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Kartu su LR Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo
ministerijomis, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga bei
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija

2013-2018 m.
PROJEKTO PREAMBULĖ

Kuomet 1989-1992 m., mokslinio eksperimento “Mokykla - mikrorajonas“ tvarka, bendrojo
lavinimo mokyklose įdiegtas socialinio pedagogo pareigybės etatas apie ugdymo įstaigos socialinio
konteksto diagnostiką kalbama nebuvo, tačiau tai buvo prielaida mokyklai tapti atvirai socialinei
aplinkai, kuri turėjo visus bendruomeninės integracijos požymius. Analizuodami LR ugdymo
įstaigų situaciją ir dirbdami įvairiuose jos koncertuose: Tomas nuo 2005 m, Saulė nuo 1996 m.,
teigiame, kad situacija su socialiniais pedagogais šalyje pasiekė kritinę ribą. Tai reiškia, kad
socialinis kontekstas nuo 1989 m. smarkiai pakito (daugiau emigracijos, socialinės rizikos,
nepasiturinčių, smurtaujančių, valkataujančių, vartojančių alkoholį ir psichotropines medžiagas,
vienišų tėvų vaikų ugdymo įstaigose, nepriklausomai nuo jo koncentro), o socialinių pedagogų etatų
turėjimas reiškia taupymo mokinio krepšelio lėšų, nes tai paranku daugeliui vadovų.
SITUACIJOS ANALIZĖ
Vadovaujamės LR Statistikos departamento 2012 m. duomenimis, kur teigiama:
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Matome, kad socialinių pedagogų skaičius kaime yra kritinės ribos, mažos mokyklos nyksta ir
tinklo pertvarkos pasekmės yra keliančios grėsmę. Dar sudėtingesnę situaciją turime su
ikimokykliniu sektoriumi. 2012 m. ikimokyklinio ugdymo statistinę informaciją pradėjo rinkti
Švietimo informacinių technologijų centras. Šio centro duomenimis šalyje 2012 m. ikimokyklinio
ugdymo įstaigose pagrindinėse pareigose dirbo 73 socialiniai pedagogai: mieste - 70, kaime -3.
Manydami, kad tokia statistika byloja kritinę ribą mes siūlome nacionalinį projektą, orientuotą į
socialinių pedagogų pareigybės prestižo stiprinimą, kurio
TIKSLAS- stiprinti socialinio pedagogo pareigybės prestižą Lietuvoje, sudarant sąlygas visų
ugdymo įstaigų koncentrų socialiniams pedagogams galimybę gauti visą jiems reikalingą profesinę
informaciją įnovatyviai ir interaktyviai ir apjungti juos vienam bendram tikslui - vaiko gerovės
Lietuvoje siekiui.
UŽDAVINIAI:
Ø Stiprinti socialinio pedagogo prestižą suteikiant jiems galimybę siekti nacionalinio
apdovanojimo- šv. Ignaco premijos;
Ø Sudaryti sąlygas konsultuotis interaktyviai su visomis profesinės partnerystės įstaigomis bei
tarpusavyje;
Ø Išleisti metodinį leidinį, pritaikytą jauniems socialiniams pedagogams, kai praktikumą
visoms pareigybinėms veikloms.
Siekiamas rezultatas- patenkintas Lietuvos socialinių pedagogų informacinis poreikis bei
specialybės prestižo kilimas, pamatuojamas akademinėje ir dirbančiose terpėse nuolatiniais
edukaciniais empiriniais tyrimais.

