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Abstract: Emotional intelligence refers to the abilities based on which a person may
discriminate and monitor his/her own emotions and other’s emotions, as well as to his/her
capacity to use the information held in order to guide his/her own thinking and action
(Salovey & Mayer, 1990). Another definition, a more recent one, was given by Daniel
Goleman (1995). According to him, the emotional intelligence represents a capacity of
control and self-control over stress and negative emotions; a meta-ability, which
determines and influences the manner and efficiency with which we can use the other
capacities and abilities which we hold, including the educational intelligence.
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În anii ‘80, Howard Gardner, în Teoria inteligentelor multiple, a identificat
inteligenŃa interpersonală şi inteligenŃa intrapersonală, care, combinate,
reprezintă ceea ce este cunoscut astăzi sub numele de inteligenŃa emoŃională.
InteligenŃa emoŃională este abilitatea individului de a recunoaşte,
identifica, conştientiza, exprima şi controla emoŃiile sau, dezvoltând, abilitatea
de a recunoaşte propriile emoŃii, sentimente, dar şi pe ale celor din jurul nostru,
precum şi identificarea lor în diferite persoane, obiecte, artă, poveşti, muzică sau
alŃi stimuli.
EmoŃiile rezultă din procesele cerebrale şi sunt necesare adaptării şi
ordonării comportamentului uman. EmoŃiile sunt reacŃii complexe descrise prin
intermediul a trei componente majore: o stare specifică, o schimbare fiziologică şi
impulsul de a acŃiona.
Cercetările ştiinŃifice arată că emoŃiile se formează în principal de la naştere până
la adolescenŃă. Şi după ce se formează, apare o altă etapă necesară şi anume,
identificarea lor, înŃelegerea lor, acceptarea lor, asocierea lor cu acŃiunile curente. Acest
lucru se manifestă şi se poate educa cel mai bine în şcoală.

În repertoriul emoŃional, fiecare emoŃie joacă un rol unic. EmoŃiile pregătesc
corpul pentru o reacŃie diferită. EmoŃiile noastre au o minte proprie, una care
susŃine puncte de vedere independent de mintea noastră raŃională. „Este nevoie de
voinŃă pentru ca emoŃia să fie controlată de raŃiune.” (Th. Lickona).
Au fost evidenŃiate drept componente ale inteligenŃei emoŃionale:
• aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoŃii, optimism,
asertivitate, respect pentru propria persoană, autorealizare, independenŃa
• aspectul interpersonal: empatie, relaŃii interpersonale, responsabilitate socială
• adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităŃii, flexibilitate
• controlul stresului: toleranŃa la stres, controlul impulsurilor
• dispoziŃia generală: fericire, optimism.
EmoŃiile sunt importante, pentru că ele asigură:
• SupravieŃuirea - emoŃiile sunt un sistem intern de ghidare, ne
atenŃionează atunci când lipseşte impulsul natural;
• luarea deciziilor - sentimentele şi emoŃiile noastre constituie o sursă de
informaŃii valoroasă, ne ajută să luăm hotărâri;
• stabilirea limitelor - în privinŃa persoanelor al căror comportament ne
deranjează; asigurând sănătatea fizică şi psihică;
• comunicarea - verbal şi nonverbal, putem să stabilim relaŃii cu ceilalŃi şi
putem să fim mai receptivi la problemele emoŃionale ale celorlalŃi;
• unitatea - sentimentele de empatie, compasiune, cooperare, iertare (de
exemplu) au potenŃialul de a ne uni.
În concluzie, emoŃiile ne armonizează cu mediul şi cu noi înşine (M. Roco).
EducaŃia socială şi emoŃională. ConsecinŃele introducerii educaŃiei
emoŃiilor în şcoală.
De ce unii tineri devin adulŃi realizaŃi din punct de vedere profesional şi al
relaŃiilor sociale, în timp ce alŃii, cu un bagaj educaŃional performant şi
competent şi rezultate şcolare similare, nu reuşesc să dezvolte relaŃii sociale, nu
sunt satisfăcuŃi de carierele lor şi suferă de depresii?
Cercetările arată că dezvoltarea emoŃională a elevilor este decisivă pentru
succesul şcolar şi pentru reuşita în viaŃă.
