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A gyermekek érzelmi kompetenciájával foglalkozó képzés Litvániában (VEIK 

– Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Kezelendő igények/problémák  

 

A diákok és az ESL romló alapkompetenciái továbbra is problémát jelentenek. 

Bizonyított tény, hogy az érzelmi kompetencia befolyásolja a diákokat abban, 

hogy sikeresen alkalmazkodjanak és jó tanulmányi eredményeket érjenek el.  

A kutatások szerint az érzelmi kompetenciát nélkülöző gyermekek képessége 

rosszabb a tanulmányi adaptációt illetően (alacsonyabb iskolai végzettség, 

iskolai lemorzsolódás), mint a többi gyermeknél. Nehézséget jelent számukra 

társaik elfogadása és saját érzelmeik kezelése, ami arra ösztönzi őket, hogy 

agresszívan viselkedjenek. Miközben az iskolák többféleképpen próbálják 

megoldani ezeket a problémákat, a VEIK már hosszú ideje innovatív 

megoldás ezen a téren. Arra tanítja a gyermekeket, hogy: felismerjék és 

megnevezzék érzelmeiket; kommunikáljanak, és használjanak más szociális 

készségeket; kezeljék erős érzelmeiket; és megoldják a napi szintű 

problémákat.  

 

2. A beavatkozás szintje  

Univerzális (minden diáknak címezve)  

 

3. A beavatkozás intenzitása  

 

A VEIK program a gyermekek folyamatos emocionális fejlődésére koncentrál. 

A Családpolitikai Intézet gyermeknevelési központjának gyakorlata alapján a 

VEIK program javasolt időtartama 33 (heti háromszori) gyermekfoglalkozás és 

3 foglalkozás a szülők számára. A gyermekeknek tartott foglalkozások 

időtartama 90 perc, a szülői foglalkozásoké pedig alkalmanként 180 perc.  

Az iskolai személyzet (a vezetőség és a tantestület) 360 perces képzésen 

sajátíthatják el a VEIK program alapjait.  

 

4. Célcsoport és korcsoport  

 

A célcsoport olyan 8–18 éves gyermekekből és fiatalokból áll, akik nem 

rendelkeznek szociális érzelmi kompetenciákkal és készségekkel. A program a 

szüleiknek és tanáraiknak is szól.  

 

5. Az intézkedés végrehajtásához szükséges feltételek és különböző lépések  

1) Először is: az iskola dönt a program szükségességéről.  

2) Másodszor: iskolai pszichológusok és szociálpedagógusok (iskolánként 

kettő) elsajátítják a VEIK-gyermekcsoport vezetéséhez szükséges ismereteket. 
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A VEIK-oktatóképzési program időtartama 96 óra képzésből és 20 óra 

felügyelt oktatásból áll.  

3) A képzés után a VEIK-oktatók feladata gyermekcsoport összeállítása az 

iskolában.  

 

A VEIK-csoportba olyan gyermekek kerülhetnek be, akikből hiányoznak az 

érzelmi és szociális készségek. A VEIK-csoportban való részvétel önkéntes, és 

az iskolai szociálpedagógusok, pszichológusok és tanárok ajánlása alapján 

van rá lehetőség. A VIEK egyik legfontosabb része, hogy a gyermek motivált 

legyen a programban való részvétel iránt.  

4) A gyermekfoglalkozásokra hetente háromszor kerül sor, a program pedig 

körülbelül 3 hónapig tart. A tanárok és szülők képzése párhuzamosan zajlik.  

 

Fontos, hogy kötetlen, nyugodt és kényelmes környezetet teremtsünk a 

gyermekek számára: csendre, megfelelő világításra és kényelmes székekre 

van szükség (segíti a személyes határok megőrzését). Ha lehetséges, a tér 

legyen két részre osztható: az egyik a beszélgetések, a szerepjáték és a 

problémamegoldás, míg a másik a játék, a rajzolás stb. tere lehet.  

Az iskolák döntenek a tevékenységek pontos időpontjáról: a foglalkozások 

tanítás előtt vagy után is megtarthatók (amennyiben az iskola délután 

kezdődik).  

 

6. Döntéshozók a támogatás típusáról és a lehetséges adaptációkról  

 

A VEIK-oktatók iskolai szakemberekkel (pszichológusokkal, 

szociálpedagógusokkal és tanárokkal) közösen döntik el, hogy a gyermeknek 

szüksége van-e a VEIK programra. A VEIK-oktató, mind a gyermekkel, mind a 

szülővel megállapodást köt. A gyermek szerepe a programban való aktív 

részvétel (szerepjátékban, beszélgetésben való részvétel, házi feladat 

megírása stb.).  

