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SuMMARy
Due to the strong influence on the physical and mental well-being of 
the individual, the consideration of emotional competence has become 
increasingly important in recent decades. However, we still do not 
have an instrument for the measurement of emotional competence in 
the Lithuanian language. The lack of instrument is problematic both 
theoretically and practically, i.e. it was not possible to understand the 
processes of the influence of emotional competences on personality 
and the educational interventions that have a particular influence 
could not be created. The validation of the PEC (Profile of Emotional 
Competence) instrument in the Lithuanian language was the aim of 
this study. The short-term filling-in of the questionnaire and strong 
reliability allow not only to use the questionnaire in different contexts 
and different respondents, but also to use it in search of correlation 
with different aspects of human activity.
Keywords: emotional intelligence, emotional competences, PEClt

SANTRAuKA
Dėl stiprios įtakos asmens fizinei ir psichinei gerovei emocinės 
kompetencijos nagrinėjimui pas-taraisiais dešimtmečiais skiriama vis 
daugiau dėmesio. Tačiau vis dar neturime emocinės kompetencijos 
tyrimo instrumento lietuvių kalba. Instrumento trūkumas lemia 
spragas tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, t.y. negalėjo būti suprasti 
emocinių kompetencijų įtakos asmenybei procesai ir negalėjo būti 
kuriamos konkrečią įtaką darančios ugdomosios intervencijos. Dėl to 
vykdytas PEC (angl. Profile of Emotional Competence) instrumento 
validavimas lietuvių kalba. Neilgai trunkantis klausimyno užpildymas 
ir stiprus vidinis suderinamumas suteikia galimybę ne tik naudoti 
klausimyną skirtinguose kontekstuose ir skirtingiems respondentams, 
bet naudoti ir ieškant koreliacijos su skirtingais žmonių veiklos 
aspektais.
Raktažodžiai: emocinis intelektas, emocinės kompetencijos, PEClt
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ĮVADAS

Per pastaruosius du dešimtmečius emocinės kompetencijos 
(EK) nagrinėjimui skiriama vis daugiau dėmesio. Pasaulyje ir 
Lietuvoje neretai sutinkama emocinio intelekto (EI) sąvoka. 
EI apibrėžia asmens gebėjimą spręsti klausimus, susijusius 
su asmenine ir/ar tarpasmenine emocine informacija [1], t.y. 
atskleidžia, kaip individas identifikuoja, išreiškia, supranta, 
reguliuoja ir geba panaudoti savo ir/ar kitų emocijas [2-3]. 
Visuomenėje naudojamos abi sąvokos – emocinė kompetencija 
ir emocinis intelektas. Šio tyrimo autoriai, atsižvelgdami į 
mokslinius tyrimus [4-8], pagrindžiančius idėją, kad emocinė 
kompetencija gali būti sėkmingai ugdoma ir išugdoma 
(skirtingai nei intelektas) naudoja emocinės kompetencijos 
sąvoką.

Aukštesnis emocinės kompetencijos lygmuo yra 
susijęs su stipresniu subjektyviu laimės pojūčiu, geresne 
psichine ir fizine sveikata, didesniu pasitenkinimu turimais 
socialiniais ir šeimyniniais santykiais bei didesne profesine 
sėkme [8-11]. Ir nors moksliniai tyrimai pateikia įrodymus, 
kad emocinė kompetencija daro įtaką aukščiau minimiems 
asmens gyvenimo kokybės rezultatams, ilgą laiką nebuvo 
galima išmatuoti ir paaiškinti, kuri konkreti kompetencija 
daro įtaką šiems rezultatams. Taip buvo todėl, kad nebuvo 
sukurtas instrumentas, kurio pagalba būtų galima išmatuoti 
kiekvieną iš penkių emocinių kompetencijų asmeniniu ir 
tarpasmeniniu lygmeniu. Tokio instrumento trūkumas lėmė 
spragas tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, t.y. negalėjo būti 
suprasti emocinių kompetencijų įtakos asmenybei procesai ir 
negalėjo būti kuriamos konkrečią įtaką darančios ugdomosios 
intervencijos. 

