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 Persoanele cu un EQ ridicat utilizează informațiile pe cale emoțională pentru a-și ghida 

gândirea și comportamentul. Ei își pot ajusta cu ușurință emoțiile pentru a se adapta la mediul și 

pentru a-și atinge obiectivele. Acești indivizi au capacitatea de a-și gestiona emoțiile și de a le 

folosi în beneficiul lor. 

 Capacitatea de a conștientiza emoțiile celorlalți, precum și conștientizarea propriilor 

sentimente, oferă individului un avantaj atunci când lucrează într-un grup. Profesorilor, de 

exemplu, acest lucru le permite să evalueze starea de spirit a elevilor și să examineze cu atenție 

climatul clasei. Evaluarea elementelor emoționale în orice situație, fie că este pozitivă sau negativă, 

va sprijini implicarea elevilor și îi va permite profesorului să înțeleagă mai bine comportamentul și 

mentalitatea lor actuală.  

 Gestionarea inteligenței emoționale a unui elev permite obținerea unor rezultate mai 

bune. Profesorii interesați de aspectul inteligenței emoționale a elevilor ”citesc” stările emoționale 

ale acestora, înțeleg reacțiile și nivelurile lor de stres și, în urma aplicării unor strategii și abordări 

bazate pe empatie, pe înțelegere, determină realizări incredibile ale elevilor. Deci, cum se poate 

îmbunătăți EQ-ul elevilor ? 

 

Pentru început, ajutați elevii să recunoască marea varietate de emoții 

 

 În cadrul întâlnirilor cu elevii, trebuie să ne găsim timp pentru a identifica, a numi și a 

analiza toate tipurile de emoții. Paul Ekman, psiholog de la Universitatea din California și pionier 

în studiul emotiilor, menționează șase emoții majore: fericire, surpriză, tristețe, furie, dezgust și 

teama. Pentru copii, o resursă excelentă este filmul lui Disney / Pixar, Inside Out. Acest film 

ilustrează nu numai cele șase emoții majore, ci este și o bună introducere în mecanismele creierului 

prin care putem explica elevilor cum creăm și cum stocăm amintirile. 

Dar există și multe alte emoții, cum ar fi supărare, entuziasmul, nervozitatea, frustrarea, plictiseala 

sau nerăbdare.  



 Copiii trebuie să înțeleagă aceste emoții diferite și să învețe cum să le identifice la 

persoanele din jur. Când își văd profesorii sau părinții confruntându-se cu situații dificile, ei învață 

cum aceștia fac față și răspund propriilor emoții. De asemenea, ei învață unul de la celălalt și 

urmăresc reacțiile colegilor lor atât în sala de clasă, cât și pe terenul de joacă. ”Antenele” lor 

funcționează întotdeauna, indiferent dacă sunt angajate într-o observare conștientă sau inconștientă. 

 

În continuare, experimentați strategii pentru a le controla emoțiile 

 

 "Copiii trebuie să învețe despre emoții (...) e în regulă să ai sentimente; totuși, doar unele 

reacții sunt în regulă."(Daniel Goleman) Elevii trebuie să-și exercite controlul emoțiilor. Iată de ce 

este bine să îi facem să analizeze cum ar putea să reacționeze în diferite situații și apoi îi încurajăm 

să transpună aceste idei în jocuri de rol, oferindu-le astfel o ocazie de a-și practica răspunsurile. 

 

Învățați elevii să fie empatici 

 

 Într-un grup de oameni cu IQ mare, se remarcă cei care posedă abilități precum 

disciplină, empatie și orintare spre rezultate. Încurajați elevii să vadă viața din perspectiva unei alte 

persoane. De exemplu, știrile prezintă multe dezastre naturale, cum ar fi incendii sau inundații. 

Cereți-le să scrie un eseu despre cum ar putea să se simtă ca un copil dintr-o regiune afectată de 

calamități, care trebuie să se mute într-o nouă localitate, să se înscrie într-o școală nouă, care a 

trebuit să-și părăsească prieteni și rude. Scopul acestor exerciții este de a determina copiii să 

dezvolte empatie pentru alții care trec prin momente extrem de dificile. 

 Pentru copiii mai mici, începeți să discutați personajele dintr-o poveste clasică și rugați-i 

să descrie ce poate gândi personajul. "Cum s-a simțit Cenușăreasa după ce surorile vitrege i-au rupt 

rochia?" "De ce crezi că surorile vitrege au făcut așa ceva? Ce au simțit ele?” 

