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Tyrimo tikslas. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymą/si šeimoje. 

Reikšminiai ţodţiai:  socialinė kompetencija, socialinių įgūdžių ugdymas, socializacija, tėvystė, ugdymas 

 

Tyrimo metodai.  mokslinės literatūros analizė, siekiant atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės 
kompetencijos ugdymą/si šeimoje. 

Rezultatai ir / arba išvados. Veiksniai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus: emocinė šiluma, meilė, pagarba, 

dėmesys, lygiateisiškumas ir kt. Vaikui svarbu sukurti saugią emocinę aplinką, kurioje vaikas nebijotų 
pasipasakoti, išsakyti savo mintis, gebėtų klysti ir taisyti savo klaidas. Tėvams svarbu užtikrinti vaiko gerovę, 

leisti veikti savarankiškai, suteikti galimybę ugdytis švietimo įstaigoje. Svarbiausia, kad vaikas augdamas tokioje 

šeimoje yra laimingas ir saugus. Socialinė kompetencija yra socializacijos pagrindas. Ji yra itin svarbi vaiko 

sėkmingam vystymuisi, kad vaikas gebėtų suvokti ir suprasti save, aplinkinius ir pačią aplinką. Taip pat svarbu 
paminėti, kad vaikui turi padėti ir šalia esantys suaugusieji.  Socializacija tiesiogiai priklauso nuo vaiko 

socialinių kompetencijų, kurias privaloma ir būtina ugdyti šeimoje, ugdymo įstaigoje. Be šios kompetencijos 

vaikas neįgis ir kitų svarbių kompetencijų,  be jų vaikui iškils didelių sunkumų ateityje. Pagrindiniai veiksniai 
įtakojantys vaiko socialinę kompetenciją yra vaiko temperamentas, santykiai su tėvais, santykiai su 

bendraamžiais, bei santykiai su pedagogais. Šie veiksniai visi  turi didelę įtaką vaiko vystymuisi.  

Originalumas ir / arba praktinis reikšmingumas. Formuojant tėvystės įgūdžius labai svarbu palaikyti emocinį 
santykį su vaiku, išklausyti vaiką, leisti jam kalbėti apie savo jausmus. Svarbu ugdyti socialinius įgūdžius, 

bendradarbiavimą, palaikyti vaiką sunkiose ir lengvose situacijose. Socialinė kompetencija apibūdinama kaip 

vaiko gebėjimų socializuotis visuma. Vaikas, tinkamai įgijęs socialinę kompetenciją apibūdinamas kaip 

atsakingas, sąmoningas ir aktyvus visos bendruomenės narys, kuris gerbia kitus, moka tinkamai bendrauti ir 
bendradarbiauti su bendruomenės nariais. Sėkmingai įgyta socialinė kompetencija turi didelę reikšmę vaiko 

socializacijai ir vystymuisi.   

 

 

 