I PROJEKTO DALIS
Saulė Šerėnienė nuo 2010 m. skaito paskaitas alternatyvias paskaitas KTU Edukologijos
bakalaureato 3-4 kurso studentams apie socialinių projektų valdymą, socialinio pedagogo funkcijas
bendrojo lavinimo mokykloje. Reikia išskirti, kad jaunų žmonių motyvacija, atlikus praktikas,
kurios KTU trunka beveik 3 mėn, krinta. Auditorijoje vos keli jaunuoliai kelia rankas, siekdami būti
socialiniais pedagogais ir jais dirbti. Manome, kad tai įtakoja profesijos prestižo stoka, stagnacinių
vadovų požiūris į jaunų specialistų iniciatyvas, taip pat pareigybės neapibrėžtumas bei mobilumo
stoka, nes pavyzdinė instrukcija nesikeitė nuo 2001 m., kai situacija pakito kardinaliai. Manome,
kad tikslinga sudaryti darbo grupę pareigybės instrukcijos pakeitimams inicijuoti, taip pat kelti
profesijos prestižą. Atsižvelgdami į jaunų specialistų poreikius bei studijuojančių socialinę
pedagogiką studentų motyvacijos struktūrą, privačiomis lėšomis sukūrėme informacinį konsultacinį
portalą respublikos socialiniams pedagogams, studijuojantiems socialinę pedagogiką bei jauniems
specialistams, dirbantiems 1-3 veiklos metus. Šiai idėjai profesinį pagrindimą turime iš LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei LR Vaiko teisių

apsaugos kontrolieriaus įstaigos. Privačiais kanalais esame suderinę interaktyvias konsultacijas
darbo teisės ir administracinės teisės klausimais su praktikuojančiais teisininkais ir policijos
komisariato darbuotojais.
Portalo internetinis adresas : www.socped.lt

I projekto dalies sąmata
Technologinė dalis
Nr.
Technologija
1
Stacionarus kompiuteris
portalą
administruojantiems
asmenims.

Modelis
OptiPlex 3010 DT
Procesorius ir dažnisIntel
Core i5 3470 (3.2GHz,
6MB ache)Operatyvioji
atmintis4GB
DDR3,
1600MHzKietasis
diskas500GB HDD 7200
aps./min
vaizdo
plokštėIntel
HD
Graphics
2500Optinis
16x
įrenginys
DVD+/-RW
Kortelių
Visų
skaitytuvas
tipų kortelių skaitytuvas
PrievadaiHDMI, VGA, 8
x USB 2.0, RJ45 tinklo,
mikrofono ir ausinių
prievadai Tinklas ir
bevielis
inklas10/100/1000 Mbps
tinklasGarsas:Integruoti
garsiakalbiai
Priedai:Dell KB212-B
USB klaviatūra ir USB
optinė pelė Dydis: 360
x 102 x 410 mm
Svoris:
7.56
kg Garantija
36
mėn. Nuo durų iki durų

Vienetas , kaina
1vnt, 1679 Lt.

Paskirtis
Tikslinga
kokybiška, moderni
technika
internetinio
puslapio
administravimui,
suteikimui greitos
efektyvios
informacijos bei
įgalinimui jaunų
specialistų tą
informaciją
pasiekti laiku.

Informacinių
archyvų iš portalo
talpinimui bei
saugojimui
Išmaniosios
technologijos,
leidžiančios
pasiekti svetainę,
minimaliai ją
valdyti, naudojami
extra konsultacijų
mygtuko

2

Flash atmintinė

64GB

1vnt. 139,99 Lt.

3.

Telefono aparatai

Samsung S3

2 vnt, 1379 Lt. * 2vnt

3

TELE2 ryšio planai

21Lt/
mėn*12mėn
Planas
„PIGIAU“

4

Monitorius

Philips ED Slim
20" 200V4LSB
1600x900
10M:1
(typ
1000:1) 250cd
170/160
5ms,
VGA/DVI,
VESA, c:Black

·

poreikiams.
2vnt,
252
*Lt.+ Neribotas
neriboto
interneto internetinis ryšys ir
galimybė
pokalbiai, siekiant
atsakyti į visas
užklausas, gauti
naujausią
informaciją greitai
ir efektyviai.
304 Lt.
Administruojančio
svetainę asmens
regos sveikatinimą
atitinkantis
vaizduoklis, kurio
pagalba palaikoma
informacinė
kokybė portale.
VISO: 5245 Lt.

