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Leidinyje pateikiama VPU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto
Socialinës pedagogikos specialybës pagrindiniø (bakalauro) ir magistrantûros
studijø programos 1999-2003 (2004) ir dalykø anotacijos.
Ávade supaþindinama su socialiniø pedagogø rengimo VPU ypatumais,
aptariami esminiai studijø programø klausimai, studijø specifika.
Kiekvienos studijø programos pabaigoje nurodoma, koks kvalifikacinis
laipsnis ir profesinë kvalifikacija suteikiama absolventui, ávykdþiusiam studijø
programà.
Prieduose pateikiami privalomai ir laisvai pasirenkamøjø dalykø
anotacijos, taip pat reikalavimai baigiamajam bakalauro bei magistro darbui.
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SOCIALINËS PEDAGOGIKOS BAKALAURO
IR MAGISTRO STUDIJØ PROGRAMØ
YPATUMAI
Lietuvos ðvietimo koncepcijoje (1992) pedagogo socialinë parengtis, jo
socialinë ir profesinë kompetencija vertinami kaip pertvarkà lemiantys veiksniai. Ðiame dokumente raðoma: “Lietuvos ðvietimo ir visuomenës atsinaujinimo tikslai gali bûti sëkmingai ágyvendinami tiktai parengus pedagogus, gebanèius kuo geriau iðplëtoti ugdytinio prigimtines, fizines ir dvasines galias,
sudaryti sàlygas laisvai skleistis individualybei ir tobulintis asmenybei”.
Bûsimøjø socialiniø pedagogø studijø turiná lemia pedagogø rengimo kvalifikaciniai reikalavimai, suformuluoti Lietuvos ðvietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1995 m. patvirtintuose “Pedagogø rengimo nuostatuose”.
Socialinës pedagogikos bakalauro studijø programà sudaro privalomi, privalomai ir laisvai pasirenkamieji dalykai. Auditorinio ir savarankiðko darbo,
kaip ir privalomøjø bei pasirenkamøjø dalykø, santykis kiekviename kurse
nuosekliai kinta – aukðtesniuose kursuose daugiau laiko skiriama savarankiðkoms studijoms ir pasirenkamiesiems dalykams.
Vieno semestro metu studijuojami ne daugiau kaip 8 dalykai. Maþiausia
studijø dalyko apimtis – 2 kreditai. Studijø dalykø þinios vertinamos paþymiais (10 balø skalë), kurie visi yra kaupiamieji. Kai dalyko apimtis ne maþesnë kaip 3 kreditai, studentas iki 50 proc. paþymio uþ kontroliuojamà savarankiðkà darbà ir auditoriná darbà (ið jø 10 proc. uþ paskaitø, pratybø ir laboratoriniø darbø lankymà bei dalyvavimà juose) gali sukaupti per semestrà iki egzaminø sesijos, kità paþymio dalá (50 proc.) studentas gali ágyti sesijos metu,
laikydamas egzaminà.
Kai dalyko apimtis maþesnë nei 3 kreditai, vertinamas savarankiðkas ir
auditorinis studento darbas per semestrà. Iki 20 proc. paþymio jis sukaupia uþ
lankymà ir dalyvavimà paskaitose, pratybose, laboratoriniuose darbuose, kità
paþymio dalá jis ágyja sesijos metu, laikydamas egzaminà.
Bûsimojo socialinio pedagogo kaip specialisto pasirengimà dirbti ugdymo ástaigose apibûdina trys tarpusavyje susijusios pedagogo profesinës ir dalykinës kompetencijos sritys:
1) bendrasis (humanitarinis ir socialinis) išsilavinimas,
2) pedagoginis ir psichologinis išsilavinimas,
3) dalykinis (specialybës) pasirengimas.
Bendrajam (humanitariniam ir socialiniam) iðsilavinimui ágyti studijø turinys
orientuotas á tai, kad bûsimas Universiteto absolventas (socialinis pedagogas):
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• gerai iðmoktø lietuviø kalbà, þinotø jos iðtakas, iðmanytø savo specialybæ, mokëtø bent vienà Vakarø Europos kalbà ir gebëtø puoselëti ugdytiniø
kalbos kultûrà;
• þinotø lietuviø etninës kultûros pagrindus ir tradicijas, suvoktø jas kaip
pasaulio kultûros dalá, gebëtø jas puoselëti, saugoti ir perduoti ugdytiniams;
þinotø svarbiausias pasaulio vertybes, gebëtø jomis remtis ugdymo procese;
• þinotø demokratinës, humanistinës ir pilietinës visuomenës formavimosi
principus bei svarbiausiø socialinës minties sroviø bruoþus ir, remdamasis ðiuo
þinojimu, plëtotø ugdytiniø pilietinæ kultûrà ir patriotizmà;
• þinotø pagrindines Lietuvos ir pasaulio filosofø kultûros tradicijas ir
jomis remdamasis gebëtø ugdyti bendramokslinæ filosofinæ moksleiviø kultûrà, suvoktø ðiuolaikinës filosofijos, paþinimo teorijos, etikos, estetikos, religijø ir kt. problematikà;
• ágytø ðiuolaikinës informacinës kultûros (kompiuterinio raðtingumo, dalykø programø sudarymo, bibliografinës informacijos gavimo ir kt.) pagrindus
ir gebëtø juos taikyti praktinëje veikloje;
• suvoktø ðiuolaikinës ekonomikos vystymàsi, jos principø taikymà visuomenëje, ðeimoje, ðvietimo procese, gebëtø tuos principus taikyti ugdymo
procese;
• ágytø vaiko ir paauglio organizmo vystymosi, higienos, sveikos gyvensenos, ekologijos þiniø ir ágûdþiø bei gebëtø juos taikyti darbe, þinotø pagrindinius mokymo patalpø ir mokymo proceso higieninius, sanitarinius normatyvus, darbø saugos principus ir tai, kaip elgtis ekstremaliomis sàlygomis.
Pedagoginio ir psichologinio ciklo privalomieji bei privalomai pasirenkamieji dalykai turi bûti orientuoti á tai, kad bûsimas Universiteto absolventas
(socialinis pedagogas):
• suprastø asmenybës ugdymo tikslus ir uþdavinius, asmenybës ir jos raidos psichologijà, þinotø pagrindinius ugdytiniø paþinimo principus, metodus
bei gebëtø juos taikyti ugdymo procese;
• þinotø ávairaus amþiaus tarpsniø ugdytiniø ypatumus, áþvelgtø jø socializacijos, vystymosi ir mokymosi sunkumus, padëtø juos áveikti, gebëtø teikti
psichologinæ ir pedagoginæ pagalbà specialiøjø poreikiø ugdytiniams, auklëjant juos kartu su kitais ugdytiniais;
• þinotø pagrindinius pasaulio pedagoginës minties ir ðvietimo raidos bruoþus, þymiø Lietuvos pedagogø ir ðvietëjø idëjas, jø reikðmæ ðalies ðvietimo
raidai, suvoktø dabartinës ðvietimo reformos konceptualiàsias nuostatas ir principus, gebëtø ásitraukti á reformos ágyvendinimà, nuolat tobulintis ir bendra4

darbiauti su kitais mokyklos bendruomenës nariais sprendþiant ugdymo problemas;
• gebëtø kurti humaniðkus ir demokratiðkus, tarpusavio pagalba grindþiamus mokyklos ir bendruomenës nariø santykius, savo darbe vadovautis pagrindiniais ðvietimà reglamentuojanèiais dokumentais, þinotø ugdymo ástaigø organizavimo ir valdymo principus, reikalavimus ávairiems jø tipams, mokëtø taikyti ávairias vadybos metodikas.
Rûpinantis bûsimøjø socialiniø pedagogø dalykiniu pasirengimu ir numatant privalomuosius bei privalomai pasirenkamuosius specialybës studijø programos dalykus, atsiþvelgta á ryðá tarp specialybës dalykø, tarp specialybës ir
bendrojo ciklo bei tarp pedagoginio ir psichologinio ciklo dalykø. Ðie studijø
programos dalykai logiðkai susieti, numatytas ir ávertintas jø suvokimo lygis
pedagoginës bei socialinio ugdymo praktikø metu.
Dalykinis bûsimojo socialinio pedagogo pasirengimas studijø metais turi
bûti toks, kad jis:
• turëtø tvirtus studijuojamø dalykø teorinius pagrindus; þinotø mokslo
srities, kuria grindþiamas studijø dalykas, istorinæ raidà, dabartines ðios srities
teorines ir metodologines programas, svarbiausius jø sprendimo bûdus;
• suprastø specialybës dalykø taikomàjà ir praktinæ reikðmæ, suvoktø prasminius jø ryðius su aktualiomis asmeninio ir visuomeninio gyvenimo (sveikos gyvensenos, ekologijos, etninës kultûros, kraðto ûkio ir ekonomikos, socialinëmis, pilietinës visuomenës ir kt.) problemomis;
• bûtø pasirengæs tæsti studijas aukðtesnëje pakopoje (magistrantûroje, doktorantûroje) ir suvoktø, kad ágyto bazinio iðsilavinimo, jo suteiktos kompetencijos, reikalingos socialinio pedagogo profesijai, nepakanka ir, kad ðià kompetencijà reikia tobulinti atsiþvelgiant á naujus darbo reikalavimus ir þiniø
poreiká visuomenëje, kad studijø metais privalu iðsiugdyti norà turimas þinias
nuolat papildyti naujovëmis.
Studijø programoje kiekviename semestre yra po du alternatyviai pasirenkamuosius dalykus, susijusius su studentø specializacija: vaikø globa ir rûpyba bei sociokultûrinis ugdymas.
Socialinës pedagogikos specialybës studentai daþnai susitinka ir su vizituojanèiais ðios specialybës ávairiø ðaliø (Vokietijos, JAV, Suomijos, Danijos
ir kt.) mokslininkais.
Kadangi trûksta mokomosios literatûros socialinës pedagogikos klausimais, universitete pradëtas leisti tæstinis leidinys “Socialinis ugdymas”. Tai
aukðtøjø mokyklø dëstytojø, doktorantø, magistrø bei ávairiø socialinio ugdymo ástaigø vadovø bei darbuotojø straipsniø rinkinys.
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Þingsnis po þingsnio, áveikiant atsirandanèius sunkumus, iðnaudojant visas ámanomas galimybes, klojamas tvirtas pamatas sëkmingoms bûsimøjø socialiniø pedagogø studijoms.

***
Vilniaus pedagoginio universiteto edukologijos magistrantûra yra skirta
studentams, baigusiems edukologinës krypties studijas ir siekiantiems ásigyti
þiniø ir ágûdþiø, kurie praplëstø pedagogines studijas, suteikdamos magistrams universaliø pedagoginio proceso analitikø ir vertintojø ágûdþiø. Ðioje
studijø programoje siekiama suteikti pakankamai teoriniø ir praktiniø þiniø,
kad magistras bûtø pasirengæs vadovauti specialistø grupei, sprendþianèiai
socialines problemas. Á darbinæ grupæ ugdymo institucijose paprastai átraukiami psichologai, sveikatos darbuotojai, kitø socialiniø institucijø atstovai.
Vilniaus pedagoginiame universitete edukologijos (socialinio pedagogo)
magistro studijø programa parengta, siekiant parengti pedagogus, mokanèius
koordinuoti regiono socialiniø institucijø veiklà. Optimizuojant ugdymo institucijø veiklà ir sprendþiant socialinës pagalbos realizavimà socialiai paþeistiems vaikams, ðalies ugdymo institucijoms reikalingi profesionalûs darbuotojai. Studijø programa atliepia Vyriausybës (1999 metø) programà “Dël socialiniø - pedagoginiø mokymosi sàlygø uþtikrinimo”, kuria vyriausybë ásipareigojo ávesti ugdymo institucijose socialiniø pedagogø etatus.
Magistro studijø programos tikslas - parengti profesionalius edukologus
su socialinio pedagogo profesine kvalifikacija, gebanèius dirbti ávairiose ugdymo ir kitose institucijose, analizuoti socialinæ ekonominæ situacijà regione
bei kraðte, profesionaliai spræsti vaikø sociopedagogines ir sociokultûrines
problemas.
Ðis pagrindinis tikslas suponuoja gretutinius, praktinius tikslus, kurie ágalina parengti specialistus, gebanèius:
• analizuoti sociokultûrinæ ðalies ir regiono situacijà ir rengti atitinkanèias
ðià analizæ rekomendacijas situacijai gerinti;
• optimizuoti ugdymo institucijø sàveikà su kitomis socialinëmis institucijomis bendruomenëje;
• padëti moksleiviams susipaþinti su mikro ir makro socialine aplinka,
tinkamai integruotis á mokyklos ir bendruomenës gyvenimà, padedant vaikams ásisavinti ir átvirtinti vertybinius prioritetus (ankstyvoji prevencija);
• sudaryti sàlygas ávairiø socialiniø grupiø vaikams keisti mokymosi motyvacijà, ásijungti á intensyvias uþimtumo, pradinio profesinio parengimo, ádarbinimo ir papildomojo ugdymo programas (pagalbos prevencija);
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• stabilizuoti vaikø ir paaugliø nusikalstamumo augimo tendencijas, taikant rizikos grupiø vaikø monitoringà, individualizuotas socialinës pedagoginës reabilitacijos ar reintegracijos programas.
Ðie teoriniai ir praktiniai programos tikslai numato parengti edukologijos
magistrus (socialinius pedagogus) profesionaliam darbui ávairiose ugdymo
institucijose gebanèius:
• tirti, analizuoti edukacinius, socialinius, pedagoginius reiðkinius sociumo kontekste, identifikuoti socialines – pedagogines problemas, jø prieþastis
bei ieðkoti jø sprendimo galimybiø;
• rengti socioedukacines programas, kurti individualià darbo vietà sociokultûriniame sektoriuje;
• atlikti ir koreguoti rizikos grupiø vaikø monitoringà;
• parinkti tinkamus ankstyvosios prevencijos metodus, intervencijos metodikas, siekiant koreguoti asmenybës bei atskirø socialiniø grupiø elgesá;
• ugdymo institucijose telkti bendruomenæ, koordinuoti skirtingø socialiniø institucijø bendrà veiklà.
Studijuojantieji magistro studijø programà absolventai susipaþásta su Vaiko teisiø konvencija, Vaiko teisiø apsaugos pagrindø, Vaiko globos, Lietuvos
respublikos specialaus ugdymo ástatymais, Vyriausybës nutarimais: “Dël nacionalinës vaikø ir paaugliø nusikalstamumo prevencijos programos patvirtinimo”, ”Dël socialiniø ir pedagoginiø vaikø mokymosi sàlygø sudarymo programos patvirtinimo”, Ðvietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimais
“Dël papildomojo ugdymo sampratos”, Ðvietimo ir mokslo ministro 1997 07
01 ásakymas Nr. 860 “Dël pareigø, kuriø darbas laikomas pedagoginiu, sàraðo”, kuriuo á pareigø sàraðà beveik visose ugdymo institucijose átrauktas socialinio pedagogo pareigybë, 1997 metø lapkrièio 26 d. ásakymo Nr. 1536,
kurio 2-ame priedëlyje numatytas ir apmokëjimas socialiniams pedagogams
bei Ðvietimo ir mokslo ministerijos 1999 metø Ðvietimo ir mokslo ministro
ásakymu ”Dël laikinøjø socialiniø pedagogø kvalifikaciniø nuostatø patvirtinimo” ir kt.
Rengiant magistro studijø programà siekta derinti edukologijos magistrinio lygio ir socialinio pedagogo profesines studijas.
Iðsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: aukðtasis pedagoginis iðslavinimas (bakalauro laipsnis), profiliniai dalykai: uþsienio kalba, pedagoginiø, psichologiniø dalykø studijos. Pirmenybë teikiama turintiems socialinio arba
savanoriðko socialinio darbo patirtá.
Studijø srities bendrøjø ir pedagoginio psichologinio lavinimo dalykai:
kultûros istorija arba mokslo filosofija (2), ugdymo filosofija (3), vaiko teisiø
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apsauga (2), hodegetika (2), asmenybës raidos psichologinës teorijos (2), edukologiniø tyrimø metodologija(3), mokslinio stiliaus pagrindai (2), (ið viso 16
kreditø).
Studijø krypties specialaus lavinimo dalykai: regionø ir savivaldybiø organizaciniai pagrindai (2), socialinis ugdymas ir socialinis darbas (4), pasirenkamosios disciplinos (socialinë politika, gatvës pedagogika, demokratinis ugdymas) (4), lyginamoji socialinio ugdymo teorija ir praktika (3), prevencinë
pedagogika (3), specialiøjø poreikiø vaikø ugdymas (3), socialinio ugdymo
praktikumas (5), spec. teorinis kursas (3), spec. teorinis seminaras (3), vaikø ir
paaugliø konsultavimas (3), pasirenkamosios disciplinos (þaidimø terapija,
ugdymas mikrosociume, bendravimas paaugliø grupëje, auklëjimas globos
institucijose, delinkventinë pedagogika, ðeimos pedagogika, rizikos grupës
vaikai, vaikø ir paaugliø laisvalaikis, vaikø vasaros poilsio organizavimas,
vaiko globa, turistinio darbo organizavimas) (ið viso 47 kreditai).
Praktika: praktika aukštojoje mokykloje (3), socialinio ugdymo praktika (4).
Studijos baigiamos mokslo tiriamuoju darbu ir magistro darbo gynimu.
Po studijø baigimo suteikiama: edukologijos (socialinës pedagogikos) magistro laipsnis, kolegijos dëstytojo kvalifikacija.
Karjeros galimybës:
baigusieji ðià studijø programà gali dirbti:
a) socialiniais pedagogais visose ðvietimo bei kitose institucijose, kurios
dirba su vaikais;
b) valstybës tarnautojais municipalinëse ir kitose struktûrose;
c) rekreacinio bei laisvalaikio profilio institucijose.
Be to magistrai gali stoti á edukologijos kitø socialiniø mokslø krypties
doktorantûras.
Doc. dr. Giedrë Kvieskienë
Doc. dr. Jonas Dautaras
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1 priedas

STUDIJØ DALYKØ ANOTACIJOS
Anglø kalba (I sem.)
Komunikaciniø ir kalbiniø ágûdþiø, ágytø bendrojo lavinimo mokykloje,
ávertinimas; naujø ágûdþiø formavimas.
Tematika:
1) Vilniaus pedagoginis universitetas;
2) Didþiosios Britanijos ir Lietuvos ðvietimo sistemos, jø palyginimas;
3) Didþiosios Britanijos politinë sistema;
4) temos, susijusios su studento studijuojamu dalyku (laisvalaikio pedagogika).
Kalbos þinios: turimø anglø kalbos sandaros þiniø ir ágûdþiø átvirtinimas
bei naujø ágûdþiø formavimas teksto lygmenyje; þodyno plëtimas / turtinimas.
Vertimas: perëjimas nuo paþodinio vertimo prie ekvivalentiðkos minties
perteikimo taisyklinga gimtàja kalba.
Kalbinë veikla
Kalbëjimas: skaityto ar girdëto teksto reprodukcija. Pokalbio palaikymas,
dalyvavimas diskusijoje.
Skaitymas: paieðkinis ir studijinis.
Klausymas: autentiðko pokalbio, pasakojimo supratimas.
Raðymas: teksto konspektavimas, jo perfrazavimas, CV, laiðko raðymas.

