
 

APIE PROGRAMĄ 

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) programa – tai prevencinė programa ugdanti mokyklos 

bendruomenės bendravimo kultūrą ir vaikų emocines, socialines kompetencijas. Vaikai ir jaunuoliai 

mokosi atpažinti jausmus, juos valdyti, tinkamai reikšti pyktį bei priimti brandesnius sprendimus. 

Pagrindinis šios programos tikslas yra siekti, kad ugdomi vaikų įgūdžiai ir elgesys taptų visos mokyklos 

palaikoma norma. Mokyklos bendruomenė ir tėvai yra supažindinami su VEIK programos pagrindiniais 

principais ir kartu turi galimybę išbandyti kai kuriuos įgūdžių ugdymo pratimus (pvz., pykčio ratas, 

tinkamų sprendimų priėmimas konfliktinėse situacijose). 

VEIK metodą gali taikyti tik parengti VEIK vadovai. Mokykloje VEIK užsiėmimus vaikams veda 2 VEIK 

vadovai (švietimo pagalbos specialistai ir / ar mokytojai). Jie aprūpinami metodine medžiaga, esant 

poreikiui, teikiama metodinė pagalba. VEIK programą Lietuvoje jau įgyvendina daugiau kaip 50 

švietimo ir ugdymo įstaigų. 

VEIK prevencinė programa išsiskiria aiškia struktūra bei įdomiomis ir patraukliomis vaikams veiklomis. 

Šis metodas sukonstruotas taip, jog vaikai ir jaunuoliai užsiėmimų metu įgytą patirtį galėtų pritaikyti 

savo kasdienėje aplinkoje. 

 

KOKIO AMŽIAUS VAIKAMS SKIRTA? 

VEIK prevencinė programa gali būti sėkmingai taikoma nuo 8 iki 18 m. vaikams ir jaunuoliams.  

 

VEIK PROGRAMA VAIKUS / JAUNUOLIUS MOKO*: 

• Atpažinti, valdyti ir tinkamai reikšti savo jausmus; 

• Bendradarbiauti ir teikti pozityvų grįžtamąjį ryšį; 

• Bendravimo įgūdžių (pvz., tinkamai išsakyti ir priimti kritiką); 

• Atpažinti ir valdyti stiprius nemalonius jausmus (pvz., pyktį); 

• Keisti nuostatas ir priimti brandesnius moralinius sprendimus kasdienėse situacijose; 

• Suprasti savo elgesio pasekmes ir tinkamo elgesio naudą. 

* Vaikai / jaunuoliai kiekvieną įgūdį VEIK vadovų ir vaidmenų žaidimų pagalba išmoksta atlikti 

tinkamai. 

 

KUO VEIK PROGRAMA NAUDINGA MOKYKLOS BENDRUOMENEI: 

• VEIK grupėse gali dalyvauti 8–18 m. amžiaus vaikai ir jaunuoliai (grupės formuojamos pagal 

vaikų amžių); 

• VEIK programa turi aiškią struktūrą ir turinį bei pakankamą laiko trukmę, kas leidžia vaikams 

išmokti ir įgyti drąsos taikyti įgūdžius mokykloje ir namų aplinkoje; 

• Programa yra interaktyvi, todėl vaikai noriai dalyvauja; 

• Padeda spręsti kasdienes vaikų situacijas ir pagerinti santykius su tėvais, mokytojais ir 

bendraamžiais; 

• Vaikai, lankantys VEIK grupes, tampa tinkamo elgesio modeliu klasėje ir tarp bendraamžių; 

• VEIK vadovai įgyja naujų įgūdžių, reikalingų dirbant su sudėtingomis ir krizinėmis situacijoms 

mokykloje; 

• Palaiko ir stiprina mokyklos bendravimo kultūrą. 



 

BENDRA VEIK PROGRAMOS DIEGIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE TRUKMĖ 4-5 MĖNESIAI: 

• VEIK vadovų mokymai (12 mokymo dienų po 8 ak. val., 96 ak. val.). Mokymų ciklai (12 dienų) 

išsidėsto per 4 mėnesius po 3 dienas; 

• VEIK seminarai mokyklos bendruomenei (1 diena, 8 ak. val.). Seminarai mokyklos 

bendruomenės nariams organizuojami mokinių atostogų metu sudarant galimybes 

mokytojams atvykti; 

• Grupės ir individualios supervizijos. Supervizijos išsidėsto per visą VEIK programos diegimo 

laikotarpį, pradėjus vesti VEIK vaikų grupes savo institucijoje; 

 


