ADAPTACIJA MOKYKLOJE
Rekomendacijos tėvams

NAUJI MOKSLO METAI
- NAUJI IŠŠŪKIAI?
Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos
psichologė Ingrida Nadieždinienė
Kiekvienas rugsėjis primena kaip greitai auga vaikai. Natūralu, kad
tėvai nerimauja, kaip atžaloms seksis mokykloje - mokytis, susikaupti,
draugauti ir bendradarbiauti.
Prisitaikymo iššūkius patiria ne tik pirmokai ar penktokai. Bet kokie
pokyčiai yra svarbūs ir reikalauja laiko, kad mokinys prisitaikytų prie
jų. Ar tai būtų nauji bendraklasiai, nauja mokytoja, pasikeitusi
vertinimo sistema, grįžimas į pamokas po vasaros atostogų ir kt.
Adaptacija mokykloje gali trukti nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių,
kai kuriais atvejais ir iki pusės metų. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir
savu tempu priima aplinkos pokyčius.
Dirbdama mokykloje mačiau daugybę vaikų, kurių adaptacija
anksčiau ar vėliau baigėsi sėkmingai. Tėvų įsitraukimas ir palaikymas
susijęs su sėkmingesne ir lengvesne mokinių adaptacija pradėjus
lankyti mokyklą ar sugrįžus į ją po vasaros atostogų.

Adaptacija mokykloje
gali trukti nuo kelių
savaičių iki kelių
mėnesių, kai kuriais
atvejais ir iki pusės
metų.

KAIP PADĖTI VAIKUI
SĖKMINGAI VEIKTI
MOKYKLOJE?
Pasirūpinkite, kad būtų užtikrinti fiziologiniai vaiko poreikiai: mityba,
miegas, poilsis Tam, kad vaikas pajustų sėkmę akademinėse užduotyse ir
santykiuose su bendraamžiais, svarbu, kad jis būtų pakankamai pamiegojęs
(pradinių klasių mokiniams rekomenduojama 9-11 val., vyresniems 8-10 val.
miego per parą); turėtų galimybę pailsėti nuo mokslų, ekranų, būrelių gausos
ir maitintųsi pilnaverčiu maistu.
Rodykite meilę. Natūralu, kad prasidėjus naujiems mokslo metams, kurį
laiką gali būti intensyvesnės vaiko emocijos, mokinys gali tapti dirglesnis. Gali
psireikšti psichosomatiniai nusiskundimai (pilvo, galvos skausmai, pykinimas
ir pan.). Priimdami vaiko emocijas, kalbėdami apie tai, kas jam svarbu,
mažinsime nerimą ir parodysime, kad mylime.
Pasitikėkite vaiku. Kuo daugiau pagalbos vaikas gauna tada, kai jam jos
nereikia, tuo mažiau jis tiki savo jėgomis. Vaiko žinojimas, kad jis gali, visų
pirma, susijęs su tėvų žinojimu, kad mokinys gali (pasiruošti rūbus, susidėti
kuprinę, prisiminti atlikti namų užduotis, atsikelti su žadintuvu ir kt.)
Pastebėkite vaiko pastangas, o ne rezultatą. Natūralu, kad pradinukas turi
mažiau rašymo ir skaitymo įgūdžių, o vyresniųjų klasių mokiniui gali tapti
iššūkiu naujų mokomųjų dalykų atsiradimas, sudėtingesnės užduotys ar
bendraamžių spaudimas.

BENDRAVIMAS SU
MOKYTOJAIS:
Planuokite susitikimą iš anksto.
Pradėkite pokalbį pozityviai,
parodykite, kad vertinate
mokytojo pastangas dėl Jūsų
atžalos. Paklauskite, kaip Jūsų
vaikui sekasi bendrauti su
bendraklasiais, susikaupti,
dalyvauti pamokose, laikytis
mokyklos taisyklių.
Papasakokite, jei namų
aplinkoje įvyko pokyčių
(išsikraustymas, skyrybos,
artimųjų netektis), kad
mokytojas ar auklėtojas galėtų
pastebėti, padėti vaikui.

Vaiko žinojimas, kad jis
GALI, susijęs su tėvų
žinojimu, kad vaikas
tikrai GALI.
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