Anglø kalba (II sem.)
Tolesnis komunikacinës ir lingvistinës kompetencijos ugdymas.
Tematika:
1) tarptautinës organizacijos, jø susikûrimo istorija, struktûra;
2) temos, susijusios su studento studijuojamu dalyku: laisvalaikio pedagogikos ir jos darbuotojø vaidmuo ir pareigos, uþimtumo problemos, renginiø
organizavimas, sveikata, sportas.
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Kalbos þinios: dalykinio ir mokslinio stiliaus ypatumai: teksto riðlumo
priemonës.
Vertimas: specialybës tekstø vertimas á lietuviø kalbà atsiþvelgiant á terminø vartojimo ypatybes.
Kalbinë veikla.
Kalbëjimas: diskusijos studento specialybës temomis; savo nuomonës argumentacija; paruoðta monologinë kalba, vartojant teksto riðlumo priemones
ir specialybës terminijà.
Skaitymas: paieðkinis ir studijinis.
Klausymas: mokslinës monologinës ir dialoginës kalbos supratimas; informacinio pobûdþio praneðimø supratimas.
Raðymas: teksto reziume ir anotacija; referato raðymas; dalykiniø laiðkø
raðymas.

Edukologiniai tyrimai
Kurso tikslas - supaþindinti studentus su pagrindiniais moksliniø tyrimø
(hermaneutiniø, kokybiniø ir kiekybiniø) tipais, parodyti ðiø tyrimo tipø taikymà edukologijoje. Kurso metu aptariama pagrindinë moksliniø tyrimø metodologija, moksliniø tyrimø etikos principai. Studentai taip pat supaþindinami su tyrimo programoms keliamais reikalavimais. Kurso pabaigoje studentai
praktiðkai taiko ágytas þinias - rengia edukologinio tyrimo programà.
Pagrindinës kurso problemos:
1. Mokslo samprata. Paþinimas kaip procesas.
2. Mokslo metodologija. Tyrimo metodai.
3. Prognozavimas. Socialinio planavimo metodai.
4. Mokslinio tyrimo samprata.
5. Hermaneutiniai tyrimai.
6. Kokybiniai tyrimai. Kokybiniø tyrimø strategija.:
a) atvejo studija
b) etnografija
c) grounded theory
7. Kiekybiniai tyrimai:
a) stebëjimas
b) dokumentø analizë
c) eksperimentas
d) apklausa (interviu, anketavimas)
8. Mokslinio tyrimo programa.
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Informacinës sistemos
Ðiame kurse studentai susipaþásta ir iðmoksta naudotis bendravimo ir informacinëmis paslaugomis internete bei kurti pristatymus programa Power Point.
Praktiniø uþsiëmimø metu studentai supaþindinami su ðiais tinklapiais bei
duomenø bazëmis (juose ieðko atsakymø á dëstytojo pateiktus klausimus):
Lietuvos Respublikos Seimas, Vyriausybë, ministerijos.
LR Ðvietimo ir mokslo ministerija. Ðvietimo ástaigos bei mokslo ir studijø
institucijos. Lietuvos ðvietimo informacinë sistema. Bendrojo lavinimo mokyklos, ikimokyklinës ir papildomojo ugdymo bei suaugusiøjø neformaliojo
ðvietimo ástaigos. Studijø ir mokymo programos.
Papildomo ugdymo ástaigos. Ðvietimo kaitos fondas. Mokyklø tobulinimo
centras.
LR teisës aktai ir jø paieðka. Integracija á Europos Sàjungà. ES teisës aktai
ir jø paieðka.
Nusikalstamumo prevencijos centras. Nepilnameèiø justicijos programa.
Narkotikai. AIDS.
Lietuvos jaunimo organizacijos.
Bibliotekø resursai internete (VPU biblioteka, Lietuvos nacionalinë Martyno Maþvydo biblioteka, elektroniniai katalogai). Lietuvos integrali bibliotekø
sistema (LIBIS). Lietuvos periodinës spaudos bibliografinë straipsniø bazë.
Visatekstës duomenø bazës (EBSCO, Eureka ir pan.).
Prekyba internete. Interneto knygynai.

Informatika
Kurso paskirtis – supaþindinti studentus su kompiuteriu bei kai kuriomis
plaèiau vartojamomis kompiuterinëmis programomis. Iðklausæ ðá kursà, studentai iðmoksta ájungti kompiuterá, apdoroti gana sudëtingus tekstus, naudotis skaièiuoklëmis bei duomenø baziø valdymo sistemomis, iðbando elektroniná duomenø perdavimo bûdà. Naudojamos programinës priemonës: The Norton Commander, Microsoft Word (DOS ir Windows aplinkose), Works arba
Excel, skanerio ir vartiklio valdymo programomis.

Kalbos kultûra ir specialybës kalba
Kurso tikslas – padëti studentams tobulinti savo kalbinius gebëjimus,
kad baigæ studijas galëtø tinkamai vartoti kalbà mokykloje dëstydami savo
dalykà. Ðis kursas kelia tokius uþdavinius: 1) perprasti bendrinës lietuviø
kalbos normø visumà. 2) iðmokti pastebëti savo kalbos klaidas, 3) gebëti jas
taisyti, naudotis þodynais, þinynais, 4) siekti taisyklingos kalbos vartose33

nos, 5) iðmokti taisyklingos specialybës kalbos vartosenos, 6) pasirengti tobulinti savo kalbà baigus studijas, 7) pasirengti ugdyti mokiniø kalbà, taisyti jø klaidas.
Studentai susipaþásta su teoriniais kalbos kultûros pagrindais: kalbos kultûros samprata siauràja ir plaèiàja prasme, kalbos normos, kalbos klaidos
sàvokomis. Aptariama visuomenës ir mokyklos kalbos bûklë, mokytojo specialybës kalbos poveikis mokinio kalbos raidai. Kalbos kultûros poþiûriu
apþvelgiamos tokios temos: 1) bendrinës kalbos tarties dalykai, 2) kirèiavimas, 3) þodynas, 4) þodþiø daryba, 5) morfologija, 6) sintaksë. Ðios temos
aptariamos atsiþvelgiant á daþniausius kalbos normø paþeidimus dabartinëje
vartosenoje, ypaè mokytojø ir mokiniø kalboje, studijuojamosios specialybës kalboje.
Ðios temos sudaro pratybø pagrindà. Ávairiems pratimams skiriama daugiausia kursui skirto laiko, kad studentai ne tik águstø pastebëti ir taisyti klaidas, naudotis ávairiais kalbos kultûros parankiniais leidiniais, bet ir pratintøsi
taisyklingai vartoti sakytinæ ir raðytinæ kalbà. Ypaè daug dëmesio skiriama
pedagogikos kalbos ir studijuojamosios kalbos vartosenos pratyboms.

Pasaulio kultûra
Senovës lietuviø kultûra. Matriarchatinës ir patriarchatinës kultûros bruoþai. Religija, simboliai, paproèiai. Pagoniðkieji vaizdiniai tautosakoje, tautodailëje, apeigose mûsø laikais. Kultûrø sintezës sampratos. Ðiuolaikinës kultûros perspektyvos.
Rytø ir vakarø kultûrø skirtumai.
Mitologinë pasaulëþiûra ir pasaulëjauta. Þmoniø savivoka, màstymas apie
iðorinius reiðkinius, erdvæ bei laikà. Mitas ir ritualas. Mitologinio màstymo
liekanos mûsø sàmonëje. Archainiø civilizacijø atsiradimas ir poþymiai. Tradicija ir naujovë. Ðumerø civilizacija: Ûkis, santvarka, ástatymai, humanizmo
apraiðkos, raðtas, pedagogika, “þodþiø sàraðai”, bibliotekos, medicina. Senojo
testamento provaizdþiai. Senovës Egiptas. Santvarka ir gyvenimo áprasminimas. Instinktyvus praktinis meistriðkumas. Medicina, architektûra, dailë. Amþinybë ir “Artisto daina”.
Klasikinë civilizacija. Senovës, klasikinës Graikijos ir helenizmo kultûros
skirtumai.
Rytø kultûrø átaka. Kultûros diferenciacija. Individualizmo daigai kinikø,
epikûrieèiø, stoikø mintyse. Senovës Roma. Teisë, materialinë kultûra.
Du viduramþiø kultûros pasauliai. Begalybë, antijusliðkumas.
Rimtoji kultûra. Hierarchija, normos. Vienuolynø vaidmuo dvasinës kultûros perdavime. Ankstyvieji kultûros Atgimimai. Mokymas. Universitetai.
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Mokslas. Amatininkai, pirkliai, riteriai.
Karnavalinë kultûra. Ðventë, juokas, parodijos. Laikini tvarkos suardymai:
aukðto ir þemo, seno ir naujo vienovë. Bûties pilnumas.
Renesanso epochos þmogaus savimonë. Humanistai, miestieèiai, samdyti
kariai, menininkai. Universalumas, savirealizacija, pasirinkimai. Gyvenimo
“anapus gërio ir blogio” uþuomazgos. Pasaulietiðkumas ir individualizmas
reformacijoje. Predestinacija, paðaukimas, darbas dievo ðlovei. Protestantizmo
átaka modernaus kapitalizmo formavimuisi. Naujøjø laikø ir Ðvietimo idealai.
Dievas kaip racionalios tvarkos pamatas. Gamtos dësningumas. Gyvoji gamta
ir þmogus kaip mechanizmai. Þmogaus protas ir medþiaga jo eksperimentams.
“Þinojimas - jëga”. Mokslas ir technika. Prietarø bei atgyvenø kritika. Ðvietimas kaip priemonë ir kaip pareiga.
Romantizmo pasaulëþiûra. Kultûros specializacija, þmogaus fragmentiðkumas. Kultûros sintezës programa. “Seno” reabilitacija. Ironijos principas.
Genijus. “Kuo poetiðkiau - tuo teisingiau”. Racionalizmo ir progreso amþius
bei jo kritika. Pozityvizmo idealas. Vertybiø nuvertëjimas. Koks progreso tikslas? “Antrosios gamtos” komplikacijos. “Vakarø saulëlydis” arba mûsø civilizacijos krizë. Ciklinës kultûrø raidos samprata. Kultûrø ir jø tikslø ávairovë.
Reliatyvistinë kultûros raidos samprata.
Postmodernizmo epocha. Postpozityvistinë mokslo samprata. Nebedramatiðkumo, “bet kas tinka” principai. Subjekto, autoriaus, filosofijos, “didþiojo
pasakojimo”, meno “mirtys”. Kalbos þaidimai. Kultûros pliuralizmas. Rytø ir
Vakarø dialogas. Visø epochø ir visø kultûrø polilogas.

Pedagogika
Pedagogo profesija, jos iðtakos, specifika. Mokytojo asmenybë, jo funkcijos, sugebëjimai. Vaiko paþinimas, dalyko þinios, ugdymo proceso supratimas
– mokytojo kompetencijos pagrindas. Mokytojas ir Lietuvos ðvietimo standartai. Lietuvos ðvietimo ástatymo ir mokyklos reformos dokumentø analizë.
Pedagogika (edukologija) – þmogaus ugdymo mokslas ir menas. Ugdymo
teorijos ir praktikos santykis. Pedagogikos mokslo raidos pagrindiniai bruoþai,
sistema, ryðiai su kitais mokslais. Psichologija – pedagogikos mokslinis pagrindas. Ugdymo tikslas ir uþdaviniai.
Mokiniø paþinimas – ugdymo iðeities pozicija. Mokinio paþinimo ir pedagoginio tyrimo metodai.
Asmenybës raida ir ugdymas. Ugdymo procesas, jo daugiamatiðkumas. Ugdymo teorija ir didaktika. Eksperimentinë ir praktinë didaktika, jos raida. Praktinës mokymo teorijos funkcijos. Moderniosios didaktikos kryptys.
Vaiko vystymosi ir mokymosi funkcijos (paþintinë, lavinamoji, auklëja35

moji). Ugdymo teorijos (J. Komenskio, J. Pjeþë, L. Vygotskio, J. Brunerio,
J. Vabalo-Gudaièio ir kt.). Vaiko ugdymo veiksniai.
Mokymo procesas, jo esmë, svarba, struktûra. Mokymo svarbiausios sàvokos (þinios, ágûdþiai, mokëjimai, vertybës). Mokymas ir mokymasis. Mokymo
tikslø lygmenys: paþintinis, emocinis-vertybinis ir psichomotorinis.
Ugdymo dësningumai ir principai, jø ágyvendinimas mokymo procese. Mokymo ir auklëjimo principø vienovë. Ugdymo institucijos (ávairiø tipø mokyklos), jø paskirtis, struktûra. Mokyklø profiliavimas. Mokymo turinys, jo
struktûra, integravimas ir diferencijavimas, pertvarkymo kryptys Lietuvos mokykloje. Mokymo turinys ir pamokø tvarkaraðtis. Lankstaus tvarkaraðèio sudarymo psichopedagoginiai principai.
Mokymo kryptys (diferencijuotas, individalizuotas, modulinis, probleminis ir kt.). ugdomasis mokymas – ðiuolaikinë mokymo kryptis. Þiniø perteikimas ir pamoka. Pamokø tipai, struktûra, sistema. Mokiniø aktyvinimo metodai
pamokoje. Pamokos psichopedagoginës veiksmingumo sàlygos. Mokymo ir
mokymosi rezultatø tikrinimas ir vertinimas.
Auklëjimas – ugdymo dalis, jo esmë, specifika. Auklëjimas ir saviaukla.
Auklëjimo tikslas – vertybiø ugdymas. Vertybiø ugdymo teorijos (B. Skineris,
A. Maslow, J. Navickas). Vertybiø rûðys: þinojimo, moralës, estetinës, socialinës ir kt. Mokiniø vertybinis kryptingumas Lietuvos demokratinëje mokykloje, auklëjimo veiksmingumas ir trûkumai, jø prieþastys ir ðalinimo bûdai.
Dvasingumo ugdymas. Dora – þmogaus vertybiø pagrindas. Dorinio auklëjimo esmë, tikslai, metodai ir formos. Socialinis ir tautinis ugdymas (vertybinis
aspektas).
Mokyklos bendruomenë, jos ugdymas.
Klasës auklëtojo darbo sistema, funkcijos, planavimas. Renginiai, jø organizavimo metodika. Mokiniø visuomeninës organizacijos, parama joms.
Ðeimos ugdomasis vaidmuo, jo specifika, sëkmingo vaikø auklëjimo ðeimoje pedagoginës sàlygos.
Nepilnameèiø teisiø paþeidimø ir nusikaltimø pedagoginë prevencija.
PASTABA: Iðsamesnë anotacija ir literatûra pateikta darbinëje programoje.

