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 M-am gândit să aştern aceste rânduri în urma participării, la începutul lunii februarie 
2019,  la un curs pe tema "Puterea Inteligenţei emoţionale", în cadrul unui program Erasmus+. 
Tema mi s-a părut incitantă şi promiţătoare sub aspectul aplicabilităţii în educaţie. Spre 
surprinderea mea, unii dintre participanţi nu profesau neapărat în acest domeniu, dar am 
descoperit că stăpânirea tehnicilor de antrenare a abilităţilor emoţionale este foarte utilă în toate 
domeniile vieţii: în relaţiile de familie, în relaţiile cu prietenii, colegii, profesorii, şefii etc. 
 Inteligenţa emoţională, numită şi IE sau EQ, înseamnă capacitatea omului de a-şi 
gestiona emoţiile şi impulsurile, de a rezistaîn faţa frustrărilor, de a amâna satisfacţiile, de a 
spera şi de a rămâne optimist. Spre deosebire de IQ, despre care se susţine că există din naştere 
şi nu poate fi modificat pe parcursul vieţii prin experienţă sau studii, IE-ul se dobândeşte, se 
educă şi se dezvoltă pe parcursul vieţii. Temelia acestui tip de inteligenţă este creată de părinţi şi 
familie încă de la naştere (cei şapte ani de acasă?!) dacă nu există probleme neurologice care să 
zădărnicească acest lucru. 
 S-a observat de mult timp că,într-o proporţie mare, persoanele cu un IQ peste medie nu 
obţin aceleaşi performanţe şi pe plan social, iar persoane cu un IQ mediu reuşesc în viaţă. 
Explicaţia acestui fapt constă tocmai în aceea că primele sunt deficitare sub aspectul dezvoltării 
IE,  mai ales pe planul relaţiilor interpersonale, prin urmare capacitatea lor redusă de adaptare în 
diverse situaţii este motivul principal al reuşitei parţiale. Pregătirea/ dezvoltarea inteligenţei 
intelectuale nu te pregăteşte pentru vicisitudinile vieţii de zi cu zi şi nu reprezintă o garanţie a 
fericirii şi bunăstării pe parcursul vieţii. 
 Pentru a cultiva şi dezvolta la copii IE şi mai ales inteligenţa interpersonală, cu alte 
cuvinte capacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi (ce îi motivează, cum lucrează, cum se poate 
coopera cu ei), cred că este foarte important ca profesorul să-şi exerseze mai întâi propria 
inteligenţă intrapersonală şi astfel să devină un model de comportare empatică pentru elevii cu 
care lucrează, iar puterea exemplului este binecunoscută de toată lumea. Gestionarea emoţiilor 
cere o atenţie permanentă şi un efort susţinut, îndeosebi în cazul celor care nu au un talent 
înnăscut şi cultivat şi trebuie să proceseze multitudinea de informaţii pe care le receptează în 
fiecare situaţie/context, ceea ce prelungeşte timpul de reacţie.  
 Dar cum inteligenţa emoţională se dobândeşte şi se perfecţionează, ar fi necesară mai 
întâi o pregătire a profesorilor pe acest plan încă din facultate şi o perfecţionare continuă după 
aceea, prin cursuri de formare continuă care să suplinească şi lipsa de pregătire a celor mai în 
vârstă şi să împrospăteze şi să rafineze abilităţile de comportament empatic ale celor care au 
parcurs deja stagii de formare. În alte ţări, ca de exemplu în SUA, conştientizarea importanţei 
antrenării abilităţilor emoţionale a avut ca rezultat implementarea de cursuri de educaţie socială 
şi emoţională, bine structurate şi incluse în curriculumul  obligatoriu, de la grădiniţă până în 
ultimul an de liceu şi se bazează pe o organizare/ structurare a competenţelor şi pe standarde 



