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Dezvoltarea inteligenţei emoţionale – premisǎ a creşterii performanţei şcolare

Complexitatea mereu crescândǎ a societǎţii contemporane face ca inteligenţa probatǎîn context
educaţional sǎ fie insuficientǎ pentru mulţi dintre noi pentru rezolvarea problemelor cotidiene.Sunt
numeroase cazuri de elevi cu mari performanţe pe durata şcolarizǎrii, dar care nu reuşesc sǎ-şi
valorifice potenţialul, eşuând în plan profesional.

Din dorinţa de a depǎşi acest aparent paradox cercetǎtorii au introdus o serie de termeni noi:
inteligenţa socialǎ, practicǎ, inteligenţa emoţionalǎ.

Existǎ mai multe definiţii pentru „inteligenţa emoţionalǎ”. Într-o primǎ accepţiune (Salovey &
Mayer, 1990), termenul se referǎ la abilitaţile în baza cǎrora un individ poate discrimina şi monotoriza
emoţiile proprii şi ale celorlalţi, precum şi la capacitatea acestuia de a utiliza informaţiile deţinute
pentru a-şi ghida propria gândire şi acţiune. Douǎ lucruri esenţiale sunt subliniate în aceastǎ definiţie:
procesele cognitive implicate, precum şi procesele prin care sunt monitorizate emoţiile proprii de cele
implicate în monitorizarea emoţiilor celorlalţi. Aceastǎ ultimǎ distincţie ne trimite cu gândul la autorul
inteligenţelor multiple, Howard Gardner, care face distincţie între inteligenţa intrapersonală
(etichetarea propriilor emoţii) şi cea interpersonalǎ (inţelegerea emoţiilor celorlalţ i).

Daniel Goleman(1995) propune o definiţie mai apropiatǎ de preocupǎrile noastre. Conform
acestuia, inteligenţa emoţionala desemneaza o capacitate de control şi autocontrol al stresului şi
emoţiilor negative; o meta-abilitate, care determinǎ si influenteazǎ modul şi eficienţa cu  care ne putem
folosi celelalte capacitǎţi şi abilitǎ ti pe care le posedǎm , inclusiv inteligenţa educaţionalǎ. Realitatea
ne demonstreazǎ ca cei care îşi stǎpânesc emoţiile bine şi care abordeazǎ eficient emoţiile celorlalţi
sunt în avantaj în orice domeniu al vieţii şi au şanse mai mari de a fi eficienţi şi multumiţi în viaţǎ.

Tema tratatǎ reprezintǎ influenţa dezvoltǎrii emoţionale asupra performanţei şcolare. Putem
vorbi de educabilitate, dezvoltare, în cadrul inteligenţei emoţionale atât la copii cât şi la adulţi.
Dezvoltarea acesteia pe perioada scolaritǎţii le va acorda elevilor , la maturitate, o şansǎ mai mare de a
se adapta la cerinţele mereu crescânde ale societǎţii. Un copil care nu reuşeşte la şcoala se va considera
înfrânt şi reacţioneazǎ ca atare.Prin exercitii şi jocuri de dezvoltare a inteligenţei emoţionale elevii au
şansa de a-şi îmbunǎtǎti abilitǎţile de gândire criticǎ şi, implicit, de a-şi optimiza sentimentul de
autoeficacitate, graţie cǎruia însuşi traseul lor vocaţional şi stabilitatea acestuia se va limpezi.

Este necesar sǎ acordam o mai mare atenţie dezvoltǎrii emoţionale. Rolul nostru ca dascal este
nu doar sǎ oferim cunoştinţe tinerilor, ci şi sǎ-i învǎţǎm abilitǎţile de supravieţuire necesare pentru a
face faţǎ cu succes vieţii în lumea contemporanǎ.

O concepţie îngustă asupra inteligenţei consideră că IQ este un dat genetic care nu se poate
schimba prin experienţa de viaţă şi destinul nostru este stabilit de aceste aptitudini. Întrebarea
este : «Ce anume putem schimba care să dea copiilor posibilitatea să se descurce mai bine în viaţă?.
„Ce anume face ca persoane cu IQ ridicat să se descurce mediocru  dacă nu chiar să eşueze lamentabil,
în timp ce persoane cu IQ moderat să se descurce surprinzător de bine? Răspunsul poate să constea
într-un set de abilităţi numite inteligenţe emoţionale care includ autocontrol, zel, tenacitate, capacitate
de motivare, autoconstrângere, empatie etc. Este deosebit de important să cunoaştem şi să înţelegem
emoţiile, să construim « emoţii inteligente », să aducem inteligenţă emoţiilor.