 

7. Az intézkedés megvalósítása és az érintettek  

 

A program szerzői jogának tulajdonosa a litvániai Kaunasban található 

Családpolitikai Intézet. Az intézet személyzete (pszichoterapeuták, 

pszichológusok, szociális munkások) képzést, felügyeletet és kézikönyveket 

biztosítanak a VEIK-oktatók számára, és példatárakat tesznek elérhetővé a 

gyermekek házi feladataihoz.  

A VEIK programot rendszerszinten valósítják meg az iskolai közösségben: a 

szülők, a gyermekek, a tanárok, a vezetőség és a nem kormányzati 

szervezetek bevonásával.  

A VEIK-oktatók sokféle feladatot látnak el, többek között: a gyermekcsoport 

összeállítását; képzéseket szerveznek a többi iskolai érdekelt számára; 

együttműködnek a szülői csoporttal, és részt vesznek a szülők és gyermekek 

egyéni munkájában; értékelik a gyermekek kompetenciáit; és gondoskodnak 

a VEIK-csoport fenntartásáról, valamint biztosítják a program folytonosságát  
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8. A megvalósítás felelősei  

 

A program szerzői jogának birtokosai felelősek az intézkedés megvalósításáért 

és a programot végrehajtó iskolákért.  

 

9. Az intézkedés bevezetésének akadályai  

 

A program végrehajtásának nehézségei:  

1) A VEIK program meglehetősen hosszú (kb. 3 hónap), ezen túlmenően a 

gyermekek és a szülők felelőssége a programban való részvétel.  

2) Az órák előtti vagy utáni programokban részt vevő gyermekeknél a tanárok 

és a szülők olykor nehézségeket tapasztalnak az egész napos tevékenységek 

megszervezését illetően.  

3) A program megvalósításának finanszírozása.  

 

Problémamegoldás:  

1) Szülők előzetes interjúztatása. A szülők általában pozitív változásokat 

vesznek észre egy hónap után a gyermek viselkedésében. Ez motiválja a 

szülőket abban, hogy gyermekük a programban maradjon, és hogy 

változtassanak saját viselkedésükön.  

2) Időt és párbeszédet igényel, de az iskola és a tanár motivált abban, hogy 

mindent megszervezzen, mert nemcsak a gyermek viselkedésében, hanem az 

iskolai kommunikációs kultúrában is látják a változást.  

3) Az iskola nem mindig rendelkezik elegendő forrással. Bizonyos esetekben a 

tanárok szakmai fejlődéséhez rendelt tanulói normatívákat használják fel, de 

az is előfordul, hogy a program jogtulajdonosa kap támogatást különböző 

forrásokból.  

 

10. Az intézkedés monitoringja és értékelése  

 

A VEIK program monitoringját és értékelését a VEIK-oktatók és a 

Családpolitikai Intézet szervezi. A csoport előtt és után minden gyermek, szülő 

és tanár kitölt egy kérdőívet az órával kapcsolatos pozitívumokról és 

nehézségekről.  

 

11. Az intézkedés eredményei  

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a VEIK program végrehajtása után a 

programban részt vevő gyermekek kevesebbet panaszkodnak fizikai és 

érzelmi állapotukról. Sokkal kevesebbszer panaszkodnak fejfájásra, hasi 

fájdalomra; kevésbé félnek vagy tűnnek aggodalmasnak, miközben sokkal 

kevesebb a dühkitörés is. A gyermekeknek láthatóan kevesebb a viselkedési 

problémájuk (többségében betartják a szabályokat, kevesebb a verekedés, 

a hazugság vagy a lopás), és sokkal magabiztosabbak, illetve népszerűbbek 

társaik körében, stb.  
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12. Források és finanszírozás  

 

Uniós és állami forrásokból valósul meg.  

Egy iskola költsége mintegy 3800 EUR, amit a VEIK-oktatók által felhasznált 

anyagokra, az oktatók képzésére, igazgatási célokra és más iskolai oktatók 

költségeire fordítanak.  

 

13. Az intézkedés aktuális állapota  

 

A VEIK program jelenleg Litvánia 25 iskolájában zajlik.  

 