stricte de învăţare. Astfel, în ciclul primar elevii învaţă mai întâi să-şi recunoască emoţiile şi să 
precizeze felul în care au reacţionat în cazul fiecăreia dintre ele, iar până la finalul acestui ciclu 
ar trebui să fie capabili să identifice şi indiciile nonverbale ale sentimentelor altor persoane cu 
care interacţionează. În timpul gimnaziului elevii învaţă să identifice şi să analizeze factorii care 
le generează stări de stres sau disconfort sau care îi motivează pentru a obţine performanţe tot 
mai bune. În ciclul liceal sunt dezvoltate abilităţile de ascultare şi discutare în scopul rezolvării 
conflictelor şi nu al escaladării lor, de negociere pentru găsirea unor soluţii din care ambele părţi 
să aibă de câştigat. 
 "Emoţiile sunt impulsuri ce duc la acţiune, lucru uşor de observat la animale şi la copii" 
(D. Goleman). Emoţiile cum ar fi furia, frica, fericirea, iubirea, surprinderea, dezgustul, tristeţea 
etc. determină modificări în organism, pregătindu-l pentru a reacţiona în diverse situaţii. 
Informaţia ajunge mai întâi la creierul emoţional şi apoi la cel raţional (deoarece anatomia şi 
fiziologia creierului impun acest circuit al informaţiei), de aceea impulsul de a reacţiona se 
manifestă înainte ca mintea raţională să poată procesa informaţia. Dacă reuşim să antrenăm 
abilitatea de a nu asculta primul impuls, pentru a da timp creierului raţional să prelucreze 
informaţia şi să decidă ce tip de reacţie este cel mai potrivit, cele mai multe situaţii dificile ar fi 
soluţionate pozitiv. Aceasta este inteligenţa emoţională.  

"Conştientizarea emoţiilor proprii este competenţa emoţională fundamentală pe care se 
clădesc celelalte competenţe, cum ar fi cea a autocontrolului emoţional" spune D. Goleman. Prin 
urmare, primul pas în rezolvarea calmă a conflictelor trebuie să fie acesta: conştientizarea 
emoţiilor proprii, dar şi ale celuilalt. Desigur, soluţia aleasă va fi condiţionată şi de alţi factori, 
cum ar fi dispoziţia şi gândurile fiecărei persoane implicate în conflict, capacitatea de 
autocalmare bazată pe capacitatea de a privi lucrurile şi dintr-o altă perspectivă. 

Numeroase studii au atras atenţia asupra faptului că aproape toţi copiii cu probleme de 
adaptare provin din familii în care adulţii au la rândul lor probleme cu gestionarea emoţiilor, 
prin urmare aceşti copii vor evolua emoţional şi comportamental după modelul oferit de 
familiile lor. În societatea actuală lucrurile se derulează tot mai rapid, sunt tot mai stresante iar 
consecinţele asupra oamenilor în general, şi a copiilor în special, sunt tot mai grave: izolarea, 
furia/mânia, neîncrederea în forţele proprii şi în oameni, sunt fenomene tot mai des întâlnite şi 
aduc cu sine, ca reacţii, tristeţea, anxietatea, intoleranţa/ agresivitatea, deprimarea şi depresia. 

Cu cât învaţă mai multe persoane să-şi gestioneze emoţiile şi reacţiile cu atât societatea 
va progresa, productivitatea va creşte şi infracţionalitatea va scădea. Pe plan şcolar rezultatele 
vor fi mai apropiate de cele dorite pentru că va creşte motivaţia învăţării şi, de asemenea, 
fenomenul de absenteism şi cel de bullying se vor reduce. 
 Modul în care inteligenţa emoţională se va dezvolta din copilărie până la vârsta adultă 
este predictibil (prin aplicarea testului bezelei) deci se poate acţiona la timp pentru îndreptarea 
evoluţiei acesteia spre antrenarea competenţelor emoţionale şi sociale, iar impactul asupra 
persoanelor şi, implicit, asupra societăţii ar fi unul pozitiv. De aceea, un pas absolut necesar în 
acest sens, cred eu, ar fi introducerea de  cursuri organizate pe tema inteligenţei emoţionale în 
vederea pregătirii cadrelor didactice pentru a se implica mai mult şi a gestiona mai eficient 
situaţiile perturbatoare din timpul orelor, al pauzelor sau al activităţilor extracurriculare sau 
pentru a creşte motivaţia învăţării.  Educaţia EQ,  dezvoltarea empatiei elevilor noştri  reprezintă 
cheia  pentru a asigura copiilor şi tinerilor noştri capacităţile necesare în viaţă, pentru a creşte 
generaţii de oameni echilibraţi, integraţi, creativi şi productivi. 


