
KAIP UGDYTI VAIKO EMOCINĮ INTELEKTĄ? 

 

Kas yra emocinis intelektas? 

Emocinis intelektas – tai galimybė suprasti save ir kitus.  Tai gebėjimas valdyti savo emocijas tam, kad 

pasiektume užsibrėžtų tikslų, kad suvoktume išgyvenamų emocijų priežastis, kad atpažintume kitų žmonių 

emocijas, gebėtume harmoningai bendrauti su kitais, gebėtume parodyti empatiją. Dažnai Lietuvoje 

emocinis intelektas painiojamas su empatija. Taip, empatija yra viena iš emocinio intelekto kompetencijų – 

tai gebėjimas suprasti kitą žmogų, įsijausti į jo situaciją. Tačiau reikia nepamiršti ir kitos empatijos dalies – 

nereikėtų norėti/siekti pakeisti to, ką mes matome kitame žmoguje, ir galbūt tai mums nepatinka.  

Kuo emocinis intelektas yra naudingas? 

Asmenys, kurie turi aukštą emocinį intelektą, lengviau susidoroja su stresinėmis situacijomis, sugeba 

susivaldyti, mažiau linkę į kraštutinumus. Jie pasižymi didesne pagarba sau, aukštesne saviverte, gebėjimu 

suprasti savo ir kito žmogaus jausmus. Emociškai intelektualiam vaikui lengviau susirasti draugų ir tą 

draugystę puoselėti, toks vaikas lengviau įsilieja į grupę, geba palaikyti pokalbį, išklausyti, jiems sekasi 

bendradarbiauti su kitais, lengviau įveikia sunkumus, geba save motyvuoti, mažiau konfliktuoja bei 

sėkmingiau sprendžia konfliktus, geba pasipriešinti skriaudėjams, nepasiduoda kitų žmonių neigiamai įtakai, 

jam lengviau valdyti savo jausmus net ir sudėtingomis aplinkybėmis. Naujausi tyrimai patvirtina, kad 

emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, yra labiau populiarūs tarp draugų, 

jiems geriau sekasi mokykloje. 

Kodėl ne visi žmonės pasižymi emociniu intelektu? 

Intelekto koeficiento tyrimai rodo, kad kiekviena karta tampa protingesnė, tačiau žmonių emocinių ir 

socialinių įgūdžių rodikliai vis prastėja. Kodėl taip yra? Viena vertus, tai lemia dabartinis gyvenimo būdas – 

visose gyvenimo srityse vyrauja technologijos. Suaugę žmonės, vaikai nuo  mažens daug laiko praleidžia 

prie išmaniųjų įrenginių, mažai bendrauja tiesiogiai, todėl natūraliai turi kur kas žemesnį emocinį intelektą, 

linkę veikti individualiai. Kita svarbi priežastis – bendravimo šeimose ypatumai: jei šeimose buvo/yra 

nepriimta kalbėti apie jausmus, vaikai taip pat ima slėpti savo išgyvenimus ir vengia apie juos kalbėti, jiems 

sunkiau suprasti ir kitų žmonių jausmus, tinkamai į juos reaguoti. Dar sudėtingesnė situacija susiklosto, jei 

jausmai ignoruojami ar net kritikuojama, žeminama, kai jie parodomi, – „skundžiasi tik nevykėliai“, „verkia 

tik bailiai“ ir pan. Dar viena svarbi priežastis – kasdieniniame gyvenime prioritetas atiduodamas logikai, 

vadovavimuisi protu: „Nesvarbu, ko tu nori, turi padaryti tą ir tą, nes to reikia“. 

Ar emocinį intelektą galima išugdyti? 

Emocinis intelektas – tai įgūdis, kuris gali būti išugdomas. Emocinis intelektas daug mažiau priklauso nuo 

genetinių veiksnių, todėl jį galima ugdyti bet kuriame žmogaus amžiaus tarpsnyje. Žinoma, geriausi 

rezultatai pasiekiami, kai lavinimas pradedamas kuo anksčiau. Taigi, nuo kada? 

