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  Tarptautinio simpoziumo tikslas - išnagrinėti pozityviosios socializacijos, verslumo, 

socialinės atsakomybės  dermės paieškas ugdymo kontekstuose ir socialinio pedagogo veikloje. 

Uždaviniai: 

1. Įgalinti tėvus ir kitus šeimos narius bei bendruomenes  socialinei partnerystei, siekiant 

vaikų ir šeimų gerovės bei tvarumo;  

2. Aptarti viešojo, verslo ir nevyriausybinių sektorių partnerystės plėtrą; 

3. Apibendrinti vaikų, jaunimo bei socialinės atskirties grupių verslumo, kūrybiškumo 

sėkmės bei įtraukties atvejus. 

4. Modeliuoti pozityviosios socializacijos, kompleksinės socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo, socialinio verslo inkubacijos scenarijus. 

Simpoziumo simboliu pasirinktas deimantas, nes jis geriausiai atitinka daugiafunkcę 

socialinės pedagogikos (socialinės edukacijos) paradigmą. Vienas pagrindinių principų yra meilė, 

atjauta ir empatija, t.y. suvokimas, kad kiekvienas žmogus yra nepaprastai svarbus. Mes visi esame 

skirtingi ir turime daug įvairių žinių, įgūdžių ir gebėjimų. Bet kaip ir su deimantu, taip ir su 

žmogumi: ne visas jo turtas atsiskleidžia iš karto: ne visi deimantai yra poliruoti ir skleidžia 

gyvybingą spindesį, bet visi jie turi potencialą tokiais būti. Kiekvienas asmuo turi galimybę 

sublizgėti, o socialinė pedagogika yra mokslas apie tokią švietimo pagalbą žmonėms, kuri 

atskleidžia ir išlaisvina jų kūrybinį potencialą.  

Pozityvioji socializacija apibūdina vaikų ir suaugusiųjų poreikius ir profesionalų 

galimybes visą ugdymo procesą organizuoti remiantis pozityvaus požiūrio, optimizmo paradigma. 

Visi žmogiškieji ištekliai, viešosios erdvės turėtų būti panaudojami pagrindiniam tikslui: siekti, kad 

mūsų vaikai ir jų tėvai būtų laimingi. Situacijos, kuriose jaučiamės laimingais, teigiama patirtis, 

pastiprinimas, džiaugsminga nuotaika, jumoras stiprina motyvaciją,  savivertę, didina pasitikėjimą 

bei mūsų gerovę. 

2014 m. sukanka 25-eri metai, kai įsteigti socialinių pedagogų etatai Kauno Palemono ir 

Kėdainių Akademijos mokyklose. Mokslinius eksperimentus vykdė dr. I. Leliūgienė ir dr. R. 

Lengvinas, kuriems vadovavo prof. dr. B. Bitinas. Jo iniciatyva 1991 m. pradėtos ir akademinės 

studijos Lietuvos edukologijos, vėliau ir kituose Lietuvos universitetuose, taip pat Utenos kolegijoje 

ir kitose Lietuvos kolegijose.  

Šiandien socialinių pedagogų etatai steigiami ne tik mokyklose, bet ir švietimo pagalbos 

įstaigose, vaikų globos namuose, centruose, teikiančiuose reabilitacijos ir resocializacijos paslaugas 

vaikams, vaiko teisių apsaugos tarnybose, socialinės paramos centruose, pedagoginėse 

psichologinėse tarnybose, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, daugiafunkciniuose ir jaunimo 

centruose, ligoninėse, nevyriausybinėse organizacijose, bendruomenėse ir kt. 

Mintys apmąstymams bei pritaikymui savo darbe: 

Žaidimas pritaikomas prie vaiko, aplinkos, žaidimo savybių. Žaisdami vaikai neturi stengtis 

lyderiauti, o siekia paremti vienas kitą, geba nuolaidžiauti, bendradarbiauti. Turi gebėti dalintis 

idėjomis, draugais, erdve. Svarbu, kad vaikas priimamas kaip draugas. Yra pripažintas, priimtas į 

draugų būrį. 

Aplaidus gyvenimas yra būdas apginti save nuo naujos nesėkmės, nelaimės. Tu negali 

būti bedarbis. Visuomenėje privalai turėti tapatybę darbo rinkoje. Kas gali gerai gyventi be darbo? 

Kai kuriose šeimose tėvų ir vaikų santykiai nekonstruktyvūs, problemiški. 

Susiduriama su tėvų fantazijomis ir nerealiu tikrovės suvokimu. Tai daro įtaką vaiko elgsenai, 

vertybių sistemai, dvasinei ir fizinei raidai. Dažnai šeimose pasigendama tarpusavio meilės, 

šilumos, supratimo, pagalbos. 

Šeima turi būti stiprinama čia ir dabar. Šeima ir ugdymo institucija yra du svarbiausi 

vaikų pasauliai, kurie kasdien turi sietis. Vaiko ugdyti be tėvų negalima. 

Pastebimas tėčio trūkumas šeimos gyvenime. 

Valanda praleista kartu veikiant su vaiku – tai valanda laimės, užsimiršimo, svajonės. 

Geras mokytojas tas, kuris parodo, kur žiūrėti, bet neparodo, ką pamatyti. 
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