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STUDIJŲ KRYPTIS

Socialiniai mokslai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS
LAIPSNIS, KVALIFIKACIJA

Socialinės pedagogikos profesinis bakalauras, pedagogo
kvalifikacija

SPECIALIZACIJOS

Mediacija švietimo ugdymo institucijose (I alternatyva)
Kultūrinių renginių organizavimas (II alternatyva)
Socioedukacinis darbas su daugiaproblemėmis
Šeimomis (III alternatyva)

STUDIJŲ FORMA IR TRUKMĖ

Nuolatinė 3 metai
Ištęstinė 4 metai

STUDIJŲ APIMTIS KREDITAIS

180

STUDIJŲ PROGRAMOS REZULTATAI

Žinios, jų taikymas:


Žinos konstruktyvaus ir pozityvaus bendravimo ir
bendradarbiavimo būdus, gebės dirbti komandoje.



Žinos konfliktų valdymo strategijas.



Žinos, analizuos ir vertins Lietuvos, Europos ir kitų
pasaulio šalių ugdymo patirties ir mokslo kaitos,
švietimo politikos tendencijas.



Analizuos bei reflektuos įgyjamas žinias ir profesinę
patirtį susiedamas su savo vertybių sistema, ją
plėtodamas, įžvelgdamas teigiamus aspektus ir
trūkumus.



Nustatys, analizuos ir vertins ugdytinio socializacijos
ypatumus
įvairiomis
socialinio
ugdymo(si)
sąlygomis.



Žinos socialinio ugdymo ir intervencijos teorijas bei
metodus, gebės juos tikslingai naudoti.



Žinos skirtingoms socialinėms grupėms aktualias
socialines pedagogines problemas.

Gebėjimai atlikti tyrimus:


Vertins socialinės pedagoginės pagalbos ugdytiniui
ir aplinkai veiksmingumą.



Nustatys
pagalbos
ugdytiniui
poreikį
ir
veiksmingumą atlikdamas socioedukacinius tyrimus.



Vertins ugdytinio socialinę aplinką, analizuos gautus
duomenis ir nustatys prevencijos poreikį.

Specialieji gebėjimai:


Nuosekliai, argumentuotai ir vaizdžiai reikš mintis,
idėjas valstybine ir kitomis kalbomis, dalinsis gerąja
patirtimi.



Ras asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui
reikalingą informaciją ir ją taikys profesinėje
veikloje.



Taikys informacines komunikacines technologijas
socialinio pedagogo veikloje.



Pažins ugdytinių iš skirtingos sociokultūrinės
aplinkos psichologinius, socialinius, pedagoginius,
specialiuosius ir kitus poreikius bei vertins socialinės
aplinkos rizikos ir apsauginius veiksnius.



Vadovaudamasis profesine etika koordinuos, planuos
ir teiks pagalbą ugdytiniui individualiai ir grupėje.



Holistiniu ir sisteminiu požiūriu analizuos ir vertins
socialinių – edukacinių reiškinių priežastis, galimas
pasekmes.



Žinos prevencijos vykdymo teisinį reglamentavimą,
prevencijos formas, metodus ir priemones,
naudojimo galimybes.



Vertins ir tobulins prevencinio darbo veiksmingumą.



Tarpininkaus sprendžiant problemas, konfliktus tarp
įvairių bendruomenių, ugdytinio ir šeimos.



Kurs partnerystės tinklus ir sutelks socialinius
partnerius užtikrindamas ugdytiniui ir jo šeimai LR
įstatymų numatytą pagalbą.



Koordinuos ugdytinio gerove suinteresuotų asmenų
ir institucijų veiklą.

Socialiniai gebėjimai:


Žinos kultūros sudedamąsias dalis, paaiškins
kultūros reikšmę asmenybės formavimuisi ir
bendruomenės raidai.



Supras skirtingų kultūrų ir mentaliteto žmones,
konstruktyviai su jais komunikuos daugiakultūrėje
aplinkoje.
Tikslingai
ir
konstruktyviai
bendradarbiaus su nacionaliniais ir tarptautiniais
partneriais.



Inicijuos ir įgyvendins prevencinius renginius ir
projektus.



Tikslingai veiks siekdamas užtikrinti ugdytinio iš
socialinę atskirtį patiriančių grupių lygias galimybes
ir sieks didinti šių grupių socialinę aprėptį.

Asmeniniai gebėjimai:


Vadovausis
vertybėmis.



Pažins ir gerbs Lietuvos ir pasaulio kultūrų įvairovę.



Identifikuos mokymosi poreikius, numatys ir
įgyvendins tolesnio profesinio augimo perspektyvas.



Kritiškai mąstys, kūrybiškai ir atsakingai veiks.

humanistinėmis,

demokratinėmis

(Žemiau pateikiamos nuorodos į studijų planus, išskirstytos
pagal įstojimo metus, jeigu skiriasi):

STUDIJŲ PLANAI

Nuolatinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
Ištęstinės studijos Įstojusiems 2017 m. 
PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Absolventai gali dirbti pedagogu visų tipų švietimo įstaigose
ir institucijose, socialinės globos institucijose, pabėgėlių
centruose, darbo biržose, socialinių reikalų skyriuose,
savivaldybėse,
nevyriausybinėse
organizacijose,
visuomeninėse organizacijose, vaiko teisių apsaugos
tarnybose bei kitose viešojo sektoriaus institucijose, dirbti
pagal pasirinktąją specializaciją.
Socialiniai partneriai:
Vilniaus Antakalnio progimnazija; Vilniaus Simono
Daukanto progimnazija; Vilniaus Gerosios Vilties
progimnazija; Svajonių laivas, Gelbėkit vaikus Fabijoniškių
vaikų dienos centras; VšĮ VLGN Atsigręžk į vaikus; Padėk
pritapti; Vilniaus lietuvių namai; Vilniaus Žvėryno
gimnazija; Vilniaus Pilaitės gimnazija; Sanatorija „Pušyno
kelias“ ;Vilniaus Verkių mokykla – daugiafunkcis centras ir
kt.

