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ADAPTACIJA MOKYKLOJE
Rugs jis – mokslo met

pradžia. Dalis vaik

nekantriai laukia, dalis art jant rudeniui

jo

nerimauja. Ko gero

labiausiai nerimauja tie vaikai, kuriems reikia keisti mokykl ar
klas

d l objektyvi

subjektyvi

priežas

(pvz., pabaig

pradin

(pvz., t vai pakeit

mokykl ) ar

gyvenam

viet ).

Šiems vaikams reikia adaptuotis (t.y. prisitaikyti) naujoje
mokykloje ar naujoje klas je. Adaptacija - tai procesas, kurio
metu mokinys bando prisitaikyti prie naujos aplinkos (naujos
mokyklos, jos taisykli , nauj klas s draug , mokytoj ir t. t.).
Kadangi kasmet nemažai vaik

kei ia mokyklas ar klases, svarbu žinoti, kas lemia adaptacijos

mokykloje s km ir kaip mes, suaugusieji (t vai ir mokytojai), galime palengvinti vaik prisitaikym
naujoje aplinkoje.
Psicholog
mokymusi susijusi

atlikti tyrimai rodo, kad adaptacijos metu dauguma mokini

patiria su

sunkum . Naujokai dažniau skundžiasi didesniu mokymosi kr viu,

pablog jusiais pažymiais. Naujai mokykl atvyk mokiniai patiria ir psichologini sunkum . Juos
dažniau kamuoja nerimas, depresija, patiria daugiau stres , jau iasi vienišesni. Naujokams neretai
dingos ir socialin s problemos. Adaptacijos metu mokiniai skundžiasi sud tingesniais santykiais su
bendraamžiais, dažnesniais mokykliniais kivir ais.
Visi naujokai daugiau ar mažiau jau ia adaptacinio laikotarpio poveik . Ta iau vieni
mokiniai naujoje aplinkoje prisitaiko lengviau, kiti – sunkiau. Nuo ko tai priklauso?
Tyrimai rodo, kad mergait s naujoje aplinkoje adaptuojasi šiek tiek sunkiau nei berniukai
(ypa jei jos kei ia mokykl 5-8 klas se). Pirmoje klas je sunkiau adaptuojasi tie vaikai, kurie iki
mokyklos augo namuose, nelank darželio. Šie vaikai neretai stokoja bendravimo su bendraamžiais
dži . Naujoje mokykloje lengviau adaptuojasi pradini klasi ir vyresni

klasi (9-10) mokiniai.

Paaugliams naujoje mokykloje adaptuotis yra sunkiau, iš dalies tai siejama su bendrais paauglyst s
amžiaus sunkumais. Sunkiausiai adaptacij išgyvena uždari, drov s vaikai. Jie n ra link
aktyviai ieškoti nauj pažin

patys

ir draugyst s. O buvimas vienam, nuošalyje nuo bendraklasi , kelia

tamp .
Paprastai adaptacija mokykloje trunka 4-6 savaites, ta iau gali užtrukti ir kelet m nesi .
Tuo metu vaikas ieško nauj draug , stengiasi pritapti, neišsiskirti. Pra jus adaptaciniam laikotarpiui,
dauguma mokini s kmingai prisitaiko naujoje mokykloje ar klas je.

Kaip galime pad ti vaikams adaptaciniu laikotarpiu?
Psicholog atlikti tyrimai rodo, kad mokykl ar klas pakeitusi mokini adaptacijos
km

labiausiai priklauso nuo mokytoj

elgesio. Pasteb ta, kad lengviau naujoje mokykloje

adaptuojasi tie mokiniai, kurie jau ia nuošird

mokytoj r pest . Naujokams labai svarbu gauti

individuali pagalb iš mokytoj . Tai žinodami, mokytojai tur

naujokams išsamiai paaiškinti apie

mokyklos tvark , reikalavimus, suteikti informacijos apie renginius.
Vaikai lengviau pritaps mokykloje, jei jaus mokytoj draugiškum , teising (objektyv )
žini

vertinim , jei dažniau gird s paskatinimus, pagyrimus, jei mokytojai bus empatiški (kartu su

mokiniu džiaugsis jo pasiekimais ir nerimaus d l nes kmi ), jei suteiks individuali pagalb ugdymosi
sunkum turintiems mokiniams, bendradarbiaus su mokini t vais.
Mokini

adaptacijos naujoje mokykloje s km

geriausiai parodo tai, kiek mokiniai

džiaugiasi (jau ia pasitenkinim ) mokyklos keitimu ir kaip jau iasi pakeit mokykl . Kuo labiau
mokiniai yra patenkinti mokyklos keitimu ir kuo aukštesniais balais vertina savo savijaut naujoje
mokykloje, tuo j adaptacija mokykloje yra s kmingesn .
Tam, kad vaikas lengviau adaptuot si naujoje aplinkoje, svarbi ne tik mokytoj , bet ir
pagalba. Juk adaptacin period
gimnazistai, at

mokytis pirm

mokykloje išgyvena ne tik pirmokai, bet ir penktokai,

gimnazijos klas , visi pakeit mokykl ar klas mokiniai.

