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Program za razvoj emocionalnih kompetencija djece u Litvi (VEIK – Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Potrebe/izazovi  

 

I dalje postoje otvorena pitanja sve lošijih osnovnih kompetencija učenikâ i 

ranog napuštanja školovanja. Dokazano je da emocionalne kompetencije 

utječu na uspješnu prilagodbu i akademska postignuća učenika.  

Rezultati istraživanja pokazali se da djeca kojoj nedostaju emocionalne 

kompetencije imaju manju sposobnost akademske prilagodbe (niža 

obrazovna postignuća, izostajanje iz škole). Teže uvažavaju vršnjake i 

upravljaju svojim emocijama, zbog čega postaju agresivni. Iako se škole na 

razne načine trude riješiti te probleme, program VEIK inovativan je jer se u 

njemu tijekom dugog razdoblja djecu poučava kako prepoznati i imenovati 

svoje emocije, komunicirati i upotrebljavati druge socijalne vještine, upravljati 

snažnim osjećajima i rješavati probleme u svakodnevnom životu.  

 

2. Razina intervencije  

Univerzalna (primjenjuje se na sve učenike).  

 

3. Intenzitet intervencije  

 

Program VEIK usmjeren je na kontinuirani emocionalni razvoj djece. U skladu s 

praksom koju provodi centar za dnevni boravak djece Instituta za obiteljske 

odnose prijedlog je da program VEIK traje 33 nastavna sata za djecu (tri puta 

tjedno) i tri sata za roditelje. Jedan nastavni sat traje 90 minuta za djecu i 

180 minuta za roditelje.  

Školski dionici (administrativno osoblje i nastavnici) uče o osnovama 

programa VEIK tijekom osposobljavanja koje traje 360 minuta.  

 

4. Ciljna skupina i dobna skupina  

 

Ciljna skupina trebala bi uključivati djecu i mlade od 8 do 18 godina kojima 

nedostaju socijalne i emocionalne kompetencije i vještine. Osim toga, 

program je usmjeren na roditelje i nastavnike.  

 

5. Uvjeti i različiti koraci potrebni za provedbu mjere  

1. U školi se prvo odlučuje je li program potreban.  

2. Jedan školski psiholog i jedan socijalni pedagog iz svake škole stječu 

vještine za vođenje dječje skupine VEIK. Program za osposobljavanje trenera 

uključuje 96 sati osposobljavanja i 20 sati nadzora.  
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3. Treneri programa VEIK nakon osposobljavanja odgovorni su za odabir 

skupine djece u školi.  

 

Kriterij za odabir određenog djeteta jest nedostatak emocionalnih i socijalnih 

vještina. Djeca u programu VEIK sudjeluju dobrovoljno i na temelju preporuke 

školskih socijalnih pedagoga, psihologa i nastavnog osoblja. Motivacija 

djeteta za sudjelovanje u programu jedan je od najvažnijih dijelova 

programa.  

4. Skupne aktivnosti za djecu u okviru programa VEIK odvijaju se tri puta 

tjedno tijekom tri mjeseca. Aktivnosti za nastavnike i roditelje odvijaju se 

usporedno.  

 

Bitno je da se uredi neformalan, tih i udoban prostor za djecu zaštićen od 

žamora, s prikladnim osvjetljenjem i udobnim stolcima (zbog kojih je lakše 

održati granice među pojedincima). Ako je to moguće, prostorija bi trebala 

imati dva dijela: jedan za raspravu, igranje uloga i rješavanje problema, a 

drugi za igre, crtanje itd.  

Svaka škola odlučuje kada će točno aktivnosti početi: mogu se odvijati poslije 

i prije nastave (ako nastava počinje poslijepodne).  

 

6. Donositelji odluka o vrsti potpore i mogućim prilagodbama  

 

Treneri u okviru programa VEIK i stručno osoblje škole (psiholozi, socijalni 

pedagozi i nastavnici) odlučuju je li djetetu potreban program VEIK. Trener 

programa VEIK postiže sporazum s djetetom i njegovim roditeljem. Uloga 

djeteta uključuje aktivno sudjelovanje u programu (igranje uloga tijekom 

nastave, uključivanje u rasprave, domaće zadaće itd.).  

