
Ukrainiečių vaikai Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje 

 

Kiek mūsų? 

 

2022-2023 m. m. mokosi 12 pabėgėlių vaikų iš Ukrainos 

(11 Kaštonų pagrindinėje mokykloje ir 1 Medeikių 

pradinio ugdymo skyriuje).  

Iš kur mes? 

 

Bėgdami nuo karo, mes atvykome iš Ukrainos Chersono, 

Odesos, Luhansko, Rivnės ir Dniepropetrovsko sričių. 

Kokius dalykus mokomės? 

 

Mokomės visus lietuviškų bendrojo ugdymo programų, 

atitinkamų klasių, dalykus. 

Ar mokomės lietuvių kalbos? 

 

Visi mokomės lietuvių kalbos, kuri mums labai įdomi.  

Kur dar  mokomės? 

 

Nuotoliniu būdu dar mokomės Ukrainos mokyklose pagal 

Ukrainos bendrojo ugdymo programas. 

Iš kokių šaltinių gauname mokomąją 

medžiagą? 

 

Naudojamės mokyklos teikiamais lietuviškais vadovėliais, 

taip pat integruotais Ukrainos Švietimo ministerijos 

elektroniniais vadovėliais. 

Kokią mokymui, neformaliajam švietimui 

reikalingą infrastruktūrą, aplinkas mes 

naudojame? 

Kartu su lietuvių tautybės mokiniais pilnai išnaudojame 

klases, biblioteką, kompiuterius, internetą, sporto salę, 

stadioną, sporto inventorių. 

Be to, Ukrainos mokiniams, turime atskirą klasę, kurioje 

yra baldai, nešiojamas kompiuteris, spausdintuvas, veikia 

internetas. 

Kokios pagalbos, paramos mokymo/si, 

ugdymos/si, kasdieninių veiklų procesuose, 

sulaukiame iš valstybės, savivaldybės 

institucijų,  eilinių piliečių?   

Mums suteikiamas nemokamas maitinimas mokykloje, 

taip pat kasmėnesiniai mokėjimai už sąsiuvinių ir raštinės 

reikmenų pirkimą. 

Kas mus moko? 

 

Atitinkamus mokymo dalykus mus moko mokyklos 

mokytojai.  

Kas padeda mums mokytis? 

 

Vaikams mokytis padeda mokytojo padėjėjas iš Ukrainos, 

kuris padeda mokiniams atlikti namų darbus, skirtus 

mokytojų, verčia lietuviškų vadovėlių mokymo/si 

medžiagą į ukrainiečių kalbą, ieško informacijos internete 

ir ruošia mums spausdintinę bei video medžiagą 

edukacinėmis temomis. 

Kaip leidžiame laisvalaikį? 

 

Mokykloje lankome įvairių sporto šakų užsiėmimus, kai 

kurie vaikai lanko muzikos, dailės mokyklą. Kartu su 

mokyklos mokytojais ir mokiniais vykstame į ekskursijas, 

pažintines, edukacines išvykas į žymias Lietuvos, Biržų 

krašto kultūrines, istorines, architektūrines vietas.  

 

 

Ką mes padarėme norėdami greičiau integruotis į Lietuvos, Biržų krašto visuomenę: 

- vedėme mokinių iš Ukrainos parengtą pamoką „Įdomūs faktai apie Ukrainą“ su Lietuvos 8 klasės 

mokiniais; 

- vedėme mokinių iš Ukrainos parengtą pamoką „Įdomūs faktai apie ukrainiečių kalbą“ su Lietuvos 8 

klasės mokiniais; 

- su vaikais iš Ukrainos, dalyvaujant Lietuvos policijos pareigūnui, vedėme seminaro formos pamoką 

tema „Lietuvos teisė. Nepilnamečių atsakomybė už nusikaltimus pagal Lietuvos įstatymus“. 

 

Ką planuojame padaryti integruodamiesi į Lietuvos visuomenę: 

- vesti pamokas „Įdomūs faktai apie Ukrainą“ ir „Įdomūs faktai apie ukrainiečių kalbą“ bei „Lietuvos 

teisė. Nepilnamečių atsakomybė už Lietuvos teisės aktuose numatytus pažeidimus“ vyresnėse klasėse 

- pravesti bendrą viktoriną su Lietuvos mokiniais tema „Įdomūs faktai apie Lietuvą“ 

- surengti ekskursiją su studentais iš Ukrainos į Biržų rajono policijos komisariatą. 

- esant galimybėms nuvykti į Lietuvos sostinę Vilnių, Trakus, Kernavę.  