Raidos ir pedagoginë psichologija
Tikslas: padëti studentams tapti profesionaliais mokytojais. Padëti jiems
ásisàmoninti savo kaip asmenybës ugdytojo ir mokytojo tikslus ir atsakomybæ. Supaþindinti studentus pagrindinëmis raidos ir pedagoginës psichologijos
sàvokomis, asmenybës augimo mokymosi ir pedagoginio bendravimo procese
dësniais, pagr. pedagoginës psichologijos sàvokomis ir mokyti jais vadovautis konkreèiose ugdymo situacijose. Padëti studentams mokytis savirefleksi36

jos, formuoti sàveikos su mokiniais ágûdþius ir tapti mokiniø mokymosi bei jø
asmenybës brendimo palengvintojais.
Siekiamybë: kuo profesionalesnis mokytojas – asmenybës ugdytojas, gebantis visada bûti “èia ir dabar”, visiðkai ásisàmoninti save, turintis pakankamai psichologijos þiniø ir konstruktyvaus bendravimo su mokiniais ir visuminio ugdymo ágûdþiø. Lengvai ir dþiugiai dirbantis mokyklos bendruomenëje,
savo darbà laikantis sudëtine vaiko asmenybës ugdymo ir dvasingos demokratinës visuomenës kûrimo dalimi.
Turinys: ðvietimo sistemos, mokinio ir mokytojo tikslai ir uþdaviniai. Mokytojo profesionalumo samprata ir kriterijai.
Raidos psichologijos dalykas, objektas, uþdaviniai, tyrimo principai ir metodai. Psichikos ir asmenybës raidos sampratos, dësningumai, skatuliai ir bûtinos sàlygos. Psichikos raidos ir mokymosi santykis. Vystanèiojo mokymo kriterijai. Paþintinës ir psichosocialinës raidos ypatumai atskiruose amþiaus tarpsniuose. Asmenybës brendimo ir brandos kriterijai. S. Freudo, E. Eriksono, A.
Maslow, C. Rogerso asmenybës raidos teorijos ir jø taikymo mokymo-asmenybës ugdymo procese sritys ir ribos.
Pedagoginës psichologijos dalykas, objektas, struktûra ir uþdaviniai; tyrimo principai ir metodai. Mokytojo kvalifikacijos ir kompetencijos sàvokos ir
jø santykis.
Asmenybës ugdymo psichologijos tikslai. Asmenybës tapsmo priklausomybë nuo bendravimo su vaiku bûdo ir asmenybës ugdymo priklausomybë
nuo asmenybës sampratos. Kaip konkreèiose mokymo(si)-ugdymo(si) situacijose vadovautis asmenybës, raidos bei socialinës ir pedagoginës psichologijos
dësniais. Bendravimo ir asmenybës ugdymo bûdø pasirinkimo psichologiniai
kriterijai. Profesiðkai reikðmingiausios mokytojo asmenybës savybës ir ágûdþiai. Nuolatinës mokytojo saviþinos ir saviugdos bûtinumas bei konkretûs
bûdai.
Mokymosi ir iðmokimo sàvokos, jø tarpusavio santykis. Iðmokimo bûtinos
sàlygos, lygiai ir kriterijai. Mokymosi proceso psichologinë analizë. Mokymosi, kaip saviraiðkos ir kaip savo psichinës sistemos struktûravimo bei asmenybës brandinimo samprata. Mokymosi individualumas ir sëkmës veiksniai.
Mokymosi motyvacijos ir savireguliacijos þadinimas bei stiprinimo bûdai.
Mokymas mokytis. Mokymas(is) màstyti ir spræsti problemas, ágûdþiø formavimas(is), kûrybiðkumo ugdymo svarbiausi psichologiniai momentai.
Mokymo metodo pasirinkimo psichologiniai kriterijai. Metodø derinimas
prie amþiaus ypatybiø ir mokiniø pasirengimo lygmens. Mokinio psichologi37

nio paþinimo metodai ir metodikos. Atgalinio ryðio mokymo-ugdymo procese
funkcijos, bûdai ir formos.
Visuminio ugdymo ir susiliejanèio mokymo principai ir metodai. Mokymas
bendradarbiauti ir spræsti problemas lygiagretaus bendradarbiavimo bûdu.
Psichologinis pasirengimas pamokai bei auklëjamajam renginiui. Pamokos psichologinë analizë. Svarbiausi pamokos psichologiniai momentai ir jos
psichologinio efekto ávertinimas. Savo, kaip mokytojo ir asmenybës ugdytojo
darbo psichologinis ávertinimas.
Pagrindinë didaktinë nuostata: Studentus mokyti vadovaujantis asmenybës vientisumo principu, patyrimu bei kitais visuminio ugdymo metodais,
juos derinant su klasikinio mokymo metodais.

Profesinë etika
Kurso tikslas – padëti iðsiugdyti kûrybiðkam, savarankiðkam, aktyviam,
aukðtos etinës kultûros specialistui, gebanèiam ir norinèiam teorines þinias
taikyti praktikoje.
Profesinë etika yra taikomosios etikos ðaka ir remiasi bendrosios etikos
teorija ir pagrindinëmis jos kategorijomis. Pageidautina, kad studentai jau
bûtø susipaþinæ su bendrosiomis etikos nuostatomis, bendràja pedagogika,
auklëjimo teorija ir didaktika. Ypatingas dëmesys skiriamas mokytojo profesinei etikai – pedagoginei etikai.
Pedagoginë etika – tai mokytojo profesijos filosofija, áprasminanti pedagogo paðaukimà, formuojanti jo asmenybës profesiná etiná kryptingumà. Pedagoginë etika analizuoja ir normina pedagogo santykius su mokiniais, savo
kolegomis ir mokiniø tëvais.
Dëstant pedagoginës etikos kursà, pagrindinis dëmesys skiriamas pedagogo paðaukimui, pedagogo asmenybës profesiniam kryptingumui, pedagogo
doroviniø bruoþø atskleidimui. Daug dëmesio skiriama pedagoginës tolerancijos, pedagoginio takto, pedagoginio etiketo ir kitoms pedagogo etinës kultûros problemoms aptarti. Taip pat analizuojamas pedagoginis autoritetas, dorovinis psichologinis - klimatas mokykloje, pedagoginiai konfliktai, pedagoginio bendravimo ir kitos temos.

Pilietinio ugdymo pagrindai
Dëstomuoju dalyku siekiama ugdyti studentø gebëjimà savarankiðkai analizuoti, vertinti ir modeliuoti ðiandieninæ Lietuvos visuomenæ politiniu, kultûriniu, socialiniu, ekonominiu aspektais. Ðis kursas turëtø ne tik skatinti studentø motyvacijà tapti atsakingais ir kûrybingais Lietuvos Respublikos pilie38

èiais, bet ir aktyviais pilietiðkumo ugdytojais socialinio ugdymo procese. Todël ðiø tikslø ágyvendinimui tarnauja tiek dëstomo dalyko turinys (kuris èia
pristatomas) tiek ir paties dalyko dëstymo metodika bei studentø darbø organizavimo tvarka.
Dëstomasis dalykas padeda studentams: a) paþvelgti á Þmogø ir á grupes
visuomenëje filosofiniu (A.Anzenbacher, 1992), kultûrologiniu (H.Marvin,
1998), psichologiniu (R.Þukauskienë, 1996), socialiniu (L.Broom, C.M.Bonjean, D.H.Broom, 1992) aspektais; b) suprasti, kodël ir kaip vyksta inkultûrizacijos ir socializacijos procesai.
Studentams sudaromos galimybës: a) gilintis á politikà, kaip vieðøjø interesø ir idealø derinimo priemonæ (H.Zeigler, 1993); b) suprasti, kas yra valdþia
ir kaip ji formuojama Lietuvos valstybëje; c) suþinoti kokias teises, pareigas
bei dalyvavimo galimybes turi Lietuvos pilieèiai.
Pilietinës visuomenës pagrindø kurse Demokratija nagrinëjama dviem aspektais:
a) demokratija kaip politinë sistema (G.Vitkus, 1998) – demokratijos istorinës iðtakos, Visuotinës þmogaus teisiø deklaracijos esmë, pagrindinës demokratijos vertybës ir principai bei jø átvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.
b) demokratija kaip gyvenimo bûdas (H.Koch, 1997) – konfliktø kilmë ir
jø sprendimas, susitarimo bûdai (dialogas, polilogas, derybos, kompromisas,
debatai).

Prancûzø kalba
Prancûzø kalbos mokymo pedagoginiame universitete pagrindinis tikslas
– praktinis-komunikacinis: gauti ir perteikti informacijà þodþiu ir raðtu, ugdyti studentø komunikacinæ kompetencijà. Mokymo procese vystyti visø kalbinës veiklos rûðiø (skaitymo, klausymo, kalbëjimo ir raðymo) ágûdþius.
Klausymas: suprasti autentiðkà pokalbá ir pasakojimus.
Skaitymas: be þodyno suprasti pagrindiná autentiðkà specialybës tekstø ir
laikraðèiø turiná, su þodynu tiksliai suprasti savo specialybës tekstus, mokëti
greitai apþvelgti skaitomà tekstà, nustatyti, kokià informacijà jis teikia, kuriuo
bûdu já skaityti.
Kalbëjimas: sugebëti kalbëti ir daryti praneðimus buities ar specialybës
tema, mokëti iðreikðti savo nuomonæ, sugebëti reziumuoti þodþiu perskaitytus
tekstus.
Raðymas: mokëti reziumuoti, anotuoti bei konspektuoti perskaitytus ar iðklausytus tekstus, paraðyti reziume kursiniam darbui, paraðyti « Curriculum vitae » ir
pildyti ávairius dokumentus, mokëti paraðyti asmeninius ar dalykinius laiðkus.
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Socialinio ugdymo praktikumai
Praktikumø metu studentai susipaþásta su ávairiomis vaikø globos ástaigomis, sociokultûrinio ugdymo ástaigomis, vaiko teisiø apsaugos institucijomis,
dalyvauja konferencijose, rengia projektus.

Sociokultûrinis ugdymas
Studijø dalykà sudaro ðios pagrindinës temos: sociokultûrinio ugdymo
sàvokos ir samprata. Sociokultûrinio ugdymo sferos bendruomenëje. Sociokultûriniø institucijø sistema. Papildomojo ugdymo samprata. Papildomojo
ugdymo sistema. Formalusis, neformalusis ir informalusis ugdymas. Vaikø ir
jaunimo politikos raida ir problemos. NVO sociokultûriniø institucijø sferoje.
Vaikø ir jaunimo organizacijos. Vizualinë komunikacija. Vizualioji kultûra ir
sociokultûriniai aspektai. Gamtos ir antropogeninës kilmës vizualiosios aplinkos reflektacija. Miesto aplinka: landðaftas, urbanistika, architektûra, rekreaciniai, terapiniai bei paþintiniai refleksijos aspektai. Vizualiøjø menø komunikaciniai bruoþai. Meniniai komunikacinës raiðkos gebëjimai. Informacinës
visuomenës vizualinë komunikacija: televizija, spauda, reklama, multimedia,
elektroninë komunikacija, þaidimo reikðmë. Renginiø klasifikacija, pagrindiniai renginio dramaturgijos ir reþisûros principai. Meninis ugdymas. Intelektinis ugdymas. Altruistinë veikla. Techninë kûryba. Gamtosauga, ekologinis
ugdymas. Bendravimo kultûros ugdymas.

Socialinës apsaugos sistema
Socialinës apsaugos sistema yra ávadinis kursas á Lietuvos socialinæ apsaugà
kaip sistemà. Kurso metu nagrinëjamas socialinës apsaugos apibrëþimas, jos
sudëtinës dalys. Dëstomi pagrindiniai socialinio draudimo ir socialinës paramos
principai, detaliai nagrinëjamos socialinio draudimo rûðys, atkreipiant ypatingà
dëmesá á pensijø draudimà ir jo reformos problemas. Studentai supaþindinami su
pinigine socialine parama bei socialinëmis paslaugomis, jø finansavimo bei
administravimo principais. Kurso metu ne tik nagrinëjama Lietuvos patirtis, bet
ir lyginama su tarptautine socialinës apsaugos praktika, pristatomos pagrindinës
tarptautinës institucijos, dirbanèios socialinës apsaugos srityje.

Ðeimos pedagogika
Mokymo tikslas (ugdomuoju aspektu) – supaþindinti studentus su ðeimos
edukologijos ir terapijos (psichoterapijos) teorija ir praktika (pagrindais). Tvirtinti akademines ir savarankiðkas minëtø dalykø studijas naujausiø mûsø ir
uþsienio ðaliø mokslininkø – ðeimos edukologø ir ðeimos psichoterapijos specialistø – tyrimø pagrindu. Atskleisti ðeimos edukologijos ir terapijos ryðkiau40

sià paskirtá – mokslà ir mokymà, kaip iðvesti þmogø ir jo ðeimà á sudëtingà
pasaulá, kad jis nebûtø chaotiðkas iðoriniø poveikiø darinys, o taptø kuo tobulesniu bûties kûriniu. Parodyti ir paaiðkinti psichopedagoginiø ir psichoterapiniø konsultacijø ðeimai tobulinimo galimybes. Visokeriopø tikslø siekiantá
darbo su ðeima procesà ASPIRE (ávertinimà, planavimà, ágyvendinimà, tikrinimà ir rezultatø apþvelgimà). Jo sudëtingumà ðiandieninëje ðeimos santykiø
sparèiø transformacijø situacijoje.

Ðvietimo reformos
Pagrindinis ðio dëstomojo dalyko tikslas yra padëti studentams suvokti: a)
kodël ir kaip pasaulyje reformuojamos Ðvietimo sistemos; b) kokios yra ðvietimo reformos, pradëtos 1988 metais Lietuvoje iðtakos, jos kultûrinës, politinës, socialinës, ekonominës sàlygos; b) pagrindiniai reformos tikslai, uþdaviniai, struktûriniai pokyèiai; c) reformos kliuviniai ir jø áveikimo galimybës,
tolimesnë Lietuvos Ðvietimo Reformos perspektyva.
Siekiant ágyvendinant ðiuos tikslus, ypaè didelis dëmesys skiriamas Kaitos, Reformos ir Demokratijos esmei bei tarpusavio santykiams atskleisti. Per
ðio dalyko paskaitas ir seminarus, studentai turës galimybiø analizuoti, vertinti teoretikø suformuluotus kaitos dësnius (M.Fullanas, 1993), kaitos tipus
(D.Hopkins, M.Ainskow, M.West, 1994), reformø kitose ðalyse pavyzdþius
(R.Þelvys, 1998), ðiandieniná reformø kontekstà globalizacijos átakà ðvietimo
reformoms (A.Tjeldvoll, 1999).
Studentai, savarankiðkai studijuodami Lietuvos kultûros istorijos ðaltinius,
analizuos ir vertins Lietuvos Ðvietimo reformas istorinius aspektu: a) susipaþins su Edukacinës Komisijos ákûrimo sàlygomis, pagrindinëmis idëjomis,
tikslais (M.Lukðienë, 1985); b) nagrinës ðvietimà Carinës Rusijos priespaudos
metais (M.Lukðienë, 1992); c) gilinsis á ðvietimo reformà tarpukario Lietuvoje
(T.Bukauskienë, 1996); d) apþvelgs Lietuvos ðvietimà tarybiniu laikotarpiu
(B.Bitinas ir kt., 1981).
Seminarø metu studentai savarankiðkai studijuos ðiandieninæ Lietuvos ðvietimo reformà grindþianèias idëjas bei jas ágyvendinanèius dokumentus, lygins
ðvietimo reformos modelá su kitø ðaliø modeliais, identifikuos pagrindines
Lietuvoje vykstanèios ðvietimo reformos problemas ir siûlys jø sprendimo
bûdus.

Teisës propedeutika
Teisës propedeutikos kurse pagrindinis dëmesys bus skiriamas teisës aktams, reglamentuojantiems vaiko teisiø apsaugà bei institucijoms. Teisës aktø
srityje svarbiausia yra civilinës, civilinio proceso, baudþiamosios, baudþia41

mojo proceso, administracinës, bausmiø vykdymo teisës normos. Apþvelgiami tarptautiniai teisës aktai vaiko teisiø apsaugos srityje. Aptariama ðios srities
ástatymø reforma.
Aptariama pagrindiniø vaiko teisiø apsaugos institucijø (valstybës valdymo ir valdþios, savivaldybiø, teisminës valdþios, nevyriausybinës organizacijos) sistema, jø funkcijos ir numatoma reforma.
Kurso metu pateikiama aktuali statistinë informacija. Analizuojamos praktinës problemos.
Pagrindinës kurso temos:
I. Teisës sàvoka, vieðoji ir privatinë teisë, teisës ðakos.
II. Civilinë ir baudþiamoji teisë
1. Civilinë ir civilinio proceso teisë
a) civilinë teisë
b) civilinio proceso teisë
c) ðeimos teisë
2. Baudþiamoji ir baudþiamojo proceso teisë
a) Vaikø nusikalstamumas bei jo prevencija
b) Vaikø baudþiamoji atsakomybë
c) Baudþiamojo proceso normos
d) Nusikaltimai prieð vaikà
e) Baudþiamøjø ástatymø reforma
3. Bausmiø vykdymo teisë ir jos reforma
4. Administracinë teisë
5. Darbo teisë
III. Vaikø su negalia teisiø apsauga

Vaiko globa ir rûpyba
Studijø dalykà sudaro: teorinës paskaitos, seminarai, praktinë veikla ávairiose institucijose.
Pagrindinës temos: vaikø globos ir rûpybos istorinë raida Lietuvoje bei
pasaulyje; vaikø globos tendencijos ir perspektyvos; veiksniai, sàlygojantys
globos problemø atsiradimà; vaikø globos sistemos; ugdymo problemos globos ir rûpybos institucijose; socialinio pedagogo vaidmuo sprendþiant vaikø
globos problemas. Smulkiau nagrinëjama problemø kilmë ir prieþastys (vidiniai vaikø prieðtaravimai, bendravimo ðeimoje nesklandumai, santykiø su bendraamþiais problemos, problemos mokykloje); pedagoginio proceso organizavimas nepaþeidþiant LR vaiko teisiø apsaugos pagrindø ástatymo; vaikø
globos problemø sprendimo bûdai socialinio pedagogo laikinuosiuose nuostatuose; ðeimos samprata; auklëjimo stiliai ðeimoje; realiø pedagoginiø san42

tykiø analizë ir vertinimas (situacijø aiðkinimasis), globos namø kontingento
charakteristika; mokslinis ugdytiniø paþinimas.