Suma nurodyta metams, o ne 5, nes keičiantiems ryšio paslaugų tiekėjo planams po metų
gali kisti.
Leidybinė dalis

Leidinio forma
Nr.
1
Lankstinukai,
populiarinantys
www.socped.lt

Formatas
Dvipusiai

Vienetas , kaina
3000vnt, 400 Lt.

2

Vizitinės kortelės

Spalvotos

1000vnt, 250 Lt.

3

Projekto kalendoriai

Spalvoti,
pakabinami

1000vnt, 1550 Lt.

VISO: 2200 Lt.

Paskirtis
Internetinio portalo
populiarinimui
pateikiant
aukštosioms
mokykloms,
rengiančioms
socialinius
pedagogus,
savivaldybių
švietimo skyriams
Internetinio portalo
populiarinimui
dalyvaujant
konferencijose,
seminaruose,
mokymuose.
Internetinio portalo
populiarinimui
pateikiant
kiekvienam
dirbančiam
socialiniam
pedagogui
Lietuvoje.

Konkursinis prizinis fondas konkursams portale 1000 Lt.
Internetinio portalo konsultantai:
Ø LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai- šalpos ir paramos vaikui ir šeimai
klausimais;
Ø LR Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai - veiklos klausimais;
Ø LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos specialistai - vaiko teisių apsaugos
klausimais;
Ø Teisininkų asociacijos „Intra Juris“ advokatai, Kauno m savivaldybės administracijos
Švietimo ir ugdymo skyriaus teisininkė R.Prunskienė - darbo ir švietimo teisės klausimais;
Ø LR VPK specialistai - prevencinių ir administracinių nuobaudų klausimais;
Ø Dr. Edita Jezerskytė - studijų klausimais.
Ø Kauno PPT direktorė Raimunda Žiulytė - psichologinių veiklos aspektų klausimais;
Projekto I dalies reklaminė sklaida numatoma ne tik socialiniuose tinkluose, nacionaliniuose
forumuose bei padalomojoje medžiagoje, tačiau ir pristatant dalyvaujant konferencijose,
seminaruose. Numatome reklamą viešinti šiuose internetiniuose portaluose:
www.lspa.lt, www.kaunas.lt, www.ktu.lt/smf/, www.socmin.lt., suderinus su portalo administracija
galės būti talpinamos nuorodos savivaldybių socialinių pedagogų metodinių būrelių ar švietimo
centrų puslapiuose.
Viso projekto informaciniai rėmėjai: TV laida „Mokyklos langas“, TV laida „Labas rytas“ (laikas
derinamas), leidinys „Švietimo naujienos“, informacinis portalas DELFI.

II PROJEKTO DALIS
ŠV. IGNACO NACIONALINĖS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PREMIJOS SKYRIMO
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šv. Ignaco Premijos skyrimo nuostatai reglamentuoja Metų socialinio pedagogo atrankos
kriterijus ir Šv. Ignaco premijos (toliau – Premijos) skyrimo tvarką.
2. Lietuvos socialinių pedagogų Šv. Ignaco Premijos tikslas –pagerbti ir skatinti šalies
geriausius socialinius pedagogus, nusipelniusius įvairiose Lietuvos savivaldybėse, dirbančius

aktyvų metodinį, prevencinį, informacinį, socialinės - pedagoginės pagalbos teikimo darbą
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo bei profesinėse mokyklose
ir Lietuvos globos įstaigose.
3. Premija skiriama einamųjų metų gruodžio mėnesį už metų darbus ar išskirtinę veiklą
socialinio pedagogo profesinėje veikloje. Premija skiriama integraliu LR Švietimo ir
mokslo ministro- LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įsakymu ir teikiama kiekvienų metų

gruodžio 15d. Kartu su Premija

įteikiama šv. Ignaco statulėlė ir diplomas.