Pastaruoju metu pasaulyje pastebimas įvairių emocinio 
intelekto testų skaičiaus augimas, tačiau daugumai jų trūksta 
teorinio ir empirinio pagrindimo.

Brasseur ir Mikolajczak sukurtas PEC (angl. Profile of 
Emotional Competence) yra daugiau nei 10 metų emocinių 
kompetencijų tyrimų rezultatas. Autoriai šį instrumentą sukūrė 
siekiant išmatuoti atskirai asmeninį ir tarpasmeninį emocinį 
intelektą įvertinant penkias pagrindines emocinio intelekto 
kompetencijas (emocijų atpažinimą, emocijų supratimą, 
emocijų raišką, emocijų valdymą ir emocijų panaudojimą) 
[10]. PEC validuotas vykdant eilę mokslinių studijų ir į jas 
įtraukiant beveik 22 tūkst. respondentų. 

PEC yra išverstas ir validuotas naudojimui prancūzų, 
olandų, japonų kalbomis, validavimo procesas vykdomas 
lenkų, rumunų, ispanų, baskų ir portugalų kalbomis. Skalė 
naudota ne vienoje mokslo studijoje tiriant skirtingų tautybių, 
amžiaus grupių, išsilavinimo ir pan. asmenų emocines 
kompetencijas [10,13-16].

Bendradarbiaujant su PEC kūrėjais vykdytas PEClt 
versijos validavimas.

Validavimo tyrimas vykdytas 2018 metų rugsėjo – 
lapkričio mėnesiais nacionaliniu mastu.

INSTRuMENTAS

Originalus PEC klausimynas susidedantis iš 50 teiginių 
pateikiamų 5 balų Likert’o skalėje (po penkis teiginius 
kiekvienai iš dešimties emocinių kompetencijų) buvo išverstas 
iš anglų kalbos bei padarytas atgalinis vertimas (1 lentelė).

IMTIS

Tyrimo respondentai – Lietuvos sveikatos priežiūros 
institucijų medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojai. 
Validuojant tyrimo instrumentus vengiama tiksline grupe 
rinktis visą šalies populiaciją, o rekomenduojama rinktis 
tikslinę grupę. Nemažai emocinių kompetencijų tyrimo 
studijų atlikta renkantis psichologijos studijų studentus, 
argumentuojant, jog juos rengiant darbui su skirtingo amžiaus, 
patirties, išsilavinimo, socialinių grupių asmenimis reikalingas 
ir emocinių kompetencijų stiprinimas [7-8,10]. Tačiau tokie 
tyrimai pasižymi žemu respondentų amžiaus vidurkiu. Siekiant 
patikrinti, ar PEC gali būti taikomas matuoti vyresniojo 
amžiaus žmonių EK, vykdytas tyrimas, kuriame dalyvavo 50–
70 amžiaus asmenys. Rezultatai atskleidė instrumento taikymą 
ir vyresnio amžiaus respondentams [15]. Renkantis tikslinę 
grupę PEC validavimui Lietuvoje nutarta rinktis tikslinę grupę 
– profesinės grupės atstovus – Lietuvos sveikatos priežiūros 
institucijų medicinos ir sveikatos priežiūros darbuotojus. 
Šią grupę sudaro skirtingo amžiaus, skirtingo išsilavinimo, 
lyties, specializacijos atstovai. Tai grupė, kurios atstovams 
būtinos stiprios EK dėl būtinybės profesinėje veikloje nuolat 
bendrauti su skirtingais žmonėmis. Be to, medicinos ir 
sveikatos priežiūros darbuotojų EK Lietuvoje dar nėra tirtas.  
Remiantis Kardelio rekomendacijomis dėl imties sudarymo 
[17], respondentams atrinkti taikytas „puokštės“ principas, 
nes tiriamojoje populiacijoje naudoti atsitiktinumo principą 
yra keblu ir neracionalu. Patikimus tyrimo rezultatus tikimasi 
gauti atsitiktinai, laikantis teritorinio principo, parinkus 
kai kurias sveikatos priežiūros įstaigas ir jose apklausiant 
visus tyrime dalyvauti sutinkančius darbuotojus. Remiantis 
šiomis rekomendacijomis, keturiuose Lietuvos regionuose 
(Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija) atsitiktine tvarka 
pasirinktos sveikatos priežiūros įstaigos (pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos, ligoninės ir kitos įstaigos) ir apklausti visi 
tyrime sutinkantys dalyvauti asmenys. Viso tyrime dalyvavo 
1154 asmenys: sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, gydytojai, 
vyr. slaugos administratoriai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, 
kitas personalas (2 lentelė).

