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The social pedagogue as a specialist is helpful in many ways in school (e.g., in 
primary and secondary prevention and dealing with pupils’ problem behaviour, 
social counselling, co-operation with parents, active work with pupils from dis-
advantaged family environments, co-operation with specialists, etc.) to pupils, as 
well as teachers and parents. As a specialist and helping professional, the social 
pedagogue may play an important role also in the settlement of conflicts that 
could result in the pupil’s aggressive behaviour. The activity of social pedagogues 
in schools is beneficial not only to school, but in particular to pupils with problem 
behaviour and pupils from socially disadvantaged environments, because social 
pedagogues, by means of their socio-educational activity, facilitate the process of 
pupils, socialization as well as improve their subsequent prospects on the labour 
market.
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