II. KANDIDATŲ PREMIJAI GAUTI ATRANKOS KRITERIJAI
4. Kandidatams premijai gauti taikomi atrankos kriterijai:
4.1 konceptualūs darbai prevencijos ir vaiko gerovės kūrimo srityje formuojant ir įgyvendinant
švietimo reformos pagalbos vaikui strategijas;
4.2

Socialinio pedagogo metodinės veiklos (vadovėliai, praktinės knygos, veiklos programos,

metodinės priemonės, informacinė-padalomoji medžiaga ir kt. ), kvalifikacijos renginiai, autentiškos
patirties sklaida, dalyvavimas nacionaliniuose, tarptautiniuose projektuose.

4.3

aktyvus

dalyvavimas

miesto,

rajono,

šalies

pedagoginėje

ir

visuomeninėje,

eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje (draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos,
konferencijos, konsultacijos, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.).
4.4 Socialinio pedagogo, dirbančio iki 3 metų, metodinės veiklos pasiekimai, taikant
novatoriškus veiklos metodus.

III. PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

5. Kandidatūras premijai turi teisę siūlyti švietimo įstaigų vadovai ir jų steigėjai, mokytojai,
mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų
direktoriai ar jų įgalioti asmenys, psichologinės pedagoginės tarnybos, VŠĮ, Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministrei, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (toliau – ministerijos). Kandidatūros teikiamos įstaigos, kurioje
socialinis pedagogas dirba, vertinimo komisijai, nurodant socialinio pedagogo vardą,
pavardę, kvalifikacinę kategoriją, nuopelnus, už kuriuos galėtų būti paskirta Premija.

Socialinis pedagogas gali būti apdovanojamas už praėjusius nuopelnus, nedirbantis pagal
pareigybę, jei nuo profesijos atotrūkio nepraėję daugiau nei 5-eri metai.
6. Įstaigos vadovas, susipažinęs su teikimu, rengia rekomendaciją kurią teikia vertinimo
komisijai. Premija gali būti skiriama ir be darbdavio rekomendacijos. Kitų teisinių formų
švietimo įstaigų vadovai rekomendaciją taip pat teikia tiesiogiai vertinimo komisijai. Jeigu
dėl interesų konflikto įstaigos vadovas nesutinka rengti rekomendacijos, visi nurodyti
duomenys ir dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai apdovanojimo organizatoriams.
Organizacinės atrankos bei vertinimo komisijų dalyvių šeimos nariai, pirmos eilės
giminės, susiję interesų konfliktu, apdovanojimuose dalyvauti negali.
7. LSPA kartu su ŠMM, SOCMIN ir VTAKĮ sudaro komisiją, kuri svarsto visas tais metais
pateiktas kandidatūras, prioriteto kriterine tvarka atrenka 4 tinkamiausias kandidatūras ir
tvirtina jas apdovanojimui.
8. Pretendentą bet kuriai nominacijai gali siūlyti šalies švietimo skyriai, psichologinės pedagoginės
tarnybos, jų filialai, skyriai ar padaliniai, o taip pat savivaldybės, įvairios asociacijos, nacionalinės
institucijos,

bendruomenės,

mokyklų

vadovai,

mokytojai,

pavieniai

fiziniai

asmenys,

organizatoriai arba pats LSPA direktorius.
9. Vertinimo komisijai teikiami dokumentai: anketa, socialinio pedagogo veiklų ir kompetencijų
sąvadas, nurodant nominacijos pavadinimą ir pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV),
rekomendacijos ( jei tokios yra) pateikiamos organizatorių vardu Iki viešai paskelbtos atrankos
nurodytų termino, tačiau ne vėliau kaip einamųjų metų lapkričio 15d.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.