REZuLTATAI

PEClt faktorių struktūra

Kadangi instrumentas yra pagrįstas teoriniu modeliu, 
koncepto validumas tikrinamas patvirtinančiąja faktorine 

Lentelė 1. Emocinės kompetencijos
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Dimensija Aš Kitas
Atpažinimas Gebėjimas atpažinti 

savo emocijas
Gebėjimas atpažinti 
kito emocijas

Supratimas Gebėjimas suprasti savo 
emocijas

Gebėjimas suprasti kito 
emocijas

Raiška Gebėjimas tinkamai 
reikšti savo emocijas

Gebėjimas įsiklausyti į 
kito emocijų raišką

Valdymas Gebėjimas valdyti savo 
emocijas

Gebėjimas suvaldyti 
kito emocijas

Panaudojimas Gebėjimas panaudoti 
savo emocijas

Gebėjimas panaudoti 
kito emocijas

Asmeninė emocinė 
kompetencija

Tarpasmeninė 
emocinė kompetencija

Visuminė emocinė kompetencija
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analize. Buvo nagrinėjamos 10 subskalių. Analizės rezultatai 
atskleidžia, kad du išskirti faktoriai paaiškina 74,02 proc. 
bendrosios dispersijos. KMO indekso reikšmė 0,79 nurodo, 
kad išskirtų faktorių kiekis yra patenkinamas. Pasitikrindami 
tokį pasirinkimą dar atsižvelgsime į koreliacinės matricos 
duomenis (3 lentelė).

Abiejų faktorių koreliacijos koeficientai su tiriamomis 
kompetencijomis yra pakankamai geri, todėl laikoma, kad 
modelį paaiškina du faktoriai. Jų tarpusavio koreliacija 
yra 0,656. Patvirtinančiosios faktorinės analizės rezultatai 
pateikiami 4 lentelėje.

Modelio tinkamumui tikrinti naudoti CFI, RMSEA ir 
SRMR indeksai. CFI indekso reikšmė (didesnė nei 0,95) 

rodo, kad modelio tinkamumas yra geras. RMSEA reikšmės 
intervalas rodo, kad modelis yra priimtinas, o maža SRMR 
indekso reikšmė taip pat rodo modelio tinkamumą. Vertinant 
šiuos rezultatus galima teigti, kad dviejų faktorių modelis yra 
tinkamas bei patvirtina aprašytą teorinį modelį.

PEClt skalės ir subskalių patikimumas
Devynių iš dešimties subskalių Cronbach α koeficientas 

yra didesnis nei 0,7, tai rodo stiprų jų vidinį suderinamumą 
ir patikimumą. Asmeninės ir tarpasmeninės emocinės 
kompetencijos bei visuminės emocinės kompetencijos skalių 
alfa didesnis nei 0,85, kas demonstruoja jų labai stiprų vidinį 
suderinamumą ir patikimumą bei modelio konvergentinį 
validumą (5 lentelė).

Sąsajos su demografiniais duomenimis

Vertinant emocinių kompetencijų sąsajas su lytimi, 
statistiškai reikšmingi skirtumai nustatyti tik vienoje subskalėje 
– gebėjimas įsiklausyti į kitų žmonių emocijų raišką. Moterys 
šią kompetenciją turi stipresnę. Kitose subskalėse ir skalėse 
skirtumai lyginant vyrų ir moterų kompetencijas nenustatyti 
(5 lentelė). Nors statistiškai reikšmingo skirtumo ir nėra, bet 
galima įžvelgti tendenciją, jog moterys geba geriau atpažinti ir 
suprasti emocijas (tiek savo, tiek kitų), tačiau vyrai geba geriau 
jas valdyti (tiek savo, tiek kitų).