Vokieèiø kalba
Specialybës literatûros skaitymas ir uþduoèiø, formuojanèiø teksto suvokimo, vertimo, analizavimo, referavimo ir anotavimo ágûdþius, atlikimas.

Prevencinë pedagogika
Kurso metu pristatoma Lietuvos socialinës politikos pagrindinës sàvokos,
apibrëþtos Lietuvos socialiniø paslaugø ástatyme (priimtas 1996 metø spalio 9
d.) ir Lietuvos ðvietimo ir mokslo ministro 1999 02 18 ásakyme Nr.180.
Prevencinë pedagogika pristatoma plaèiàja prasme, kaip mokslà, nagrinëjantá palankiø augimui ir tobulëjimui sàlygø vaikui sudarymo sistemà, raidà,
metodus ir dësningumus.
Trys pagrindiniai prevencinës pedagogikos strategijø lygmenys: ankstyvoji prevencija, pagalbos prevencija bei socialinë psichologinë reabilitacija.
Atsiskaitymui reikia atsakyti á teoriniø klausimø testà, þinoti socialinio
darbo aktualijas (programos, praktika), bûti paruoðus socialiná projektà.
Pristatyti 5 valandø praktikà institucijose.
Pagrindiniai testo klausimai:
1. Vaikø bûklë ðalyje.
2. Socialinës politikos vaikø atþvilgiu apibûdinimas.
3. Socialinës paðalpø ðeimai ir pagalbos vaikams strategija.
4. Vaikø socialinës politikos tarptautinë raida.
5. Ankstyvoji prevencija – vaikø uþimtumas.
6. Bendruomenës ugdomasis potencialas.
7. Darbas su bendruomenës grupëmis.
8. Narkomanijos prevencija kaip sociokultûrinë problema.
9. Rizikos grupës vaikø apibûdinimas.
10. Pagalbos prevencija vaikui. Prievartos prevencija.
11. Vaikø iðnaudojimo samprata.
12. Socialinë pedagoginë vaiko, patyrusio smurtà, integracija.
13. Intervencijos vaiko iðnaudojimo poþiûriu vertinimas.
14. Skurdo áveikimo strategija prevencijos poþiûriu.
15. Spec. poreikiø vaikø integracija.
16. Intervencija ir konsultavimas krizinëse situacijose.
17. Pagrindinës sàvokos socialinëje pedagogikoje (þinoti sàvokø apibrëþimus).
18. Programos raðymo metodika.
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Regionø ir savivaldybiø organizaciniai pagrindai
Kurse nagrinëjama savivaldybiø ir regionø organizacinë struktûra. Kursas
susideda ið branduolio ir specialaus aspekto, kuris gali kisti, priklausomai nuo
studijuojanèiøjø domëjimosi srities.
Kurso branduolyje iðdëstoma savivaldos ir regionø (apskrièiø) vieta valstybës sandaroje ir visuomenës gyvenime, pristatoma teisinës savivaldos, apskrièiø bei regioninës politikos reguliavimo bazë. Supaþindinama su savivaldybiø bei apskrièiø struktûra, jø funkcijomis. Palyginimui pateikiama bendrøjø Europos institucijø, besirûpinanèiø savivaldos ir regioninës politikos plëtra, struktûrø analizë, supaþindinama su kai kuriø konkreèiø Europos ðaliø savivaldos ir regionø struktûra bei funkcijomis.
Kaip atskiras aspektas, susijæs su praktiniu ágytø þiniø taikymu, nusakoma
ir aptariama socialinio pedagogo vieta ir bûdai savivaldybiø, regionø institucijø sistemoje.
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2 priedas
LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI
Gatvës pedagogika
Bendroji charakteristika. Kai kurios socialinës grupës visuomenës nepriimamos, ignoruojamos, atstumiamos ir uþmirðtamos. Statistiniai duomenys rodo, kad visuomenës “paribiui” priklausanèiø þmoniø (chroniðkø alkoholikø,
narkomanø, buvusiø nuteistøjø , kuriems nepavyko integruotis á visuomenæ,
benamiø) per pastaruosius 5-7 metus beveik padvigubëjo. Daugelá visuomenei þalingø ir nepageidaujamø reiðkiniø áprasta sieti su asocialiø, nedarniø
ðeimø sàvoka. Tie, kam buvo lemta gimti tokioje ðeimoje, lieka visam gyvenimui paþenklinti prigimties ir susidariusios vieðosios nuomonës. Jø likimai
daþnai bûna nuobodþiai panaðûs: tëvai, arba vienas ið tëvø, geria, namuose
skurdas. Tipiðki ðiø ðeimø gyvenimo bruoþai – visiðkai uþmirðti vaikø interesai bei poreikiai, tëvø nerûpestingumas, nenoras auklëti savus vaikus. Tai geriausiai atsispindi iðaugæs beglobiø vaikø skaièius ir vaikø nusikalstamumas,
kurio vykdytojø amþius vis jaunëja. Mes maþai turime su ðiais vaikais darbo
patirties, nëra rekomendacijø kaip dirbti, nes kiekvienas vaikas turi savà biografijà. Per prievartà ðiø vaikø ið gatvës paimti negalime, nes jie gatvæ pasirinko
savo noru. Gatvës vaikui suaugusiøjø taisyklës negalioja: jie nesiprausia, neina á mokyklà, nenori dirbti. Jei toká vaikà uþdarysime á globos namus, nesitikëkime padaræ jam paslaugà. Uþdaroje institucijoje yra taisyklës, kuriø privalu paisyti, o prievarta uþdaræ toká vaikà, jam áskiepysime dar didesná prieðiðkumà reikalavimams, tvarkai. Atsiþvelgiant á ypatingà gatvës vaikø sociokultûriná statusà, sëkmingai vaikø integracijai institucijose, darbui su jais gatvëse
bûtini specifiniai darbo metodai, gatvës vaikø prieþiûros sistema ir pasirengæ
tam darbui pedagogai.
Tikslai:
1. Iðanalizuoti eksperimentus, siekiant gatvës vaikus integruoti á visuomenæ.
2. Supaþindinti su pedagoginës veiklos ypatumais, koreguojamojo darbo
metodikomis.
3. Supaþindinti su gatvës vaikø tipais, iðanalizuoti gatvës vaikø atsiradimo
prieþastis, parengti studentus individualiam darbui su gatvës vaikais.
Paskirtis. Kursas skirtas bakalauro ir magistro studijø studentams.
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Pagrindinës temos:
1. Gatvës vaiko sampratos istorinë pedagoginë raida.
2. Gatvës vaiko charakteristika.
3. Faktoriai, sàlygojantys vaiko atsidûrimà gatvëje.
4. Gatvës vaikai ir jø seksualinis iðnaudojimas.
5. Psichologinës – pedagoginës prevencinës veiklos prielaidos.
6. Gatvës vaikø poreikiai, vertybinës nuostatos.
7. Pedagogø, dirbanèiø su gatvës vaikais, problemø analizë.
8. Socialinës integracijos ir reabilitacijos modelis.
Mokymosi formos:
1. Paskaitos.
2. Pratybos.
3. Savarankiðkas darbas.
Studentø darbo vertinimas: galutinis vertinimas raðomas susumavus ávertinimus:
• uþ darbà auditorijoje – 40 procentø viso vertinimo,
• uþ savarankiðkà ir praktiná darbo atlikimà – 40 procentø viso vertinimo,
• uþ galutiná darbà – 20 procentø viso ávertinimo.

Kaimo turizmas
1. Apimtis: 2 kreditai (80 val.)
2. Bendroji charakteristika. Kaimo turizmas yra vienas ið daugelio skirtingø
turizmo rinkos sektoriø, kartu uþimantis dalá visos turizmo rinkos. Vakarø Europoje kaimo turizmas klesti jau 30 metø. Ði turizmo rûðis labai populiari Europos
valstybëse. Kaimo turizmo Lietuvoje iðtakos siekia septintà-aðtuntà deðimtmetá:
tuomet ði veikla buvo daugiau plëtojama nacionaliniuose bei regioniniuose parkuose ir vadinama ne kaimo turizmu, o privataus apgyvendinimo sektoriaus poilsiautojams teikiamomis nuomos paslaugomis. Sëkmingas kaimo turizmo plëtojimasis átakoja ðvietimo ir kultûros lygio kilimà kaime, kadangi kaimo vietovës
nëra vien tik ûkinë sistema, bet kartu ir þmoniø bendruomenë su apibrëþtomis
institucijomis, teritorine savivalda, visuomeninëmis organizacijomis, ðvietimu,
kultûra. Ilgainiui vietos gyventojai turëtø pajusti bûtinybæ saugoti ir plëtoti gamtiná, socialiná bei kultûriná kraðto paveldà - vienà svarbiausiø kaimo turizmo verslo
prielaidø, nes atvykstantys á kaimà pailsëti turistai nori paþinti kaimiðkà gyvenimo bûdà bei vietinius þmones. Kaimo turizmo plëtros dëka kuriamos naujos darbo
vietos. Ypatingai svarbus kaimo turizmo plëtojimo privalumas yra naujos veiklos
pasirinkimo galimybës kaimo jaunimui. Tikëtina, kad, populiarëjant kaimo turizmui, jis taps vienu ið regionø socialiniø ir ekonominiø plëtojimosi veiksniø.
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3. Tikslai:
1) ávertinti rekreaciniø paslaugø funkcinæ paskirtá kaimo vietovëse;
2) supaþindinti studentus su kaimo kultûriniu, socialiniu ir gamtiniu paveldu bei jo átaka kaimo turizmo plëtrai;
3) apibûdinti kaimo turizmà vietà turizmo struktûroje.
4. Pagrindinës temos:
1. Rekreacija ir turizmo pagrindai.
2. Kaimo turizmo pagrindai.
3. Kaimo turizmo iðtekliø samprata:
1) gamtiniai rekreaciniai iðtekliai,
2) kultûriniai rekreaciniai iðtekliai.
4. Rekreacinës veiklos samprata ir tipologija.
5. Rekreacinës veiklos kaimo vietovëse plëtra.
6. Kaimo turizmo verslo organizavimas ir politikos ágyvendinimas.
5. Mokymosi formos. Paskaitos, seminarai.
6. Studentø vertinimas. Kaupiamasis balas.

Kriziø áveikimas: socialiniai ágûdþiai paaugliams
Kursas “Kriziø áveikimas: socialiniai ágûdþiai paaugliams” pristato nuoseklià darbo su paaugliø grupe programà, skirtà psichologiniø kriziø paauglystëje prevencijai bei pagalbai iðgyvenantiems skausmingus gyvenimo sukrëtimus. Tai programa, kuri ypaè naudinga bûsimiems klasës auklëtojams.
Mokymas apima teorinæ medþiagà ir praktinius uþsiëmimus, kuriø metu
analizuojamos paaugliø gyvenimo situacijos, patiriamas meno, þaidimo ir dramos terapijos poveikis, vedamos vaizduotës teikiama relaksacija, lavinami
socialiniai savipagalbos ir pagalbos kitam ágûdþiai.
Tikslas: iðmokyti bûsimus pedagogus teikti pagalbà mokiniams krizëje,
bei sudaryti galimybæ studentams pasirengti socialiniø ágûdþiø, reikalingø
sudëtingose paaugliø gyvenimo situacijose, lavinimui.
Kursas apima:
- sudëtingø situacijø ið paaugliø gyvenimo ávairovæ ir jø analizæ;
- bûdingas paaugliams psichologines reakcijas krizëje;
- pagrindinius socialinius, psichologinius ir fizinius krizës simptomus ir
pasëkmes vëlesniam gyvenimui;
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- bûdingà þmonëms reagavimà, kai kità iðtinka krizë, ir klaidas;
- pagalbos sau ðaltiniø ir metodø apþvalgà;
- streso valdymo taktikas, relaksacijà, dvasinës paramos gaires;
- kentëjimo, patyrus skausmingà sukrëtimà, procesà ir pagrindines bûsenas
(ðoko bûsenà, nesugebëjimà susitaikyti, pykèio ir maiðtavimo etapà, ginèyjimosi stadijà, depresijà).
- ðioms krizës stadijoms bûdingas emocines ir elgesio reakcijas, màstymo
stereotipus, galimas psichologines pasëkmes jei nesuteikiama pagalba;
- saviþudybës grësmës prognozavimo principus ir pagalbos gaires;
- iðgyjimo ið krizës etapus (susitaikymà su netektimi, sprendimø priëmimà,
vilties stadijà) ir jiems bûdingus dësningumus;
- socialinius ágûdþius ir savæs valdymo technikas reikalingas sëkmingam
kiekvieno krizës etapo pergyvenimui;
- socialinius ágûdþius, reikalingus iðvengti krizëms sudëtingose gyvenimo
situacijose;
- pagalbos iðgyvenantiems skausmingas permainas metodus, bûdingas klaidas teikiant pagalbà;
- pagalbos draugui, iðgyvenanèiam krizæ ágûdþius (aktyvaus dëmesingumo technika, pasidalinimas patirtimi, metafora; atrama á stipriàsiais puses, pagalba ir palaikymas)
- prieinamos paaugliams profesionalios pagalbos ðaltiniai ir kada bûtina
nukreipti.
Kurso metu studentai turës galimybæ patys patirti programos poveiká ir
iðmokti vertingø psichologiniø-socialiniø ágûdþiø, kuriuos vëliau galës ugdyti savo auklëtiniuose.
Ávertinimas: kaupiamasis paþymys (dalyvavimas pratybose, savarankiðka
uþduotis, testas).

Profesinis konsultavimas
Profesinio konsultavimo kursas supaþindins studentus su pagalbos jaunimui renkantis profesijà pagrindais.
Tikslas: suteikti studentams bûtinas teorines þinias ir lavinti gebëjimus,
parengiant bûsimus pedagogus moksleiviø profesiniam konsultavimui.
Ðio kurso metu bus aptariamos tokios pagrindinës temos:
- pagrindiniai veiksniai, lemiantys moksleiviø bûsimos profesijos pasirinkimà;
- pagalba moksleiviams siekiant paþinti save, savo polinkius ir stipriàsias
puses;
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- profesinio konsultavimo bûdø ávairovë;
- informacija apie profesijas, jos rinkimo ir pateikimo keliai;
- asmenybës polinkiø ir gabumø ávertinimo metodai;
- ávairiø profesijø keliami reikalavimai individui;
- bûdingos probleminës situacijos mokiniams renkantis profesijà;
- bûdingos suaugusiøjø klaidos teikiant patarimus jaunimui;
- konsultavimo ágûdþiai, reikalingi pagalbai individui renkantis profesijà;
- profesinio konsultavimo procesas;
- ágûdþiø treningas.
Ivertinimas: kaupiamasis paþymys (dalyvavimas pratybose, savarankiðka
uþduotis, testas).

Seksualinës prievartos ir komercinio seksualinio iðnaudojimo
prevencija
Apimtis: 2 kreditai – 80 val.: (paskaitos – 36 val., metodinës pratybos – 12
val., savarankiðkas darbas – 32 val.).
Bendroji charakteristika.. Smurtas ir seksualinë prievarta bei komercinis seksualinis iðnaudojimas prieð vaikus – senas visuomenës reiðkinys, lydintis þmonijà nuo seniausiø laikø. Prievarta prieð vaikus kaip skaudi socialinë, pedagoginë, psichologinë bei teisinë visuomenës problema tampa tik XX amþiuje. Seksualinë prievarta ir smurtas pagal savo pobûdá prieð vaikus yra plataus spektro: nuo
prievartos ðeimoje iki visuomenëje (vaikø grobimas, pornografija ir paaugliø
prostitucija, etc.). Prievartos maþinimas ir nusikalstamumo prevencija – tai vienas svarbiausiø visuomenës uþdaviniø, todël siekiant ginti vaikà nuo agresijos
jo atþvilgiu, tam didelá dëmesá turi skirti valstybë, institucijos dirbanèios vaikø
teisiø apsaugos srityje ir ávairiø srièiø specialistai, o ypaè socialiniai pedagogai
ir pedagogai dirbantys su vaikais ugdymo institucijose.
Tikslas ir uþdaviniai:
Kuriant vaikø patiriamos seksualinës prievartos, smurto, komercinio seksualinio iðnaudojimo prevencijos sistemà, suteikti teoriniø þiniø apie vaikø
prievartos prieþastis, pasireiðkimo bûdus ir rizikos veiksnius; supaþindinti su
vaikø prievartos atvejø ankstyvàja diagnostika ir pirmine intervencija; pateikti galimø prevencijos ir intervencijos bûdø bei metodø taikymo kryptis; suteikti þiniø bei ágûdþiø apie tarpdisciplininio bendravimo galimybes Lietuvoje. Tai realizuojama socialiniø pedagoginiø gebëjimø teikti pagalbà, prievartà
patyrusiems vaikams ugdymu bei socialinës pedagoginës veiklos efektyvinimu ugdymo institucijose.
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Paskirtis: kursas skirtas visø specialybiø aukðtøjø mokyklø bakalauro ir
magistro studijø studentams.
Pagrindinës temos:
1. Valstybës ásipareigojimai ginant vaikus nuo smurto ir seksualinës prievartos.
2. Teisinë atsakomybë uþ smurtà ir seksualinæ prievartà prieð vaikus.
3. Prievartos prieð vaikus istorinë apþvalga.
4. Prievarta. Prievartos tipai.
5. Vaikø seksualinë prievarta. Simptomai. Pasekmës.
6. Vaiko seksualinis iðnaudojimas ir informacinës technologijos.
7. Seksualinës prievartos atvejo tyrimas.
8. Multidisciplinarinë grupë.
9. Ðeima ir seksualinës prievartos atvejai.
10. Sociologiniai tyrimai apie seksualinæ prievartà ir smurtà.
11. Uþsienio valstybiø prievartos ir smurto prieð vaikus apsaugos patirtis.
12. Socialinio pedagoginio darbo teorinës prielaidos.
13. Smurto ir seksualinës prievartos prevencija ugdymo institucijose.
14. Pedagogo pagalba vaikui patyrusiam seksualinæ prievartà.
Dëstymo metodai: individualus darbas, grupinis darbas, ekspertø metodas,
patirties refleksija, mokslinës literatûros analizë, dokumentø studijavimas, projektinis mokymo metodas, psichodrama.
Studentø darbo vertinimas: semestre numatomi keli tarpiniai vertinimo ir
atsiskaitymo etapai bei vienas baigiamasis. Galutinis vertinimas raðomas susumavus ávertinimus:
- uþ darbà auditorijoje – 40 % viso vertinimo;
- uþ savarankiðko ir praktinio darbo atlikimà – 40 % viso vertinimo;
- uþ galutiná darbà – 20 % viso vertinimo.

