytojus, administracij ą, kas

ji socialinės pedagogikos ir socialinės edukolo-

yra socialinis pedagogas ir kokios jo funkcij os,
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darbo svarba ir reikšmė. Taip pat

10

prae. socia

linit) pedagogų pastebėjo, kad mokyklose reika
linga specialistų komanda, bent jau psichologas,
ir ne vieno socialinio pedagogo, o keleto, nes
„didžiausia problema, kad nėra socialinią pa
slaugų tinklo, nes vienas nieko negali pad aryti,
tik gaisrus gesinti''.
Pradėjusiems dirbti socialiniams pedagogams

jai, tėvai, mokyklos savivaldos atstovai ir kurį
kompleksiškai ir visapusiškai spręstų mokslei.
viq socialines psichologines problemas.
Vertindami moksleivių problemas ir porei.
kius, socialiniai pedagogai daugiausia dėmesio
skiria vertinti šeimos gyvenimo materiali nes ir
buities s21lygas, mažiausiai - šeimos narių tarpu.

todų, psichologijos ir teisės žinių. Todėl daugu

savio santykiams, vaikt) praeičiai. Tai rodo apsi
ribojant materialinėmis problemomis ir jų
sprendimu, apleidžiant socialinius-psichologi.

ma siūlė į socialinių pedagogtį ir socialinių dar

nius moksleivių problcmq aspektus.

buotojų studijų programas būtinai įtraukti dau

Dauguma mokyl<lq priėmė dirbti socialinius
pedagogus, bet nesudarė jų darbui reikalingų
S<Įlygl) (kabineto, telefono ir pan.) ir nesutei

labiausiai trūko praktinių įgūdžių ir darbo me

giau ir įvairesnių psichologijos ir teisės kursti,
daugiau dėmesio skirti praktikoms ir metodi
kai. Socialinių pedagogų darbą mokykloje, res
pondentų nuomone, galėtų pagerinti konkretes
nis jų veiklos sričiq, kompetencijos ir funkcijų
apibrėžimas, darbo sąlygų, finansinių išteklių ir

kė priemonit) užsiėmimams su moksleiviais, tai
trukdo ir apsunkina socialinių pedagog11 dar
bą. Atskiras kabinetas, laisvas priėjimas prie
telefono, priemonės užsiėmimams yra b\Hinos
socialinės pedagoginės pagalbos moksleiviams

materialinės bazės užtikrinimas, mokyklos ad
ministracijos ir mokytojų supažindinimas su so
cialinio pedagogo veikla, kompetencija ir funk
cijomis.

ir tėvams teikimo S<Įlygos.
Socialiniai pedagogai jaučia mokyklos ad
ministracijos pritarimą, tačiau dauguma jų ne

Išvados

sutaria dėl ivairių užduočit) atlikimo. Daugiau
siai prieštaravimų kyla dėl nemokamo maiti

Siekiant išvengti pasikartojimo straipsnio išva
dose aptarsime tam tikrus socialiniq pedago
gų veiklos aspektus, į kuriuos norėtųsi atkreipti
dėmesį.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose dir
ba jauni, tačiau kvalifikuoti specialistai: daugu
ma jų yra baigę arba studijuoja socialinio darbo
arba socialinės pedagogikos studijų programas.
Tai galima vertinti kaip ženklų pasiekimą.
Tačiau socialiniai pedagogai specialistų ko
mandoje dirba retai, dažniausiai savarankiškai
ir tik prireikus konsultuojasi su kitais mokyklo
je dirbančiais specialistais. Tai galima vertinti
kaip jų veiklos trūkumą, nes j ie turėtų dirbti ne
pavieniui, o burti aplink save komandą, i kurią
įeitų kiti specialistai, klasių auklėtojai, mokyto-
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nimo organizavimo . Čia socialiniams pedago
gams tenka nusileisti mokyklos administraci
jos reikalavimams, kadangi vis dėlto tarp daž
niausiai jl) a tliekamt) užduočių yra nemokamo
maitinimo dokumentų tvarkymas, tėvų konsul
tavimas apie skirti nemokamą maitinimą rei
kalingus dokumentus.
Rečiausiai socialinių pedagogų atliekamos
užduotys yra įvairių renginių, popamokinės
veiklos, labdaros akcijų mokykloje organizavi
mas.
Socialiniams pedagogams dažniausiai ten
ka dirbti su 9-14 metų moksleiviais, o dažniau
siai pasitaikančios problemos, kurias jie spren
džia, - pamokų praleidinėj imas, netinkamas
moksleivių elgesys, materialinės problemos, tė
vų alkoholio vartojimo problema, tėvų nesirū-