Vertinant asmeninės ir tarpasmeninės emocinių 
kompetencijų sąsajas su respondentų amžiumi, užimamomis 
pareigomis ir darbo pobūdžiu statistiškai reikšmingi skirtumai 
nenustatyti (p>0,05).

DISKuSIJA

Emocinės kompetencijos profesinėje veikloje ir 
jų ugdymas(-is) yra aktuali pastarojo meto praoblema 
tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Tačiau emocinės 
kompetencijos savyje talpina daugelį aspektų, todėl jų 
ugdymas ir tobulinimas tampa efektyvesnis įvertinus esamą 
situaciją. Tačiau kol kas nebuvo instrumento lietuvių kalba, 
skirto emocinių kompetencijų lygmeniui matuoti. Tai lėmė kai 
kurias spragas tiek teoriniu, tiek ir praktiniu atžvilgiu. Todėl 

Lentelė 2. Respondentų sociodemografinės charakteristikos
 

Vidurkis SD
Amžius 47,48 11,35
Stažas 23,78 12,56

N %
Lytis
Moterys 906 78,51
Vyrai 248 21,49
Pareigos
Vyr.gydytojas 9 0,8
Gydytojas 76 6,6
Vyr.slaugytojas (administratorius) 94 8,1
Slaugytojas 804 69,7
Slaugytojo padėjėjas 95 8,2
Kitas personalas 76 6,6
Darbo pobūdis
Reanimacija ir intensyvi terapija 47 4,1
Terapinio profilio 544 47,1
Chirugrinio profilio 143 12,4
Intervencijų 76 6,6
Reabilitacija 29 2,5
Psichiatrija 228 19,8
Paliatyvinė slauga 67 5,8
Ginekologija 20 1,7

Lentelė 3. Faktorių suderinamumas

Subskalės Faktoriai
Faktorius 1 - asmeninės EK Faktorius 2 - tarpasmeninės EK

Asmeninės EK Atpažinimas 0,779 0,635
Supratimas 0,593 0,416
Raiška 0,599 0,590
Valdymas 0,660 0,365
Panaudojimas 0,649 0,241

Tarpasmeninės EK Atpažinimas 0,550 0,755
Supratimas 0,379 0,563
Raiška 0,567 0,745
Valdymas 0,442 0,687
Panaudojimas 0,229 0,533

Lentelė 4. Patvirtinančiosios faktorinės analizės rezultata

Subskalė Cronbach α χ² df CFI RMSEA RMSEA (95%CI) SRMR
Asmeninės EK 0,864 54,200* 14 0,952 0,075 0,055–0,097 0,041
Tarpasmeninės EK 0,867 29,891* 9 0,978 0,067 0,043–0,096 0,030

*p<0,005



Lentelė 5. PEClt skalių ir subskalių vidinis suderinamumas ir skirtumai pagal lytį
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Subskalė Vyrai Moterys
Vidurkis SD Vidurkis SD α p

Asmeninės EK Atpažinimas 3,34 0,486 3,35 0,525 0,874 0,970
Supratimas 3,542 0,341 3,634 0,551 0,839 0,670
Raiška 3,172 0,678 3,394 0,474 0,766 0,244
Valdymas 3,286 0,738 2,998 0,543 0,778 0,186
Panaudojimas 3,314 0,430 3,278 0,647 0,611 0,883

Tarpasmeninės EK Atpažinimas 3,628 0,616 3,630 0,534 0,879 0,994
Supratimas 3,172 0,593 3,204 0,430 0,717 0,852
Raiška 3,114 0,445 3,616 0,640 0,831 0,044
Valdymas 3,114 0,756 3,082 0,542 0,836 0,885
Panaudojimas 2,714 0,398 2,626 0,495 0,755 0,644

Faktoriai Asmeninės EK 3,332 0,440 3,331 0,358 0,864 0,997
Tarpasmeninės EK 3,148 0,408 3,228 0,350 0,867 0,568

Visuminis Visuminis EI 3,240 0,417 3,275 0,315 0,992 0,784

buvo atliktas tyrimas, skirtas PEClt – emocinių kompetencijų 
skalės – validavimui lietuvių kalba. Tai pirmoji Lietuvoje 
validuota skalė, skirta emocinių kompetencijų įvertinimui.