Ðeimos terapija
Apimtis: 2 kreditai – 80 val.
Tikslas – supaþindinti studentus su ðeimos ir asmenybës raidos sàsajomis,
iðtinkanèiø kriziø analize, atskirø ðeimos raidos etapø uþdaviniais ir jø sprendimø ávairove.
Ðiuolaikinës ðeimos kaip socialinës institucijos terapijos paskirtis – teori50

niø þiniø suteikimas ir gebëjimas jas pritaikyti gyvenime - suprantant save ir
kitus, atsiþvelgiant á ðeimos funkcijø kompleksiðkà pobûdá bei kitimà, jø sëkmingam realizavimui bûtinà ðeiminiø vaidmenø suderinamumà. Nurodþius
esminá ðeimos funkcionavimo ypatumà, galima iðskirti svarbiausius ðeimoje
tenkinamus poreikius. Ðeimos deklaruojamos ir realios vertybës turi savø privalumø ir trûkumø, kurie turi átakos þmogaus dvasiai ir dorai.
Pagrindi
nës temos:
Pagrindinës
1. Vyrø ir moterø identiteto skirtumai.
2. Ðeimos gyvenimo ciklas.
2.1 Ikivedybinis bendravimas
2.2 Vedybos. Sutuoktiniø ðeimyniniø ir socialiniø vaidmenø priëmimas.
2.3 Vaikø gimimas ir santykiai su jais
2.4 Brandþios ðeimos sunkumai.
2.5 Vaikø atsiskyrimas nuo tëvø.
2.6 Pensija ir senatvë.
3. Ðeimos pieðimo metodikos taikymas, vaikø paþinimui ( pagal G.Chomentausko metodikà).
4. Projekcinio metodo taikymas paaugliø paþinimui (K.Jungas, K.Koch, D.
Buch).
Mokymo formos: paskaitos, seminarai.
Vertinimas: Galutinis vertinimas raðomas susumavus ávertinimus:
• teorija - 50 proc. viso vertinimo,
• savarankiðkas ir praktinis darbo atlikimas - 30 proc.viso vertinimo,
• galutinis darbas - 20 proc.viso vertinimo.

Smurto, seksualinio iðnaudojimo ir kitos skriaudos prevencija ir
pagalba
Kurso tikslas supaþindinti studentus su smurto, seksualinio iðnaudojimo ir
kitos skriaudos, iðgyventos vaikystëje arba paauglystëje, pasëkmes vëlesniam
gyvenimui ir parengti studentus teikti pagalbà bei vykdyti prevenciná darbà
paaugliø grupëse.
Mokymo/pagalbos programa darbui su paaugliais siekiama ðiø tikslø:
1) Gilinti paaugliø suvokimà apie þmogaus/vaiko teises ir skriaudà:
- þmogaus/vaiko teisës ir lygios abiejø lyèiø teisës;
- egzistuojanèios skriaudos ir prievartos formos (fizinë, emocinë, seksualinë);
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- kaip skriauda nutinka vaikystëje ir paauglystëje;
- kas bûdinga skriaudëjams;
- kodël skriaudëjai skriaudþia;
- kaip ðeima / artimiausia aplinka gali sudaryti sàlygas skriaudai ávykti;
- geras ir þalingas paslaptis;
- kas yra atsakingas dël patirtos seksualinës skriaudos;
- kodël patyrusiam skriaudà gali bûti sunku atsiskleisti;
- kà jauèia vaikai ir paaugliai, patyræ skriaudà;
- prievartos, seksualinio piktnaudþiavimo ir kitos skriaudos simptomai;
- apie iðgyjimo po patirtos skriaudos galimybes;
- apie iðgyjimo procesà.
2) Gilinti paaugliø ásisàmoninimà apie skriaudos pasekmes ir iðgyjimo
procesà.
Teikti psichologinæ pagalbà iðgyvenusiems skriaudà.
Skriaudos pasekmës:
- asmenybës formavimuisi;
- savæs suvokimui ir vertinimui;
- psichologiniø problemø atsiradimui (potrauminis sindromas, miego sutrikimai, valgymo sutrikimai ir kt.);
- savidestrukciniø polinkiø atsiradimui ir þalingø áproèiø vystymuisi (pjaustymasis, polinkis á saviþudybæ, alkoholizmas, narkomanija, seksomanija ir pan.);
- destrukciniø polinkiø atsiradimui (agresyvumas, polinkis skriausti kitus,
seksualiai iðnaudoti ir pan.);
- socialiniams vaidmenims;
- santykiams su bendraamþiais;
- seksualumui ir intymiems santykiams;
- santykiams su autoritetais.
3) Lavinti paaugliø savipagalbos ir tarpusavio pagalbos ágûdþius, reikalingus skriaudos atveju:
- kaip ávertinti tarpusavio santykius ir savo padëtá;
- kaip ginti savo teises ir orumà;
- kaip prieðintis seksualiniam piktnaudþiavimui ir kitai skriaudai;
- kaip sakyti NE kai daromas spaudimas;
- kaip prieðintis patyèioms;
- kaip elgtis suþinojus apie vykdomà skriaudà;
- kaip padëti asmeniui, anksèiau patyrusiam ar dabar iðgyvenanèiam skriaudà;
- ágûdþiai kaip reaguoti á draugo, iðgyvenusio skriaudà, atsiskleidimà;
- kaip padëti sau skriaudos atveju;
- kaip atpaþinti þmogø, kuriuo galima pasitikëti;
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- kur galima kreiptis profesionalios pagalbos.
Ávertinimas: kaupiamasis paþymys (dalyvavimas pratybose, savarankiðkas
darbas, testas).

Vaik
ø ir jaunuoliø profesinis konsultavimas
Vaikø
Tikslas: supaþindinti socialinius pedagogus su profesinio sprendimo priëmimo modeliu, su metodais, kurie yra siûlomi dirbant profesinio konsultavimo srityje, suteikti teoriniø ir praktiniø þiniø apie paèià konsultavimo eigà ir
bendras procedûras.
Seminaro metu buvo pristatytas ir aptartas profesinio sprendimo priëmimo
modelis: kaip padëti jaunuoliui besirenkanèiam profesijà. Kiekvienas jaunas
þmogus, kuriam iðkyla profesijos pasirinkimo problema pirmiausia turëtø atsakyti á tris klausimus: “Ko að noriu? Kà að galiu? Ar to reikia?” . Tai trys svarbiausios sritys, galinèios nulemti ir turinèios átakos þmogaus profesiniam apsisprendimui. Buvo iðsamiau pristatyta ir aptarta kiekviena ið ðiø srièiø. Srièiai
“noriu” priklauso þmogaus pomëgiai, interesai, vertybinës nuostatos, poreikiai. Sritis “galiu” tai – pirmiausia fizinë sveikata, intelektas, sugebëjimai,
charakteris ir temperamentas. Sritis “reikia” – profesijø ir darbiniø veiklø pasaulis, darbo rinka ir jos tendencijos, mokymosi ástaigø geografinë padëtis.
Visa ði informacija átakoja þmogaus profesiná apsisprendimà. Tik identifikavæs ir ávertinæs savo norus, galimybes ir sukaupæs pakankamà informacijà apie
tam tikrø profesijø keliamus reikalavimus, darbo rinkos poreikius, tam tikrus
kitus iðorinius veiksnius, kurie gali daryti átakà besirenkanèiajam , þmogus
turëtø priimti profesiná apsisprendimà. Kiekvienas moksleivis turëtø paklausti
savæs ne tik, ko jis nori ir kà jis sugeba, bet ir ar to reikia ðiandieninëmis
ekonominëmis ðalies sàlygomis, ar ágijæs vienà ar kità profesijà moksleivis
galës sëkmingai integruotis á darbo rinkà. Visa teorija seminaro metu buvo
pagrásta ir iliustruota konkreèiomis praktinëmis veiklomis, tiek grupinëmis,
tiek individualiomis. Buvo pristatyta amerikieèiø profesinës karjeros planavimo metodika ir jos taikymo galimybës socialinio pedagogo darbe.
Socialiniai pedagogai buvo supaþindinti ir apmokyti dirbti su rusø psichologo Klimovo diferenciniu diagnostiniu klausimynu. Klimovas darbines veiklas suskirstë á penkias dideles sritis: þmogus – gamta, þmogus – technika,
þmogus – þenklø sistema, þmogus – þmogus bei þmogus – meniniai vaizdai.
Ðis klausimynas - puikus pagalbininkas konsultantui, nustatant moksleivio
polinká á tam tikrà darbinës veiklos sritá.
Antroji seminaro dalis buvo skirta aptarti profesinës konsultacijos organi53

zavimo bei vykdymo eigai ir pagrindines procedûras. Socialiniai pedagogai
buvo supaþindinti su konsultacijos vykdymo tvarka, eiga, konsultanto elgsenos ir darbo taisyklëmis, etika, tipinëmis individualios profesinës konsultacijos problemomis ir jø sprendimais.

Vaikystës apsauga
Vaikystës apsaugos kursui skirti 2 kreditai (80 val.):
• paskaitos – 24 val.,
• pratybos, seminarai – 12 val.,
• savarankiðkas darbas – 44 val.
Vaikystës apsaugos kurso programà sudaro ðios dalys susideda pagrindinis
dëmesys bus skiriamas teisës aktams, reglamentuojantiems vaiko teisiø apsaugà, ðeimai bei institucijoms.
Kurso tikslas – supaþindinti studentus su Pasaulio ir Lietuvos pasiekimais
sudarant sàlygas laimingai ir saugiai vaikystei. Parodyti, kad þmoniø bendrija
turi giliai suvokti, jog tai kà vaikas gauna ið já supanèio pasaulio, jam gràþins.
Kurso uþdaviniai:
1) apþvelgti tarptautinius teisës aktus vaiko teisiø apsaugos srityje;
2) supaþindinti su Lietuvoje vykdoma vaikystës apsaugos politika, priimtais teisiniais aktais ir kaip atskiros institucijos pasiskirsèiusios funkcijomis;
3) aptarti, iðanalizuoti bei mokëti pritaikyti ágytas þinias savo mokymosi
bei praktinës veiklos procese;
4) supaþindinti su neágaliø vaikø teisiø apsauga;
5) supaþindinti su sàvokomis ir taikyti jas komunikuojant bei praktinëje
veikloje.
Dëstymo metodai
Ðalia tradiciniø aukðtojo mokslo sistemoje taikomø metodø – paskaitø,
seminarø bei pratybø - yra naudojami suaugusiøjø mokymo bei mokymosi
metodai, Sudaromos sàlygos studentø savarankiðkam darbui, jiems ieðkant
medþiagos skaityklose, bibliotekose, internete.
Kurso vertinimo bei kontrolës sistema:
Kurso pabaigoje dëstytojas iðvesdamas galutiná vertinimo balà atsiþvelgia
á studentø lankomumà, ávertina savarankiðkø darbø atlikimo kokybæ, aktyvumà seminarø metu, kurso metu ásisavintas teorines þinias, susiformuotus mokëjimus bei ágûdþius.
Pagrindinës kurso temos
Studentai supaþindinami su ðio kurso tikslais, uþdaviniais, pagrindinëmis
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temomis. Kartu aptariama, kokiø ágûdþiø studentai ágis klausydami ðá kursà
bei atlikdami praktines namø darbø uþduotis. Pateikiami pagrindiniai vaikystës apsaugos principai, supaþindinami su sàvokomis. Apþvelgiama istorinë
vaikystës apsaugos patirtis ir tradicijos.
Trumpai studentai supaþindinami su Lietuvos vykdoma vaiko teisiø apsaugos politika, priimtais teisiniais aktais.
1. Socialinis ugdymas II. Vilnius, VPU, 2000.
2. Sutton C. Socialinis darbas, bendruomenës veikla ir psichologija. Vilnius, 1999.
3. Vaikas tarp prievartos ir iðnaudojimo. SADM. Vilnius, 2000.
4. Vaiko teisiø konvencija.

Vaiko globa
Bendroji charakteristika: Pastaruoju metu vykstanèios permainos, naujos
socialinës ekonominës sàlygos, realus ir potencialus nedarbas, smunkantis
gyvenimo lygis labiausiai atsisipindi ðeimose auginanèiose vaikus. Gausëja
silpnø ir skurstanèiø ðeimø, kurios savo jëgomis negali áveikti susidariusiø
sunkumø. Nuolat didëja nedarniø (asocialiø) ðeimø skaièius, nuo 1995 m. savivaldybiø vaikø teisiø apsaugos tarnybø áskaitoje nedarniø (asocialiø) ðeimø
padaugëjo 1.9 karto, o vaikø jose 57 procentais (2001 m. duomenimis nedarniø (asocialiø) ðeimø skaièius buvo 18114, o jose vaikø 40276).
Kasmet apie 3 tûkst. vaikø (2000 m. – apie 2.5) tûkst. vaikø) ið nedarniø
(asocialiø) ðeimø, ið ðeimø, kuriose vieno ið tëvø nëra, o kitas vaikais nesirûpina, kai abiems vaiko tëvams ar vieninteliam esamam tëvui yra neterminuotai
apribotos tëvystës teisës, kai tëvai ákalinimo ástaigoje, suteikiama valstybës
globa.
Siekiant, kad netekusiam tëvø globos vaikui bûtø suteikta visapuðiðka
socialinë pedagoginë pagalba reikalingi aukðtos kvalifikacijos specialistai,
galintys tinkamai organizuoti vaiko globà ir teikti kokybiðkas socialines paslaugas.
Tikslai:
1. Supaþindinti studentus su vaiko globos ir rûpybos sistema Lietuvoje.
2. Suteikti teorines ir praktines þinias apie vaiko globà ir rûpybà.
Paskirtis: Kursas skirtas socialinës pedagogikos specialybës bakalauro ir
magistro studijø studentams.
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Pagrindinës temos:
1. Teisës aktai reglamentuojantys vaiko globà ir rûpybà.
2. Vaiko teisiø apsaugos sistema Lietuvoje ir vaiko globos (rûpybos) sistemos formavimosi etapai.
3. Vaiko globos ir rûpybos sàvokos.
4. Vaiko globa (rûpyba) - socialinë paslauga.
5. Vaiko laikinoji globa (rûpyba).
6. Vaiko nuolatinë globa (rûpyba).
7. Vaiko globëjas ir rûpintojas.
8. Vaiko globa (rûpyba) ðeimoje.
9. Vaiko globa (rûpyba) ðeimynoje.
10. Vaiko globa (rûpyba) valstybinëse ir nevyriausybinëse globos institucijose.
11. Ávaikinimas.
12. Vaikø globos ir ugdymo, teikianèiø socialines paslaugas, institucijø
sistema.
13. Valstybinës vaikø globos ir ugdymo, teikianèios socialines paslaugas,
institucijos.
14. Savivaldybinës vaikø globos ir ugdymo, teikianèios socialines paslaugas, institucijos.
15. Nevyriausybinës vaikø globos institucijos.
16. Vaiko globos (rûpybos) ugdymo problematika.
17. Vaikø globos kaðtai Lietuvoje.
Mokymosi formos: paskaitos, metodinës pratybos, savarankiðkas darbas.
Studentø darbo vertinimas: kurse numatomi keli tarpiniai vertinimo ir atsiskaitymo etapai bei vienas baigiamasis.
Galutinis vertinimas raðomas susumavus ávertinimus:
- uþ darbà auditorijoje – 30 % viso vertinimo,
- uþ savarankiðkà darbà – 40 % viso vertinimo,
- uþ galutiná darbà – 30 % viso ávertinimo.
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3 priedas
Kursinio darbo paskirtis - teoriniø þiniø pasirinktoje srityje gilinimas,
mokslo tiriamojo darbo ágûdþiø ugdymas.