Kiekvienais einamaisiais metais gali būti skiriamos visos Šv. Ignaco premijos nominacijos,

tačiau jei organizatoriai, išanalizavę dokumentus, mano, kad nėra pateikta tinkamų pretendentų, kai kurių
nominacijų gali ir neskirti.
11. Organizatoriai savo posėdyje turi teisę patys pasiūlyti ir paskirti bet kurią nominaciją ir
nepateiktam pretendentui, jei mano, kad šis asmuo atitinka Premijos skyrimo kriterijus.
12. Apie savo sprendimus organizatoriai ir LSPA informuoja nominacijų laureatus, jų vadovus ir
visą visuomenę.
13. Šv. Ignaco Premija yra svarbiausias ir reikšmingiausias apdovanojimas šios srities specialistams
šalyje, todėl nominacijos įteikiamos viešai, apie tai informuojant ir sudarant galimybę laureatų
pagerbime dalyvauti kartu su savivaldybės švietimo skyrių kuratoriais bei darboviečių vadovais.

14. Tas pats fizinis ar juridinis asmuo gali pretenduoti į neribotą nominacijų skaičių ir tai gali daryti
kasmet, neatsižvelgiant į iki tol gautas nominacijas.
Apie kandidatus ir apdovanojimus organizatoriai privalo paskelbti viešai: www.lspa.lt, www.smm.lt,
www.socmin.lt., www.socped.lt.

Nacionalinių Švento Ignaco apdovanojimų statulėlės aprašymas ir maketas
Šv. Ignaco apdovanojimų statulė numatyta kaip konceptuali geometrinė figūra primenanti
aukso luitą, kuri bus pagaminta iš balto molio ir profesionaliai išdegta aukštos temperatūros
keramikai skirtame pečiuje ir padengta aukso glazūra. Vizualiai statulėlė atrodys taip: (pavyzdyje
statulėlė yra nepadengta aukso glazūra ir forma gali kisti)

Išmatavimai priede Nr. 1

Išaiškėjus tiksliems Šv. Ignaco laureatams, bus užsakomos vardinės graviruotos lentelės,
kurios bus specialiai pritvirtintos prie pagamintų konceptualių statulėlių.
Graviruotos lentelės atrodys taip:

Darbų autorius dailininkų sąjungos narys - profesionalus keramikas Valdas Puklevičius.
www.valdasstudio.com

II projekto dalies sąmata
Nr.
Leidinio forma
1
Šv. Ignaco statulėlė

formatas
Keramika

Vienetas , kaina
4vnt, 400lt

2

Vardinė laureatų
premija

50MGL

4vnt, 26 000Lt

3

Vardinės lentelės

Metalas

4vnt, 100lt

4

Graviravimo paslaugos

4vnt, 100lt

5

Gėlės

Teksto
užrašymas
graveriu
Puokštė

4vnt, 400lt
VISO 27 000 Lt.

Paskirtis
Nacionalinių
apdovanojimų
simbolinė išraiška,
skirta pagerbti
labiausiai
nusipelniusius
Lietuvos
socialinius
pedagogus.
Gali būti skirtingų
steigėjų premija,
skirta 4
geriausiems
Lietuvos
socialiniams
pedagogams.
Vardinė išraiška
premijai suteikianti
estetinę ir socialinę
svarbą.
Ilgaamžiškumo ir
pagarbos išraiška
laureatams.

III PROJEKTO DALIS
Metodinio leidinio Lietuvos socialiniams pedagogams leidyba.

Leidinio rengėjai ilgamečiai socialiniai pedagogai praktikai, dalyvaujantys respublikinėse veiklose.
Recenzentai prof. G.Kvieskienė, prof. hab. dr. P. Jucevičienė, ŠU Socialinės pedagogikos katedros
vedėja prof. E. Masiliauskienė, dr. Edita Jezerskytė. Vertintojai praktikai: socialinė pedagogė eks. I.
Vaitekūnaitė, socialinė pedagogė eks. V. Ratiukienė. Uždėta suderinamumo grifa: ŠMM
rekomenduoja.

