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KAUNO ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS                                                                                                                      

ATVYKUSIŲ MOKINIŲ INTEGRACIJOS IR ADAPTACIJOS PROGRAMA  

“MES SKIRTINGI, BET VIENINGI” 

 

            BENDROS NUOSTATOS 

Šiomis dienomis į mūsų šalį atvyksta vis daugiau kitataučių, kurie nori integruotis įvairiose srityse: 

darbo, mokslo ir kt. Tačiau jie susiduria su įvairiais sunkumais, tokiais kaip kalbos nemokėjimas, 

diskriminacija, kultūriniai skirtumai. Didžiausią stresą patiria vaikai, kurie pradeda mokytis lietuviškose 

mokyklose. Jie priversti mokytis naujos kalbos, kultūros, dažnai būna atstumti ir patiria patyčias, dėl to, kad yra 

„kitokie“.  

Migracija – tai žmonių kėlimasis gyventi laikinai arba visam laikui į kitą vietą toje pačioje šalyje arba iš 

vienos šalies į kitą. 

Nesvarbu, kokios aplinkybės ir priežastys šeimas nuveda į kitą šalį, visiems tenka pažinti ir perprasti jos 

kultūrą. 

Persikeldamos šeimos patiria daug gyvenimo pokyčių ir iššūkių, kurie susiję su darbo, būsto, mokyklos 

paieška, naujos kalbos mokymusi ir prisitaikymu prie gyvenimo naujoje kultūroje. 

Integracija – tai asmeninių pastangų reikalaujantis procesas, pasireiškiantis tuomet, kai asmuo išlaiko 

savo etninį tapatumą ir tuo pat metu turi užtektinai įgūdžių, kad galėtų dalyvauti daugumos kultūriniame ir 

visuomeniniame gyvenime. 

Susidūrus su nepažįstama kultūra, šokas ar dezorientacija gali sukelti nepageidautinų jausmų ir 

sudėtingų išgyvenimų, kurie apsunkina prisitaikymą. Atvykę į kitą šalį imigrantai dažnai patiria, kad yra 

„kitokie“ – kitaip rengiasi, elgiasi, išreiškia save, todėl gali atrodyti keistoki. Patirtas kultūrinis šokas gali 

pasireikšti neigiamomis emocijomis dėl prarastos pažįstamos aplinkos ir socialinių ryšių – stipria namų 

nostalgija, pasipiktinimu, susierzinimu, susvetimėjimu ar net izoliacija. Šias emocijas dažnai sukelia kalbos 

barjeras, vienatvė, įsiliejimo į kitą kultūrą sunkumai, patiriami dėl socialinių ryšių ribotumo ir perdėtai didelio 

išorinio savitumo (pavyzdžiui, odos spalvos ar kitų ypatybių). 

Problemos kylančios keičiant mokyklą. 

Mokymosi problemos: 

– Prastas informacijos suvokimas ne gimtąja kalba.  



– Žemesni pasiekimai ir didesnė tikimybė iškristi iš švietimo sistemos. Migrantų vaikai dažniau iškrenta 

iš mokyklos nei vietos moksleiviai, taip pat jų vidurkiai yra daug žemesni nei kitų vaikų.  

Psichologiniai sunkumai. Apskritai stresas yra neišvengiama mokyklos keitimo proceso dalis. O 

mokyklos keitimas migracijoje yra sudėtingesnis procesas dėl tokių veiksnių kaip: svetima kultūra, 

nepakankamas kalbos mokėjimas, skirtingi švietimo sistemos reikalavimai. 

Socialiniai sunkumai. Vaikams yra sunkiau užmegzti naujas draugystes dėl kalbos, kultūros ir 

bendravimo skirtumų. Vaikas dėl savo pažeidžiamumo ir nenoro būti atstumtam, lengviau pasiduoda neigiamai 

įtakai. Sunkiai pripranta prie naujos mokymo sistemos. 

Kas gali trukdyti adaptuotis naujoje kultūroje? 

 Užsidarymas savyje;  

 Informacijos perteklius / stoka / netiksli informacija;  

 Baimė;  

 Išankstiniai nusistatymai;  

 Neigiama patirtis;  

 Bendravimas tik su savo tautybės žmonėmis;  

 Vienatvės jausmas;  

 Neieškojimas skirtingų išeities būdų;  

 Nutylėjimas;  

  Nepasitikėjimas savimi. 

Kas gali padėti adaptuotis naujoje kultūroje? 

 Žmonės, suprantantys tokią situaciją; 

 Vietiniai žmonės, turintys patirties toje aplinkoje; 

 Atviras požiūris; 

 Išankstinis pasiruošimas, surinkta informacija; 

 Drąsa klausti; 

 Pasitikėjimas savimi; 

 Tikslo turėjimas; 

 Paskatinimas; 

 Teigiamas aplinkos požiūris; 

 Asmeninės savybės: humoro jausmas, pasitikėjimas savimi, gebėjimas orientuotis ir prisitaikyti,   

komunikabilumas, plati pasaulėžiūra, optimizmas; 

 Kito asmens globa, draugystė, bendravimas; 

 Patirties, jausmų reflektavimas; 



 Profesionalų pagalba (pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, logopedo).  

Programos tikslas: 

Sudaryti palankias sąlygas mokiniams – migrantams lengviau adaptuotis mokykloje ir integruotis į 

bendruomenę (visuomenę). 