REIKALAVIMAI KURSINIAM DARBUI
Kursinio darbo apimtis 20 –30 puslapiø spausdinant per 1.5 intervalo 12
pt dydþio ðriftu. darbas turi bûti patvirtintas autoriaus paraðu, laiduojanèiu
atsakomybæ uþ atlikto darbo savarankiðkumà. Kursiniame darbe studentas
privalo pademonstruoti sugebëjimus aiðkiai ir nuosekliai dëstyti mintis, taikyti apibendrinimus, klasifikavimo ir lyginamosios analizës metodus
Darbas turi bûti áformintas pagal dokumento bibliografinio apraðo reikalavimus.
Kursinio darbo struktûra
Darbo struktûrinës dalys yra ðios :
- titulinis lapas;
- patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiðkumà
- turinys;
- ávadas;
- pagrindinë tiriamoji dalis;
- iðvados ir pasiûlymai;
- ðaltiniø ir literatûros sàraðas;
- priedai (jeigu bûtini).

Kursinio darbo struktûriniø daliø reikalavimai
Titulinis lapas áforminamas, kaip parodyta 1 priede.
Antrame lape raðomas patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiðkumà (þr.
7 priedà).
Turinyje pateikiamas darbo skyriø, poskyriø, punktø ir papunkèiø iðvardijamas. Numeruojama arabiðkais skaitmenimis. Kiekvienas poskyris, punktas
arba papunktis turi turëti prieð já einanèio skyriaus ar poskyrio numerá, kuris
raðomas atitinkamai prieð poskyrio, punkto ar papunkèio numerá ir atskiriamas
taðku. Ávadas, sutrumpinimø sàraðas, iðvados ir priedai nenumeruojami (þr. 5
priedà).
Ávade apibûdinamas darbo tikslas, nurodoma, kodël autorius pasirinko ðià
temà, kokius klausimus numato nagrinëti ir kokius uþdavinius uþsibrëþia pa57

siekti. Taip pat pateikiama temos istoriografinë-analitinë apþvalga.
Pagrindinëje tiriamojoje dalyje aptariama ir pagrindþiama tyrimo metodika; pagal atitinkamas darbo dalis, nuosekliai, panaudojant lyginamosios analizës, klasifikacijos, sisteminimo metodus bei apibendrinimus, dëstoma sukaupta ir iðanalizuota medþiaga.
Iðvadose ir pasiûlymuose, nekartojant atskirø daliø apibendrinimø, suformuluojamos svarbiausios darbo iðvados, rekomendacijos bei pasiûlymai.
Ðaltiniø ir literatûros sàraðe pateikiami naudotø ðaltiniø ir literatûros bibliografiniai apraðymai pagal dokumento bibliografinio apraðo taisykles þr. 6
priedà.
Prieduose pateikiamos lentelës, schemos ir kita papildoma medþiaga.

Kursiniø darbø rengimas, kontrolë ir gynimas:
1. Kursiniø darbø temas iki vasario mën 25 d. studentas pasirenka savarankiðkai pagal katedros siûlomà tematikà ir suderina su kursinio darbo vadovu.
2. Grupës seniûnas iki vasario 28 d. á Socialinës pedagogikos katedrà pristato uþpildytà pasirinktø kursiniø darbø temø lentelæ (þr. 9 priedà).
3. Kursinio darbo rengimui vadovauja ir darbo procesà kontroliuoja darbo
vadovas.
4. Paraðyto, tinkamai áforminto bei áriðto kursinio darbo 2 egzemplioriai
áteikiami darbo vadovui 10 dienø iki paskelbtos darbø gynimo datos (geguþës
mën.).
5. Kursiniø darbø gynimo datà skelbia bei komisijà formuoja darbo vadovas.
6. Komisija kursiná darbà vertina deðimties balø sistema, atsiþvelgdama á
darbo moksliná tiriamàjá lygá, atitikimà reikalavimams, darbo pristatymà bei
studento atsakymus á klausimus bei kritines pastabas.

Kursiniø darbø vertinimas:
- darbas turi bûti nurodytu laiku áteiktas dëstytojui. Pavëluotai pristatyti
darbai nevertinami;
- darbo vertinimas yra sudëtinë bendro studijø dalyko ávertinimo dalis.
Konkreèius darbo ávertinimo balais kriterijus nustato dalyko dëstytojas;
- teigiamai vertinami savarankiðki, mokslo tiriamojo darbo reikalavimus
atitinkantys, pagal dokumento bibliografinio apraðo taisykles áforminti darbai. Geriausi darbai gali bûti rekomenduojami spausdinti; neigiamai vertinami neoriginalûs, plagijuoti darbai.
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5 priedas
Lietuvos mokslo ir ðvietimo transformacijos
reikmë, te
ndencijos ir problemos
tendencijos
Turinys

Ávadas ....................................................................................................... .… .… 4
1. Lietuvos ðvietimo sistemos kûrimas informacinës visuomenës kontekste….… ....6
2. Ðvietimo reforma Lietuvoje….… . .............................................................. .… ..8
2.1 Adekvati vykstantiems pokyèiams ástatyminë bazë ir prielaidos jai
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2.2. Ðvietimo sistemos kaitos veiksniai….… .. ................................................ 14
2.3 Lietuvos ðvietimo reformos etapai, pagrindiniai principai ir uþdaviniai…… ........... 16
3. Ðvietimo vadybos kaita…… .................................................................... 20
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6 priedas
Bibliografinio apraðo pavyzdþiai
Vieno autoriaus knyga
Þebrauskas A. Lietuvos politinës sistemos bruoþai: Monografija. - Kaunas:
Ðviesa, 1986. - 167 p.
Larson C. U. Persuasion: Reception and Responsibility. - 5th ed. - Belmont:
Wadsworth Publ., 1989. - 438 p.
Dviejø autoriø knygos
Èervokas V., Jakutis R. Parapijos namai. – Vilnius ; Perkûno namai, 1993. - 31 p.
Trijø autoriø knygos
Mikalauskaitë A., Maliðauskienë L., Stunþënienë G. Vokieèiø kalba. –
Vilnius : Alma Litera, 1993. - 60 p.
Antraðtinis keturiø ir daugiau autoriø knygø apraðas
Politologija: Vadovëlis 11 - 12-ai kl. / Kadomcevas, L. Kiseliova, E.
Pozniakas; Ið rusø k. vertë Petras Vaðkas. - Kaunas: Ðviesa, 1993. - 205 p.
Oficialiø ir þinybiniø leidiniø apraðas. Konferencijø medþiaga
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimø ástatymas. - Vilnius: LR Seimo
leidykla, 1999. - 34 p.
Grupinis darbas ir tikslingas sveikatos ugdymas. Tarptaut. moksl. konf.:
(Praneð. tezës, Kaunas, 1992 m. rugs.) / VDU – Kaunas : VDU leidykla, 1992.
- 84 p. - Dalis str. angl. - Santr. angl.
Daugiatomiai leidiniai. Suvestinis apraðas
Raðtikis S. Kovose dël Lietuvos: Kario atsiminimai. - Fotogr. leid. – Vilnius :
Lituanus. D. 1 - 2.
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Tæstiniø leidiniø ir periodiniø serijø suvestinis apraðas
Filosofija, sociologija / Lietuvos MA. – Vilnius : Katalikø pasaulis, 1992. - r. 2.
Straipsniai ir kitos savarankiðkos dokumentø dalys (analizinis apraðas)
Marcinkus V. Europos Sàjungos link // Lit. ir menas. - 1993. - Geg. 15. - P. 2.
Bumblauskas A. Þemaitijos kunigaikðèiø palikimas: [Ið Rietavo miesto
istorijos] // Valst. laikr. - 1990. - Kovo 3.
Ið þurnalo
Vëlius N. Gràþinkime mokslui humanistinæ paskirti // Mokslas ir gyvenimas.
- 1990. - Nr. 3. - P. 2 - 3.
Individualizuoto ir diferencijuoto mokymo tendencijos / Parengë
R.Melioras // Taut. m-kla. - 1990. - Nr. 3. - P.27 - 29.
Ið knygos (rinkinio)
Lugnë M. Lietuviø nacionalinës inteligentijos formavimosi bruoþai
tarpukary// Mokymo ir auklëjimo klausimai. – Vilnius : Avicena, 1970. - T.
2. - P. 38 - 43.
Adam R. Ost und Westpreussen in der deutschen Geschichte des 19
Jahrhunderts // Deutsche Staatenbildung und deutsche Kultur im
Preussenlande. - Königsberg, 1931. - S. 438 - 470.
Rankraðtinis (archyvinis) dokumentas
K.Bizausko praneðimas Lietuvos uþsienio reikalø ministrui A. Voldemarui,
1927 rugs. 23 // LVA. - F. 383. - Ap. 7. - B. 689. - Lap. 65.
Internetinis dokumentas
Document management system //http://www.qdfa.oz.au./DOD/mnshpr.html.
Bibliografiniø nuorodø pavyzdþiai
Nuorodos gali bûti raðomos: tekste, puslapiø iðnaðose, kûrinio pabaigoje.
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Tekste nurodant knygà ar kità kûriná, naudojamos kabutës ir lenktiniai
skliaustai. Knygø bibliografinio aparaðo elementai patys bûtiniausi:
autorius, antraðtë ir leidimo duomenys (vieta, metai). Jeigu cituojama kuri
nors teksto dalis, nurodoma puslapiø skaièius.
a) ... Vanda Daugirdaitë-Sruogienë Lietuvos istorijoje” raðo:
1529 m. Lietuvos ponai ir bajorai iðrinko devyneriø metø karalaitá didþiuoju
kunigaikðèiu... Taèiau nuo 1544 m., tëvui dar gyvam esant, Þygimantas
Augustas beveik savarankiðkai valdë Lietuvà” (Daugirdaitë-Sruogienë V.
Lietuvos istorija. - V., 1990. - P. 39).
b) ... Pirmosios lietuviðkos knygos, Martyno Maþvydo Katekizmo, kaip
spëjama, buvo iðspausdinta 200 - 300 egzemplioriø1.
___________________
1

Maþvydas M. Pirmoji lietuviðka knyga. Fotogr. leid. - V., 1974. - P. 54.

c) Maþvydas M. Pirmoji lietuviðka knyga ... - P. 78.
Ten pat. - P. 13.
Idem, ibid.
d) Vaitekûnas S. Atradimas pakeitæs pasaulá // Mokslas ir technika. - 1992. Nr. 2 - 3. - P. 12 - 13.
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7 priedas
PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO KURSINIO
DARBO SAVARANKIÐKUMÀ
Patvirtinu, kad áteikiamas kursinis darbas yra:
1. Atliktas savarankiðkai ir nëra pateiktas kitam kursui ðiame ar
ankstesniuose semestruose.
2. Nebuvo naudotas kitame Institute/Universitete Lietuvoje ir uþsienyje.
3. Nedaro nuorodø á kitus darbus, jeigu jie nëra nurodyti darbe.
4. Pateikia visà panaudotos literatûros sàraðà.

Vardas, pavardë
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Paraðas

4 priedas
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS
PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS
SOCIALINËS PEDAGOGIKOS KATEDRA

JUOZAS BARBILAS
Socialinės pedagogikos specialybės
vakarinio skyriaus III kurso 1 grupės studentas

NEĮGALAUS VAIKO UGDYMO SPECIFIKA
KURSINIS DARBAS

Darbo vadovas: prof. habil. dr. J.Kirvis

Vilnius 2002
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8 priedas
KURSINIØ DARBØ TEMOS
1. Akcentuotø vaikø ugdymas
2. Aktyvaus ugdymo metodai socialinio pedagogo veikloje
3. Bendravimas ir bendradarbiavimas ugdymo procese
4. Bendravimo su asocialiomis grupëmis ypatumai
5. Darbas su bendruomene
6. Darbo su vaikais, turinèiais elgesio sutrikimø
7. Dienos centrai
8. Ekologinio sàmoningumo ugdymas
9. Formaliø ir neformaliø grupiø átaka vaikui
10. Grupinë veikla ir jos ypatumai socialiniame darbe
11. Individualus priëjimas ugdymo procese
12. Individualus socialinis darbas
13. Individualus socialinis darbas rizikos grupëse
14. Intervencija ir konsultavimas krizinëse situacijose
15. Jaunimo organizacijø veiklos koordinavimas
16. Jaunimo sveiko gyvenimo bûdo formavimas
17. Komandinio darbo ypatumai
18. Kritinio màstymo ugdymo galimybës
19. Laisvalaikio kultûros organizavimas
20. Moksleiviø paþinimo bûdai ir metodikos
21. Nacionaliniø ðvietimo ir socialinës apsaugos sistemø apþvalga (valstybë
-pasirinktinai)
22. Neformalus ugdymas
23. Neágalaus vaiko ugdymo ypatumai
24. Neágalus vaikas ðeimoje
25. Nusikaltimai prieð vaikà
26. Organizacijos strategija. Jos kûrimo modeliai
27. Paauglys ir jo socialinë aplinka
28. Paauglystës ypatumai ir laisvalaikio organizavimas
29. Paaugliø nusikalstamumo prevencija
30. Papildomojo ugdymo galimybës vaiko vertybiø ugdyme
31. Pedagogas nuolatinio mokymosi sistemoje
32. Pedagoginiai konfliktai ir jø sprendimas
33. Pedagoginiai santykiai ir individualûs bendravimo stiliai
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34. Pilieèio ugdymo tendencijos
35. Prevencinio darbo technologijos
36. Profesinës etikos funkcionavimas
37. Profesinio konsultavimo ypatumai
38. Profesinis informavimas ir konsultavimas
39. Protiðkai atsilikusiø vaikø ugdymas
40. Psichologinës krizës ir jø prevencija
41. Regiono politikos socialinës apsaugos bruoþai
42. Reklamos strategijos ir taktika
43. Religiniø bendruomeniø centrai
44. Renginiø organizavimo ugdymo institucijose ypatumai
45. Rizikos grupës vaikai
46. Savanoriø veiklos organizavimas
47. Smurtas ðeimoje
48. Socialinës – kultûrinës aplinkos poveikis vaiko vertybinëms
orientacijoms
49. Socialiniai pedagoginiai projektai
50. Socialinio darbo su suaugusiais ypatumai
51. Socialinio paþinimo metodikos
52. Socialinio pedagogo darbas mokyklos bendruomenëje
53. Socialinio pedagogo etika
54. Socialinio pedagogo profesinis tobulinimas
55. Socialinio pedagogo vaidmuo mokyklinio amþiaus pabëgëliø
socialinëje integracijoje
56. Socialinio pedagogo veikla bendrojo lavinimo mokykloje
57. Socialinio pedagogo veikla ðalinant mokyklos nelankymo prieþastis
58. Socialinio pedagogo vieta regionø ir savivaldybiø struktûroje
59. Socialinis darbas grupëse
60. Socialinis darbas mokyklos bendruomenëje
61. Socialinis darbas su suaugusiais
62. Socialiniø pedagogø vaidmuo sprendþiant vaiko globos problemas
63. Specialiøjø poreikiø vaikø integracija bendrojo lavinimo mokykloje
64. Specialiøjø poreikiø vaikø ugdymo ypatumai
65. Sutrikusio intelekto jaunuoliø socialinis ugdymas
66. Ugdymo institucijø strategijos kûrimas
67. Ugdymo institucijø valdymas
68. Vaikas ir nevyriausybinës organizacijos
69. Vaiko gerovës politika
70. Vaiko globa ðeimoje ir ðeimynoje
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71. Vaiko teisiø apsaugos institucijø sistema
72. Vaikø globos ir ugdymo institucijos
73. Vaikø ir jaunimo organizacijos
74. Vaikø seksualinë prievarta ir iðnaudojimas
75. Vaikø socialinës politikos tarptautinë raida
76. Vaikø su negalia integracija
77. Vaikø þalingø áproèiø prevencija
78. Vaikø, gyvenanèiø globos institucijoje, santykiai su bendraamþiais
79. Þaidimas – vaikø su negalia integravimo bûdas
80. Þaidimo terapija
81. Þaidimø organizavimo metodikos
82. Þiniasklaidos vaidmuo ugdymui
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9 priedas
Socialinës pedagogikos (dieniniø) vakariniø
studijø ......… kurso studentø pasirinktø kursiniø
darbø temos
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69

70

71

72

1 priedas
STUDIJØ DALYKØ ANOTACIJOS
Magistrinio darbo rengimas
Reikalavimai magistro darbui. Temos formulavimo ypatumai. Magistrinio
darbo objektas, subjektas, aktualumo pagrindimas. Magistrinio darbo loginë
struktûra. Reikalavimai teorinei magistrinio darbo daliai. Apgintø magistriniø
darbø analizë. Magistrinio darbo tikslo formulavimas. Magistrinio darbo uþdaviniø formulavimo logika. Magistrinio darbo uþdaviniai ir struktûra. Reikalavimai magistriniam tyrimui. Anketos parengimas. Ekspertinë apklausa.
Dokumentø analizë. Pedagoginio eksperimento apibûdinimas.