Maždaug nuo 3-6 metų vaikai pradeda jaustis savarankiški, todėl natūraliai vyksta ir sparti vaiko emocinė 

raida. Viena svarbiausių ikimokyklinio amžiaus vaikų užduočių yra išmokti valdyti savo emocijas. Šiame 

tarpsnyje patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas kontroliuoti vėliau lemia, kaip vaikui seksis bendrauti 

mokykloje, rasti draugų ir apskritai prisitaikyti tolesniame gyvenime. Jei vaikas neišmoksta valdyti savo 

emocijų, vėliau tai gali peraugti į rimtesnius sunkumus: atsirasti baimių, atsiskyrimo nuo tėvų nerimas, 

perdėtas drovumas arba priešgyniavimas, agresija. Vadinasi, emocinis intelektas turėtų būti pradedamas 

ugdyti jau darželyje. Tačiau svarbu, kad emocinių įgūdžių ugdymas apimtų ne tik darželį, bet ir namus, nes 



šeimos įtaka yra svarbiausia: vaikai gebėjimą reikšti ir priimti emocijas, bendravimo modelį atsineša iš 

namų. Taigi, vaiką pirmiausia ugdo tėvai, o darželis, mokykla tai tik užtvirtina. 

Taigi, kokiais būdais galima padėti vaikams ugdytis emocinį intelektą? 

Kalbant apie emocinio intelekto ugdymą svarbu suvokti, jog vaikai mokosi ne tik žaidimo metu, bet ir 

stebėdami jiems svarbių suaugusiųjų – tėvų, senelių, pedagogų – reakcijas, elgesį bei emocijas. Tad 

pirmiausia demonstruokite savo emocinį intelektą: 

1. Priimkite vaikų rodomas emocijas. Žinoma, teigiamomis emocijomis mokame pasidžiaugti visi, o su 

nemaloniais išgyvenimais sunku susitvarkyti. Tad neneikite, neignoruokite ir juo labiau negėdinkite 

vaiko už nemalonias emocijas, nes vaikas bus priverstas slopinti tokius išgyvenimus. Tačiau šie 

išgyvenimai niekur nedingsta, o priešingai, pasireiškia košmarų, kompleksų pavidalu ar agresija. 

Leiskite vaikui „išsilieti“: leiskite pykti, bet neleiskite muštis. Pasakykite: „Suprantu, kad tu pyksti, 

bet muštis negalima. Pasikalbėkime, kaip tu jautiesi.“ Jei vaikas kažką padarė, kas jums nepatinka, 

reaguokite ramiai ir protingai. 

2. Visada sudarykite vaikui galimybę pasikalbėti. Parodykite, kad suprantate vaiko jausmus: „Atrodai 

liūdnas, nusiminęs“. Jei vaikas sutiks, kad iš tiesų taip jaučiasi, išklausykite kas nutiko. Jei vaikas 

nusiminęs ir negalite pakeisti jo nuotaikos, bent jau parodykite, kad jį suprantate. Tai padės vaikui 

atsipalaiduoti. Visada pagirkite už tai, kad jis pasidalino, kas nutiko. Užtikrinkite vaiką, kad jei jis 

norės pasikalbėti, gali drąsiai kreiptis į jus.  

