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VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ  

SOCIALIZACIJOS CENTRAS 

 

 

 Tai valstybinė bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti 
vaiko vidutinės priežiūros priemonę, kai elgesio 

problemų turinčiam vaikui taikomas įpareigojimas, 
kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam 
teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų 

socializacijos centre. 



 
CENTRAS VADOVAUJASI ŠIAIS DOKUMENTAIS 

 

• Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu; 

• Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros  įstatymu; 

• Vaikų socializacijos centrų veiklos modelio aprašu; 

• Centro nuostatais; 

• Centro vidaus tvarkos taisyklėmis; 

• Ir kt. 
 

 



 

CENTRO VIZIJA, MISIJA 

 

 

 

CENTRO VIZIJA 

Vėliučionių vaikų socializacijos centras – šiuolaikiška, pavyzdinė švietimo 
įstaiga, keičianti problemų turinčių vaikų mąstymą 

 

CENTRO MISIJA 

Vėliučionių vaikų socializacijos centras, perteikdamas visuomenei priimtinas 
vertybes, padeda elgesio problemų turinčiam vaikui įveikti susiformavusį ydingą 
elgesį, adaptuotis ir integruotis į visuomenę, pagal individualius gebėjimus ir 
poreikius tęsti mokymąsi pagal bendrąsias ugdymo programas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRE 
 
 
 
 
 
 

Šiuo metu gyvena ir mokosi  
16 vaikinų 

 nuo 16 iki 18 metų  iš visos Lietuvos 



 
Centre su vaikais  dirba: 

• 12 mokytojų  

• 9 auklėtojai  

• 1 profesijos mokytojas 

• 2 socialiniai pedagogai 

• 2 psichologai 

• 1 slaugytoja 

• 4 apsaugos darbuotojai  

• 8 naktiniai bendrabučio budėtojai 
 



Ugdymas 

 

 

Centro mokykloje  vaikai mokosi 3 klasėse: 

9, 10 klasė  su iki profesiniu ugdymu ir 
socializacijos klasė su profesiniu ugdymu 

Klasėse mokosi nuo 4 iki 8 vaikų 
 



     
 
 
 
 
Centre vaikai per dieną  turi be išimties 7 pamokas 

 

 

• FORMALUS UGDYMAS 

• PROFESINIS UGDYMAS 

Popamokinė veikla: 

• IKIFROFESINIS UGDYMAS 

• NEFORMALUS UGDYMAS 

 



Pamokos vyksta ne tik mokykloje 

 

 

• M.ir J. Šlapelių muziejuje, “Barclays” technologijų centre. 
Profesinėje Bukiškių žemės ūkio mokykloje. Tuskulėnų 
rimties parko kolumbariume 

• Švietimo ir mokslo ministerijoje, Minerologijos muziejuje 

• Zoologijos muziejuje, Vilniaus senamiestyje 

• Signatarų namuose, A. Puškino muziejuje 

• Antakalnio kapinėse, Verslumo pagrindai Kaziuko mugėje 

• Keramikos muziejuje ir kt. 



NEFORMALAUS UGDYMO UŽSIĖMIMAI 

• Krepšinio; 

• Futbolo; 

• Sunkiosios atletikos; 

• Judriųjų žaidimų 

• Meninių dirbinių gamyba; 

• Mokinių klubas; 

• Kino terapijos; 

• Dailusis čiuožimas Akropolio ledo arenoje; 

• Šiuolaikiniai šokiai; 

• Kūrybinių užsiėmimų dirbtuvėlės 

 



Ikiprofesinis ugdymas 

• Techninių įgūdžių formavimo pagrindai; 

• Maisto ruošimo technologijos; 

• Informacinės technologijos; 

 

• Profesinis ugdymas: Suvirinimas elektra rankiniu būdu; 



Dienotvarkė 

 

 

• 8.00 val. kėlimasis, lovų klojimas mankšta, pusryčiai; 

• 8.30 – 12.00 val.  4 pamokos;  

• 12.00 – 12.30 pietūs; 

• 12.30 – 13.30 grupiniai užsiėmimai (Centre vykdomos programos) ; 

• 13.50-16.25 val.  3 pamokos; 

• 16.25 -17.00 val. pavakariai 

• 17.00 – 18.00 val. neformalaus švietimo ir ikiprofesinio ugdymo užsiėmimai 

 



• 18.00-18.30 val. savitvarka grupėse, prausimasis; 

• 18.30-19.30 val. pamokų ruoša; 

• 19.30-20.00 val. vakarienė; 

• 20.00 – 21.00 val. aktyvi veikla sporto salėje; žaidimų 
kambaryje; Gyvenimo įgūdžių programa; 

• 21.00 – 21.30 val. savitvarka grupėse, dienos rezultatų 
aptarimas, vertinimas/įsivertinimas; 

• 21.30 – 22.00 val. pasiruošimas miegui; 

• 22.00 – 8.00 val. poilsis, tylos metas; 

 



Centre vykdomos programos 

 

• EQUIP programa; 

• Socialinių įgūdžių ugdymo programa; 

• Ankstyvosios intervencijos programa; 

• Savitarpio pagalbos užsiėmimai; 

• Pykčio valdymo užsiėmimai; 

• Ugdymas karjerai; 

• Gyvenimo įgūdžių programa; 



Kognityvinė bihevioristinė elgesio korekcinė  
programa EQUIP 
 

 

• Centre nuosekliai įgyvendinama EQUIP programa.  

