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Vaikų socializacijos kambario įsteigimas 
 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (autorius Rūta Varnienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Praktinis mokymas  

Priemonės tikslas 

Padėti jaunoms, centre besimokančioms mamytėms, derinti motinystę ir mokymąsi. 

Priemonės įgyvendinimas 

2007 metais gavus daugiau nei 2 mln. Lt ES Struktūrinių fondų paramą, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų 

profesinio rengimo centre buvo įrengtas vaikų socializacijos kambarys, kuriame teikiamos individualizuotos 

vaikų priežiūros paslaugos centre besimokančių moksleivių ikimokyklinio amžiaus vaikams. Lietuvoje tai 

pirmasis vaikų priežiūros centras profesinėje mokykloje, kuris suteikia jauniems žmonėms papildomas 

patrauklias socialines mokymosi sąlygas. 

Kasmet profesinio mokymo įstaigas palieka didelė dalis moksleivių, neįgijusių profesinės kvalifikacijos. 

Didžioji dalis moksleivių nebaigia mokyklos dėl neplanuoto vaikelio gimimo. Dažnai neplanuotas vaikelio 

gimimas jaunai šeimai ar vienišai motinai sukelia didelių finansinių problemų, tai apriboja jaunuolių mokymosi 

galimybes. Tradiciškai jauna motina lieka auginti vaiką, atsisakydama mokymosi. Spręsdami  šias problemas 

ir pasinaudojome ES struktūrinių fondų parama.  

Vaikų priežiūros kambarys sėkmingai veikia jau treti metai. Yra parengti vaikų priežiūros kambario nuostatai, 

apibrėžtos priėmimo tvarkos. 

Kadangi Centre turime aukles mokymo programą, vaikų socializacijos kambarys tapo modernia auklių 

praktinio mokymo baze. Auklės pagal kintantį grafiką prižiūri vaikučius, ši veikla suteikia galimybę derinti 

teorines ir praktines žinias, vyksta nenutrūkstamas mokymosi procesas, nes šalia visada yra profesijos 

mokytoja arba metodininkė atsakinga už šias veiklas, kurios padeda išspręsti iškilusias problemas, teikia 

metodines rekomendacijas. Paslauga padidino specialybės įgijimo prieinamumą vaikus auginantiems 

jauniems tėvams. Pagerėjo socialinę atskirtį išgyvenančių jaunų žmonių galimybės įgyti pirminę profesinę 

kvalifikaciją bei kompetencijas. Pagerėjo auklių pradinis praktinis parengimas. 

Pasiekti rezultatai  

Per trejus vaikų socializacijos kambario veiklos metus buvo užregistruoti 37 vaikai. Anketinės apklausos 

rezultatai parodė, kad dalis mokinių specialybę mūsų Centre renkasi būtent dėl šios paslaugos. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Socializacijos kambario įsteigimas pasiteisino, nes tai ne tik moderni auklių praktinio mokymo bazė, bet ir 

nemenka paspirtis ir pagalba jaunosioms mūsų centro mamytėms. Saugiai jaučiasi ir vaikas, ir mama, nes 

mama per pertraukas gali susitikti su vaiku, pati jį pamaitinti. 

Šią paslaugą mes teikiame ir Centro mokytojoms, kurios augina pradinio mokyklinio amžiaus vaikus.  

Pasibaigus pamokoms vaikai gali ateiti į vaikų priežiūros kambarį ruošti pamokų. 
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Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Už ES lėšas sukurta infrastruktūra padeda stiprinti jaunų žmonių integralumą, ugdo jų savarankiškumą, 

atsakomybę, bendruomeniškumą, padeda įgyti šiandienos gyvenimui būtinų darbinių bei socialinių įgūdžių, 

gebėjimų ir kompetencijų. Vaikų socializacijos kambario įsteigimas – didelė pagalba jaunoms 

besimokančioms šeimoms.     

 