Pirmiausia t vai tur

steb ti, kokios nuotaikos vaikas išeina

mokykl ir kokios

sugr žta. Uždaresni vaikai kartais nedr sta pasipasakoti, su kokiomis problemomis susiduria. Atvirauti
apie patiriamus mokykloje sunkumus dažnai nelink ir paaugliai. Ta iau apie vaiko savijaut galima
sužinoti ne tik iš jo nusiskundim , bet ir iš pasikeitusio elgesio. Atidesni t vai tikrai pasteb s, kad
pasikeit vaiko elgesys ar savijauta (skundžiasi, kad nenori eiti mokykl , verkia, tapo piktas, irzlus),
atsirado somatini simptom (galvos, pilvo skausm , pykina ir pan.).
Kitas patarimas t vams – kalb kite su savo vaikais! Klauskite, kaip sek si mokykloje (ne
tik mokytis, bet ir apie draugus – ar susirado j , kaip su jais sutaria), stenkit s išklausyti savo atžal ,
atsakyti klausimus. Vaik labiau dr sina ne skuboti suaugusi

patarimai, kaip reikia elgtis, o tai,

jog t vai supranta jo sunkumus. Vaikui svarbu jausti, kad jis r pi t vams, kad gali su savo
gimdytojais pasidalinti patirtais išgyvenimais.
vams nereikt
atrodantys nekalti t

(net ir juokais) savo vaiko g sdinti mokykla. Iš pirmo žvilgnio

pasakymai: „tuoj ateis rugs jo 1-oji, baigsis katino dienos“, „mokytoja padarys

iš tav s žmog “ ir pan. tik didina mokyklos baim . Jei vaikas jau ia mokyklos baim , pasakykite, kad
jo nenoras ir nerimas yra suprantami, kad daugelis vaik tai patiria. Galite pasidalinti savo patirtimi,
gal ir patys kadaise taip jaut

s.

vams svarbu palaikyti ir padr sinti savo atžal

adaptacijos laikotarpiu. Tod l

neišsig skite, jei pirmuosius m nesius vaiko pažymiai kiek suprast jo, jei jis jau iasi dirglesnis,

piktesnis. Tai normal s mokyklin s adaptacijos požymiai. B kite kantr s, nuoširdžiai palaikykite savo
atžal (nesvarbu, ar jis pirmokas, ar jau devintokas).
Kitas puikus b das pad ti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams veikti mokyklines
baimes – piešimas ir žaidimas. Ši maloni veikla leidžia vaikams iš naujo išgyventi jiems nemalonias
situacijas ir tokiu b du sau pad ti. Iš piešini ir vaidmenini žaidim galima sužinoti, k vaikas jau ia,
kod l nerimauja, nes apie vaizduojamus daiktus kalb ti lengviau nei apie save. Pasi lykite savo
atžalai nupiešti mokykl , mokytoj , klas s draugus ir pasikalb kite apie tai. Galima paprašyti vaiko
nupiešti savo baim , o po to j sunaikinti (suglamžant, supl šant ar sudeginant).
Judresniam, aktyvesniam vaikui, kuriam gali b ti sunku išb ti vis dien vienoje vietoje,
galite pasi lyti aktyv užsi mim po pamok , pavyzdžiui, užrašykite

sporto b rel . Tokiu b du

pad site jam atsikratyti tampos ir per dien sukaupto nerimo.
Kiekvienas vaikas yra individualus ir skirtingas, jei j

draug

vaikas naujoje

mokykloje puikiai adaptavosi per m nes , nereikia panikuoti, kad j siškis ir antr
nerimauja, eidamas

m nes dar

mokykl . Visgi svarbu pamin ti, kad kartais adaptacija mokykloje užsit sia

pernelyg ilgai. Jei pasibaigus pirmajam pusme iui, vaikas vis dar nepritapo naujoje mokykloje ar
klas je, verta ieškoti pagalbos! Jos galite kreiptis

mokyklose dirban ius psichologus. Psichologin

pagalb galite gauti ir Raseini pedagogin je psichologin je tarnyboje (V.Grybo g. 33, Raseiniai.
tina išansktin registracija telefonu 51571).