• Programa skirta mokyti nusikalsti linkusius  
jaunuolius mąstyti ir elgtis atsakingai, motyvuojant ir 
įgalinant paauglius teikti pagalbą vienas kitam.  



 
 

 

• Kaip klausytis 

• Kaip prašyti pagalbos 

• Kaip susivaldyti 

• Kaip padėkoti 

• Kaip nereaguoti į trukdymus 

• Kaip elgtis kai tave kaltina 

•  savęs pažinimo, 

• Kaip reaguoti į nesėkmę 

• Kaip pasakyti „NE“ 

• Kaip kontroliuoti savo elgesį, valdyti emocijas 

Socialinių įgūdžių ugdymų užsiėmimų metu  

vaikai mokomi pagrindinių 50 įgūdžių: 

 

 



Ankstyvosios intervencijos programa 

• Įgyvendinant šią programą teikiamos ankstyvosios 
intervencijos paslaugos jauniems žmonėms, kuriems 
kyla problemų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. 

 

• Ankstyvoji intervencija padeda asmenims, norintiems 
pakeisti savo elgesį, ieškoti pagalbos ir ją gauti siekiant, 
kad asmuo netaptu priklausomas nuo psichotropinių 
medžiagų. 



Savitarpio pagalbos užsiėmimai 

• Savitarpio pagalbos užsiėmimai 

• Savitarpio pagalbos su asocialiais paaugliais užsiėmimų tikslas 
– transformuoti egocentrišką ir žalingą kultūrą į tokią, kurioje 
vyrauja rūpinimosi vienas kitu ir konstruktyvios pagalbos 
bendraamžiams principai.  Šie užsiėmimai remiasi prielaida, 
kad pokyčiai galimi, kadangi asocialūs paaugliai norėtų gebėti 
save laikyti gerais ir gali išmokti, kad pagalba kitiems yra vienas 
iš būdų tai padaryti.  

• Pastebima, kad paauglių  mintys ir elgesys tampa atsakingesni 
– jie ne tik padeda kitiems grupėje, bet ir jiems padedama.  



Pykčio valdymo užsiėmimai 

 

Padėti mokiniams, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 
individualius gebėjimus bei galias išmokinti valdyti pyktį, 
sustabdyti smurtą ar jo grėsmę. Taip pat mokiniai turės 

galimybę išmokti vystyti savikontrolę mintimis ir 
veiksmais bei gauti paramą ir grįžtamąjį ryšį iš kitų.  

 



Ugdymas karjerai 

 

Programa skirta padėti mokiniams ugdyti karjeros 
kompetencijas, būtinas norint sėkmingai pasirinkti 
mokymosi kryptį, profesiją ar darbinę veiklą, pereiti 

iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, toliau 
profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.  



Gyvenimo įgūdžių programa 

• Ugdyti vaikų asmeninius ir gyvenimo įgūdžius, rengiant juos 
gyvenimui už Centro ribų ir suaugusiųjų gyvenimui greitai 
besikeičiančioje visuomenėje.  

•  Stiprinti  psichinį atsparumą, ugdyti problemų sprendimo ir 
kognityvinius (pažintinius) gebėjimus. 

• Ugdyti  tvarų požiūrį ir įgūdžius, kurie skatintų elgtis pro socialiai 
įvairiose gyvenimo situacijose. 

• Skatinti vaikų, profesinę motyvaciją. 

 



Gyvenamosios grupės 

 

 

• Centre sudarytos 4 gyvenamosios grupės; 

• 3 uždaro tipo grupės ir viena pusiau atviro tipo 
grupė; 

• Grupėse gyvena nuo 4 iki 8 vaikų; 



Uždaro tipo grupė 

• Adaptacinio periodo metu: 

Atlikti vaiko pedagoginį, psichologinį, socialinį, nusikalstamo elgesio rizikos 
įvertinimą ir numatyti vaiko ugdymo ir resocializacijos priemones. 

• Poadaptacijos etapas: 

kompleksiškai teikti pagalbą, personalizuoti vaiko ugdymo procesą ir 
nuosekliai vertinti jo asmenybės, elgesio ir ugdymosi pokyčius. 
Poadaptacijos etapo metu vaikas gyvena uždaro ar pusiau atviro tipo 
grupėje, atsižvelgiant į Plano įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus, 
dalyvauja formaliajame ir neformaliajame švietime, vaikui kompleksiškai 
teikiama pagalba, konsultuojami vaiko atstovai pagal įstatymą, siekiant 
atkurti ir stiprinti esamą jų tarpusavio santykį.  

 



Pusiau atviro tipo grupė 

 

 

Padėti vaikui pasiruošti grįžti į šeimą, šeimyną ar vaikų 
globos įstaigą, mokyklą, vietos bendruomenę bei apibrėžti 

Grupėje kompleksiškai teikiamos pagalbos ir ugdymo 
procesų organizavimą. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos apie mūsų 
 centrą rasite  
 
 
 
www.vvsc.lt 
 
 
Vėliučionių vaikų socializacijos centro direktorė Vitalija Grigaitienė 
 
Ačiū už dėmesį 
2017-09-28 
      

http://www.vvsc.lt/

