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Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa VEIK Lietuvoje 

 

 

1. Tenkinami poreikiai ir sprendžiami uždaviniai  

 

Kol kas neišspręstos tokios problemos kaip mokinių pagrindinių gebėjimų 

blogėjimas ir mokyklos nebaigimas. Esama įrodymų, kad emociniai gebėjimai 

turi įtakos mokinio gebėjimui sėkmingai prisitaikyti ir pasiekti akademinių 

laimėjimų.  

Remiantis moksliniais tyrimais, emocinių gebėjimų stokojantys vaikai sunkiau 

prisitaiko prie akademinės aplinkos (blogiau mokosi, praleidinėja pamokas). 

Jiems sunku atpažinti bendraamžių emocijas ir valdyti savąsias, todėl jie linkę 

elgtis agresyviai. Mokyklos stengiasi šias problemas spręsti įvairiomis 

priemonėmis, tačiau programa VEIK yra naujoviška, nes per pakankamai ilgą 

laiką vaikai išmokomi atpažinti ir įvardyti savo emocijas, bendrauti ir taikyti kitus 

socialinius įgūdžius, valdyti stiprius jausmus, spręsti kasdieniame gyvenime 

kylančias problemas.  

 

2. Intervencijos mastas  

Universali priemonė (skirta visiems mokiniams)  

 

3. Intervencijos intensyvumas  

 

Programa VEIK siekiama užtikrinti nepertraukiamą vaikų emocinių gebėjimų 

ugdymą. Remiantis Šeimos santykių instituto vaikų dienos centro praktika, 

siūloma programos VEIK trukmė – 33 pamokos vaikams (3 kartus per savaitę) ir 

3 – tėvams. Viena vaikams skirta pamoka trunka 90 minučių, o tėvams – 180 

minučių.  

Mokyklų suinteresuotiesiems subjektams (administracijos darbuotojams ir 

mokytojams) rengiamas 360 minučių trukmės mokymas, per kurį pateikiama 

pagrindinė informacija apie programą VEIK.  

 

4. Tikslinė grupė ir amžiaus grupė  

 

Numatoma tikslinė grupė – socialinių ir emocinių gebėjimų bei įgūdžių 

stokojantys 8–18 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai. Programa taip pat skirta jų 

tėvams ir mokytojams.  

 

5. Priemonės įgyvendinimo sąlygos ir etapai  

1) Pirma, mokykla nusprendžia, ar reikia įgyvendinti šią programą.  

2) Antra, mokyklų psichologai ir socialiniai pedagogai (po du iš kiekvienos 

mokyklos) įgyja reikiamų įgūdžių, kad galėtų vadovauti programoje VEIK 
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dalyvaujančių vaikų grupei. VEIK vadovų rengimo programą sudaro 96 

valandų trukmės mokymas ir 20 valandų trukmės vadovavimas veiklai.  

3) Mokymą baigę VEIK vadovai atsakingi už mokyklos vaikų grupės 

suformavimą.  

 

Kriterijai, pagal kuriuos vaikai atrenkami į VEIK grupę, – nepakankami vaiko 

socialiniai ir emociniai įgūdžiai. Vaikai VEIK grupės veikloje dalyvauja 

savanoriškai, taip pat rekomendavus mokyklos socialiniams pedagogams, 

psichologams bei pedagogams. Viena iš svarbiausių programos VEIK dalių – 

vaiko dalyvavimo programoje motyvacijos ugdymas.  

4) Vaikams skirta VEIK grupės veikla rengiama maždaug 3 mėnesius, 3 kartus 

per savaitę. Lygiagrečiai rengiama mokytojams ir tėvams skirta veikla.  

 

Svarbu vaikams sukurti neformalią, ramią ir patogią mokymosi aplinką: 

pasirūpinti apsauga nuo triukšmo, tinkamu apšvietimu ir patogiomis kėdėmis 

(tai padeda išlaikyti asmeninę erdvę). Jei yra galimybė, patalpą galima 

padalyti į dvi dalis: vieną skirti diskusijoms, vaidmenų žaidimams, taip pat 

problemoms spręsti, o kitą – žaidimams, piešimo ir kitai veiklai.  

Kiekviena mokykla pati sprendžia, kada vykdyti šią veiklą: ji gali būti rengiama 

po pamokų arba prieš pamokas (jei vaikas lanko popietines pamokas).  

 

6. Asmenys, priimantys sprendimus dėl reikalingos pagalbos ir galimo 

pritaikymo  

 

VEIK vadovai kartu su mokyklų specialistais (psichologais, socialiniais 

pedagogais ir mokytojais) nusprendžia, ar vaikui reikia dalyvauti programoje 

VEIK. Sudaromas vaiko ir VEIK vadovo susitarimas, taip pat vieno iš vaiko tėvų 

ir VEIK vadovo susitarimas. Vaiko vaidmuo – aktyviai dalyvauti programoje 

(dalyvauti per pamoką rengiamuose vaidmenų žaidimuose, diskusijose, ruošti 

namų darbus ir pan.).  

