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Culture enables strengthening of the didactic professionalism, creates opportunities 

for successful social adaptation through emotional intelligence (EQ), generating increasing 

of the professional culture level. Students who have a well developed emotional intelli-

gence have more opportunities in their successful social adaptation through their emotio-

nal culture and competences. They can correctly identify and manage not only their own 

emotions, but others' emotions too. They are better seen in the working groups, they are 

more cooperative, more strongly motivated intrinsically and they can avoid and resolve 

conflicts that arise. They are more optimistic. 
 

Exigenţele de calitate solicitate de 

învăţământul superior contemporan re-

vendică formarea unor generaţii eman-

cipate intelectual, purtătoare de valori 

autentice durabile, a modelelor social-

culturale competitive, a stilurilor şi ati-

tudinilor comportamentale civilizate.  

Obiectivul primordial al învăţă-

mântului superior pedagogic modern 

constă în formarea resurselor umane 

cu un profil cultural avansat, cu com-

petenţe de actori sociali armonios 

dezvoltaţi şi performanţi din punct de 

vedere profesional, moral, relaţional. 

În acest sens, orice politică educaţio-

nală, angajată major într-o reformă 

esenţială privind pregătirea cadrelor 

didactice, include astăzi anumite prio-

rităţi ce ţin de revalorificarea para-

digmelor culturale, a profilului cultu-

ral al educatorilor, precum şi a practi-

celor de formare a acestora.  

Activitatea cadrului didactic se deo-

sebeşte în mod esenţial de alte activi-

tăţi profesionale şi pretinde de la vii-

torii educatori un sistem de competen-

ţe speciale, care ar garanta reuşita în 

activitate şi ar susţine adaptarea la ce-

rinţele şi specificul profesiei didacti-

ce. În mare măsură, aceste imperative 

sunt direct dependente de nivelul dez-

voltării culturii profesionale şi de pro-

filul cultural individual. Iată de ce dez-

voltarea optimă a culturii profesionale 

a studenţilor de la facultăţile cu profil 

pedagogic, formarea la ei a unui profil 

cultural avansat, implică prezenţa com-

petenţelor nu numai de ordin cognitiv 

sau intelectual, care au la bază inteli-

genţa generală sau IQ, dar şi a celor 

de ordin afectiv sau emoţional, funda-

mentate de inteligenţa emoţională (IE).  

Analizând contradicţiile din reali-

tatea conjuncturală, atestăm faptul că 

cele mai complexe, dificile şi variate 

probleme cu care se confruntă în pre-

zent cadrele didactice în activitatea 

profesională sunt, în fond, de natură 

emoţională şi ţin de nedezvoltarea in-

teligenţei emoţionale. Stresul, anxie-

tatea, frustrările, extenuarea emoţio-

nală, situaţiile conflictuale frecvente 

şi alte implicaţii observate la profe-

sori au generat interesul ştiinţific asu-
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pra studierii necesităţii dezvoltării şi 

posedării inteligenţei emoţionale de 

către studenţi. Dezvoltarea inteligen-

ţei emoţionale trebuie să reprezinte o 

prioritate a formării iniţiale a viitori-

lor profesori, servind drept model de 

referinţă semnificativ în asigurarea 

culturii profesionale, a calităţii, reuşi-

tei şi eficienţei activităţii didactice. 

Având rolul primordial de activare 

şi stimulare a componentelor funcţio-

nalităţii culturii profesionale, inteligen-

ţa emoţională este un predictor mai de 

încredere în asigurarea comportamen-

tului echilibrat, motivat, orientat va-

loric, constructiv, sociabil – acestea 

actualmente fiind competenţe tot mai 

relevante, apreciabile şi valoroase. 

De cele mai multe ori, în şcoala 

superioară sunt acceptate şi valorifi-

cate competenţele cognitive sau inte-

lectuale, crezându-se că anume acestea 

garantează nivelul culturii profesiona-

le şi reuşita în viitoarea activitate di-

dactică, trecând pe plan secundar for-

marea competenţelor emoţionale sau a 

inteligenţei emoţionale. Potrivit opi-

niei lui M. Cojocaru-Borozan, „inteli-

genţa emoţională reprezintă, de fapt, 

o metacapacitate, de care depind ma-

niera şi eficienţa cu care un subiect fo-

loseşte atât inteligenţa cognitivă (IQ), 

cât şi alte capacităţi” [1, p.57]. Inteli-

genţa emoţională facilitează semnifi-

cativ consolidarea profesionalismului 

pedagogic, creând oportunităţi pentru 

adaptarea socială cu succes şi spori-

rea nivelului de cultură profesională.  