Un număr mare de profesori recunoaşte faptul că elevii şi studenŃii care
beneficiază exclusiv de pregătire şcolară pot fi „neechipaŃi” pentru provocările
viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membrii ai societăŃii - nu este suficient doar să
fie hrănită mintea.
Pentru a avea tineri cu un comportament inteligent din punct de vedere
emoŃional şi social este decisiv să fim foarte atenŃi la ce lucrăm şi cum lucrăm cu
ei în şcoală. Introducerea strategiilor de dezvoltare a inteligenŃei emoŃionale în
şcoală şi a abilităŃilor cognitive multiple pare să producă o schimbare radicală!

Faptul că şcoala ar fi rezistentă la schimbare este o prejudecată care de multe
ori a fost infirmată, cel puŃin în şcoala românească. Însă, deschiderea către
inovaŃie este o caracteristică a profesorilor români.
În S.U.A., în numeroase districte, educaŃia socială şi emoŃională este inclusă
obligatoriu în programă, susŃinându-se că aşa cum elevii trebuie să atingă un anume
nivel de competenŃă la matematică sau la limba maternă, tot aşa trebuie să
stăpânească şi aceste abilităŃi esenŃiale pentru viaŃă. Au fost stabilite standarde stricte
de învăŃare pentru educaŃia socială şi emoŃională la nivelul fiecărei clase, de la
grădiniŃă până la liceu. Astfel, până la finele şcolii primare, prin intermediul lecŃiilor
despre empatie, elevii ar trebui să fie capabili să identifice indiciile nonverbale ale
sentimentelor altcuiva.
Omiterea programelor sociale emoŃionale adresate elevilor si studenŃilor are
consecinŃe, deseori de profunzime, astfel: „Multe din problemele şcolilor noastre
sunt rezultatul dificultăŃilor sociale şi emoŃionale de care suferă elevii şi ale căror
consecinŃe continuă să se manifeste.” Elevii în clasă sunt deseori „asediaŃi” de o
multitudine de emoŃii şi sentimente confuze/ dureroase/ dăunătoare, ceea ce-i
împiedică efectiv să înveŃe.
Sănătatea emoŃională este, în mod dramatic, factorul predictiv pozitiv nu
numai pentru realizările academice, succesele şcolare, ci mai ales pentru
experienŃele productive, care aduc satisfacŃii, integrarea pe piaŃa muncii,
dezvoltarea unei cariere, reuşita în căsnicie şi în relaŃiile cu ceilalŃi, starea fizică în
general.
ÎnŃelegerea şi managementul emoŃiilor, cuplate cu abilităŃile sociale de a
relaŃiona efectiv cu ceilalŃi, de a negocia, de a rezolva creativ problemele sociale,
de a fi efectiv lideri şi colaboratori, de a fi asertivi şi responsabili sunt, în opinia
cercetătorilor, competenŃe sociale şi emoŃionale. Acestea pot fi învăŃate şi
dezvoltate la orice vârstă, dar cu cât implicarea în programe de dezvoltare
socială şi emoŃională se produce mai devreme cu atât avantajele sunt mai mari.
InteligenŃa emoŃională este cel mai bun predicator pentru achiziŃiile viitoare
ale tinerilor, pentru succes, faŃă de inteligenŃa tradiŃională, cognitivă şi abilităŃile
tehnice.
Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de
adaptare a individului la mediu, care se poate realiza numai dacă înŃelegem rolul
extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoŃiilor. Teoriile moderne
despre inteligenŃă s-au dezvoltat prin observarea faptului că individul uman, pe
parcursul vieŃii, este într-o permanentă dezvoltare personală care, pentru a avea
succes, ar trebui să îndeplinească anumite condiŃii. Aceste condiŃii de realizare a
succesului în viaŃă depind de abilităŃi care se formează pe tot parcursul educaŃiei
formale sau, cel puŃin, ar trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline.
Urmărind ceea ce scriu oamenii de ştiinŃă despre inteligenŃă, se observă
interesul special acordat inteligenŃei emoŃionale şi sociale, care se referă la
abilitatea de a te înŃelege pe tine şi de a-i înŃelege pe ceilalŃi.

Prin învăŃare socială şi emoŃională, inteligenŃa emoŃională a tinerilor este
dezvoltată, constituind un bagaj enorm pentru viitorul lor personal şi
profesional.