PEC naudotas skirtingų socialinių grupių tyrimuose. 
O tyrimui Lietuvoje pasirinkta konkreti profesinė grupė – 
sveikatos priežiūros institucijų darbuotojai. Ir nors nebuvo 
atlikta pakartotinių matavimų analizė bei netikrintas kriterinis 
validumas, manoma, kad didelė tyrimo imtis ir skirtingų 
institucijų iš visų Lietuvos regionų įtraukimas į tyrimą leidžia 
teigti, jog tyrimo rezultatai yra patikimi ir validūs.

Validuojamas instrumentas yra pagrįstas teoriniu modeliu, 
o atlikta faktorinė analizė patvirtino modelio tinkamumą. 
Neilgai trunkantis klausimyno užpildymas ir aiški duomenų 
skaičiavimo legenda patvirtina patogų vertinimo sistemos 
administravimo procesą.

Tyrimas parodė stiprų vidinį instrumento suderinamumą. 
Suderinamumo rezultatai panašūs ir su kitose valstybėse 
skirtinguose kontekstuose ir su skirtingais respondentais 
atliktų tyrimų rezultatais.

Apibendrinant galima teigti, jog PEClt pasižymi aukštu 
suderinamumu ir validumu, todėl gali būti naudojamas tiek 
tolimesniems moksliniams tyrimams, tiek ir asmeniniam 
naudojimui, siekiant nusistatyti turimas emocines 
kompetencijas.  

1 priede pateikiamas instrumentas lietuvių kalba, 2 priede 
– rezultatų skaičiavimo algoritmas.

Finansavimas. Tyrimas finansuotas asmeninėmis tyrėjų 
lėšomis.

Interesų konfliktai. Interesų konfliktų nėra.
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Priedas 1. Emocinės kompetencijos profilis (PEClt): emocinės kompetencijos įsivertinimo instrumentas

Niekada 
(1)

Kartais 
(2)

Sunku 
pasakyti (3)

Dažnai 
(4)

Visuomet 
(5)

