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Pranešimo mokslinė (praktinė)  problema (I)

• Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų

įstatyme (1996, 16 str., 1 sk.) nurodoma, kad „vaikas

turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių,

sveikatą bei poreikius“.

• Vaikai, kurie laisvu laiku neturi kuo užsiimti ar

užsiima neigiama veikla, padaro daugiau nusižengimų ir

yra geriau pažįstami policijai.

• Laisvalaikis ne tik atkuria jėgas, tačiau yra

šviečiamojo pobūdžio, kas ypatingai svarbu vaikystės,

paauglystės amžiaus tarpsnyje.



Pranešimo mokslinė (praktinė)  problema (II)

• Vaikų laisvalaikis yra labai svarbus vaikams,
lankantiems vaikų dienos centrus, nes dauguma jų yra iš
socialinės rizikos šeimų, kuriose nėra išsiugdę emocijų
valdymo, stokoja tinkamo elgesio ir motyvacijos
(Grudulaitė, 2016).

• Todėl svarbu atlikti tyrimus, susijusius su vaikų
laisvalaikio organizavimu, siekiant kuo labiau įtraukti
VDC lankančius vaikus į laisvalaikio veiklas, nes
nepakankamas užimtumas sudaro prielaidas vaikams
lengviau įsitraukti į neteisėtą veiklą, o aktyvus,
tikslingai suorganizuotas vaikų laisvalaikis sudaro
galimybę pozityviai vaiko socializacijai.



Pranešimo tikslas – atskleisti vaikų dienos centruose

dirbančių specialistų patirtis organizuojant laisvalaikį.

Probleminis klausimas - kaip specialistams

(socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams),

dirbantiems vaikų dienos centruose, sekasi organizuoti

laisvalaikį, kokios yra jų laisvalaikio planavimo ir jo

realizavimo patirtys?



• Tyrimui pasirinktas kokybinio tyrimo tipas ir taikytas
pusiau struktūruoto interviu metodas (Creswell, 2009).

• Gauti duomenys analizuojami taikant (content)
analizę.

• Tyrime naudota tikslinė kriterinė imtis - socialiniai
darbuotojai arba socialiniai pedagogai, turintys aukštąjį
socialinio darbo arba edukologijos krypties išsilavinimą,
kurių darbo stažas vaikų dienos centruose ne mažiau 5
metai.

• Tyrime dalyvavo 11 informantų.

• Tyrėjai laikėsi tyrimų etikos principų.

• Tyrimas atliktas 2015 m. spalio mėn., interviu trukmė
30 - 40 min.



Laisvalaikio planavimas vaikų dienos centre (I)

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Laisvalaikio 

planavimas

Metiniai planai
„Tai turime metinį planą ir stengiamės pagal jį veikti dažniausiai“.

„Mes turime metinius planus, jei privalomi ir vadovautis stengiamės“.

Savaitiniai

planai

„Vaikai ateidami į centrą jau žino savaitės numatomas veiklas iš anksto“.

“Turime susidarę planus visai savaitei, tai ir laikomės tų planų...“.

Laisvalaikio

suplanavimas

dienotvarkėje/

Laisvalaikio

struktūravimas

„Turime susidarę dienotvarkę, ta prasme, vaikai iki 3 h atėję į dienos centrą gali

pailsėti, padaryti, namų darbus, pavalgyti ir pan., o jau po to – laisvalaikis“.

„Tai vat, tai pagal tai yra organizuojama kasdieninė veikla, jeigu taip

struktūriškai diena (...), kai jie ateina po mokyklos, yra pamokų ruoša, tas jų

pareigos atlikimas, tada yra užsiėmimas, užsiėmimai yra iš dalies į tam tikrą

bloką, tai soc. įgūdžių gali būti, gali būti meninis užsiėmimas, sporto užsiėmimas,

va tokia veikla būna laisvalaikiu“.

„Na, mes susiplanuojame laisvalaikį dienos eigoje ir stengiamės, kad vaikai ne

tik paruoštų namų darbus, bet ir turėtų struktūruotą, organizuotą laisvalaikį... tuo

pat metu ugdomės ir socialinius įgūdžius“.