 Pentru adolescenți, un bun punct de plecare este videoclipul propus de psihologul Brene 

Borown, care încearcă, printr-o animație emoționantă, să ofere o definiție a empatiei. Puteți 

descărca acest videoclip de la acdresa de mai jos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

Învățați elevii să accepte satisfacția întârziată 

  



 La sfârșitul anilor 1960 a existat un studiu condus de psihologul Walter Mischel de la 

Universitatea Stanford, care s-a ocupat de amânarea satisfacției pentru oportunitatea unei 

recompense mai mari și mai valoroase. Copiii din grădiniță au fost luați într-o cameră, unul câte 

unul, și li s-au spus că urmează să răspundă la două întrebări , iar, după ce termină, copilul ar putea 

avea una din bezelele așezate pe masă. Cercetătorul a fost chemat brusc din cameră (intenționat). 

Ea a spus că îi pare rău, dar că trebuie să părăsească încăperea pentru o vreme (aproximativ 

cincisprezece minute). Apoi, a menționat că atunci când se întoarce, copilul poate primi două 

bezele drept recompensă că a așteptat. Așadar, copilul poate să aleagă: fie să mănânce una acum, 

fie să primească două când se întoarce doamna. Copiii nu știau că au fost înregistrați video, 

înregistrându-li-se reacțiile. 

 Unii copii au stat liniștit și au așteptat, alții au luat bezeaua și au mâncat-o imediat. 

Studiul a urmărit pe parcursul vieții copiii participanți la exeriment și a găsit o corelație directă 

între cei care au putut aștepta mai mult pentru recompensă și cât de succes au devenit în carieră, în 

viața de familie și în viața adultă. Scopul studiului a demonstrat că cei care și-au întârziat 

satisfacția imediată pentru o recompensă mai mare sau mai valoroasă în cele din urmă, au învățat 

să persevereze și au fost dispuși să aștepte și să lucreze pentru obținerea unor recompense mai 

mari. Cei care au mâncat bezeaua imediat, nu au obținut același nivel de realizare în viața lor 

viitoare. 

 

Învățați elevii să se implice în activități de voluntariat  

 

 Învățând copiii să-i ajute pe alții, îi facem să se simtă importanți și le arătăm că fac ceva 

care contează cu adevărat pentru lume. Actul de voluntariat îi învață să se implice necondiționat în 

cadrul comunității în care trăiesc. Copiii care se implică voluntar în activități care deservesc 

cominitatea din care fac parte, își dezvoltă o stimă de sine și sentimentul unui lucru bine făcut. De 

asemenea, ajunge să conștienizeze importanța respectării unor reguli și dezvoltă sentimentul de a 

apartenență. 

 

Permiteți elevilor să facă greșeli 

 

 Elevii trebuie să învețe că fiecare acțiune are o consecință și este bine să faci greșeli. 

Învățăm din erorile noastre.  

 



Învățați-vă elevii să privească imaginea de ansamblu 

 

 Elevii trebuie să experimenteze dezacordul și conflictul. Învățarea emoțională înseamnă 

înțelegerea faptului că nu primești întotdeauna ceea ce vrei, dar trebuie să înveți să faci față 

situației. Elevii trebuie să învețe rezolvarea conflictelor. Viața nu merge mereu după voia lor și 

înțelegând acest lucru și practicând căutarea unor soluții într-un mediu sigur cum este o  sală de 

clasă, elevii vor începe să privească imaginea în ansamblu și să vadă valoarea realizării 

obiectivelor grupului. 

 

Lăsați elevii să se simtă frustrați 

 

 În familiile noastre, avem tendința de a pune întotdeauna copiii pe primul loc și mulți 

dintre ei nu au simțit niciodată frustrarea. Atunci când copilul se blochează la o problemă de 

matematică, există de obicei cineva care îi arată calea de rezolvare rapidă. Viața nu este 

întotdeauna așa. Vor exista momente când nimeni nu este acolo și trebuie să găsească modalități de 

a privi problema din diferite unghiuri și de a o rezolva pe cont propriu.  

 Pentru a provoca elevii să rezolve problemele apărute, profesorii, cunoscuți sub numele 

de "arhitecți ai creierului", trebuie să "creeze dificultăți dorite în sala de clasă". Lecțiile "ușor de 

învățat" sunt ușor uitate. Când un student se luptă și rezolvă o problemă, rezolvarea este codificată 

mai adânc în creier. În procesul de învățare sunt necesare greșeli și erori și este important ca 

studenții să înțeleagă de ce "din greșeli se învață". 

 Prin urmare, gestionarea emoțiilor este esențială în jocul vieții. Învățarea de a gestiona 

aceste emoții începe de la o vârstă fragedă și ar trebui să continue pe parcursul întregii vieți. Ca 

profesori, trebuie să ne gândim la dezvoltarea elevilor noștri din perspectiva unei combinații între 

IQ și EQ. Ambele sunt la fel de importante în dezvoltarea unui individ puternic și sănătos.  


