
KADA KREIPTIS Į SOCIALINĮ 

PEDAGOGĄ?

• Jei vaikas turi emocinių, bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo
problemų;

• Jei vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;

• Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;

• Jei vaikas bando kvaišalus ar kitaip netinkamai elgiasi;

• Jei norite bendradarbiauti, įgyvendinant mokyklos narkotikų ir psichotropinių
medžiagų prevencinę programą, padėti organizuoti renginius;

• Jei vaikas nori pabendrauti, išsipasakoti, pasitarti...



Vaikų teisių konvencija

• Priimta Generalinės Asamblėjos 44/25 rezoliucija pagal Trečiojo komiteto 

pranešimą (A/44/736 ir Corr. 1) 1989 m. lapkričio 20 d.



• Būti tvarkingam ir dalyvauti namų ruošoje

• Mokytis pagal savo fizinius ir protinius sugebėjimus

• Gerbti savo tėvus ir kitus šeimos narius, globėjus ir globojamus šeimos 
narius

• Saugoti savo sveikatą

• Gerbti savo valstybę ir įstatymus

• Laikytis visuomenės priimtų elgesio taisyklių

• Saugoti aplinkinę gamtą

Vaikų pareigos



Vaikų teisės

Kiekvienas vaikas turi naudotis teisėmis be jokių išimčių ir

skirtumų ar diskriminavimo rasės, odos, spalvos, lyties,

kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės,

socialinės kilmės, turtinės, luomo padėties ar kitokių jį patį ar

jo šeimą liečiančių aplinkybių pagrindu.

Vaiko teisių deklaracija



Vaikų teisės 

• Vaikas turi turėti teisę gyventi, sveikai augti ir bręsti.

• Vaikas nuo savo gimimo turi teisę į vardą ir pilietybę.

• Vaikas turi teisę išsaugoti savo identiškumą, įskaitant pilietybę, vardą 

ir šeimos ryšius.

• Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. 



Vaikų teisės 

• Vaikas, kuris išskiriamas su vienu ar abiem tėvais, turi teisę nuolat su 

jais bendrauti. 

• Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo pažiūras visais jį liečiančiais 

klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir 

brandumą, skiriama daug dėmesio. Todėl vaikui būtinai suteikiama 

galimybė būti išklausytam bet kokio jį liečiančio teisminio ar 

administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per atstovą.



• Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę; todėl ši teisė apima 

laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas 

nepaisant sienų žodine: rašytine arba spausdinta forma, meno 

kūriniais arba kitais vaiko pasirinktais būdais. 



• Nė vienas vaikas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį, 
šeimyninį gyvenimą, buto neliečiamybę, susirašinėjimo paslaptį arba neteisėto 
kėsinimosi į jo garbę ir reputaciją. Priklausomai nuo vaiko subrendimo, jo teisę į 
asmeninį gyvenimą, bendravimą ir žodžio laisvę tėvai gali apriboti, kad:

- užtikrintų vaiko vystymąsi ir apsaugotų jo sveikatą bei gyvybę;

- apsaugotų visuomeninę tvarką;

- apsaugotų kitų žmonių teises ir laisves.

• Vaikas turi teisę gauti išsimokslinimą, kuris bent jau pradiniuose etapuose turi būti 
nemokamas ir privalomas.



• Vaiko lavinimo tikslas turi: 

a) kuo visapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus; 

b) ugdyti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat principams, 
paskelbtiems Jungtinių Tautų Įstatuose;

c) ugdyti vaiko pagarbą tėvams, savo kultūriniam identitetui, kalbai ir vertybėms; šalies, 
kurioje vaikas gyvena; civilizacijoms, kurios skiriasi nuo jo paties civilizacijos; 

d) parengti vaiką sąmoningam gyvenimui laisvoje visuomenėje, pagrįstam supratimo, 
taikos, pakantumo, vyrų ir moterų lygiateisiškumo, visų tautų, etninių, nacionalinių ir 
religinių grupių, taip pat vietinės kilmės asmenų draugystės principais; 

e) ugdyti pagarbą gamtai. 



• Vaikas turi teisę būti apgintam nuo įvairiausio pobūdžio fizinio ar 

psichologinio smurto, įžeidimų ar piktnaudžiavimo, priežiūros 

nebuvimo ar nerūpestingo elgesio, grubaus elgesio ar išnaudojimo,

įskaitant seksualinį piktnaudžiavimą, kuriuos jis gali patirti iš tėvų, 

teisėtų globėjų ar kurio nors kito jį globojančio asmens.



• Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų
negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą.

• Vaikas turi teisę būti apsaugotam nuo ekonominio išnaudojimo ir nuo bet kokio darbo, kuris gali 
būti pavojingas jo sveikatai arba trukdyti jam mokytis, gali kenkti jo sveikatai ir fiziniam, protiniam, 
dvasiniam, doroviniam bei socialiniam vystymuisi. 

• Psichiškai ar fiziškai nepilnavertis vaikas turi teisę gyventi pilnavertį ir prideramą gyvenimą, kuris
garantuotų jo orumą, ugdytų pasitikėjimą savimi ir leistų aktyviai dalyvauti visuomenės veikloje.

• Tose valstybėse, kuriose gyvena etninių, religinių ar kalbinių mažumų arba vietinių gyventojų, iš 
vaiko, priklausančio tam tikrai mažumai, ar vietinio gyventojo vaiko negali būti apimta teisė kartu 
su kitais savo grupės nariais naudotis savo kultūra, išpažinti savo religiją, atlikinėti jos apeigas ir
vartoti gimtąją kalbą. 