Auklëjimas globos institucijose
Kursas skirtas skirtingø socialiniø globos formø analizei. Problematika siejama su konkreèiø institucijø praktinës veiklos ir egzistuojanèiø juridiniø aktø vaiko gynimo srityje analize. Kraðto socialiniø paslaugø teikimo vaikams ir
kt. situacijos analizë. Kraðto, regiono, vietovës, institucijos socialinës situacijos analizë. Vaiko teisiø gynimo konvencija, Vaiko teisiø pagrindø ástatymas,
Vaiko globos ástatymas. Socialiniai kultûriniai vaikystës ypatumai, susijæ su
ðeimos patirtimi, socialine patirtimi ir aplinka bei globaline vertybiø perteikimo ið kartos á kartà problema. Vaiko teisës ir pareigos (Vaiko teisiø gynimo
konvencija, Vaiko teisiø pagrindø ástatymas, Vaiko globos ástatymas ir jø komentarai). Institucinë vaikø globa (kokios yra institucijos, kaip jos gali padëti
vaikui). Nevyriausybinës organizacijos, prevencinës programos (kokios yra
organizacijos, kaip jos gali padëti vaikui). Laikinoji vaiko globa (kokios yra
laikinos globos institucijos, kaip jos gali padëti vaikui).

Be
ndravimas paaugliø grupëje
Bendravimas
Dëstomo kurso tikslas – supaþindinant studentus su paaugliais ir jø grupiø
veikla, naudojant ávairius tyrimo, paþinimo metodus, suþadinti bûsimø socialiniø pedagogø domëjimàsi, poreiká ir atsakingumà organizuojant pedagoginá
procesà darbe su paaugliais.
Bendravimas ir asmenybë. Bendravimo problema kultûros ir ðvietimo iðtakose. Bendravimo ir ugdymo sàveika. Lietuvos, Europos ir kitø kraðtø mokslininkø darbai apie pedagoginius santykius. Socialinis elgesys. Að. Kiti. Þmogus grupëje. Socialinio elgesio motyvai. Poreikiai, socialiniai poreikiai (artu73

mo, globos, priklausomybës, pripaþinimo, bendravimo paklusnumo ir kt.). Socialiniai vaidmenys. Pasaulio socialinë bendravimo patirtis.
Paauglio asmenybë. Svarbiausi socialiniai veiksniai, veikiantys paauglio
asmenybæ, bendravimo ir pripaþinimo poreikiai, tarpusavio santykiai, draugai, draugø grupës, aplinka ir kt. formalios ir neformalios paaugliø grupës.
Referentinës grupës. Grupës elgesio normos. Asmens ir grupës normø sutapimai ir skirtumai. Asmens ir grupës identifikacija. Statusas, statuso hierarchija
grupëje. Statuso ir grupës sàveika. Grupës átaka paauglio asmenybës tarpsniui.
Paaugliø grupavimosi ypatumai, bendravimo formø ávairovë. Paaugliø santykiø dinamika. Stichiniø grupiø pedagogizacija.
Smurtas ir konfliktø sprendimas mokykloje (J.Walter, A.Perotis), paauglio
savitumo ir unikalumo puoselëjimas.
Panaudojant ávairias darbo formas: temines diskusijas, aktyviuosius metodus, situacijø analizæ, grupiná darbà, dalykinius þaidimus, kritinio màstymo
elementus, metodus ir kt. bus mokomasi bendrauti (klausyti ir kalbëti, pasitikëjimo ir bendradarbiavimo kûrimas, pagarba vienas kitam, skirtingos nuomonës tolerancija, demokratiðkas sprendimo priëmimas, atsakomybë uþ savo poelgius, gebëjimas valdyti nuotaikà ir kt.).
Lankymasis mokyklose, globos namuose.

Delinkventinë pedagogika
Dëstomo kurso tikslas – supaþindinant studentus su paaugliais ir jø grupiø
veikla, naudojant ávairius tyrimo, paþinimo metodus, suþadinti bûsimø socialiniø pedagogø domëjimàsi, poreiká ir atsakingumà organizuojant pedagoginá
procesà darbe su paaugliais.
Bendravimas ir asmenybë. Bendravimo problema kultûros ir ðvietimo iðtakose. Bendravimo ir ugdymo sàveika. Lietuvos, Europos ir kitø kraðtø mokslininkø darbai apie pedagoginius santykius. Socialinis elgesys. Að. Kiti. Þmogus grupëje. Socialinio elgesio motyvai. Poreikiai, socialiniai poreikiai (artumo, globos, priklausomybës, pripaþinimo, bendravimo paklusnumo ir kt.). Socialiniai vaidmenys. Pasaulio socialinë bendravimo patirtis.
Paauglio asmenybë. Svarbiausi socialiniai veiksniai, veikiantys paauglio
asmenybæ, bendravimo ir pripaþinimo poreikiai, tarpusavio santykiai, draugai, draugø grupës, aplinka ir kt. formalios ir neformalios paaugliø grupës.
Referentinës grupës. Grupës elgesio normos. Asmens ir grupës normø sutapimai ir skirtumai. Asmens ir grupës identifikacija. Statusas, statuso hierarchija
grupëje. Statuso ir grupës sàveika. Grupës átaka paauglio asmenybës tarpsniui.
Paaugliø grupavimosi ypatumai, bendravimo formø ávairovë. Paaugliø santykiø dinamika. Stichiniø grupiø pedagogizacija.
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Smurtas ir konfliktø sprendimas mokykloje (J.Walter, A.Perotis). paauglio
savitumo ir unikalumo puoselëjimas.
Panaudojant ávairias darbo formas: temines diskusijas, aktyviuosius metodus, situacijø analizæ, grupiná darbà, dalykinius þaidimus, kritinio màstymo
elementus, metodus ir kt. bus mokomasi bendrauti (klausyti ir kalbëti, pasitikëjimo ir bendradarbiavimo kûrimas, pagarba vienas kitam, skirtingos nuomonës tolerancija, demokratiðkas sprendimo priëmimas, atsakomybë uþ savo poelgius, gebëjimas valdyti nuotaikà ir kt.).
Lankymasis mokyklose, globos namuose.

Demokratinis ugdymas
Kurso metu pristatomos Danijos mokyklø demokratinës tradicijos. Pagrindþiamas demokratinis ugdymas – kaip svarbus kiekvienos mokyklos uþdavinys, demokratinio ugdymo metodai, atsakomybës ugdymas.
Kurso metu pristatomi bendradarbiavimo klasëje, mokytojo ir vaiko dialogo ugdymo metodai, mokytojø bendradarbiavimas, mokyklos tobulëjimas vykdant ávairius projektus – mokyklos ir visuomenës ryðiai, tëvø átraukimas sprendþiant mokyklos problemas.
Kurso metu nagrinëjamas ávairiø institucijø bendradarbiavimas sprendþiant
jaunimo problemas (MSP ir kt.).

Gatvës pedagogika
Kursas skirtas vaikø, kurie keletà metø praleido gatvëje pedagoginei reabilitacijai. Kurso metu magistrantai supaþindinami su institucijomis, kuriose
vaikai turi pedagogines – psichologines reabilitacijos programas. Magistrantai susipaþásta su pedagoginiais – psichologiniais darbo su tokiais vaikais
ypatumais, bando dirbti individualiai su ðiais vaikais, nagrinëja alternatyvias
ugdymo veiklos metodikas. Pateikiami gatvës vaikø tipai, kraðte egzistuojanti
pedagoginiø – psichologiniø institucijø sistema.

Hodegetika
Kurso paskirtis – atskleisti auklëjimo teorinius pagrindus, kuriais grindþiama socialinio pedagogo veikla ugdytiniø bendruomenëje.
Kurso turiná sudaro tokie klausimai:
Auklëjimas kaip socialiniø vertybiø perteikimas ir pasisavinimas. Socialinis, psichologinis ir pedagoginis auklëjimo sàlygotumas. Auklëjimo proceso
struktûra. Dvasinës vertybës – auklëjimo tikslai. Vertybiø sistemos, jø pasirinkimo problema. Vertybës ir charakteris. Asmenybës pozicija, jos parametrai.
Asmenybës pozicijos formavimosi teorijos, orientuotos á þmogaus prigim75

tá. Asmenybës pozicijos formavimosi teorijos, orientuotos á socialinius veiksnius. Ásisàmonintas ir neásisàmonintas asmenybës savybiø formavimasis. Emocijø vaidmuo asmenybës savybiø formavimosi procese. Elgsena ir jos motyvai
kaip iðsiauklëjimo komponentai.
Auklëjimo principai, orientuoti á vertybiø turiná. Auklëjimo principai, orientuoti á vertybiø perteikimo procesà. Perauklëjimas kaip pedagoginë kategorija. Saviaukla kaip auklëjimo kategorija.
Auklëjimo priemoniø ir metodø samprata, jø parinkimas. Auklëjimas þodþio priemonëmis. Auklëjimas veikloje. Auklëjimas mokymo procese. Auklëjimas meno priemonëmis. Auklëtiniø bendruomenës samprata, struktûra, raida. Kolektyvas ir jo auklëjamoji funkcija.
Ugdytiniø iðsiauklëjimo diagnostikos paskirtis, turinys, problemos. Iðsiauklëjimo diagnostikos metodai. Auklëjimo proceso veiksmingumo diagnostika.
Dorovinio auklëjimo tikslai, turinys, vidiniai prieðtaravimai. Moksleiviø
dorovinës pozicijos ugdymas. Pilietinio socialinio ugdymo tikslai, turinys,
problemos. Pilietinës socialinës pozicijos ugdymas. Moksleiviø teigiamo poþiûrio á mokymàsi ugdymas. Moksleiviø gamtosauginis ugdymas. Moksleiviø
profesinis orientavimas. Moksleiviø estetinis auklëjimas. Moksleiviø teigiamo poþiûrio á sveikatà ir fiziná tobulëjimà ugdymas. Moksleiviø savimonës
skatinimas.

Edukologiniø tyrimø metodologija
Kurso paskirtis – supaþindinti magistrantus su mokslinio tyrimo pagrindais ir parengti juos atlikti moksliná tyrimà, tinkamà magistro baigiamajam
darbui.
Kurso turinys. Mokslinio tyrimo samprata, paskirtis, struktûra. Bendrieji
tyrimo uþdaviniai. Mokslinio tyrimo prielaidos.
Ugdymo tyrimø objektas. Tyrimo objekto samprata. Ugdytiniai ir ugdytojo veikla – mokslinio paþinimo objektas. Ugdymo reiðkiniø ávairovë. Objekto
paþinimo rezultatai.
Empirinis ir teorinis tyrimas. Mokslinë problema. Mokslinis faktas. Objektà aiðkinanèiø dësniø problema. Teorinio paþinimo ypatumai. Kokybinis ir
kiekybinis tyrimas.
Eksperimentas ugdymo tyrimuose. Eksperimento esmë ir reikðmë. Mokslinë hipotezë. Eksperimentø ávairovë. Eksperimento struktûra. Eksperimento
patikimumas ir rezultatyvumas.
Diagnostika ugdymo tyrimuose. Diagnostika kaip mokslinio tyrimo komponentas. Psichologinë diagnostika ugdymo tyrimuose. Socialinës diagnostikos vaidmuo. Pedagoginës diagnostikos paskirtis ir ypatumai.
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Tyrimo duomenø kiekybinës analizës prielaidos. Kiekybiniø metodø paskirtis ugdymo tyrimuose. Poþymiø matavimo skalës. Statistinë imtis.
Statistiniai skirstiniai. Kokybiðkai matuojamø poþymiø skirstiniai. Normalusis skirstinys. Intervalinës skalës. Statistiniai áverèiai ir parametrinës hipotezës. Chi kvadrato kriterijus.
Statistiniai ryðiai. Statistinio ryðio samprata. Poþymiø ryðio stiprumo vertinimas. Faktorinë analizë. Klasterinës analizës metodai. Empirinis prognozavimas.
Duomenø kompiuterinë analizë.

Ugdymas mikrosociume
Ðiuo kursu siekiama pateikti mikrosociumo sampratà, mikrosociumo ugdomàsias galimybes, pagrindines mikrosociumo charakteristikas, mikrosociumo poveiká konkretaus þmogaus gyvenimui. Remiantis JAV ir Vakarø ðaliø
bei postkomunistiniø ðaliø mokslininkø, tyrinëjanèiø mikrosociumo ugdymo
galimybes, darbais, iðanalizuoti ir pateikti per pastaràjá deðimtmetá sukurtas
naujas socioedukacinio darbo mikrosociume technologijas: tarpþinybines socialinës pagalbos gyventojams tarnybas, bendruomenës centrus, dienos centrus ir kt.
Ðiuo kursu siekiama pateikti bendruomenës (mikrosociumo) socialinio pedagogo veiklos schemà, treèiojo, t.y. nevyriausybinio sektoriaus vaidmená,
kuriant pedagoginius santykius mikrosociume.

Ugdymo filosofija
Kurso paskirtis – plataus poþiûrio á ugdymà, pedagoginio màstymo, gebëjimo vertinti pasaulio edukologijos iðvadas ugdymas.
Kurso turinys. Ugdymo filosofijos objektas, jos áštakos ir ðiuometinë padëtis, kurso paskirtis ir uþdaviniai, ugdymo filosofijos ðakos ir kryptys.
Ugdymo filosofija ir ugdymo mokslai. Europietiðkoji kultûra – ugdymo
filosofijos pamatas. Ugdymo teorijø filosofinis pamatas. Ugdymo technologijø filosofinë interpretacija. Ugdymo paradigmø kaita.
Ugdymo filosofinio nagrinëjimo metodai. Istorinis, refleksijos, lingvistinës analizës, loginiø iðvadø, dialektinis metodai.
Ugdymo tikslø filosofinis pagrindas. Þmogaus esmë, þmogaus bûtis, jo
individualumas.
Ugdymo socialinës prielaidos. Ugdymo lygybë ir socialinis teisingumas,
laisvë ir prievarta ugdymo realybëje, ðvietimo kokybë ir standartai.
Ugdymo ontologinë prasmë. Ugdymas – informacinë sàveika. Ugdymas
kaip realybë. Ugdymas – valdomas procesas.
Klasikinë ugdymo paradigma. Idealistinis, realistinis, materialistinis po77

þiûris á ugdymà. Neotomistinis ugdymo pagrindas.
Laisvojo ugdymo paradigma. Pragmatizmo pedagogika. Progresyvizmas
kaip pedagoginë koncepcija. Egzistencializmas ir pedagogika. Pedagoginë
antropologija. Humanistinë pedagogika.
Ugdymo aksiologija. Esmë ir paskirtis. Vertybiø funkcionavimas asmenybës lygmeniu. Auklëjimo priemonës. Vertybinis absoliutizmas ir vertybinis
reliatyvizmas ugdymo realybëje.
Ugdymo epistemologija. Esmë ir paskirtis. Individualusis paþinimas ugdymo realybëje. Jo interpretacija priklausomai nuo filosofinës krypties. Pedagoginis diagnostinis ir konstrukcinis paþinimas. Ugdymo realybës mokslinis paþinimas.

Vaiko teisiø apsauga
Vaiko teisiø apsaugos kurse pagrindinis dëmesys bus skiriamas teisës aktams, reglamentuojantiems vaiko teisiø apsaugà bei institucijoms. Ðie du komponentai sudaro vaiko teisiø apsaugos sistemà.
Teisës aktø srityje svarbiausia yra civilinës, civilinio proceso, baudþiamosios, baudþiamojo proceso, administracinës, bausmiø vykdymo teisës normos.
Apþvelgiami tarptautiniai teisës aktai vaiko teisiø apsaugos srityje. Aptariama
ðios srities ástatymø reforma.
Aptariam pagrindiniø vaiko teisiø apsaugos institucijø (valstybës valdymo ir valdþios, savivaldybiø, teisminës valdþios, nevyriausybinës organizacijos) sistema, jø funkcijos ir numatoma reforma.
Kurso metu pateikiama aktuali statistinë informacija. Analizuojamos praktinës problemos.
Pagrindinës kurso temos:
I. Teisës sàvoka, vieðoji ir privatinë teisë, teisës ðakos.
II. Vaiko teisiø apsaugos sàvoka ir istorija
III. Vaiko teisiø apsaugos tarptautiniai teisës aktai
IV. Vaiko teisiø apsaugos institucijos Lietuvoje Respublikoje
V. Vaiko teisiø apsaugos teisës aktai Lietuvos Respublikoje
1. Civilinë ir civilinio proceso teisë
a)civilinë teisë
b) civilinio proceso teisë
c) ðeimos teisë
2. Baudþiamoji ir baudþiamojo proceso teisë
a) vaikø nusikalstamumas bei jo prevencija
b) vaikø baudþiamoji atsakomybë
c) baudþiamojo proceso normos
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d) nusikaltimai prieð vaikà
e) baudþiamøjø ástatymø reforma
3. Bausmiø vykdymo teisë ir jos reforma
4. Administracinë teisë
5. Darbo teisë
VI. Vaikø su negalia teisiø apsauga

Vaikø ir paaugliø konsultavimas
Kursas skirtas susipaþinti susvarbiausiomis psichologinio –pedagoginiokonsultavimo teorinëmis nuostatomis, sàvokomis, konsultavimo pagrindinëmis procedûromis ir bûdais. Atskleidþiami konsultavimo pricipai, vengiant
siaurai dëstyti , kurá nors vienà teoriná poþiûrá. Magistrantai mokomi uþmegsti
profesiná kontaktà su vaikais ir paaugliais, turinèiais tam tikrø psichologiniø
socializacijos problemø. Kurso metu magistrantai supaþindinami su institucijomis, kurios yra paruoðusios vaikø ir paaugliø psichologinës-pedagoginës
pagalbos programas.

