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1 pav. Emocinio intelekto sampratos apibūdinimai 

Iš 1 paveikslėlyje pateiktos diagramos matome, kad daugiau nei pusė respondentų pasirinko 

gebėjimą pažinti ir kontroliuoti savo emocijas – jų 52,6%. Kiek mažiau pasirinko gebėjimą 

tinkamai reikšti savo emocijas – jų 26,3%. Asmeninio ir tarpasmeninio intelektų visumą pasirinko 

10,5%, o 10,6% pasirinko – dalyko didaktiką psichologiją.  

 

 

2 pav. Emocinio intelekto ugdymo svarba  

46,2% pedagogų mano, kad emocinio intelekto ugdymas (EIU) padeda geriau pažinti save, savo 

emocijas, jausmus. Kiek mažiau, 34,6% mano, kad EIU padeda stiprinti socialinę sąveiką su kitais. 

O 19,2% apklaustųjų mano, kad EIU padeda geriau pažinti kitus.  
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3 pav. Vaiko amžiaus įtaka emocinio intelekto ugdymui 

Iš pateiktos diagramos didžioji dalis respondentų mano, kad kuo anksčiau, tuo geriau – 84,6%. 

Likusi dalis mano, kad ikimokykliniame amžiuje – 15,4%.  

 

 

4 pav. Aukštesnio emocinio vaiko intelekto ugdymo ypatumai 

Iš diagramos matome:  

76,9% respondentų pritaria, kad klausime pateiktas teiginys yra teisingas, 15,4% nepritaria - 

teiginys neteisingas, o 7,7% neturi nuomonės.  
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5 pav. Faktoriai,  lemiantys didžiausią  įtaką  vaiko emociniams gebėjimams 

Iš 5 paveikslėlio matome, kad daugiau negu pusė respondentų mano, kad didžiausią vaiko 

emociniams gebėjimams įtaką turi šeima – 53,8%, kiek mažiau 38,5% mano, kad aplinka, 30,8% 

mano, kad ugdančio pedagogo asmenybė, o 7,7% mano, kad visi variantai. 

 

 

6 pav. Faktoriai, geriausiai padedantys ugdyti vaikų emocijas ir jausmus 

100% respondentų mano, kad geriausiai padeda ugdyti vaikų emocijas ir jausmus - žaidimai. Po 

30,8% nuomonė pasiskirstė į meninę veiklą ir pokalbius. O 38,5% respondentų mano, kad grožinė 

literatūra. 
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7 pav. Veiksniai, lemiantys emocinio intelekto ugdymo kokybės gerinimą 

Daugiau negu pusė respondentų – 61,5% – atsakė, kad SEU ugdyme trūksta kompetencijų 

tobulinimo. Beveik vienodai pasiskirstė atsakymai: trūksta bendradarbiavimo su tėvais (53,8%) ir 

informacijos (46,2%). 30,8% mano, kad per menkai vertinamas emocinis intelektas, ir tik 7,7% 

mano, kad trūksta priemonių. 

 

 

8 pav. Pedagogo emocinio intelekto reikšmė ugdymo įstaigos klimatui 

Dauguma respondentų – 76,9% – pritaria, kad pedagogo emocinis intelektas yra ugdymo įstaigos 

emocinio klimato pagrindas.  

Ir tik 23,1% respondentų – nepritaria teiginiui.   
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9 pav. Asmeninės savybės įtakojančios pedagogo intelektualumą 

Didžioji dalis respondentų mano, kad pedagogas turi pasižymėti emocijų suvokimu ir valdymu 

84,6%. Šiek tiek mažiau – 76,9% – profesiniu tobulėjimu. 69,2% – vaiko asmenybės pripažinimu, 

pavyzdžio rodymu – 46,2%. Po lygiai pasiskirstė nuomonė – 23,1% – empatija ir teigiamos 

charakterio savybės. 

