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Vaikų adaptacija
mokykloje

Pakalbėkite apie pasikeitimus
Priminkite vaikams, kad grįžimas į ugdymo įstaigas, nereiškia,

kad viskas vyks kaip anksčiau: moksleiviams reikės laikytis
naujų susitarimų, aptarkite, kad susitarimai gali kisti

priklausomai nuo padėties šalyje.
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MOKSLO METŲ PRADŽIOJE NE TIK MOKYKLOS NAUJOKAMS, BET IR
ESAMIEMS MOKINIAMS VYKSTA ADAPTACIJA. TIKĖTINA, KAD ŠIAIS METAIS

ADAPTACIJA GALI KELTI PAPILDOMŲ IŠŠŪKIŲ DĖL KARANTINO METU
VYKUSIO NUOTOLINIO MOKYMO. TOLIAU PATEIKIAMOS REKOMENDACIJOS

TĖVAMS, KAD VAIKO ADAPTACIJA MOKYKLOJE BŪTŲ KUO SKLANDESNĖ. 

Formuokite pozityvų požiūrį į
mokyklą

Akcentuokite teigiamą ėjimo į mokyklą pusę, pavyzdžiui,
kalbėkite, kad mokykloje vaikas įgis naujų žinių bei įgūdžių,

susitiks su seniai matytais draugais, taip pat galite
papasakoti malonių epizodų iš savo mokyklos gyvenimo.

Pagarbiai kalbėkite apie mokytojus, mokymą ir mokyklą, jei
kas nepatinka ar kelia abejonių, šiuos klausimus aptarkite

tik tarp suaugusiųjų.

Aptarkite su vaiku jo dienotvarkę
Dar prieš mokslo metų pradžią pratinkite vaiką prie būsimos

dienotvarkės.
Aptariant dienos rėžimą, atkreipkite dėmesį, kiek vaikui reikia

rytinio pasiruošimo, kad nereiktų vaiko skubinti. 
Įtraukite į dienotvarkę fizinei veiklai bei poilsiui skirtą laiką,

nepamirškite aptarti valgymo įpročius bei miego rėžimą.
Vaikams aiškiau, kai dienotvarkė pavaizduota vizualiai(jei vaikas
dar neskaito galima panaudoti paveikslėlius) ir pakabinta vaikui

gerai matomoje vietoje.

Domėkitės vaiko jausmais
Vaikai sugrįžę į mokymosi aplinką bei dienos ritmą gali patirti
įvairių ir skirtingų jausmų (baimė, nerimas, pyktis, liūdesys ir

pan). Padėkite vaikui įvardinti, pažinti ir tinkamai išreikšti
šiuos jausmus. Jausmų sumišimas ir staigi kaita būdinga

adaptacijos laikotarpiui, tačiau, jei stiprių emocijų
pasireiškimas tęsiaisi ilgiau nei 6-8 savaitės, rekomenduojama

pasitarti su specialistais

Vaikui svarbus Jūsų palaikymas
Pernelyg aukšti tėvų lūkesčiai silpnina vaiko mokymosi

motyvaciją, nes nepavykus jų patenkinti galimi nusivylimai,
geriau pasakykite vaikui, kad tikite, kad jis stengsis.

Nepamirškite pagirti vaiką už mokyklinėje veikloje atliktas
užduotis. Pagyrimas ir emocinis palaikymas stiprina vaiko

pasitikėjimą savimi, o tai yra vienas iš pagrindinių sėkmingos
adaptacijos veiksnių. 