 

7. Priemonės įgyvendinimas ir suinteresuotieji subjektai  

 

Programos autorių teisių subjektas – Šeimos santykių institutas (Kaunas, 

Lietuva). Šios įstaigos darbuotojai (psichiatrai, psichologai, socialiniai 

darbuotojai) rengia mokymo kursus, vadovauja veiklai, rengia VEIK vadovams 

skirtas instrukcijas ir vaikų namų darbų pavyzdžius.  

Programa VEIK mokyklos bendruomenėje įgyvendinama sistemingai: 

dalyvauja tėvai, vaikai, pedagogai, administracijos darbuotojai ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovai.  

VEIK vadovai atlieka įvairias funkcijas, tarp jų – vaikų atranką ir grupės 

formavimą, kitų mokyklos suinteresuotųjų subjektų mokymą, tėvų grupių 

formavimą ir individualų darbą su tėvais ir vaikais, vaikų gebėjimų vertinimą, 

VEIK grupės priežiūrą ir programos tęstinumo užtikrinimą.  
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8. Bendra atsakomybė už įgyvendinimą  

 

Programos autorių teisių subjektai atsakingi už priemonės įgyvendinimą ir 

programos taikymą mokyklose.  

 

9. Įgyvendinti priemonę trukdančios kliūtys  

 

Programos įgyvendinimo sunkumai:  

1) nors programos VEIK trukmė gana ilga (apie 3 mėnesius), vaikų ir tėvų 

pareiga – dalyvauti visose programos pamokose;  

2) jei vaikai programoje dalyvauja prieš pamokas arba po jų, kartais 

mokytojams ir tėvams sunku suorganizuoti veiklą visai dienai;  

3) programos įgyvendinimo finansavimas.  

 

Problemų sprendimas:  

1) pokalbiai su tėvais prieš pradedant dalyvauti programoje. Paprastai 

praėjus mėnesiui nuo dalyvavimo programoje pradžios tėvai pastebi 

teigiamus programoje dalyvaujančio vaiko elgsenos pokyčius. Todėl tėvai yra 

motyvuoti skatinti savo vaikus toliau dalyvauti programoje, taip pat keisti savo 

elgesį;  

2) nors tam reikia skirti šiek tiek laiko ir apie tai kalbėtis, mokykla ir mokytojas 

yra motyvuoti viską organizuoti, nes mato, kad keičiasi ne tik vaikų elgsena, 

bet ir mokyklos bendravimo kultūra;  

3) mokyklos ne visada turi pakankamai lėšų. Kartais jos naudoja mokinio 

krepšelio asignavimus, skirtus mokytojų profesiniam tobulėjimui, o kartais 

programos autorių teisių subjektas gauna įvairių fondų finansavimą.  

 

10. Priemonės vertinimas ir stebėsena  

 

Programos VEIK stebėseną ir vertinimą organizuoja VEIK vadovai ir Šeimos 

santykių institutas. Prieš kiekvieną grupės susitikimą ir jam pasibaigus vaiko 

tėvai ir klasės mokytojas pildo klausimyną apie stipriąsias savybes ir sunkumus.  

 

11. Priemonės rezultatai  

 

Iš rezultatų matyti, kad, baigus įgyvendinti programą VEIK, tokiose pamokose 

dalyvavę vaikai mažiau skundžiasi fiziniais ir emociniais negalavimais. Jie 

rečiau skundžiasi galvos ar pilvo skausmais, mažiau nerimauja ir mažiau 

baiminasi, taip pat rečiau patiria pykčio protrūkius ir pan. Matyti, jog vaikams 

kyla mažiau elgesio problemų (jie dažniau laikosi taisyklių, rečiau pešasi su 

kitais vaikais, taip pat rečiau meluoja ir vagia), būdami tarp bendraamžių 

labiau pasitiki savimi ir yra labiau jų mėgstami ir pan.  
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12. Ištekliai ir finansavimas  

 

ES fondai ir valstybės biudžetas.  

Išlaidos vienai mokyklai siekia apie 3 800 EUR. Šios lėšos naudojamos mokymo 

medžiagai įsigyti, taip pat VEIK vadovams, mokyklos administracijos 

darbuotojams ir kitiems mokyklos pedagogams mokyti.  

 

13. Esama priemonės taikymo padėtis  

 

Programa VEIK įgyvendinama 25-iose Lietuvos mokyklose.  

 