Laisvalaikio

lankstumas

„Laisvalaikis, tai pas mus, kaip pasakyt, lankstus. Nėra kažkokios labai griežtos

tvarkos“.

„Mes organizuojame laisvalaikį priklausomai nuo oro, nuo vaikų nusiteikimo,

lanksčiai“.

„(...) aišku, tas laikas kartais pasislenka ir tos veiklos pasislenka, nes jei vietoj 15

ateina 5, tai tikrai pasikeis ta veikla, tai dažnai reikia turėti tą planą B“.



Laisvalaikio planavimas vaikų dienos centre (II)

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Laisvalaikio 

planavimo

sunkumai/ 

problemos

Nukrypimas nuo

dienotvarkės

„Kartais, ką esame suplanavę padaryti, padarome per dvi

dienas“.

„Neįmanomą numatyti visko: oro sąlygų, vaikų nuotaikos,

netikėtų situacijų...“.

Laiko stoka

„Jei norim kažkokį žaidimą pravest, tai noris jį išbandyti

praktiškai, o tam reikia laiko skirti, kurio ne visada

atsiranda“.

„Čia labai iš tiesų yra sudėtinga su tuo laisvalaikiu, nes

tėvai labai reikalauja, kad iš karto mes ruoštume pamokas,

tai mes akcentuojame, kad didesnį dėmesį skirtų pamokų

ruošai (...)“.

Idėjų stoka

„Būna išvykos įvairios, aišku, jos kainuoja šiokio tokio

pamąstymo (...)“.

„Kartais tiesiog patys išsisemiame, nebesugalvojame, kas

vaikams būtų įdomu“.



• Informantai pažymėjo, kad vaikų dienos centruose didelį

dėmesį skiria vaikų užimtumui, jų turiningam ir organizuotam

laisvalaikiui.

• Išanalizavus informantų atsakymus apie jų laisvalaikio

organizavimo patirtis paaiškėjo, kad prie vaikų laisvalaikio

organizavimo vaikų dienos centre prisideda savanoriai,

studentai, atliekantys praktiką, vyresnieji vaikai ir kolektyvo

darbuotojai pasiūlydami naujų idėjų laisvalaikiui ar įdomių

užsiėmimų, renginių, akcijų. Padėdami mažesniems, vyresni

vaikai ugdosi tinkamus bendravimo įgūdžius, empatiją,

pasitikėjimą savimi ir kitus socialinius įgūdžius.



Pagalba organizuojant laisvalaikį vaikų dienos centruose (I)

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Savanoriai

Renginių

organizavimas

„Šiuo metu turim 2 šaunius savanorius, kurie renginius visokius organizuoja

mums“.

“Savanoriai labai talkina renginių metu“.

Laisvalaikio

veiklų

organizavimas

„Savanorių vaidmuo, tai mes turime temą ir jie organizuoja laisvalaikio

veiklas pagal pomėgius, tiek vaikų, tiek pačių savanorių gabumus ir pagal

dienos struktūrą“.

„Įvairioms laisvalaikio veikloms organizuoti savanoriai mums yra puikūs

pagalbininkai“.

Idėjų

generavimas

„O, savanoriai tai mums tiek daug puikių idėjų pasiūlo...“.

„Jei ne savanoriai, tai mes išsikvėptume... Jie tiek idėjų pasiūlo, drauge

diskutuojame“.

„Mano nuomone, be savanorių dienos centras labai sunkiai galėtų egzistuoti,

nes jie atneša labai daug naujų idėjų visokiausių, geros energijos (...)“.

Studentai, 

atliekantys 

praktikas/

Praktikantai

Pamokų ruoša

„Yra vaikai hiperaktyvūs, tai praktikantai, ypač merginos, padeda paruošti

namų darbus“.

„Labai geri pagalbininkai ruošiant pamokas yra praktikantai“.

„Mes priimame praktikantus ir jie labai padeda pamokų ruošoje“ .

Laisvalaikio

užsiėmimų

pravedimas

“Praktikantai yra entuziastingi vesti įvairius laisvalaikio renginius“.

„Praktikų metu yra ir užduotys – renginio pravedimas“.

„Mes kažkaip susitariam, kad kažkokius užsiėmimus pravestų, patys

sugalvoja įvairiausių užsiėmimų“.