În cadrul inteligenţei emoţionale sunt incluse mai multe capacităţi grupate în cinci domenii:
1. Cunoaşterea de  sine, a  propriilor emoţii: introspecţia, asocierea şi recunoaşterea unui sentiment
după generarea lui;
2. Stăpânirea  emoţiilor: conştientizarea elementelor  care stau în spatele  sentimentelor, aflarea unor
metode de a face faţă temerilor, anxietăţii, mâniei  şi supărărilor;
3. Motivarea intrinsecă: canalizarea şi controlul emoţiilor şi sentimentelor pentru atingerea unui
scop, reprimarea impulsurilor de abandon şi amânarea gratificaţiilor şi recompenselor;
4. Empatia: capacitatea de a manifesta sensibilitate şi grijă faţă de sentimentele altora;
5. Stabilirea şi dirijarea relaţiilor interumane: se referă la competenţa şi aptitudinile sociale
(cunoaşterea,  analiza şi controlul emoţiilor  altora);

Propun mai multe activitǎţi practice pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale:
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Activitatea 1 - VÂNǍTOAREA DE OAMENI

Obiectiv: Sǎ înţeleagǎ cǎ fiecare dintre noi are ceva unic
Procedura: Copiii vor pleca intr-o expediţie on-line de „Vânǎtoare de oameni” pentru a afla câte ceva
despre colegii lor. Vor face un tur virtual, observându-şi colegii şi descoperindu-i pe aceea care au
caracteristicile scrise pe planşa trimisa tuturor. In urma unor discuţii vor nota câte un nume în dreptul
fiecǎrei caracteristici.
Sarcina profesorului: Ajutaţi copiii sǎ înţeleagǎ cǎ a fi diferit nu ne face mai buni sau mai rǎi, ci doar
unici.

PLANŞǍ CU „VÂNǍTOAREA DE OAMENI”

Are ochii cǎprui Are cel puţin un
pistrui

Îi lipseşte un dinte Este cel mai înalt
din clasa

Este cel mai mic din
familie

Îi place sǎ rezolve
probleme

Îndrǎgeşte animalele Este nǎscut în
aceeaşi lunǎ cu d-na
profesoara

Locuieşte pe strada
şcolii

Poate sǎ stea într-un
picior 10 secunde

Are acasǎ unul sau
mai multe animale

Îi place sǎ citeascǎ
mult

Activitate 2 - POSTER CU OAMENI

Obiectiv: Sǎ înveţe ca oamenii au multe calitǎţi şi caracteristici diferite.
Procedura: Fiecare elev va primi on-line un „Poster cu oameni”. Vor trebui sǎ deseneze imagini
pentru a ilustra ceva din ceea ce au ei special timp de 15 minute. La sfârşit fiecare va împǎrtǎşi
colegilor ceea ce au desenat.
Sarcina profesorului: oamenii însumeazǎ calitǎţi diferite şi schimbǎtoare şi nu ne putem identifica
doar printr-o singurǎ calitate.

POSTER CU OAMENI
CEVA CE ÎŢI PLACE SǍ FACI CEVA CE NU ÎŢI PLACE SǍ FACI

CEVA SPECIAL DESPRE TINE CEVA LA CARE TE PRICEPI

Activitate 3 - POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC

Obiectiv - Sǎ înveţe ca oamenii au atât puncte slabe cât şi domenii în care sunt foarte competenţi
Procedura:Profesorul explicǎ elevilor cǎ existǎ domenii în care oamenii se descurcǎ şi domenii în care
oamenii nu reuşesc. Va citi de pe planşa diverse activitǎţi, elevii având obligaţia de a face un semn cu
mana,in fata camerei când aud o activitate pe care o pot face. Se noteazǎ numele celor care  fac
semn/ridica mana, urmând discuţii  cu întrebǎri de personalizare.
Sarcina Profesorului: Este important sǎ punǎ accent pe faptul cǎ fiecare are puncte tari şi puncte
slabe şi cǎ e normal sǎ putem face doar anumite lucruri.
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PLANSǍ „POT SǍ FAC, NU POT SǍ FAC”

NUME
Sǎ deseneze______________________________________________
Sǎ îşi scrie numele_________________________________________
Sǎ spunǎ literele alfabetului__________________________________
Sǎ cunoascǎ tabla înmulţirii__________________________________
Sǎ cǎlǎreascǎ un cal________________________________________
Sǎ vorbeascǎ o limbǎ strǎinǎ_________________________________
Sǎ conducǎ o maşinǎ_______________________________________

Activitate 4 - ROATA EMOŢIILOR

Obiectiv: Sǎ îşi dezvolte vocabularul referitor la emoţii.
Procedura: Se prezintǎ on-line roata emoţiilor. În timpul jocului un elev va numi/spune o emoţie, va
încerca sǎ explice ce înseamnǎ şi sǎ exemplifice cu un moment din viaţa lui în care s-au simţit în acel
fel.
Sarcina profesorului: Sǎ se insiste pe emoţii pozitive şi negative pentru a explica cu claritate ce
înseamnǎ o emoţie.
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