Ne-am obişnuit deja să raportăm 

totul la gândire, intelectualizând ori-

ce, punând IQ pe prim plan, ignorând 

nemotivat aspectele afective, fără a 

conştientiza că anume acestea guver-

nează comportamentul nostru din um-

bră. Mai multe studii empirice ale ex-

celenţei profesionale au demonstrat că 

inteligenţa emoţională este un factor 

mai sigur al succesului profesional de-

cât IQ-ul, evocându-se raţionamentul 

că inteligenţa emoţională, ca parte com-

ponentă a competenţelor emoţionale, 

au un rol adesea semnificativ în reali-

zările din activităţile profesionale de-

cât abilităţile cognitive: or, e puţin să ai 

cunoştinţe, trebuie să poţi administra 

şi comunica aceste cunoştinţe. Convin-

gerile lansate sunt sprijinite de Steven 

J. Stein şi Howard E. Book, care consi-

deră că „indiferent cât am fi de deş-

tepţi, dacă îi îndepărtăm pe ceilalţi 

printr-un comportament agresiv, dacă 

suntem neatenţi la felul în care ne 

prezentăm şi nu avem suficientă re-

zistenţă la stres, nimeni nu va sta în 

preajma noastră pentru a vedea ce 

IQ ridicat avem” [9, p. 5]. 

Inteligenţa emoţională este consi-

derată drept capacitate personală de 

identificare şi gestionare eficientă a 

propriilor emoţii în raport cu scopurile 

personale, care are o valoare extrem de 

mare în viitoarea activitate educaţiona-

lă, deoarece asigură gestionarea com-

petentă a energiei afective, a trăirilor 

emoţionale, dându-le nuanţă constructi-

vă şi determinând potenţialul compe-

tenţelor emoţionale. Fiind o rezultan-

tă a profilului culturii profesionale, 

inteligenţa emoţională determină po-

tenţialul de a însuşi abilităţi practice 

bazate pe anumite elemente: conştiin-

ţa propriilor afecte, reacţii şi resurse, 

motivaţie, autocontrol, empatie, socia-

bilitate. Inteligenţa emoţională arată 

proporţia în care s-a izbutit să se 

transfere acest potenţial în randamen-

tul profesional. 

Prezenţa inteligenţei emoţionale la 

studenţii pedagogi este oportună, deoa-

rece poate prezice o carieră satisfăcă-

toare şi un leadership eficient, oferin-

du-le studenţilor competenţe emoţio-

nale deja consolidate, pentru ca acti-

vităţile didactice, în care se vor im-
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plica pe viitor, să se desfăşoare pro-

ductiv şi acceptabil încă de la începu-

tul carierei pedagogice. Totodată, IE îi 

orientează pe studenţi spre importante 

dimensiuni ale formării profesionale: 

 dezvoltarea carierei – posedarea 

unei mentalităţi sănătoase, apre-

cierea adecvată şi echilibrată a 

acţiunilor şi stărilor sale emoţio-

nale, exploatarea rezonabilă a cu-

noştinţelor, emoţiilor şi statutului 

său social; 

 dezvoltarea abilităţilor manage-

riale – posedarea abilităţilor de 

control, corecţie şi persuasiune, de 

comunicare eficientă intra- şi in-

terpersonală, abilităţi de gestiona-

re corectă a conflictelor şi situa-

ţiilor social-emoţionale dificile; 

 dezvoltarea abilităţilor de cola-

borare şi lucrului în echipă – po-

sedarea conştiinţei sociale, a res-

ponsabilităţii colective, a empa-

tiei, a capacităţilor de a fi coope-

rant, activ, precum şi aptitudinea 

de a construi şi menţine relaţii 

corecte cu cei din jur. 

