
 

 

 

 

ATMINTINĖ  VAIKUS IŠ UKRAINOS PRIIMANČIŲ IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO 

ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOMS,  PEDAGOGAMS 

 

Siekiant padėti ukrainiečių vaikams kuo saugiau įsitraukti į ugdymo įstaigos bendruomenę, 

Rekomenduojame: 

Skirkite  laiko susipažinimui su atvykstančiu vaiku ir jo šeima. 

Prieš pradedant vaikui lankyti  darželį, į pirmą susitikimą, pakvieskite vaiką su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ar kitu lydinčiu jį asmeniu. Būkite draugiški, nuoširdūs, kalbėkite ramiu balsu. 

Prisistatykite, pasakykite koks šio susitikimo tikslas (susipažinti su vaiku, pristatyti  darželį ir t.t.). 

Pasiūlykite vaikui papasakoti apie save (koks vardas, kiek metų, kokių pomėgių turi ir pan.). Jei vaikui 

sunku kalbėti, paprašykite apie jį papasakoti lydintį suaugusį.  

Jei vaikas pradės pasakoti apie savo karo išgyvenimus, išklausykite, leiskite kalbėti. Užjauskite 

dėl to, kas jam ir jo šeimai nutiko, ką teko išgyventi.  Pasakykite,  kad   pasirūpinsite, jog būdamas  

grupėje jis jaustųsi saugiai.  

Jeigu apie savo išgyvenimus pradės kalbėti tėvai (globėjai, rūpintojai),  pagal galimybes, 

skirkite tokiam pokalbiui laiką nedalyvaujant vaikui.     

Svarbu įspėti tėvus (globėjus, rūpintojus), kad pirmomis dienomis vaikui gali būti sunku išbūti 

visą dieną darželyje. Aptarkite kada ir kas vaiką galėtų pasiimti iš darželio anksčiau.  

Supažindinkite vaiką ir tėvus su įstaigoje dirbančiais švietimo pagalbos specialistais.   

Parodykite vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams) darželio aplinką: grupę, jo spintelę, vietą 

miegamajame, kitas  svarbias patalpas (tualetus, valgyklą, sporto salę ir kt.).    

Užrašykite ir pateikite tėvams svarbią informaciją  apie darželį (adresą, pavadinimą, auklėtojų 

vardus, kontaktinius telefonus ir pan.).  

Atkreipkite dėmesį į vaikus, kuriems reikia psichologinės, socialinės pedagoginės ar 

specialiosios pedagoginės pagalbos.   

 Supažindinkite tėvus su grupės taisyklėmis. 

Paskirkite kitą susitikimą  su tėvais (globėjais, rūpintojais), kurio metu  paprašykite, kad jie 

papasakotų apie savo vaiką (kuo domisi, kaip adaptuojasi naujoje aplinkoje, kokių specialistų pagalba 

buvo teikiama anksčiau).  

Pasidomėkite tėvų (globėjų, rūpintojų) savijauta, patyrimu, išgyvenimais. Tai padės geriau 

pažinti šeimą, atliepti jos poreikius.   

Būtų prasminga, jei susitikime su tėvais dalyvautų švietimo pagalbos specialistas ir/ar kitas 

pedagogas. 

Suteikite būtiną informaciją apie vaiką kitam su  juo dirbsiančiam personalui, visi kartu 

aptarkite,  kaip bendrausite su vaiku, kokius būdus naudosite poreikiams išsiaiškinti (pvz.,  jeigu vaikas 

nekalba, nesupranta kalbos ir pan.). 

  Informuokite kitus tėvus apie į grupę atvykusį naują vaiką. Pagalvokite, kaip galėtumėte 

įtraukti naujai priimto vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus) į darželio bendruomenę. 

 

 