Programos uždaviniai: 

 Padėti įsisavinti švietimo programas; 

 Sudaryti sąlygas išmokti lietuvių/rusų kalbas; 

 Ugdyti mokinių sociokultūrines kompetencijas; 

 Ugdyti gebėjimus bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis; 

 Mokinių tolerancijos ugdymas; 

 Aktyvus tėvų įtraukimas į vaikų adaptacijos procesą. 

Darbo formos: 

 Individualios 

 Grupinės 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

 Socialinių įgūdžių užsiėmimai su psichologu ir socialiniu pedagogu. Gyvenimiškų situacijų 

nagrinėjimas, galimų sprendimo būdų ieškojimas. 

 Veikla, skirta padėti vaikams – migrantams teisingai orientuotis gyvenime: įvairios anketinės apklausos, 

pokalbiai, konkursai, ekskursijos ir t.t. 

 Bendradarbiavimas su tėvais ir kompetentingomis organizacijomis (paskaitos, konsultacijos, susitikimai 

su specialistais), suinteresuotomis padėti vaiko adaptacijai. 

VEIKLOS TURINYS 

Eil. 

Nr . 
Veikla Terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiami rezultatai 

I. Organizacinė veikla 

1. 
Duomenų apie migrantų grupės 

moksleivius rinkimas. 
nuolat M. Daunorienė 

Laiku įvertintos problemos ir 

suteikta pagalba. 

II. Individualus ir grupinis darbas su mokiniais 

1. 

Mokinių-migrantų, turinčių 

elgesio, emocinių, socialinių 

problemų konsultavimas. 

Individualūs pokalbiai. 

Nuolat 
M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 
Problemų analizė, sprendimai 

2. 

Lankytis pamokose, kur mokosi 

mokiniai - migrantai, bei 

mokiniai turintys mokymosi 

sunkumų. 

Nuolat M. Daunorienė Problemų analizė, sprendimai 

3. 

Darbas su ugdymo įstaigos 

nelankančiais mokiniais – 

migrantais. 

Nuolat M. Daunorienė 
Teigiami lankomumo 

pokyčiai. 



4. 

Atvykusių mokinių (mokinių 

migrantų) integracijos plano 

pildymas.  

Praėjus 1 

mėn. nuo 

atvykimo 

M. Daunorienė 

Sužinosime kaip vykta 

mokinio adaptacija ir 

integracija. Bus laiku 

pastebėtos  problemos ir 

suteikta pagalba. 

5. 

Klasės valandėlės su 1-4 klasių 

mokiniais „Mūsų skirtumai ir 

panašumai“. 

Vasario-

gegužės 

mėn. 

M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 

Informacija mokiniams. 
Pagerėja mikroklimatas 

klasėse. 

6. 

Bendravimo įgūdžių lavinimo 

užsiėmimai su 5-7 klasių 

mokiniais. 

Kovo-

gegužės 

mėn. 

M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 

Sumažės bendravimo 

problemų. Pagėręs mokinių 

elgesys. 

III. Darbas su tėvais 

1. 

Tėvų, teisėtų globėjų 

konsultavimas, vizos ar leidimo 

gyventi LR dokumentų rinkimo 

ir tvarkymo klausimais. 

Pagal 

būtinybę 
M. Daunorienė 

Suteikta informacija tėvams  

rūpimais klausimais. 

2. 

Atvykusių mokinių (mokinių 

migrantų) tėvų konsultavimas dėl 

adaptacijos, integracijos, 

mokymosi pasiekimų ir pan. 

Kartą per 

mėnesį  ir 

reikalui 

esant 

M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 

Sužinosime kaip vykta 

mokinio adaptacija ir 

integracija. Bus laiku 

pastebėtos  problemos ir 

suteikta pagalba. 

3. Lankymasis šeimose. 
Pagal 

būtinybę 
M. Daunorienė 

Mokinių socialinės aplinkos 

įvertinimas. 

IV. Bendradarbiavimas su mokyklos pedagogais ir kitais specialistais 

1. 
Papildomos rusų ir lietuvių 

kalbos pamokos. 

Pagal 

sudarytą 

grafiką 

Paskirti 

rusų ir lietuvių 

kalbų mokytojai 

Mokiniai greičiau išmoks 

kalbą. 

2. 

Nuolat glaudžiai 

bendradarbiauti su klasių 

vadovais, kurių klasėse yra 

migrantų. 

Nuolat 

 

M. Daunorienė  

Ž.Gorbačiovienė 

Laiku pastebėtos 

problemos, priimti 

sprendimai. 

V. Projektinė - organizacinė ir tiriamoji veikla 

1. 

Mokinių apklausa „Naujai 

atvykusių mokinių  adaptacija“.  

 

1 kartą  
M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 

Sužinosime ir esant reikalui 

suteiksime pagalbą 

adaptacijos metu. 

3. 
Mokinių apklausa „Kaip aš 

jaučiuosi gimnazijoje?“ 

Kartą per 

mokslo 

metus 

M. Daunorienė 

Ž.Gorbačiovienė 

A.Lakickas 

Bus suteikta reikalinga 

pagalba. 

Laukiami rezultatai: 

Kokybiniai: Lygių mokymosi galimybių suteikimas ugdymo procese atvykusiems mokiniams,  mažinant 

kalbos barjerą. Sumažinsime psichologines problemas daugiakultūrinėje mokyklos erdvėje.  

Kiekybiniai: 80% vaikų, kurie nekalba arba prastai kalba lietuviškai ar rusiškai, išmoks kalbą tiek, kad 

tai netrukdys jiems mokytis ir bendrauti. 60% mokinių migrantų įsitrauks į aktyvų bendruomenės 

gyvenimą dalyvaujant klasės ir gimnazijos reikaluose. 

 