blemų dau
.
.
vaikais, jų aple istu mas Pro
p . 1 as
ių
�� oksl eivia� s iš prad inių klas perėjus i
gep
ės mokyklo s klas es, tačia u vidurinės
p agrin din
· ve· 1
·
·
·
· 1amo
JŲ
kl asese
s1ose
l e arba baig
mokyk os
sumažėja .
nuo baigto s studijl! prograNepriklausomai
darb o ar socia linės peda gogi
mos (socialin io
metu išryškėj usių indi
tyrimo
kos) daugum ą
darb o su moks le iviais , dar
vidualaus ir grupės
irjq grupėm is, darbo su
tėvais
sleivių
bo su mok
tai
mokytojais tikslų-užduočių responden verti

:

na kaip svarbi as socialinio pedagogo veiklai.
Aukščiausiai pagal svarbą vertintos užduotys su
tampa su dažniausiai socialiniq pedagogl) atlie
kamomis užd uot imis.

Nesvarbu, kokia baigta studij ų programa ar
pakopa, pradėjusiems dirbti socialiniams peda
gogams labiausiai trl!ko praktinių įgt:idžių, to
dėl sudarant studijų programas reikėtų daugiau
dėmesio skirti praktikai, praktinėms užduotims,
taip pat darbo metodams ir bl!clams.
Bendruomenėse nepakankamai išplėtotas
socialinių paslaugų, laisvalaikio užimtumo cen
trų tinklas, todėl mokyklos socialiniai pedago
gai dažniausiai neturi kur nukreipti moksleivių.
Jiems tenka labai didelis krl!vis sprendžiant so
cialines ir materialines moksleivių problemas
ir labai ribotos galimybės organizuoti papildo
m ą ugdymą, tai gali padaryti tiktai socialinil!
pedagogų komanda.
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JOB ANALYSIS OF SOCIAL PEDAGOGUES IN S E CONDARY SCHOOLS: OPINION SURVEY OF
S O CIAL P E DAGOGUES AND SOCIAL WORKERS
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Summary
Social pcdagoguc is ncw hut rapidly dcvcloping pro

mily relations or child development history. Informa

fcssion in Lithuanian sccondary schools. This articlc

tion ahout stuocnts mostly are gathereo from teaehers

prcscnts rcsults of thc social pcdagogucs' ano social

but not from interviews with students or direet ob

workers' joh analysis research in Lithuanian sccon

servations. Although social pcdagogues fcel supp or

dary schools. I t rcvcals contcnt and peculiarities of

ted by school administration they havc some oisagrc

social pcdagogues' tasks and activitics.

cments. Social pcoagogucs don 't agree with a dc

Data analysis rcveals that social pcdagogues' joh

mand to organizc stuoent's free lunchcs.

eonditions are not gooo cnough becausc only half of

Social pcdagogucs fccl that during thcir studics

them have separate room, they don't have materials

they didn 't get enough skills in counseling, group

for activities with students ano therc is no funds for

work and knowlcdgc in psychology and law. They

home visits' travel expenses. They mostly work with

think that their work can he improved hy hetter work

students age from 9 to 1 4 ano the prohlems they

conditions: separate room, telcphone, activity applian

mostly havc to deal with are school attendance, inap

ces and money for home visits, by higher salaries and

propriate students' behavior, material prohlems, pa

fcwer social pedagogues in schools or hetter develo

renis' alcohol ahuse ano ehild neglcct. Data analysis

ped network of social services and out-of-sehool ac

also rcveals that most frequently performed joh aims l

tivity ecnters.

tasks working with studcnts, studcnt's groups, parents

This research material could hclp to make some

and sehool aoministration coincide with most impor

changes in Social pedagogues job instructions: to ma

tant. Evaluation of studcnt's needs mostly relies on

ke thcir tasks, functions and rcsponsihilities more

family matcrial and living conditions hut not on fa-

specific and relevant to thc practice.
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