
Emocinis intelektas – tai gebėjimas suprasti savo bei kito 

jausmus, jog galėtume gerai sutarti su kitais žmonėmis. 

Ekspertai nustatė, jog emocinis intelektas, tai stipriausias 

faktorius, nuo kurio priklauso, kiek laimingi būsime gyvenime. 

Jei norime ugdyti vaiko emocinį intelektą, turime padėti išmokti 

įvardinti savo jausmus, vėliau - išmokyti kaip rasti efektyvų 

sprendimą. Vaikai, kurių emocinis intelektas aukštesnis, yra 

socialesni, linkę bendradarbiauti, optimistiškesni, geriau 

sprendžia įvairias problemas. Be to, jie geriau elgiasi, yra 
mažiau impulsyvūs, jiems geriau sekasi akademiniai dalykai. Jie 
yra laimingesnis, turi daugiau draugų, didesnė tikimybė jog 

gyvenime bus sėkmingi.  
Augindami vaikus, tėvai turėtų daugiau kalbėtis apie jausmus, 

išgyvenimus, poreikius, skirtingus tikslus, apie kitų žmonių 
nuotaikas, atkreipti dėmesį į skirtingus santykius, juos aptarti. 

Taip pat daug informacijos apie emocijas galima gauti pažįstant 

kūno kalbą, veido išraiškas, balso toną.  
Dar labai svarbus aspektas, lavinant emocinį 

intelektą, nereikia vaikų per daug saugoti nuo kylančių 

sunkumų. Kas kartą, vaikas įveikęs problemas įgyja patirties ir 

grūdina savo asmenybę.  
Vaiko emocinį intelektą galima lavinti nuo pat gimimo.                 
Kiekvienu amžiaus tarpsniu vaikas išmoksta naujų dalykų, 

augant lavėja pažintiniai procesai ir jis vis kitaip suvokia 

aplinką. Jei vaikas matys nuoširdų tėvų elgesį, jei tėvai kalbėsis 

apie jausmus ir tinkamai spręs problemas, suklydę pasitaisys, 
vaikai išmoks viso to stebėdami. Tik neišsigąskite, niekada nėra 

per vėlu. Visada galima pradėti iš naujo, tik nepamirškite, kad 

patys turite dalyvauti tame procese. Vaikai, lankydami įvairias 

pamokėles įgys žinių, tačiau praktiškai lavinti savo 

visuomeninius ir emocinius įgūdžius turi kas dieną savo 

aplinkoje. 
 
 
 

Keletas pavyzdžių, kaip bendraujant su vaiku 

ugdyti jo emocinį intelektą: 
 

Skatiname vaikus 
kalbėti apie savo 

jausmus 

,,Kaip tu dėl to jauteisi?” 

,,Atrodo, jog tau tikrai tai 
nepatinka. Norėtum apie tai 

pasikalbėti?” 
Padedame vaikui 

įvardinti savo 

emocijas 

,,Girdžiu, jog esi liūdnas“. 

,,Atrodo, kad tu dabar 
pergyveni“. ,,Tai turėjo tave 

įskaudinti“. ,,Matau, kad tu dabar 

pyksti“. ,,Įsivaizduoju, jog dabar 
turėtum jaustis...“ ,,Matau, jog esi 

laimingas“. 
Padedame įvardinti, 

kaip gali jaustis 
kitas žmogus 

,,Kaip tu manai, kaip jis dėl to 

jautėsi?“ ,,Kaip manai, kaip jai 

atrodė ši situacija?“ ,,Kaip 

jaustumeisi, jei būtum jo vietoje?“ 

,,Kaip jaustumeisi, jei tau taip 
nutiktų?“ 

Padedame vaikui 
atpažinti kylančią 

įtampą 

,,Ar tau tai kelia stresą?” 

,,Atrodo, jog šiuo metu vyksta 

daug svarbių dalykų – ar tu 
jautiesi įsitempęs?” ,,Iš to kaip 

laikai sukandęs dantis, matau, jog 
esi piktas” 

