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Програма за обучение в сферата на емоционалните компетентности 

на децата в Литва (VEIK — Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo 

programa) 

 

 

1. Удовлетворени потребности/преодолени предизвикателства  

 

Влошаващите се основни компетентности на учениците и 

преждевременното напускане на училище продължават да бъдат 

проблем. Има доказателства за това, че емоционалната компетентност 

оказва влияние върху успешното приспособяване и академичните 

постижения на учениците.  

Според изследванията децата, които не притежават емоционална 

компетентност, имат по-нисък капацитет за академично адаптиране (по-

ниски образователни постижения, бягства от училище). Те се затрудняват 

да приемат връстниците си и да управляват собствените си емоции, което 

ги кара да се държат агресивно. Докато училищата се опитват да 

разрешат тези проблеми по различни начини, програма VEIK е 

иновативна в това, че в рамките на сравнително продължителен период 

децата се обучават: да разпознават и назовават своите емоции; да 

комуникират и използват други социални умения; да се справят със силни 

емоции, както и да разрешават проблеми в ежедневието.  

 

2. Равнище на интервенция  

Универсално (насочено към всички ученици)  

 

3. Интензивност на интервенцията  

 

Програмата VEIK е фокусирана върху непрекъснатото емоционално 

развитие на децата. Съгласно практиката на дневния център за деца на 

Института за семейни отношения предложената продължителност на 

програма VEIK е 33 сесии за деца (3 пъти седмично) и 3 учебни часа за 

родители. Продължителността на една сесия за деца е 90 минути, докато 

тази за родителите е 180 минути.  

За заинтересованите страни от училището (персоналът от 

администрацията и учителите) се провежда обучение по основите на 

програма VEIK в рамките на 360 минути.  

 

4. Целева група и възрастова група  

 

Целевата група трябва да включва деца и младежи на възраст от 8 до 18 

години, които не притежават социални емоционални компетентности и 

умения. Програмата е насочена също и към техните родители и учители.  

 

 



 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
2 

5. Условия и различни стъпки, необходими за прилагане на мярката  

1 Първо, училището определя необходимостта от такава програма.  

2 Второ, училищни психолози и социални възпитатели (по двама от едно 

училище) придобиват уменията за ръководене на детската група по 

линия на VEIK. Продължителността на програмата за обучение на 

възпитатели по VEIK е 96 часа обучение и 20 часа практика под 

наблюдение.  

3 След обучението възпитателите по VEIK имат отговорността да направят 

подбор за групата деца в училището.  

 

Критерият за подбор на деца за групата по VEIK е липсата на 

емоционални и социални умения у детето. Децата в групата по VEIK 

участват доброволно и по препоръка на училищните социални педагози, 

психолози и възпитатели. Мотивацията на дадено дете да участва в 

програмата е един от най-важните елементи на VEIK.  

4 Дейностите за деца на групата по VEIK се провеждат 3 пъти седмично 

за около 3 месеца. Дейностите за учителите и родителите се провеждат 

успоредно.  

 

За децата е важно да се създаде неформална, спокойна и комфортна 

среда: защита от шум, адекватно осветление и удобни столове (това 

спомага за зачитане на индивидуалните граници). Ако е възможно, 

пространството би могло да се разпредели на две зони: една за 

дискусии, ролеви игри и разрешаване на проблеми и друга за игри, 

рисуване и др.  

Всяко училище определя точния час на дейностите: те могат да се 

провеждат след училищните часове или преди тях (ако детето започва 

училище следобед).  

 

6. Лица, които вземат решения относно вида подкрепа, и възможните 

промени  

 

Възпитателите по VEIK заедно със специалисти от училището (психолози, 

социални педагози и учители) определят потребността на детето от 

участие във VEIK. Подготвят се споразумения между детето и възпитателя 

по VEIK, както и между родителя на детето и възпитателя по VEIK. Ролята на 

детето е да участва активно в програмата (ролеви игри по време на 

сесията, участие в дискусии, домашни задачи и др.)  

 

7. Изпълнение на мярката и заинтересовани страни  

 

Носителят на авторското право над програмата е Институтът за семейни 

отношения (Каунас, Литва). Персоналът на тази институт (психотерапевти, 

психолози, социални работници) осигурява обучение, работа под 
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наблюдение, ръководства за възпитатели по VEIK и примерни домашни 

задачи за децата.  

Програма VEIK се изпълнява в рамките на училищната общност по 

систематичен начин: родители, деца, възпитатели, администрация, 

неправителствени организации (НПО).  

Възпитателите по VEIK изпълняват различна роля, включително: подбор и 

сформиране на групата на децата; обучения за други заинтересовани 

страни от училището; група на родителите и индивидуална група с 

родители и деца; оценка на компетентностите на децата; и поддържане 

на групата по VEIK и непрекъснатост на програмата.  

 

8. Цялостна отговорност за прилагането  

 

Носителите на авторското право върху програмата имат отговорността 

за прилагането на мярката, а училищата — за прилагането на 

програмата.  

 

9. Пречки пред въвеждането на мярката  

 

Трудности при прилагане на програмата:  

1 Програма VEIK е доста продължителна (около 3 месеца) и децата и 

родителите носят отговорността да присъстват на цялата програма.  

2 За учителите и родителите понякога е трудно да организират 

дейностите за целия ден за децата, които участват в програмата, преди 

или след учебните часове.  

3 Финансирането на изпълнението на програмата.  

 

Решаване на проблеми:  

1 Предварителни интервюта с родителите. След едномесечно 

посещаване на група по VEIK родителите обикновено забелязват 

положителни промени в поведението на децата, посещаващи групата. 

Това мотивира родителите да насърчават своето дете да участва в 

програмата, както и мотивира тях да променят своето поведение.  

2 Това изисква известно време и обсъждане, но училището и учителят са 

мотивирани да организират всички, защото виждат промени не само в 

поведението на децата, но и в културата на комуникация в училището.  

3 Училището невинаги разполага с достатъчно финансиране. Понякога 

за професионално развитие на учителите се използват разпределените 

за „кошницата на ученика“ средства, а друг път носителят на авторското 

право върху програмата получава финансиране от различни фондове.  

 

10. Наблюдение и оценяване на мярката  

 

Наблюдението и оценяването на програма VEIK се организира от 

възпитатели по VEIK и от Института за семейни отношения. Преди и след 

участието в групата всяко дете, родителите на детето и класният 
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ръководител попълват Въпросника относно силните страни и трудностите 

(ВССТ).  

 

11. Резултати от мярката  

 

Резултатите сочат, че след прилагане на програма VEIK децата, 

посещавали такива часове, споделят по-малко физически и 

емоционални оплаквания. Те по-рядко страдат от главоболие и болки в 

корема, също изглеждат по-малко тревожни и боязливи, както и 

проявяват по-редки изблици на гняв и др. Децата изглежда имат по-малко 

поведенчески проблеми (по-често спазват правилата, бият се по-рядко с 

други деца, не лъжат и крадат толкова често) и са по-уверени и 

харесвани от връстниците си и пр.  

 

12. Ресурси и финансиране  

 

Финансиране от ЕС и от държавния бюджет.  

Разходите за едно училище възлизат на около 3800 EUR, които включват 

разходи за материали и обучения за учителите по VEIK, училищната 

администрация и други училищни възпитатели.  

 

13. Текущ статут на мярката  

 

 В момента Програма VEIK се изпълнява в 25 училища в Литва.  

 