S-a sugerat că mai întâi „denumim” emoŃiile noastre în funcŃie de cum le
vedem la alte persoane. Dar cât de precişi suntem în a observa emoŃiile altora?
Desigur, acestea sunt experienŃe emoŃionale care au expresii faciale universal
identificabile... dar ca oameni, nu întotdeauna arătăm exact expresia facială pe
care ceilalŃi ar aştepta-o de la noi. Recunoaşterea emoŃiilor la alŃi indivizi este
mijlocită de asemenea de pattern-ul vocii, în special de înălŃimea, sincronizarea şi
accentuaŃia sunetelor. De exemplu, creşterea înălŃimii sunetului indică teamă sau
alarmă; acesta pare să fie un semnal, în timp ce celelalte pot avea o bază
culturală. Dovezile obŃinute de la indivizii afectaŃi arată iar că emisfera cerebrală
dreaptă are o implicaŃie mai mare decât emisfera stângă. Datele neurologice
sugerează că există o adevărată fereastră de oportunităŃi pentru formarea
obiceiurilor emoŃionale a elevilor.
Se emit programe de educare a caracterului, de prevenire a violenŃei şi
agresivităŃii, de prevenire a consumului de droguri şi de disciplină şcolară.
Scopul nu este doar acela de a reduce aceste comportamente în rândul elevilor, ci
şi de a îmbunătăŃi climatul din şcoli şi, în ultimă instanŃă, de a creşte
performanŃele academice ale elevilor.
EducaŃia socială, dar şi cea emoŃională duc la îmbunătăŃirea capacităŃii de
învăŃare a copilului şi, concomitent, previn probleme precum violenŃa.
Pentru a avea şanse de succes în educaŃia elevilor trebuie să urmăm o regulă
simplă: dacă învăŃarea este asociată unei emoŃii percepute pozitiv, se va facilita
succesul, la fel cum o percepŃie negativă a emoŃiilor ataşate învăŃării implică eşecul şi
slabe rezultate. Această regulă se poate traduce mai ales prin necesitatea stabilirii unui
climat propice, plăcut şi motivat pentru învăŃare-participativ, deschis, creativ,
democratic, flexibil. În locul predării unui şir de date despre un anumit subiect, putem
să implicăm crearea de imagini, de povestiri, care să implice afectiv elevii în activitate
şi să transforme informaŃia în fapte de viaŃă, în cunoştinŃe care se regăsesc în
experienŃa lor. ActivităŃile practice în sala de studiu nu reprezintă o soluŃie pentru
implicarea elevilor în ceea ce învaŃă, atâta timp cât aceste activităŃi nu sunt corelate cu
emoŃiile şi imaginaŃia elevilor şi atâta timp cât nu fascinează.
Elevii care îşi pot controla sentimentele/emoŃiile şi au răbdare suficientă
(testul „acadelelor”- W. Mische) se dovedesc a fi capabili nu numai din punct de
vedere emoŃional, ci şi mai competenŃi la şcoală şi-n viaŃa de toate zilele. Dacă
elevii sunt educaŃi să-şi stăpânească mânia - prin controlarea sentimentelor, prin
conştientizarea senzaŃiilor fizice, vor învăŃa şi să se controleze.
Dezvoltarea emoŃională a elevilor este decisivă pentru succesul lor în viaŃă şi
nu doar pentru rezultate şcolare.
Astfel ca o comparaŃie, putem spune că InteligenŃa emoŃională este
implicată în rezolvarea problemelor slab definite, adică a celor care pot fi
interpretare în diferite moduri şi pentru care nu există o soluŃie optimă obiectivă,

în timp ce inteligenŃa educaŃională este implicată, în mod uzual, în rezolvarea
problemelor bine definite, adică cele pentru care se pot specifica complet starea
iniŃială, starea finală, precum şi paşii ce trebuie urmaŃi pentru a trece de la starea
iniŃială la starea finală.
De-a lungul dezvoltării, emoŃiile se schimbă atât datorită maturizării cât şi
socializării.
InteligenŃa emoŃională în şcoală – paşi posibil de realizat:
• Integrarea unor activităŃi care au ca obiective specifice dezvoltarea
abilităŃilor emoŃionale în programul zilnic şcolar.
