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Cum ar fi dacă inteligența emoțională ar deveni o componentă standard a curriculum-ului școlar? Ce ar 

fi diferit? 

Pe mai multe fețe, am vedea bucurie pe măsură ce elevii vor învăța și vor explora lumea.În mai multe 

săli de clasă, am avea un respect mai mare și conexiuni mai puternice, rezultând o învățare mai 

colaborativă și o implicare mai mare. În mai multe școli, am descoperit că elevii și adulții lucrează 

împreună pentru a-și construi încrederea și a se inspira reciproc pentru a obține rezultatele dorite. În 

mai multe comunități, am vedea copiii devenind adulți responsabili, care duc vieți pline de compasiune 

și împliniri. 

 

Pentru ca aceste deziderate să devină realitate, școlile at trebui să integreze inteligența emoțională în 

practica lor de zi cu zi. Împreună, îi putem ajuta pe toți copiii să recunoască, să înțeleagă, să eticheteze, 

să-și exprime și să-și reglementeze emoțiile. Emoțiile contează pentru noi toți și mai ales pentru copii. 

Cum ne simțim afectează învățarea noastră, deciziile pe care le luăm, cum îi tratăm pe ceilalți și starea 

noastră de bine.  

 

Emoțiile contează pentru performanța în clasă 

 

Elevii cu inteligență emoțională superioară sunt mai bine pregătiți pentru a-și gestiona viața 

emoțională, astfel încât aceștia să se poată concentra, să învețe și să facă tot ce este mai bun în școală. 

 

De multe ori, vedem în clasă elevi care nu reușesc să se concentreze, care lasă impresia că sunt 

plictisiți, deconectați de la realitatea clasei, neimplicați. Aceștia rămân în urmă și, cu greu recuperează 

decalajul față de ceilalți copii. În multe dintre aceste cazuri, dacă am aplica strategi aparținând 

dezvoltării inteligenței emoționale, am reuși să ajungem la sursa distracgerii. Un profesor care ar fi 

preocupat de emoțiile și sentimentele elevului, ar descoperi poate că lipsa puterii de concentrare este 

determinată, de cele mai multe ori, de stres, nu de plictiseală.  



Cum te simti? O întrebare simplă care are o importanță deosebită în stabilirea unor relații cu elevii tăi. 

Totodată, o întrebare care ajută la clarificarea emoțiilor trăite de către aceștia. Conștientizarea 

emoțională permite elevilor să profite la maximum de experiențele lor de învățare. Această 

conștientizare, totuși, nu este intuitivă și abilitatea este rar predată la școală. În plus, starea tensionată 

de acasă sau sărăcia în comunități pot amplifica dificultățile întâmpinate de fiecare dată când un elev 

vine la școală,  pregătit emoțional să învețe. 

 

Emoțiile contează pentru Rezolvarea conflictelor 

 

În clasele în care se pune accent pe dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor, copiii învață să 

gestioneze sentimentele de furie, dezamăgire sau rușine care altfel ar putea să îi împingă să-și facă rău 

unii altora. Ei învață cum să fie mai empatici și să construiască relații pozitive. Aceste abilități pot 

întări climatul emoțional al sălilor de clasă și pot reduce incidența și gravitatea conflictelor.  

 

Cum poate fi schimbat cursul unei relații de schimbarea perspectivei din care privim lumea?  Să luăm 

ca exemplu bullying-ul. De prea multe ori, victimizarea unei alte persoane provine din frustrările și 

incertitudinile făptuitorului și din lipsa de cunoaștere a strategiilor de rezolvare a problemelor și de 

gestionare a sentimentelor. De aceea, elevii să se dedice mai mult unor activități care să aibă ca scop 

starea de bine a colegilor și a lor.  

 

Emoțiile contează pentru Sănătate și succes 

 

Pe zi ce trece, profesorii și elevii simt că ajung la niveluri de stres record. În timp ce multe presiuni nu 

pot fi eliminate - așteptările ridicate pentru rezultatele școlare, spre exemplu - școlile pot face mai mult 

pentru a crea medii de învățare și medii de lucru inteligente din punct de vedere emoțional. 

 

 

Cum poți fi cea mai bună variantă a ta în situații dificile? 

Reacțiile rapide, impulsive la stimuli emoționali pot complica obținerea celor mai bune rezultate pentru 

elevi și profesori, atât în clasă, cât și în afara acesteia. Elevii și profesorii trebuie ajutați să obțină 

controlul emoțional și să ia măsuri eficiente în momente dificile. Prin întreruperea activității pentru a 

observa și pentru a-și gestiona propriile reacții, ei sunt mai în măsură să răspundă în mod eficient 

provocărilor și să fie cei mai buni. 


