
 

Українські діти в школі Каштоні 

 

Скільки нас Нас навчається 11 дітей-біженців з України 

Звідки ми Ми приїхали з Херсонської, Одеської, Луганської, 

Рівненської та Дніпропетровської областей України, 

рятуючись від війни 

Що ми вивчаємо Ми навчаємося за литовською освітньою програмою 

для учнів відповідних класів 

Чи вивчаємо ми литовську мову Ми всі вивчаємо Литовську мову, яка нам дуже 

подобається. 

Де ще ми навчаємося Ми також продовжуємо навчатися дистанційно в 

школах України за освітніми навчальними програмами 

України 

З яких джерел ми отримуємо навчальний 

матеріал 

Ми користуємося наданими нам школою литовськими 

підручниками, а також інтегрованими електронними 

підручниками міністерства освіти України  

Яка матеріальна база доступна нам для 

навчання  

Ми користуємося в повному обсязі навчальними 

класами, бібліотекою, комп’ютерами, безкоштовним 

інтернетом, спортзалами, стадіонами, спортивним 

приладдям нарівні з литовськими учнями. 

Крім того, ми маємо окремий навчальний клас для 

українських учнів, забезпечений меблями, ноутбуком, 

інтернетом, принтером.  

Яку допомогу ми отримуємо від 

литовського народу для підтримки нас в 

навчанні 

Ми забезпечені безкоштовним харчуванням в школі, а 

також щомісячними грошовими виплатами для 

придбання зошитів та канцелярського приладдя 

Хто нас навчає Нас навчають вчителі литовської школи по відповідним 

навчальним дисциплінам 

Хто допомагає нас навчати Допомагає нас навчати асистент вчителя з України, який 

допомагає робити нам отримані від литовських вчителів 

домашні завдання, перекладає на українську мову 

литовські підручники, відшукує в мережі інтернет і  

готує для нас друковані та відеоматеріали з навчальних 

тем 

Як ми проводимо дозвілля Ми  відвідуємо спортивні секції в школі, а також спільно 

з вчителями та учнями литовської школи їздимо на 

екскурсії по культурно-історичним пам’яткам Литви  

 

Що ми зробили для інтеграції в литовське суспільство: 

- ми провели з литовськими учнями 8 класу урок на тему «Цікаві факти про Україну», 

підготовлений учнями з України; 

-  ми провели з литовськими учнями 8 класу урок на тему «Цікаві факти про українську мову», 

підготовлений учнями з України;  

- ми провели урок в формі семінару з учнями з України за участі литовського поліцейського на 

тему «Право Литви. Відповідальність неповнолітніх за правопорушення згідно литовського 

законодавства». 

 

Що ми плануємо зробити для інтеграції в литовське суспільство: 

- провести уроки на тему «Цікаві факти про Україну» та «Цікаві факти про українську мову» та 

«Право Литви. Відповідальність неповнолітніх за правопорушення згідно литовського 

законодавства»  в старших класах; 

- провести спільну з литовськими учнями вікторину на тему «Цікаві факти про Литву»; 

- провести екскурсію з учнями з України до Біржайського районного комісаріату поліції. 

- якщо є можливість поїхати в столицю Литви Вільнюс, Тракус, Кернаве. 
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