Mokome vaiką 

nusiraminti 
,,Ar manai, jog šiek tiek laiko tau 

padėtų nusiraminti?“ ,,Ar padėtų, 

jei kelis kartus giliai įkvėptum?“ 

,,Kai tai nutiks kitą kartą, ar 

galėtum sau pasakyti: aš galiu 

išlikti ramus/ kiekvienas gali 

suklysti/ tai atsitiko netyčia?“ ,,Ar 

galėtume susėsti šiek tiek vėliau, 

po to kai turėsi galimybę atvėsti, 

ir pasikalbėti apie tai?“ 
Mokome vaiką 

alternatyvių būdų 

patiriamai įtampai 
išreikšti 

,,Kaip galėtum paaiškinti, kaip 

jautiesi naudodamas žodžius 

vietoj muštynių? ,,Ar galėtum 
sugalvoti kitą būdą jam pasakyti, 

kokia pikta esi?” ,,Man nepatinka 

būti kaltinamai. Jei kažko nori, 

turėsi pasakyti kitu būdu.” ,,Ar 

galėtum savo draugui pasakyti, 

kaip dėl to jautiesi?” ,,Kaip 

manai, kaip elgsiesi kitą kartą, kai 

taip jausiesi?” 

Mokome vaiką 

spręsti problemas 
 

,,Ar galėtume susirašyti sąrašą 

dalykų, kurie tau galėtų padėti ir 

tuomet galėtum išsirinkti, kurį 

norėtum pabandyti pirma?” 

,,Kaip manai, kas nutiktų, jei tu 

pabandytum tai...?” ,,Kaip manai, 

kaip jis atsakytų į tai..?” 
Mokome vaiką 

pozityvaus 
mąstymo 

,,Kai taip jautiesi, ką galėtum 

pasakyti sau? : ,,Aš tai galiu 

ištverti”/ ,,Aš tai galiu padaryti” / 

,,Man tik reikia padaryti 
geriausia ką galiu”/ ,,Kiekviena 
diena man sekasi geriau ir 
geriau”/ ,,Aš nusipelnau būti 

laimingas”/ ,,Man patinka 

iššūkiai”/ ,,Tam reikės mano 

stipriausių pastangų” 
Mokome vaiką 

klausyti ir kalbėti 

taip, jog jis gebėtų 

spręsti konfliktus 

bei priimti 
sprendimus, 
kuriuose abi pusės 

laimi 

,,Kaip galėtume tai išspręsti, jog 

abu būtumėte laimingi?” ,,Kaip 

manai, ko ji nori?” ,,Koks būtų 

geriausias sprendimas, kad abu 
gautumėte, ko norite?” ,,Kaip 

galėtum tai pasakyti, jog jis tave 
galėtų suprasti?” ,,Man patinka 
kai tu kalbi ,,aš kalba”, vietoj to, 

jog mane kaltintum.” 

Pastebime, kai 
vaikas parodo 
savikontrolę 

,,Dabar tu tikrai gerai susitvarkei 
su savimi” ,,Man patinka, jog tu 

išlikai ramus, kai jis kėlė prieš 

tave balsą – tai parodė tavo 

stiprią savikontrolę” ,,Aš buvau 

sužavėta, kaip tu panaudojai savo 

žodžius ir nepaleidai savo 

rankų!” ,,Tu tikrai išlikai ramus, 
kai dėliojai puzlę, netgi kai 

negalėjai rasti reikiamos detalės, 

tu tiesiog ieškojai toliau – tai 
buvo įspūdinga“. 

 

 

 

 

 



Emocinio intelekto ugdymas šeimoje. Šeima 

– pirmoji aplinka, kurioje vaikas susipažįsta su emocijomis. 

Bendraudami su tėvais, vaikai mokosi reikšti emocijas, suprasti 

savo ir kitų jausmus. Pateikiu keletą pavyzdžių, kaip galima būtų 

lavinti vaiko emocinį intelektą šeimoje: 
Dalinkitės savo išgyvenimais ne tik su vaiku, 

tačiau ir su kitais šeimos nariais. Rodykite ne tik malonius, 

tačiau ir kitokius jausmus, juos įvardykite, sakydami „aš 

liūdžiu“, „aš pykstu“. Svarbiausia, paaiškinkite vaikui, kas 

nutiko ir kodėl taip jaučiatės, kad jis nesijaustų kaltas dėl jūsų 
prastos savijautos. Tokiu būdu vaikui diegiamas supratimas, kad 

dalintis jausmais yra normalu, priimtina ir saugu. 
Domėkitės vaiko jausmais. Atkreipkite dėmesį į 

vaiko jausmus, rodykite nuoširdų susidomėjimą jais. 

https://www.tavovaikas.lt Jeigu vaikas yra labai mažas, jis gali 

nesugebėti įvardinti savo emocijų, tuomet paprašykite nupiešti. 