Turinys: visos socialinio pedagogo pareigybinės veiklos sritys aptartos praktiniu veiklos aspektu,
pateikti
pavyzdiniai dokumentų šablonai, aprašų pavyzdžiai, teisinių dokumentų
ir
rekomenduojamų metodinių leidinių sąvadas, projektų rengimo metodikos ir pagrindiniai principai.
Metodinis leidinys bus pristatomas visoje Lietuvoje kartu su mokymais, ypatingą dėmesį skiriant
nuo rajono švietimo centrų nutolusioms ugdymo įstaigoms, išlaikiusiems socialinio pedagogo etatą
ir jį naudojančioms. Numatyta 2014m. du kartus per mėn. mokymai įvairiose Lietuvos mokyklose,
darželiuose, globos įstaigose socialiniams pedagogams.

III projekto dalies sąmata
Nr
.
1.

IK
technologija
Planšetinis
kompiuteris

Vieneta
i
2-3

Modelis, kaina

Paskirtis

Pastabos

Ipad mini
1039 LT

Metodinio
vadovėlio
pristatymui
respublikos
mastu,
ypatingai
nutolusiuose
nuo didžiųjų
miestų ,rajonų
mokyklose,
darželiuose,
globos
įstaigose.
Ilgalaikis
akumuliatoriau
s pajėgumas,
nepriekaištinga
s kompiuterio
pajėgumas
užtikrins
kokybišką
praktinės
veiklos
pristatymą
mokyklose,
švietimo
skyriuose
Kokybiško
ryšio
užtikrinimas
leis organizuoti
produktyvius,
kokybiškus

http://www.kompiuteriai.lt/plansetiniaikompiuteriai/apple-ipad-mini-wifi-16gb-plansetiniskompiuteris-juodas.html

3117 Lt

Nešiojamas
kompiuteris

2-3

Apple
macbook-pro
13197 Lt

Išmanieji
telefonai

2-3

Samsunggalaxy 4

Arba
(2-3)

Iphone 4 (5)

http://www.ishop.lt/mac-kompiuteriai/applemacbook-pro-retina-nesiojamas-kompiuteris-angluir-rusu-oxid-2.html

http://www.topocentras.lt/TelefonaiGPS/Mobilusis-telefonas-SAMSUNG-i9505Galaxy-S4-Black.html
http://www.topocentras.lt/TelefonaiGPS/Mobilusis-telefonas-APPLE-iPhone-4S-8GB-

3000 Lt

Mini
(kelioninis)
vaizdo
projektorius

1

Philips
picoPixPPX248
0 Pocket
Beamer Promo
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black.html

http://www.topocentras.lt/Naujienos/imonesnaujienos/Pristatome-naujiena-Lietuvoje-miniprojektoriu.html

http://www.topocentras.lt/Kompiuterineiranga/Spausdintuvai-ir-ju-priedai/SpausdintuvasHP-LASER-JET-PRO-P1102.html

http://www.officeday.lt/lt/Kompiuterine-ir-biurotechnika/Laminavimo-irisimo-zenklinimoaparatai/irisimo-aparatai-plastikinemisspiralemis/Dokumentu-irisejas-Fellowes-Starlet2120-A4.html

www.miranda.lt

http://www.topocentras.lt/Fototechnika/Skaitmenini
ai-fotoaparatai/Fotoaparatas-NIKON-1V1-BlackKIT-10-30mm.html?listtype=search

Vadovėlis bus pristatomas visoje Lietuvoje, orientuojantis ir ypatingą dėmesį skiriant
atitolusioms nuo švietimo centrų ugdymo įstaigoms. Labai aktyviai populiarinant paslaugas ir
konsultavimą. Du iš trijų steigėjų turi verslo liudijimus, leidžiančius skaityti seminarus ir paskaitas .
perspektyvoje numatome steigti Švietimo pagalbos asociaciją.

SUDERINTA

1 VTAKĮ 2013 11 15
2. ŠMM 2013 11 15
3.SADM 2013 11 15