Pagalba organizuojant laisvalaikį vaikų dienos centruose (II)

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Vyresnieji 

vaikai

Pamokų ruoša

„Tai pas mus yra labai gerų vaikų, kurie mažesniems padeda ir pamokas

paruošti ir...“.

„Pamokas padeda daryti jie (vyresnieji) mažesniem“.

Užsiėmimų

vedimas

„Turime čia šokėjų iš vyresniųjų, tai, jie mielai pamoko kitus vaikus šokti“.

„(...) vaikai pasako ką jie norėtų veikti, ką jie sugebą, tas vienas užsiėmimą ir

praveda, mes prižiūrim, bet jis pats veda, kaip piešti ir ką daryti“.

Renginių

vedimas

„Ugdydami vyresnių vaikų socialinius įgūdžius leidžiame jiems vesti renginius

jaunesniems vaikams ar/ir bendraamžiams“.

„(...) dar yra vyresnių vaikų, paauglių jau, kurie prisideda, tai renginį praveda,

„pavedėjauja“.

Kolektyvo 

darbuotojai

Dalinimas

idėjomis

„(...) iš kolektyvo, kuris pasidalina savo idėjomis, patirtimi ir pan.“.

„Pas mus prieš Kalėdas, Velykas, labai noriai visi dalinasi idėjomis ir prie jų

įgyvendinimo mielai prisideda“.

Žaidimų

organizavimas

„Su dienos centro darbuotojomis skirstomės, pvz., aš ieškau žaidimų šiandien

(...), kitas - kitą kartą“.

„Prieš tradicines šventes įsijungia ir kiti kolektyvo nariai...“.

Socialinių

įgūdžių

užsiėmimai

„Psichologė veda specialius užsiėmimus kaip valdyti pyktį, kaip atpažinti savo

emocijas ir kt.“.

„Aš esu soc. pedagogė, tai vedu soc. įgūdžių užsiėmimus (...)“.



Sunkumai/trukdžiai/problemos

• Problemos, susijusios su materialine baze ir finansais:

Mažos patalpos,

Finansų trūkumas.

• Problemos, susijusios su žema vaikų motyvacija įsijungti į
laisvalaikio veiklas, turiningo laisvalaikio patirčių stoka ir jų
nesupratimu koks svarbus turiningas laisvalaikis:

Žema vaikų motyvacija,

Turiningo laisvalaikio patirčių stoka

Nesupratimas, kuo svarbus turiningas laisvalaikis.

• Problemos, susijusios su darbuotojų gebėjimų ir idėjų stoka
organizuoti veiklas su skirto amžiaus vaikais:

Skirtumai tarp vaikų,

Idėjų laisvalaikiui organizuoti trūkumas.



Išvados

1. Vilniaus miesto VDC socialiniai darbuotojai ir socialiniai

pedagogai organizuodami vaikų užimtumą naudojasi iš anksto

sukurtais planais, kurie reikalui esant yra koreguojami.

2. Laisvalaikio veiklų sąrašas yra labai platus, daugiausia

orientuotas į socialinių įgūdžių ugdymą, meninę, kūrybinę raišką.

3. Organizuodami laisvalaikį darbuotojai visuomet atsižvelgia į

vaikų norus, poreikius.



Rekomendacijos

Socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams reikia plėtoti
laisvalaikio vadybos kompetencijas, studijuoti mokslinę literatūrą, konsultuotis
su socialiniais darbuotojais dirbančiais toje pačioje srityje ir turinčiais
laisvalaikio vadybos patirties.

VDC atstovams siekti glaudžiau bendradarbiauti su kitais VDC, sudaryti
sąlygas savanoriams, studentams, atliekantiems praktiką pasijusti svarbiais,
įtraukti, paskirti jiems atsakingus darbus, kurie skatintų juos savanoriauti VDC
ilgą laikotarpį, ieškoti būdų kaip turėti erdvesnes patalpas, kaip gauti
finansavimą VDC.

Savanoriams VDC lankytis pastoviai, nepertraukiamai, studijuoti literatūrą
susijusią su laisvalaikio organizavimu.

Savivaldybėms: Organizuoti savanoriams mokymus susijusius su vaikų
laisvalaikio organizavimu.