 

7. Provedba mjere i dionici  

 

Institut za obiteljske odnose (Kaunas, Litva) nositelj je autorskih prava 

programa. Osoblje te ustanove (psihoterapeuti, psiholozi, socijalni radnici) 

pruža osposobljavanje, nadzor i priručnike za trenere programa VEIK te 

primjere domaćih zadaća za djecu.  

Program VEIK u školskoj se zajednici provodi na sustavan način: u njemu 

sudjeluju roditelji, djeca, nastavno osoblje, uprava i nevladine organizacije.  

Treneri programa VEIK imaju različite uloge koje uključuju odabir i uspostavu 

skupina djece, osposobljavanje za ostale školske dionike, skupine roditelja i 

pojedinačni rad s roditeljima i djecom, evaluacije kompetencija djece te 

održavanje skupine VEIK i kontinuiteta programa.  

 

8. Općenita odgovornost za provedbu  

 

Nositelji autorskih prava programa odgovorni su za provedbu mjere i za škole 

koje provode program.  
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9. Prepreke uvođenju mjere  

 

Poteškoće pri provedbi programa:  

1. Program VEIK traje dugo (oko tri mjeseca), a djeca i roditelji obvezni su 

pohađati cijeli program.  

2. Nastavnici i roditelji ponekad imaju poteškoće s organiziranjem aktivnosti za 

cijeli dan jer djeca sudjeluju u programu prije ili nakon nastave.  

3. Financiranje provedbe programa.  

 

Rješavanje problema:  

1. Prethodni razgovori s roditeljima. Nakon što djeca mjesec dana sudjeluju u 

skupini VEIK, roditelji obično primijete pozitivne promjene u njihovu ponašanju. 

Zbog toga su roditelji motivirani za to da dijete i dalje sudjeluje u programu, 

kao i da sami promijene svoje ponašanje.  

2. Potrebno je da prođe neko vrijeme i da se održe rasprave, ali škola i 

nastavnik motivirani su da se pobrinu za sve jer vide promjene ne samo u 

ponašanju djece nego i u kulturi komunikacije u školi.  

3. Financijska sredstva koja škola prima nisu uvijek dovoljna. Ponekad se 

upotrebljavaju javna sredstva dodijeljena za pojedinačnog učenika 

namijenjena stručnom razvoju nastavnikâ, a ponekad nositelj autorskih prava 

programa prima financijska sredstva iz različitih fondova.  

 

10. Praćenje i procjena mjere  

 

Praćenje i procjenu programa VEIK organiziraju treneri programa VEIK i Institut 

za obiteljske odnose. Svako dijete te svaki roditelj i predmetni nastavnik prije i 

nakon skupine ispunjavaju upitnik snaga i poteškoća.  

 

11. Rezultati mjere  

 

Rezultati pokazuju da se djeca koja su sudjelovala u programu VEIK nakon 

njegove provedbe manje žale na fizičke i emocionalne poteškoće. Rjeđe se 

žale na glavobolje, bol u trbuhu i čini se da su manje zabrinuti i da ih je manje 

strah te da rjeđe imaju izljeve bijesa itd. Čini se da djeca imaju manje 

problema u ponašanju (češće poštuju pravila, a rjeđe se svađaju s drugom 

djecom, lažu i kradu) te da imaju više samopouzdanja i omiljeniji su među 

vršnjacima itd.  

 

12. Resursi i financiranje  

 

Financijska sredstva EU-a i državni proračun.  

Iznos od 3800 EUR za jednu školu troši se na materijale i osposobljavanja za 

nastavnike programa VEIK, upravu škole i drugo nastavno osoblje.  
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13. Trenutačno stanje mjere  

 

Program VEIK trenutačno se provodi u 25 škola u Litvi.  

 