 

 

10 pav. Pedagogo bruožai, lemiantys emocinę kompetenciją 

Respondentų nuomonės pasiskirstė po lygiai (61,5%) ties 3 atsakymais: patinka ugdyti vaikus; 

skleidžia pozityvią energiją; geba užmegzti ir palaikyti asmeninius ryšius. 38,5% respondentų 

mano, kad geba organizuotai dirbti. O 30,8% mano, kad nevengia pokyčių. 
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11 pav. Tobulinamos pedagogų kompetencijos, įtakojančios vaikų emocinio intelekto ugdymosi  

sėkmei 

Iš 11 paveikslėlio pateiktos diagramos matome, kad 69,2% respondentų mano, kad reikėtų tobulinti 

grožinės literatūros, įvairių gyvenimiškų istorijų aptarimo (literatūrinę) kompetenciją. Kiek mažiau 

– 61,5% – mano, kad žaidimų terapijos taikymo, 53,8% – meninės veiklos taikymo, 23,1% – 

pokalbių taikymo kompetencijas. 

 

 

12 pav. Emocinio intelekto ugdymo dažnumas darželyje 

Dauguma pedagogų mano, kad emocinis intelektas ugdomas dažniausiai pokalbių pagalba.  

Antroje vietoje - įvairių priemonių pagalba, trečioje vietoje – žaidžiant įvairiausius žaidimus.                                     
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13 pav. Svarbiausi būdai ruošiant vaiką mokyklai 

Iš 13 paveikslėlyje pateiktos diagramos matome, kad 92,3% respondentų pritaria teiginiui, kad 

ruošiant vaiką mokyklai vienodai svarbu lavinti skaitymo ir skaičiavimo įgūdžius, mokyti 

kasdieninių įgūdžių, mokyti vaiką pažinti savo jausmus.   

 

 

14 pav. Socialinių įgūdžių ugdymas priešmokykliniame amžiuje 

Diagramoje pažymėta, kad 100% respondentų pritaria visiems pateiktiems teiginiams lygiaverčiai.   
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15 15 pav. Vaikų elgesio ir emocijų problemos per pastaruosius metus darželyje 

Dauguma pedagogų per pastaruosius metus susidūrė su vaikų elgesio sutrikimais. 8 respondentai 

atsakė – „kartais“, „dažnai“ – 3, „niekada“ ir „retai“ – po 1 respondentą. Emocijų sutrikimai – 5 

respondentai atsakė „kartais“, „retai“ ir „dažnai“ – po 3 respondentus, „niekada“ ir „labai dažnai“ – 

po 1 respondentą.  Mišrūs elgesio sutrikimai – 5 respondentai – „kartais“, „retai“ – 4 , „niekada“ – 

3, „dažnai“ – 1. Tikai – 5 respondentai atsakė „niekada“, „kartais“ ir „retai“ – po 3 respondentus. 

 

16.1. pav. Vaikų elgesio ir emocijų problemos per pastaruosius metus darželyje  

Motyvacijos neturėjimas žaisti ar dirbti – 8 respondentai atsakė „kartais“, „niekada“ ir „retai“ – po 2 

respondentus, o „dažnai“ – 1. Dažnas išsiblaškymas – „kartais“ ir „dažnai“ atsakė – po 4 

respondentus, „retai“ – 3, ir „niekada“ – 2. Muštynių inicijavimas – 6 respondentai atsakė „retai“, 4 

respondentai „kartais“, 2 – „dažnai“, 1 – „niekada“. Nepagarba kitiems – 6 respondentai atsakė 

„retai“, 4 – „kartais“, 2 – „dažnai“, 1 – „niekada“. 
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16.2. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Pernelyg didelis aktyvumas – 6 respondentai atsakė „kartais“, 5 – „dažnai“, „retai“ ir „labai dažnai“ 

atsakė – po 1 respondentą. Dažnas melavimas – 6 respondentai atsakė „kartais“, „niekada“ ir „retai“ 

– po 3 respondentus, „dažnai“ – 1 respondentas. Dažnas susirūpinimas – 5 respondentai atsakė 

„retai“, „niekada“ ir „kartais“ – po 3 respondentus, „dažnai“ – 2. Dažni ir stiprūs pykčių protrūkiai 

– 9 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ – 4 respondentai. 

 

16.3. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Trukdymas dirbti kitiems – 6 respondentai atsakė „kartais“, 4 – „retai“, 2 – „dažnai“ ir tik 1 – 

„niekada“. Nemokėjimas išlaikyti dėmesį – 6 respondentai atsakė „retai“, 4 – „kartais“ ir „dažnai“ – 

3. 

Dažna nuotaikų kaita – „kartais“ atsakė 6 respondentai, „retai“ – 5, „dažnai“ – 2. 



