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Tyrimo tikslas.  Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje. 

Reikšminiai žodžiai:  emocija, intelektas, ikimokyklinis ir ankstyvasis vaiko amžius, socialinis ir emocinis intelektas, raida. 

 

Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, kokybinis tyrimas (interviu), siekiant atskleisti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų emocinio intelekto ugdymo(si) svarbą. 

Rezultatai ir (arba) išvados. Vaikai, kurie sulaukia kokybiško emocinio ugdymo ankstyvame amžiuje, labiau 

pasitiki savimi, suvokia savo ir kitų emocijas bei moka prie jų prisitaikyti, yra empatiški, padeda kitiems, 

atpažįsta rizikingas situacijas ir bando jų išvengti, suvokia savo poreikius, teises ir atsakomybes. Tyrime 

dalyvavę pedagogai tiksliai apibūdina emocinio intelekto sąvoką, supranta jo reikšmę ir laiko svarbia 

ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo dalimi.  Pedagogai teigia, kad  remiantis naudojama ugdymo programa yra 

vykdomi užsiėmimai, lavinantys vaiko emocines savybes, tačiau dažnesnės ir išsamesnės veiklos šia tema yra 

inicijuojamos pačių mokytojų. Pedagogai noriai dalyvauja seminaruose apie emocinį intelektą, domisi šia tema, 

ieško naujų mokymo metodų bei įgytas žinias pritaiko savo ugdomose grupėse. Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai pastebi, kad daugumai tėvų emocinio intelekto ugdymas vis dar nėra labai gerai pažįstama sąvoka ir 

jie tam neskiria tiek dėmesio, kiek skiria akademinėms žinioms. Pedagogai sutinka, kad skirtumai tarp aukštesnį 

bei žemesnį intelektą turinčių vaikų matosi jau ankstyvajame amžiuje. Vaikai, kurie nuo pat gimimo yra mokomi 

pažinti ir racionaliai išreikšti savo jausmus,  lengviau adaptuojasi nepažįstamose situacijose, turi geresnius 

komunikavimo įgūdžius ir lengviau įveikia iškilusias problemas. 

Originalumas ir (arba) praktinis reikšmingumas. Pedagogų nuomone, vaikai į emocinį intelektą ugdančias 

veiklas įsitraukia gana noriai ir entuziastingai. Dažniausiai pedagogai emocinio intelekto veikloms renkasi 

„Kimochi“ programos užsiėmimus, įvairias vaizdines priemones (emocijų korteles, pirštų lėles), emocijų ir 

jausmų aptarimą ryto rate bei įvairias, paskatinimo ir apdovanojimo už gražų poelgį, iniciatyvas.  
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