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Program za razvoj čustvenih kompetenc pri otrocih v Litvi (VEIK – Vaiko 

emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Obravnavane potrebe/izzivi  

 

Vse slabše osnovne kompetence učencev in zgodnje opuščanje šolanja sta 

še vedno pereči težavi. Dokazi kažejo, da čustvene kompetence vplivajo na 

uspešno prilagoditev učenca in njegove učne dosežke.  

Glede na raziskavo se otroci s pomanjkljivimi čustvenimi kompetencami 

slabše akademsko prilagajajo (slabši učni dosežki, manjkanje v šoli). Težave 

imajo s priznavanjem vrstnikov in obvladovanjem čustev, zaradi česar so 

agresivni. Šole se različno lotevajo reševanja teh težav, program VEIK pa je 

inovativen v tem, da skozi razmeroma dolgo obdobje otroke uči: prepoznati 

in poimenovati čustva; komunicirati ter uporabiti druge socialne spretnosti in 

veščine; obvladovati močna čustva in reševati težave v vsakdanjem življenju.  

 

2. Stopnja posredovanja  

Univerzalna (za vse učence).  

 

3. Intenzivnost posredovanja  

 

Program VEIK je osredotočen na stalni čustveni razvoj otrok. Na podlagi 

prakse centra za dnevno varstvo otrok pri Inštitutu za družinska razmerja je 

predlagano trajanje programa VEIK 33 srečanj za otroke (trikrat tedensko) in 

tri predavanja za starše. Srečanja za otroke trajajo po 90 minut, srečanja za 

starše pa po 180 minut.  

Usposabljanje zainteresiranih strani iz šole (upravnega osebja in učiteljev) o 

osnovah programa VEIK traja 360 minut.  

 

4. Ciljna in starostna skupina  

 

Ciljna skupina naj bi bili otroci in mladi, stari od 8 do 18 let, s pomanjkljivimi 

socialnimi čustvenimi kompetencami in spretnostmi. Program je namenjen 

tudi njihovim staršem in učiteljem.  

 

5. Pogoji in različni koraki, potrebni za izvajanje ukrepa  

1. Prvič, šola se odloči, ali je program potreben.  

2. Drugič, šolski psihologi in socialni pedagogi (po dva iz vsake šole) pridobijo 

spretnosti za vodenje skupine otrok v okviru programa VEIK. Program 

usposabljanja za vodje usposabljanja VEIK sestavlja 96 ur usposabljanja in 

20 ur nadzorovanega izvajanja.  

3. Po usposabljanju vodje usposabljanja VEIK v šoli izberejo skupino otrok,  
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in sicer otrok s pomanjkljivimi čustvenimi in socialnimi veščinami. Otroci v 

skupini sodelujejo prostovoljno ter po priporočilu šolskih socialnih pedagogov, 

psihologov in izobraževalnega osebja. Motivacija otroka za sodelovanje v 

programu je eden najpomembnejših vidikov programa VEIK.  

4. Skupinske dejavnosti za otroke v okviru programa VEIK se izvajajo približno tri 

mesece, in sicer trikrat tedensko. Dejavnosti za učitelje in starše se izvajajo 

istočasno.  

 

Za otroke je pomembno, da se ustvari neformalno, tiho in prijetno okolje: 

potrebni so zaščita pred hrupom, primerna razsvetljava in udobni stoli (to 

pomaga ohranjati posamezne meje). Če je to mogoče, se lahko prostor 

razdeli na dva dela: enega za razprave, igranje vlog in reševanje težav, 

drugega pa za igro, risanje itd.  

Vsaka šola določi, kdaj se dejavnosti izvajajo, in sicer po pouku ali pred njim 

(če ima otrok pouk popoldne).  

 

6. Nosilci odločanja o vrsti podpore in morebitnih prilagoditvah  

 

Vodje usposabljanja VEIK se skupaj s šolskimi strokovnjaki (psihologi, socialnimi 

pedagogi in učitelji) odločijo, ali otrok potrebuje program VEIK. Otrok in vodja 

usposabljanja VEIK ter starši otroka in vodja usposabljanja sprejmejo 

sporazumno odločitev. Vloga otroka je dejavno sodelovanje v programu 

(igranje vlog med srečanji, vključenost v razprave, domače naloge idr.).  