Žinojimas apie tėvų susidomėjimą skatina vaiko atvirumą ir 

stiprina tarpusavio santykius. 
Gerbkite vaiko jausmus. Vaikas turi teisę 

išgyventi tokius jausmus, kokius jis jaučia. Tėvų atvirumas, 

domėjimasis ir pagarba vaiko jausmams svarbu, kuriant artimus 
tėvų ir vaikų santykius. Jeigu vaikas supyko ir apsiverkė, kai 

draugas atėmė iš jo žaislą, leiskite vaikui pykti, nenuvertinkite 

jo jausmų, sakydami: „Viskas gerai, nieko nenutiko“. Pajutę 

tėvų supratingumą, vaikai suvokia, kad jie tėvams rūpi ir gali bet 

kada į juos atsiremti. Artimi santykiai su tėvais teikia vaikui 

saugumo bei pasitikėjimo jausmą, geresnį savęs ir aplinkinių 

supratimą. 
Leiskite vaikui pačiam spręsti savo 

problemas. Suteikite galimybes jam susidurti su sunkumais, 
padėkite juos suprasti ir spręsti (pvz., skatinkite prieiti prie kitų 

vaikų, pradėti kartu žaisti). Tačiau siekite, kad vaikas išmoktų 

pats tvarkytis su savo problemomis. Žinoma, neaiškios 
situacijos kažkiek baugina, tačiau kiekvienas sunkumų 

įveikimas suteiks jūsų mažyliui daugiau pasitikėjimo savimi ir 

drąsos. 
Skaitydami knygutes, žaisdami žaidimus, 

padėkite vaikui geriau suprasti kitų jausmus. Skaitydami 
knygutes, aptarkite veikėjų išgyvenimus: kaip jie jaučiasi, kas 

sukelia tokius jausmus (auklėtojos gali pasiūlyti variantus). Su 
vyresniais (5 - 6 metų) vaikais galima pakalbėti, ar jie kada nors 

panašiai jautėsi. Klauskite vaiko apie kitų veikėjų išgyvenimus, 
mėginkite priskirti emocijas reiškiančius veidukus 

paveikslėliams su situacijomis. 
Skatinkite vaiką už gerą elgesį. Tai aktualu ir 

tėveliams. Visi mėgstame būti pagirti, apdovanoti, kai padarome 

kažką gero. Pastebėję, kad grupės draugui atėmus žaislą, vaikas 

jam ne kumšteli, o pasako „man nepatinka, atiduok“, iš karto 

pagirkite jį už draugišką poelgį. Tačiau vaikas turi suprasti, už 

ką yra giriamas - neužtenka pasakyti „koks tu geras“. Nesupratęs 

pagyrimo reikšmės, mažylis gali sutrikti ir jo nepriimti. Taigi 

aiškiai įvardinkite vaikui, už ką jį giriate (pvz., „kaip tu gražiai 

šiandien paguodei ir apkabinai draugą, kai jam buvo liūdna“). 
 
 
Analizuojant emocinio intelekto lavinimo  naudą, pastebėta, jog: 

 Po emocinių – socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų, 

sumažėjo kreipimųsi į mokyklos direktorių dėl mokinių 

drausmės pažeidimų. 
 Socialiniai ir emociniai įgūdžiai sąlygoja aukštesnius 

pasiekimus. 
 Emocijos aktyvuoja ir chemiškai stimuliuoja smegenis, o tai 

sąlygoja geresnį informacijos atgaminimą. 
 Po 30 emocinių – socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimų 

sumažėjo priešiškumas ir išaugo prosocialus elgesys. 
 Emocinio intelekto lavinimas sąlygoja geresnius dėmesio 

koncentracijos, mokymosi, bendradarbiavimo įgūdžius, 

gerina tarpusavio santykius klasėje, mažina smurtą. 
 Vaikai, turintys išlavėjusius socialinius įgūdžius, yra 

sėkmingesni akademinėje veikloje. 
 Nerimastingi ir prislėgti mokiniai gauna žemesnius 

įvertinimus ir dažniau yra paliekami kartoti kursą. 
 Žemi empatijos gebėjimai yra susiję su prastais 

akademiniais pasiekimais. 
 Programos, kuriose lavinami socialiniai įgūdžiai, mažina 

nusikalstamumą, alkoholio ir narkotikų vartojimą bei 

elgesio problemas. 
 Emocinis intelektas stipresnis rodiklis prognozuojant studijų 

akademinę sėkmę, nei pasiekimų vidurkis bendrojo 

lavinimo mokykloje.  
 

 
 
 
 
 
Šaltiniai: https://www.tavovaikas.lt 
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