3. Reaguodami į vaiko jausmus, venkite negatyvių vertinimų, moralizavimo, gėdinimo, problemos 

menkinimo: „Ir vėl tau problemos“, „Kada tau būna gerai?“, „Negaliu patikėti, kad tu šitaip 

pasielgei“, „Nebliauk, viskas bus gerai“, „ Tu išsigalvoji“, „Vyrai neverkia“, „Bijai kaip mergaitė“ ir 

pan. replikos. Tokie komentarai trukdo atvirai bendrauti, o laikui bėgant vaikas visai užsivers ir 

jumis nepasitikės. Geriausia – kantriai ir atidžiai išklausyti vaiką ir kartu ieškoti išeities: sugalvokite 

keletą galimų variantų, kaip tiesiog išbūti įvairiose emocijose, taip kaip mes išmokstame išbūti esant 

bet kokioms oro sąlygoms. Tai ir yra emocijų valdymas, kitaip sakant, mokymas išbūti pyktį 

nerėkiant, agresiją – nesimušant, liūdesį – be saiko nesiguodžiant. Būdų išbūti emocijas yra keletas; 

pokalbis apie jausmus, piešimas, lipdymas, kvėpavimo pertraukėlės su raminančia muzika, sportas, 

žaidimai, popieriaus plėšymas ir kiti. 

4. Stebėkite ženklus, kurie rodo, kaip jaučiasi vaikas – veido išraišką, žaidimo elementus, piešimo 

detales. 

5. Mokykite vaikus atpažinti ir įvardyti savo jausmus, suprasti, ką jaučia kiti vaikai ir suaugusieji. 

Apskritai, emocinio intelekto mokytis labai sunku ar net neįmanoma, jei nežinome emocijų ir jausmų 

pavadinimų ir nesuvokiame, kaip jie atsispindi žmogaus veide, kūne, judesiuose, balse, elgesyje, 

reakcijose. To mokyti labai padeda knygelių skaitymas, pokalbiai apie herojus, jų piešimas, pasakų 

imitavimas, vaidmenų žaidimai su lėlėmis, žiūrėjimas filmo ištraukos išjungus garsą, o paskui 

apibūdinti, kiekvieną žmogų, kaip jis jautėsi, kokia veido išraiška, laikysena, vaidinimas emocijų 

prieš veidrodį ir pan. Skatinkime įsijausti į kito žmogaus emocijas: „Kaip jaustumeisi, jeigu būtum 

jo/jos vietoje?“.   

6. Apskritai, geriausia vaikus mokyti per žaidimą, teorijos ir sausi išvedžiojimai mažai bus naudingi. 

Žaidimo metu vaikams geriau sekasi išreikšti tai, ką sunku pasakyti rimto pokalbio metu. Juokingi 

pasakojimai, žaidimai, tiesiog kvailiojimai padeda vaikams tvarkytis su stresu, nerimu, pykčiu. 

Būtinai pagirkite vaikus už rodomą savikontrolę, mokėjimą nurimti, suvaldyti pyktį. 

7. Šeimyniniai pokalbiai – vienas iš pagrindinių būdų mokyti vaikus socialinio komunikavimo. Kuo 

anksčiau vaikas girdi, kaip šeimoje pagarbiai, mandagiai bendraujama (gerbiama visų nuomonė, 

išklausoma, kreipiamas dėmesys į kiekvieno jausmus), tuo anksčiau tai pradeda taikyti 

komunikuodami su bendraamžiais. 



8. Norint užtikrinti vaikų emocinį saugumą tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigoje turi veikti aiškūs ir 

nuoseklūs drausmės principai:  

a. Nustatytos aiškios taisyklės ir ribos, kurių tvirtai laikomasi. 

b. Perspėjama, kai vaikas ima nederamai elgtis. 

c. Pastebimas, įvardijamas ir pasidžiaugiama teigiamu vaiko elgesiu. 

d. Aiškiai pasakoma vaikui, ko iš jo tikimasi. 

e. Neskubama daryti to, ką vaikas pats gali padaryti. 

f. Nusižengus taisyklei, skiriamos drausminimo priemonės – privilegijų atėmimas, atskyrimas (tiek 

minučių, kiek vaikui metų), taškų sistema ir kt. 

 

Visada turėkime omenyje, kad vaikai gali užmiršti, ką jiems pasakėme, bet jie visada prisimins, kaip 

jūs jiems leidote pasijusti. 
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