 

7. Izvajanje ukrepa in zainteresirane strani  

 

Imetnik avtorske pravice za program je Inštitut za družinska razmerja (Kaunas, 

Litva). Njegovo osebje (psihoterapevti, psihologi, socialni delavci) zagotavlja 

usposabljanje, nadzor, priročnike za vodje usposabljanja VEIK in primere 

domačih nalog za otroke.  

Program VEIK se izvaja v šolski skupnosti, in sicer sistematično: starši, otroci, 

izobraževalno osebje, uprava, nevladna organizacija.  

Vodje usposabljanja VEIK imajo različne naloge, med drugim: izbor in 

oblikovanje skupine otrok; usposabljanja za druge zainteresirane strani iz šole; 

vodenje skupine staršev ter individualno delo s starši in otroki; presoje 

kompetenc otrok ter ohranjanje skupine VEIK in nadaljevanje programa.  

 

8. Splošna odgovornost za izvajanje  

 

Imetniki avtorske pravice za program so odgovorni za izvajanje ukrepa in šole, 

ki izvajajo program.  
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9. Ovire pri uvedbi ukrepa  

 

Težave pri izvajanju programa:  

1. Program VEIK je precej dolg (traja približno tri mesece), otroci in starši pa so 

odgovorni, da sodelujejo v celotnem programu.  

2. Zaradi otrok, ki v programu sodelujejo pred poukom ali po njem, imajo 

učitelji in starši včasih težave pri organiziranju dejavnosti za cel dan.  

3. Financiranje izvajanja programa.  

 

Reševanje težav:  

1. Predhodni razgovori s starši. Po enem mesecu obiskovanja skupine VEIK 

starši običajno opazijo pozitivne spremembe v vedenju otroka, ki se udeležuje 

programa. To starše spodbudi k temu, da vztrajajo pri udeležbi otroka v 

programu in da spremenijo svoje vedenje.  

2. Potrebnega je nekaj časa in razprav, vendar šola in učitelj vidijo 

spremembe v vedenju otrok in tudi kulturi šolske komunikacije, kar jih 

spodbudi k temu, da uredijo vse potrebno.  

3. Šola nima vedno dovolj finančnih sredstev. Včasih se uporabijo sredstva, ki 

so za strokovni razvoj učiteljev dodeljena glede na število učencev v šoli, 

včasih pa imetnik avtorskih pravic prejme denarna sredstva iz različnih 

skladov.  

 

10. Spremljanje in ocena ukrepa  

 

Spremljanje in oceno programa VEIK organizirajo vodje usposabljanja VEIK in 

Inštitut za družinska razmerja. Vsak otrok, njegovi starši in razredni učitelj pred 

začetkom obiskovanja skupine in po koncu izpolnijo vprašalnik o prednostih in 

pomanjkljivostih.  

 

11. Rezultati ukrepa  

 

Rezultati kažejo, da se otroci, ki so bili vključeni v take tečaje, po izvajanju 

programa VEIK manj pritožujejo glede fizičnega in čustvenega počutja. Manj 

pogosto se pritožujejo glede glavobolov ali bolečin v trebuhu, zdijo se manj 

zaskrbljeni in prestrašeni, obenem pa nimajo tako pogostih izbruhov jeze. Zdi 

se, da imajo otroci manj vedenjskih težav (pogosteje upoštevajo pravila, manj 

se prepirajo z drugimi otroki, pa tudi manjkrat lažejo in kradejo), so bolj 

samozavestni in priljubljeni pri vrstnikih.  

 

12. Viri in financiranje  

 

Sredstva EU in državni proračun.  

Stroški za eno šolo znašajo približno 3 800 EUR, s čimer se plačajo stroški 

gradiva in usposabljanj za učitelje, upravo šole in drugo šolsko izobraževalno 

osebje v okviru programa VEIK.  
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13. Trenutno stanje ukrepa  

 

Program VEIK se trenutno izvaja v 25 šolah v Litvi.  

 