Aceste dimensiuni îşi lasă am-

prenta nemijlocit asupra profilului 

cultural al studenţilor, motivându-i să 

fie, mai curând, „contribuabili” decât 

consumatori, a componentelor inteli-

genţei emoţionale. Stăpânirea de 

către studenţii a unor elemente de in-

teligenţă emoţională stimulează şi în-

curajează competenţa emoţională şi 

încrederea în sine, îi ajută să se des-

curce mai bine în societate, să se îm-

potrivească tendinţelor nocive, să ana-

lizeze oportunităţile şi presiunile so-

ciale, să construiască şi să menţină 

relaţii interpersonale eficiente. 

Studiul realizat în cadrul Univer-

sităţii de Stat din Tiraspol pe un 

eşantion de 104 persoane a scos în 

evidenţă mai multe aspecte ale profi-

lului cultural şi necesitatea prezenţei, 

precum şi valoarea inteligenţei emo-

ţionale la studenţii de la facultăţile cu 

profil pedagogic, indicând o mulţime 

de avantaje în pregătirea lor pentru 

activitatea didactică.  

Pentru a avea o imagine clară, ne-

ambiguă, a profilului cultural la stu-

denţii pedagogi, şi în vederea iden-

tificării nivelului dezvoltării inteli-

genţei emoţionale la ei, am apelat la 

modelul IE, elaborat de Goleman D., 

[6, p. 26], integrat în bateria de teste 

pentru cunoaşterea inteligenţei emo-

ţionale, în funcţie de nivelul dezvol-

tării celor cinci componente/domenii 

semnificative de aptitudini ale inteli-

genţei emoţionale – BTPIE (Wood, 

Tolley, 2003) [9]. Astfel, acest model 

este considerat unul din cei mai ren-

tabili în identificarea profilului cultu-

ral şi a valorii inteligenţei emoţionale 

în activităţile educaţionale şi profe-

sionale, deoarece reflectă prezenţa 

competenţelor emoţionale de ordin 

personal şi social. 

 
 

Fig. 1.1. Modelul inteligenţei emoţionale după Goleman D. (2000)  
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Goleman D. constată că toate cinci 

componente structurale sunt legate 

într-un mod complex, iar capacitatea 

de a folosi eficient oricare dintre ele 

este legată de gradul în care posedăm 

una sau mai multe din aceste elemen-

te. Cu alte cuvinte, există un sistem 

fundamental care le străbate pe toate.  

Calitatea dezvoltări inteligenţei 

emoţionale a reprezentat nivelul dez-

voltării celor cinci componente struc-

turale ale inteligenţei emoţionale (de-

terminate de modelul Goleman), întru-

nite într-un sistem de competenţe ex-

primate în:  

1. Conştiinţa de sine – cunoaşte-

rea şi înţelegerea propriilor emoţii, 

resurse şi intuiţii: 

 Percepţia propriei vieţi afective: 

recunoaşterea emoţiilor, sentimen-

telor şi a efectelor lor; 

 Autoaprecierea corectă: cunoaşte-

rea propriilor forţe şi slăbiciuni; 

 Încrederea în sine: un puternic 

simţ al valorii personale. 

2. Autoreglarea – capacitatea de 

a dirija şi controla propria stare emo-

ţională: 

 Autocontrolul: ţinerea sub control 

a emoţiilor şi impulsurilor; 

 Onestitatea şi credibilitatea (inspi-

rarea încrederii): respectarea stan-

dardelor de integritate; 

 Conştiinciozitatea: asumarea răs-

punderii pentru prestaţiile personale; 

 Adaptabilitatea: flexibilitate în 

faţa schimbărilor; 

 Spiritul inovator: deschiderea spre 

noi idei, abordări şi noi informaţii. 

3. Motivaţia – canalizarea sentimen-

telor pentru atingea anumitor scopuri:  

 Dorinţa de a reuşi: străduinţa de 

a progresa sau a atinge nivelul 

excelenţei; 

 Implicarea: alinierea la obiectele 

comune ale grupului sau ale orga-

nizaţiei; 

 Iniţiativa: disponibilitatea de a 

acţiona ori de câte ori se iveşte o 

oportunitate; 

 Optimismul: perseverenţa în atin-

gerea obiectivelor, în ciuda obsta-

colelor sau nereuşitelor. 