Vaikø vasaros poilsio organizavimas
Kurso tikslas – supaþindinti magistrantus su vaikø ir jaunimo uþimtumo,
poilsio organizavimo, laisvalaikio kultûros aktualijomis ir problemomis.
Magistrantai nagrinëja konkreèias problemas, susijusias su poilsio organizavimo ypatumais, vasaros poilsio organizavimo praktinëmis galimybëmis, bendravimo laisvalaikiu ypatumais, sportiniø, ekologiniø, pramoginiø þaidimø organizavimu. Susipaþásta su reikalavimais renginiø dramaturgijai, rekomenduojamø reprezentaciniø renginiø mokykloje sistema. Be to jie supaþindinami su
vaikø saugumo taisyklëmis, pagrindine literatûra poilsio organizavimo klausimais. Ðioje dalyje studentai nagrinëja vaikø ir jaunimo organizacijø istorijà bei
dabarties raidà, mokosi parengti kûrybinius projektus originalioms mokyklø
bendruomeniø programoms bei autorinëms vaikø vasaros stovykloms.
Antroje kurso dalyje studentai atlieka kûrybines praktikas arba kûrybinius
projektus pagal individualiai pasiriktà tematikà. Studentai gali ðiuos projektus ágyvendinti atsikûrusiø jaunimo organizacijø stovyklose, t.y. dirbti su ateitininkais, skautais, kudirkaièiais, gediminaièiais ir kitomis vaikø organizacijomis, vykdyti savo kûrybinius projektus miestø rajonø vaikø ir jaunimo
laisvalaikio centruose, dirbti ávairiausio profilio vaikø poilsio stovyklose, vadovauti vaikø turistinëms iðvykoms ir þygiams, kurti individualius projektus,
organizuoti vasaros vaikø poilsá, ir kt.
Pagrindinis dëmesys ðio kurso metu skiriamas studentø kûrybiðkumo ugdymui ir iniciatyvos skatinimui.
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Þaidimø terapija
Tikslai:
1. Supaþindinti su þaidimø psichologijos ir pedagogikos teoriniais pagrindais.
2. Supaþindinti su esminiais þaidimø psichologo-pedagogo darbo ágûdþiais.
3. Formuoti komandinio socialiniø pedagogø darbo ágûdþius þaidimø psichologijos ir pedagogikos praktinio taikymo srityje.
Turinys:
1. Þaidimo psichologijos ir pedagogikos objektas.
2. Þaidimo psichologijos ir pedagogikos sàryðis su kitais mokslais.
3. Þaidimø reikðmë þmogaus raidai.
4. Þaidimø analizës principai.
5. Þaidimø klasifikacija.
6. Þaidimø ypatumai skirtingais amþiaus tarpsniais.
7. Þaidimai kaip psichologiniø – pedagoginiø problemø prevencijos priemonë.
8. Etiniai reikalavimai þaidimø vadovui.
9. Esminiai þaidimø psichologo – pedagogo darbo ágûdþiai.
10. Individuali þaidimo terapija.
11. Grupinë þaidimo terapija.

Re
gionø ir savivaldybiø organizaciniai pagrindai
Regionø
Kurse nagrinëjama savivaldybiø ir regionø organizacinë struktûra. Kursas
susideda ið branduolio ir specialaus aspekto, kuris gali kisti, priklausomai nuo
studijuojanèiøjø domëjimosi srities.
Kurso branduolyje iðdëstoma savivaldos ir regionø (apskrièiø) vieta valstybës sandaroje ir visuomenës gyvenime, pristatoma teisinës savivaldos, apskrièiø bei regioninës politikos reguliavimo bazë. Supaþindinama su savivaldybiø bei apskrièiø struktûra, jø funkcijomis. Palyginimui pateikiama bendrøjø Europos institucijø, besirûpinanèiø savivaldos ir regioninës politikos plëtra, struktûrø analizë, supaþindinama su kai kuriø konkreèiø Europos ðaliø savivaldos ir regionø struktûra bei funkcijomis.
Kaip atskiras aspektas, susijæs su praktiniu ágytø þiniø taikymu, nusakoma
ir aptariama socialinio pedagogo vieta ir bûdai savivaldybiø, regionø institucijø sistemoje.

Ðeimos pedagogika
Mokymo tikslas (ugdomuoju aspektu) – supaþindinti studentus su ðeimos
edukologijos ir terapijos (psichoterapijos) teorija ir praktika (pagrindais). Tvir80

tinti akademines ir savarankiðkas minëtø dalykø studijas naujausiø mûsø ir
uþsienio ðaliø mokslininkø – ðeimos edukologø ir ðeimos psichoterapijos specialistø – tyrimø pagrindu. Atskleisti ðeimos edukologijos ir terapijos ryðkiausià paskirtá – mokslà ir mokymà, kaip iðvesti þmogø ir jo ðeimà á sudëtingà
pasaulá, kad jis nebûtø chaotiðkas iðoriniø poveikiø darinys, o taptø kuo tobulesniu bûties kûriniu. Parodyti ir paaiðkinti psichopedagoginiø ir psichoterapiniø konsultacijø ðeimai tobulinimo galimybes. Visokeriopø tikslø siekiantá
darbo su ðeima procesà ASPIRE (ávertinimà, planavimà, ágyvendinimà, tikrinimà ir rezultatø apþvelgiamumà). Jo sudëtingumà ðiandieninëje ðeimos santykiø sparèiø transformacijø situacijoje.

Socialinis ugdymas ir socialinis darbas
Ðiuo kursu siekiam apibûdinti socialinio ugdymo sampratà. Kraðto socialiniø paslaugø teikimo vaikams ir kitoms socialinëms grupëms analizë. Kraðto
socialinë politika. Kaðto, regiono, vietovës, institucijos socialinës situacijos
analizë. Regionø socialinë strategija. Savivaldybiø socialinës politikos strategijos. Europos kraðtø patirtis socialinëse sferose. Socialiniai kultûriniai vaikystës ypatumai, susijæ su ðeimos patirtimi, socialine patirtimi ir aplinka bei
globaline vertybiø perteikimo ið kartos á kartà problema. Socialiniø institucijø
veikla. Jungtiniø Tautø vaiko teisiø gynimo konvencija, Vaiko teisiø pagrindø ástatymas, Vaiko globos ástatymas. Konkreèios programos parengimo metodika. Programos pateikimo struktûra, metodika. Nacionalinës vaikø ir jaunimo socializacijos programos (Socialinës sferos programos kraðto lygmenyje,
Vaikø vasaros poilsio programa, Vaikø nusikalstamumo prevencijos programa, Valstybinë jaunimo programa). Konkreèiø programø kritinë analizë. Paþintis su praktinëmis iniciatyvomis socialinio darbo su vaikais srityje. Socialinio darbo programos ir jø pagrindiniai atstovai. Nevyriausybiniø organizacijø
átaka socialinës politikos optimizavimui. Grupiniø situacijø aptarimas. Þalingø áproèiø prevencija (klijai, rûkymas, alkoholis, ankstyvasis lytinis gyvenimas ir pavojus sveikatai). Papildomojo ugdymo samprata. Vaikø uþimtumas ir
laisvalaikio kultûra. Klasës, mokyklos, vaikø organizacijos renginiai, darbo
su gatvës, pedagogiðkai apleistais vaikais specifika. Vaiko uþimtumas mokykloje, po pamokø, vasaros metu. Konfliktø prevencija laisvalaikiu. Neformalus
neprievartinis bendravimas bendraamþiø grupëse. Vaiko pagalbos institucijos
(pagalbos telefonai, valstybinës ir nevyriausybinës organizacijos, galinèios
padëti vaikams). Institucinë vaikø globa. Nevyriausybinës organizacijos, prevencinës programos. Laikinoji vaiko globa. Optimali socialiniø paslaugø vaikui suteikimo sistema.
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Specialus teorinis kursas
Ðiame kurse magistriniø darbø vadovai pristato pagrindines ir naujausias socialinio ugdymo idëjas ir problemas mûsø kraðte, Europoje, JAV ir kituose kraðtuose. Vaikystës ir regiono socialinë politika, vaikø globos ir rûpybos, rizikos
grupës vaikø prevencija, delinkventinë pedagogika, bendravimo pedagogika, sociokultûrinis ugdymas, lyginamoji socialinë pedagogika ir kt. Auklëjimas globos
institucijose bei vaikø ir paaugliø laisvalaikio organizavimas, þaidimø bei meno
terapijos idëjø pristatymas, socialinës praktikos aptarimas. Kurso metu tikslinamos ir aktualizuojamos pagrindinës kurse pasitaikiusios sàvokos bei aptariamos
pagrindinës srities problemos, naujovës, pristatoma naujausia literatûra, tyrimai
toje srityje, ástatymai, atitinkamø þinybø norminiai ir kiti dokumentai.

Specialus teorinis kursas
Ðiame kurse magistrantai susipaþásta su reikalavimais magistrinio darbo
raðymui, problemos formulavimui bei tyrimø apibendrinimui. Studentai mokosi iðkelti hipotezes, formuluoti pedagoginæ tyrimø problemà, apibendrinti
tyrimus ir formuluoti iðvadas, daryti apibendrinimus ir formuluoti rekomendacijas. Magistrantai nagrinëja magistrinio darbo planavimà, struktûrà, aptaria ir
nagrinëja specifinius pedagoginius tyrimo metodus. Ðiame kurse studentai
susipaþásta su tyrimø apibendrinimu, respondentø atrankos kriterijais, susipaþásta su statistinio apibendrinimo metodais, kurse pristatomi iðvadø ir apibendrinimø metodai. Nagrinëjami specifiniai socialinio ugdymo aspektai, apþvelgiama naujausi tyrimai ir literatûra analizuojamoje srityje.

Specialiø poreikiø vaikø ugdymas
Viena ið socialinio pedagogo darbo krypèiø – pagalba neágaliems vaikams
integruojantis á visuomenæ (mokyklos bendruomenæ), todël svarbu, kad bûsimi socialiniai pedagogai susipaþintø su neágaliøjø vaikø ugdymo ypatumais
bei problemomis.
Pagrindinës kurso temos:
1. Neágaliøjø þmoniø sàveikos su aplinka istoriniai elementai bei dabartiniai ástatymai, skirti neágaliems þmonëms.
2. Vaikø vystymosi sutrikimø prieþastys ir charakteristika.
3. bendradarbiavimo su neágaliø vaikø tëvais ypatumai bei problemos.
4. Vaikø su specialiais poreikiais integravimas á bendrojo lavinimo mokyklas (turinèiø neþymiø, vidutiniø, þymiø intelekto ir kt. sutrikimus). Neágaliø vaikø ugdymas specialiose ugdymo ástaigose.
5. Tarpusavio santykiø pedagogika ir vaikas su negalia.
6. Neágaliø vaikø ugdymo ypatumai uþsienio ðalyse.
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2 priedas

MAGISTRO DARBO METODINIAI
NURODYMAI
Magistriniø studijø tikslas - suteikti kvalifikacijà, kuri bûtø pakankama
pradëti akademinæ tiriamàjà veiklà. Ágytà kvalifikacijà patvirtina ávykdyta
studijø programa bei paraðytas ir apgintas magistro darbas.
Magistro darbas - tai specializuota atskiros socialinës pedagogikos srities studija, kurioje atsiskleidþiami mokslinio tiriamojo darbo ágûdþiai ir pateikiami savarankiškai gauti rezultatai. Darbo apimtis - iki 120000 spaudos
þenklø (iki trijø autoriniø lankø), spausdinant per 1.5 intervalo. Magistro darbas gali bûti:
- empirinis - pateikiami ir analizuojami savarankiškai gauti nauji empiriniai
duomenys;
- analitinis - remiantis empirine medþiaga bei teoriniais modeliais analizuojama aktuali problema;
- metodologinis - keliamos originalios metodologinës ar teorinës problemos, pateikiama originali metodologiniø/teoriniø principø kritika ir pan.

Magistro darbo reikalavimai
Magistrantas baigiamajame darbe privalo pademonstruoti mokslinio tiriamojo darbo ágûdþius:
1) dalykinæ erudicijà, t.y. plaèias dalykines þinias, pakankamas pateikti
nagrinëjamos problemos aktualumà bei atlikti savarankiðkà darbà;
2) metodologiná pasirengimà, t.y. gebëjimà kvalifikuotai operuoti svarbiausiais tyrimo metodais;
3) teoriná pasirengimà, t.y. gebëjimà naudotis bendrosiomis bei specializuotomis teorinëmis þiniomis;
4) gebëjimà logiðkai, argumentuotai, nuosekliai dëstyti savo teiginius;
5) gebëjimà taikyti mokslinio darbo techninio aparato bei áforminimo reikalavimus.

Magistro darbo struktûra
- titulinis lapas;
- magistro darbo prieðlapis su vadovo iðvada ir darbo áteikimo data (þr. 5
priedà);
- patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiðkumà (þr. 4 priedà );
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- turinys;
- ávadas;
- pagrindinë tiriamoji dalis;
- iðvados ir pasiûlymai;
- priedai (jeigu bûtini);
- ðaltiniø ir literatûros sàraðas;
- reziumë uþsienio kalba.

Magistro darbo struktûriniø daliø reikalavimai
Titulinis lapas (áforminamas pagal (þr. 3 priedà ).
Turinyje iðvardijami darbo skyriai, poskyriai, punktai ir papunkèiai. Numeruojama arabiðkais skaitmenimis. Kiekvienas poskyris, punktas arba papunktis turi turëti prieð já einanèio skyriaus ar poskyrio numerá, kuris raðomas
atitinkamai prieð poskyrio, punkto ar papunkèio numerá ir atskiriamas taðku.
Ávadas, santrumpos, iðvados, ðaltiniø ir literatûros sàraðas bei priedai nenumeruojami.
Ávade nurodomas tyrimo objektas, tyrimo bûdai bei metodai, darbo tikslas
bei svarbiausi teiginiai; pateikiama problemos literatûrinë (istoriografinë)-analitinë apþvalga.
Pagrindinëje tiriamojoje dalyje pagal atitinkamas darbo dalis, nuosekliai,
dëstoma sukaupta medþiaga. Ði darbo struktûrinë dalis privalo turëti skyrius, o
pastarieji - poskyrius, punktus ir papunkèius. Po skyriø pateikiami trumpi apibendrinimai.
Iðvadose ir pasiûlymuose, nekartojant atskirø skyriø apibendrinimø, formuluojamos svarbiausios darbo iðvados, rekomendacijos bei pasiûlymai.
Prieduose pateikiama pagalbinë medþiaga (lentelës, iliustracijos ir pan.),
aiðkinanti darbà.
Ðaltiniø ir literatûros sàraðe pateikiami naudotø ðaltiniø ir literatûros bibliografiniai apraðymai pagal dokumento bibliografinio apraðo taisykles (þr.
77-78 p.).
Magistro darbo santrauka, atspindinti tyrimo tikslà, turiná ir rezultatus.

Magistro darbo vertinimo kriterijai
Magistro darbo vertinimo kriterijai:
- puikiai (dešimt) - dalykiškai, metodologiškai bei techniškai nepriekaištingas,
mokslinei publikacijai tinkantis darbas;
- labai gerai (devyni) - daliniø techniniø (komponavimo, bibliografinio
apraðo bei áforminimo) trûkumø turintis darbas;
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- gerai (aðtuoni) - darbas, kuriame esama kai kuriø dalykiniø, analizës arba
neesminiø techniniø trûkumø;
- pakankamai (septyni) - tolesnio patikslinimo ir iðplëtojimo reikalaujantis
darbas, kuriame yra dalykiniø, analizës, metodologiniø bei techniniø trûkumø;
- patenkinamai (ðeði) - neiðbaigtas (iki galo neatskleista tiriamoji problema) arba turintis esminiø dalykiniø, analizës arba techniniø trûkumø;
- silpnai (penki) - darbas su esminiais dalykiniais, analizës ir techniniais
trûkumais;
- blogai (keturi) - darbas su akivaizdþiomis dalykinëmis, analizës bei techninëmis klaidomis darbas.
Magistro darbø gynimo komisijai nustaèius plagiatà, darbas neginamas.
Magistro darbà ir jo gynimà ávertinus neigiamai (blogai), Magistro darbø gynimo komisija nurodo pagrindinius jo trûkumus, daro iðvadà apie tai, ar autorius ðá darbà gali tæsti toliau.

3 priedas

PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO
MAGISTRO DARBO SAVARANKIÐKUMÀ
Patvirtinu, kad áteikiamas magistro darbas yra:
1. Atliktas savarankiðkai ir nëra pateiktas kitam kursui ðiame ar
ankstesniuose semestruose.
2. Nebuvo naudotas kitame Institute/Universitete Lietuvoje ir uþsienyje.
3. Nedaro nuorodø á kitus darbus, jeigu jie nëra nurodyti darbe.
4. Pateikia visà panaudotos literatûros sàraðà.

Vardas, pavardë

paraðas
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4 priedas

Vilniaus pedagoginis universitetas
Pedagogikos ir psichologijos fakultetas
Socialinės pedagogikos katedra

JUOZAS BARBILAS

NEĮGALAUS VAIKO UGDYMO SPECIFIKA

MAGISTRO DARBAS

Darbo vadovas: profesorius, hab. dr. J.Kirvis

Vilnius, 2002
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5 priedas
Magistro darbo vadovo išvada dėl darbo gynimo:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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