• Includerea în strategiile didactice a unor activităŃi specifice de luare a
deciziilor, de rezolvare de probleme, de rezolvare creativă a conflictelor.
• Organizarea unor întâlniri de lucru cu colegii de cancelarie pentru
discutarea aspectelor pozitive şi negative ale folosirii acestui tip de demers
formativ.
• Utilizarea atitudinii personale ca model pentru conduita elevilor.
• Dezvoltarea profesională continuă prin participări la forumuri, conferinŃe,
întâlniri cu specialişti, discuŃii pe Internet pe tema dezvoltării sociale şi
emoŃionale.
• Promovarea în clasă a activităŃilor de grup, în perechi şi individuale cu
scopul de a dezvolta abilităŃile sociale şi emoŃionale (inteligenŃa intra şi
interpersonală).
• Valorizarea inteligenŃei sociale şi emoŃionale a elevilor, ca fiind tot atât de
importantă ca şi dezvoltarea lor cognitivă.
• Informarea individuală asupra resurselor existente pe tema dezvoltării
sociale şi emoŃionale este un aspect al procesului de dezvoltare profesională
continuă.
Deschiderea şi toleranŃa sunt atitudini fără de care nu se poate dezvolta
inteligenŃa emoŃională, respectiv socială. FiŃi deschişi şi toleranŃi în momentele când
observaŃi schimbarea stărilor şi a dispoziŃiilor, conflictele, actele de grijă faŃă de ceilalŃi,
respectul, atenŃia!
Ce alte abilităŃi emoŃionale ar fi de educat în şcoală?
Iată câteva sugestii: empatia, comunicarea, cooperarea şi rezolvarea de
conflicte.
• Empatia - A-Ńi şti măsura ta, a celorlalŃi şi a situaŃiei, acŃionând în mod
adecvat, având o oarecare perspectivă asupra acestor distanŃe, este deosebit de
important. Identificarea sentimentelor proprii cu situaŃia de rezolvat duce uşor în
zone conflictuale.
• Comunicarea - Cultivarea unor relaŃii de calitate are efect pozitiv asupra
mediului. Entuziasmul şi optimismul sunt la fel de contagioase ca şi pesimismul
şi negativitatea. A exprima îngrijorări personale fără supărare sau pasivitate este
o abilitate-cheie.

• Cooperarea - Să ştii când să preiei conducerea şi când să urmezi altora. Un
leadership eficient nu se bazează pe dominare, ci pe arta de a-i ajuta pe oameni
să lucreze împreună spre scopuri comune. Recunoaşterea valorii contribuŃiei
celorlalŃi şi încurajarea participării lor poate produce mai mult bine decât a da
ordine şi a te plânge. De asemenea, este nevoie să îŃi asumi responsabilităŃi şi
consecinŃele deciziilor şi actelor tale.
• Rezolvarea conflictelor - Pentru a rezolva conflictele trebuie să înŃelegi în
primul rând mecanismele care s-au activat. Spirala conflictului este una care nu
permite vizibilitate asupra sursei conflictului. AbilităŃile emoŃionale menŃionate mai
sus sunt de mare ajutor în rezolvarea conflictelor.
În concluzie, dacă îi ajutăm pe elevi şi studenŃi să îşi îmbunătăŃească
conştiinŃa de sine şi încrederea în sine, să îşi controleze emoŃiile şi impulsurile
supărătoare şi să-şi dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta doar într-un
comportament îmbunătăŃit, ci şi în performanŃe academice măsurabile.
După cum afirma un reputat psihiatru, Dr. David Hamburg „grădiniŃa/
şcoala este o experienŃă crucială şi definitorie care va influenŃa masiv adolescenŃa
şi perioada adultă. SimŃul valorii de sine la copii depinde substanŃial de
capacitatea acestora de a se descurca la şcoală. Un copil care nu reuşeşte la şcoală
se va considera înfrânt şi reacŃionează ca atare, ceea ce reprezintă o perspectivă
sumbră pentru întreaga sa viaŃă.”
Dacă InteligenŃa EmoŃională ar fi la fel de răspândită ca şi I.Q.-ul şi la fel de
înrădăcinată în societate ca acesta, drept măsură a calităŃii umane, atunci
familiile noastre, şcolile, slujbele şi comunităŃile în care trăim vor fi toate mai
umane şi mai stimulatoare.
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