PEDAGOGŲ APKLAUSA DĖL SOCIALINIO EMOCINIO INTELEKTO  

UGDYMO (SEU) MŪSŲ DARŽELYJE 
2020-04-23 

 

10 
 

 

16.4. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų  
 

Dažnas įžūlumas, atsikalbinėjimas – po 5 respondentus atsakė „retai“ ir „kartais“, „niekada“ – 2, 

„dažnai“ – 1 respondentas. Tyčiojimasis iš kitų – po 6 respondentus atsakė „retai“ ir „kartais“, 

„niekada“ – 1. Dažnas impulsyvumas ir neatsargumas – 8 respondentai atsakė „kartais“, „retai “– 5. 

 

16.5. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Bėgimas iš namų – 10 respondentų atsakė „kartais“ – 2, „retai“ – 1 respondentas. Daiktų vogimas – 

7 respondentai atsakė „niekada“, „retai“ ir „kartais“ – po 3 respondentus. Nesugebėjimas socialiai 

bendrauti – 5 respondentai atsakė „retai“, „kartais“ – 4, „dažnai“ – 3, „niekada“ – 1. 
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16.6. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Kitų erzinimas – 6 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ – 4, „dažnai“– 2, „niekada“ – 1. Pernelyg 

didelis uždarumas – 5 respondentai atsakė „niekada“, „dažna“ – 4, „retai“ ir „dažnai“ – po 2 

respondentus. Baimės jausmo turėjimas - 5 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ – 4, „niekada“ – 3, 

„dažnai“ – 1.  

16.7. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Baimė kažką blogo atlikti – 6 respondentai atsakė „kartais“, „niekada“ – 3, „retai“ – 2, „dažnai“ ir 

„labai dažnai“ – po 1 respondentą. Baimė nepatikti kitam – 5 respondentai atsakė „niekada“, „retai“ 

– 4, „kartais“ – 3, „dažnai“ – 1. Žema savivertė – 5 respondentai atsakė „niekada“, „retai“ – 4, 

„kartais“ – 3, „dažnai“ – 1. Pernelyg didelis išsiblaškymas – 4 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ 

ir „dažnai“ – po 3 respondentus, „niekada“ – 2, „labai dažnai“ – 1. 
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1616.8. pav. Problemos dirbant su vaikais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų 

Pernelyg didelis išsiblaškymas – 4 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ ir „dažnai“ – po 3 

respondentus, „niekada“ – 2, „labai dažnai“ – 1. Kantrybės netekimas – 5 respondentai atsakė 

„kartais“, „labai dažnai“ – 3, „retai“ ir „dažnai“ – po 2 respondentus, „niekada“ – 1. Keiksmažodžių 

vartojimas – 6 respondentai atsakė „kartais“, „retai“ – 4, „niekada“ – 2, „dažnai“ – 1. 

 

17 pav. Efektyviausias būdas emocinio intelekto ugdymui 

Didžioji dalis respondentų – 86,7% sutinka su šiuo teiginiu, 13,3% mano, kad labai svarbus. 
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IŠVADOS: 

Apibendrinant respondentų atsakymus galima suprasti, ką mano mūsų pedagogai apie socialinį 

emocinį intelektą ir jo ugdymą: 

1. Socialinis emocinis intelektas (SEU) – tai, visų pirma, gebėjimas pažinti ir kontroliuoti savo 

emocijas. 

2. SEU reikėtų ugdyti kuo ankščiau. 

3. Turintis aukštesnį intelektą vaikas yra laimingesnis. 

4. Didžiausią įtaką vaiko emociniams gebėjimams daro šeima. 

5. Pedagogo emocinis intelektas yra darželio klimato pagrindas. 

6. Darželio socialiniame emociniame ugdyme (SEU) trūksta pedagogų kompetencijų 

tobulinimo. 

7. Emocinę pedagogo kompetenciją lemia tai, kad pedagogui patinka ugdyti vaikus ir jis 

skleidžia pozityvią energiją. 

8. Dažniausiai pedagogai susiduria su vaikų elgesio ir emocijų sutrikimais: motyvacijos 

neturėjimu žaisti ar dirbti, pernelyg dideliu aktyvumu, pernelyg dideliu išsiblaškymu. 

_________________________________________ 

 

   

 

 

 