1. Kai sukyla mano emocijos, nesuprantu, iš kur jos
2. Ne visuomet suprantu savo reakcijas į situacijas
3. Jeigu noriu, lengvai galiu daryti įtaką kitų žmonių emocijoms
4. Žinau, kaip pasiekti kitų žmonių palankumą
5. Dažnai negaliu suprasti kitų žmonių emocinio atsako
6. Kai jaučiuosi gerai nusiteikęs, galiu lengvai įvardinti to priežastis (pvz.: 
didžiuojuosi savimi, esu laimingas, esu atsipalaidavęs ar kt.)
7. Net žmogui nekalbant galiu pasakyti, jis piktas, liūdnas ar džiaugsmingas
8. Gebu gerai apibūdinti savo jausmus
9. Niekada asmeniniame gyvenime nepriimu sprendimų remdamasis emocijomis
10. Kai jaučiuosi prislėgtas, galiu lengvai susieti savo jausmus ir juos sukėlusią 
priežastį
11. Galiu lengvai iš kitų gauti tai, ko noriu
12. Galiu lengvai nurimti po sunkios ar stresinės situacijos 
13. Lengvai galiu paaiškinti aplinkinių žmonių emocijas
14. Suprantu aplinkinių žmonių jausmų priežastis
15. Kai jaučiuosi liūdnas, galiu lengvai pralinksmėti
16. Iškart suprantu, kokius jausmus sukelia situacija
17. Jei man kažkas nepatinka, gebu tai pasakyti ramiai
18. Nesuprantu aplinkinių žmonių emocinio atsako į situacijas
19. Kai matau, jog kažkas yra sustresavęs ar neramus, lengvai galiu padėti jai/
jam nurimti
20. Ginčo metu nežinau, esu labiau piktas ar liūdnas 
21. Siekdamas pagrįsti pasirinkimus, remiuosi jausmais
22. Stengiuosi mokytis iš skirtingų situacijų ir emocijų
23. Žmonės linkę patikėti man asmeninius reikalus, paslaptis 
24. Atsižvelgdamas į atitinkamas emocijas, galiu priimti atitinkamus sprendimus 
gyvenime
25. Net ir stengiantis, man sunku kitiems paaiškinti savo jausmus
26. Ne visuomet suprantu, dėl ko stresuoju
27. Jei pas mane kas nors ateitų verkdamas, nežinočiau, ką daryti
28. Man sunku klausyti besiskundžiančių žmonių
29. Man dažnai nepavyksta susišnekėti su žmonėmis, nes neat-kreipiu dėmesio 
į jų emocijas
30.Gerai jaučiu kitų emocijas
31. Jaučiuosi nejaukiai, jei kiti žmonės bando pasakoti savo problemas, todėl 
stengiuosi to išvengti
32. Žinau, ką daryti, kad įkvėpčiau kitus
33. Man gerai sekasi pakelti nuotaiką kitiems žmonėms
34. Man sunku susieti kitų žmonių emocijas su jas lėmusiomis aplinkybėmis
35. Galiu lengvai daryti įtaką kitų žmonių jausmams
36. Jei norėčiau, lengvai galiu priversti kitą žmogų jaustis nejaukiai
37. Man sunku suvaldyti savo emocijas
38. Aplinkiniai žmonės sako, kad atvirai nereiškiu jausmų
39. Supykęs galiu greitai ir lengvai nurimti
40. Kitų žmonių emocinis atsakas mane dažnai nustebina, nes negebu jo numatyti
41. Nuojauta man padeda suprasti / atsirinkti, kas man iš tiesų svarbu
42. Kitiems žmonėms nepriimtina tai, kaip aš išreiškiu savo jausmus
43. Kai man liūdna, net nežinau priežasties
44. Neatpažįstu / neatskiriu kitų žmonių emocinės būsenos
45. Žmonės sako, kad esu patikimas
46. Jaučiuosi nejaukiai, kai žmonės pasakoja apie savo sunkumus
47. Kai bendrauju su piktu žmogumi, galiu lengvai jį nuraminti
48. Atpažįstu ir suprantu savo emocijas, kai tik jos sukyla
49. Kai esu prislėgtas, man sunku suprasti, ką iš tikrųjų jaučiu
50. Stresinėje situacijoje sugebu suvaldyti nerimą
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Priedas 2. Emocinės kompetencijos profilis (PEClt): emocinės kompetencijos įsivertinimo instrumentas

PEClt skaičiavimo algoritmas

* = reversinio skaičiavimo klausimai, kur 1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1.

Po žvaigždute (*) pažymėtų klausimų perskaičiavimo, skaičiuojama  subskalių suma ir vidurkiai:

• - savo emocijų atpažinimas (6, 16, 20*, 48, 49*)

• - kito emocijų atpažinimas (7, 29*, 30, 40*, 44*)

• - savo emocijų supratimas (1*, 2*, 10, 26*, 43*)

• - kito emocijų supratimas (5*, 13, 14, 18*, 34*)

• - savo emocijų raiška (8, 17, 25*, 38*, 42*)

• - įsiklausymas į kito žmogaus emocijas (23, 28*, 31*, 45, 46*)

• - savo emocijų valdymas (12, 15, 37*, 39, 50)

• - kito emocijų valdymas (19, 27*, 33, 35, 47)

• - savo emocijų panaudojimas (9*, 21, 22, 24, 41)

• - kito emocijų panaudojimas (3, 4, 11, 32, 36)

3 sudėtiniai rezultatai:

- Visuminė emocinė kompetencija: visų kompetencijų suma ir vidurkis.

- Asmeninė emocinė kompetencija: suma ir vidurkis visų rezultatų, susijusių su “savo emocijomis”.

- Tarpasmeninė emocinė kompetencija: suma ir vidurkis visų rezultatų, susijusių su “kito emocijomis”.
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