
 

 

Socialinės emocinės kompetencijos svarba, vaiko ugdyme 

Kiekvienas vaikas, nuo mažens yra ugdomas. Tokie reiškiniai kaip mokinti vaiką 

vaikščioti, kalbėti, daugeliui  atrodo kaip savaiminis dalykas ugdant. Žinoma, tai labai svarbu, 

tačiau ne ką mažiau svarbu, kad vaikas mokėtų pažinti save, savo emocijas, mokėtų atpažinti savo 

stiprybes ir silpnybes, išmoktų valdyti emocijas... Kitaip tariant užaugtų atsakingais, pasitikinčiais 

savimi piliečiais. Visa tai vadinama – socialinės emocinės kompetencijos ugdymu. 

Paanalizuokime kas tai yra socialinė emocinė kompetencija ir kodėl ji svarbi vaiko ugdyme bei 

kas už jos ugdymą galėtų būti atsakingas. 

Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai 

mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje, (Liubartienė ir kt., 

2015), o socialinės kompetencijos ugdymas – tai žinių, pažiūrų ir įgūdžių, reikalingų emocijoms 

pažinti ir valdyti, ugdymas, gebėjimo rūpintis ir domėtis kitais puoselėjimas, mokymas priimti 

atsakingus sprendimus bei kurti teigiamus santykius ir tinkamai elgtis sudėtingose situacijose ( 

Zinso ir kt., 2014).  

Natūraliai kyla klausimas, kam viso to reikia? Juk, šiuolaikinio gyvenimo greitame tempe, 

daug kas vyksta natūraliai, tiesiog imant pavyzdžius vieniems iš kitų, mokantis iš savo patirčių. 

Gal tuomet ir tą pačią socialinę emocinę kompetenciją galime taip pat išsiugdyti be tėvų ar 

mokytojų pagalbos? Deja, greičiausiai jeigu tai paliksime savieigai, tuomet turėsime labai liūdnus 

rezultatus.  

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas yra procesas, kuris apima žinių, nuostatų ir 

įsitikinimų, susijusių su penkiomis pagrindinėmis kompetencijomis, formavimą ir ugdymą, jame 

dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugusieji: 

1. Savimonė – gebėjimas atpažinti savo jausmus, mintis, juos įvardyti ir suprasti, kaip visa tai 

veikia elgesį. Ši kompetencija apima savęs suvokimą, stiprybių ir silpnybių įvertinimą, gebėjimą 

išsikelti realius tikslus, pasitikėjimą savimi ir optimizmą; savarankiškumą; dvasingumą; 

teigiamą mąstymą; aktyvų veikimą. 

2. Atsakingas sprendimų priėmimas – moralūs ir konstruktyvūs sprendimai, susiję su asmeniniu ir 

socialiniu elgesiu: problemos identifikavimas, situacijos analizė, problemos sprendimas, 

veiksmas, įvertinimas, asmeninė, socialinė moralinė atsakomybė. 



 

 

3. Tarpusavio santykiai – pozityvių santykių formavimas, darbas komandoje, veiksmingas 

konfliktų sprendimas: komunikavimas, socialinis įsitraukimas, santykių kūrimas, darbas 

bendradarbiaujant, derybiniai gebėjimai, atsisakymo gebėjimai, konfliktų valdymas, gebėjimai 

ieškoti pagalbos ir ją rasti. 

4. Socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatiškumas kitų atžvilgiu: sugebėjimas pažvelgti iš 

kito perspektyvos, empatiškumas, socialinės įvairovės pripažinimas, atsakomybė už kitus. 

5. Savitvarda – emocijų ir elgesio valdymas siekiant savo tikslų: impulsyvumo kontrolė, streso 

valdymas, motyvacija ir disciplina, tikslų nusistatymas, organizaciniai gebėjimai. 

Tinkamai ir laiku išugdyti socialinės kompetencijos įgūdžiai, leidžia asmeniui tapti sėkmingesniu 

gyvenime: lengviau reaguoti į stresą, problemines situacijas, sėkmingiau užmegzti draugiškus 

santykius, įsitraukti į komandinę veiklą ir pasiekti aukštesnių akademinių bei socialinių pasiekimų. 

Kai vaikas išmoksta pažinti save ir valdyti emocijas, tuomet stiprėja gebėjimas suprasti 

kitus žmones, empatiškumas, tolerancija. Supratus ir įsisavinus kas yra empatija, vaikas gali kurti 

gerus tarpusavio santykius, išmoksta bendrauti, dirbti kartu, taikiai spręsti konfliktus. Šie 

gebėjimai yra itin svarbūs, priimant atsakingus sprendimus, prisiimant asmeninę, socialinę ir 

moralinę atsakomybę. 

Gebėjimas susitvarkyti su savo emocijomis, dirbti komandoje, uždegti kitus savo idėja ir 

kitos kompetencijos - ateities lyderio savybės, kurios ne mažiau svarbios, nei dalykinės žinios.  
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