4. Empatia – perceperea sentimen-

telor, nevoilor şi preocupărilor celorlalţi: 

 Înţelegerea celorlalţi şi felul lor 

de a privi lucrurile: trăirea senti-

mentelor celorlalţi şi participarea 

activă la preocupările sau îngrijo-

rările lor; 

 Susţinerea/încurajarea celorlalţi 

ca să evolueze: perceperea posi-

bilităţilor de progres ale altora şi 

ajutorul de a-şi dezvolta talentele; 

 Simţul de orientare în serviciu: a 

anticipa, a identifica şi a împlini 

cerinţele altor persoane; 

 A şti să valorifici diversitatea 

etnică şi rasială: a cultiva opor-

tunităţi prin intermediul oameni-

lor de diverse origini. 

5. Abilităţi sociale (sociabilitatea) 

– stabilirea de relaţii, influenţa, co-

municarea, managementul conflictu-

lui, conducerea, colaborarea, coope-

rarea, capacitatea de lucru în echipă, 

inducerea celorlalţi a reacţiilor dorite: 

 Exercitarea influenţei: folosirea unor 

tactici eficiente de persuasiune; 

 Comunicarea: ascultarea şi recepti-

vitatea în transmiterea mesajelor 

convingătoare; 

 Aplanarea conflictelor: negocie-

rea şi rezolvarea divergenţelor; 

 Arta conducerii: inspirarea şi con-

ducerea membrilor grupurilor; 

 Catalizarea schimbărilor: iniţie-

rea sau gestionarea schimbărilor 

care intervin; 

 Crearea de legături: crearea şi 

întreţinerea relaţiilor avantajoase; 

 Colaborarea şi cooperarea: con-

lucrarea cu ceilalţi la îndeplinirea 

de scopuri comune; 
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 Munca în echipă: crearea siner-

giei de grup întru realizarea 

obiectivelor colective [6, p. 28].  

Experimentarea în praxisul edu-

caţional universitar, cu toate dificul-

tăţile şi riscurile scontate, este cea 

mai sigură cale de cunoaştere a inteli-

genţei emoţionale la studenţii peda-

gogi şi de intervenţie ameliorativă 

justificată, motivată şi eficientă.  

Studiul pedagogic a avut un ca-

racter observaţional-experimental şi 

s-a desfăşurat în trei etape: constata-

re, formare şi control, fiecare din ele 

având predicţiile sale specifice şi pro-

priile particularităţi metodologice.  

Etapa de constatare a cercetării a 

avut ca scop cunoaşterea mai profun-

dă a realităţii fenomenelor investigate 

prin analiza şi identificarea sistemului 

de procedee şi metode, care au permis 

evaluarea nivelului de dezvoltare a inte-

ligenţei emoţionale la studenţi. Astfel, 

în urma acestor acţiuni au fost deter-

minate niveluri divergente a variabi-

lelor cercetate, derivate din dimensiu-

nile inteligenţei emoţionale, incluzând 

caracteristicile cantitative şi calitative 

ale principiilor studiate. Fiecare nivel 

de dezvoltare a determinat o anumită 

surprindere a calităţii indicatorilor in-

teligenţei emoţionale, devenind toto-

dată şi o condiţie pentru ridicarea la 

alt nivel al inteligenţei emoţionale. 

Astfel, aceste rezultate au constituit 

un punct de plecare în iniţierea şi 

desfăşurarea programului formativ 

centrat pe dezvoltarea inteligenţei emo-

ţionale. În experimentul de constatare 

au participau grupa experimentală şi 

grupa de control. 

Proiectarea şi desfăşurarea progra-

mului formativ centrat pe dezvoltarea 

inteligenţei emoţionale la studenţii de 

la facultăţile cu profil pedagogic a 

avut ca sarcină invocarea repercusiu-

nilor pozitive şi valoroase asupra dez-

voltării personale şi profesionale a 

viitorilor profesori, asigurându-le ex-

primarea potenţialului afectiv şi inte-

lectual în plan calitativ şi cantitativ. 

Totodată, în propulsarea formării in-

teligenţei emoţionale s-a ţinut cont şi 

de unele rigori ale ştiinţei educaţiei, 

care au servit ca determinate ale ran-

damentului şi eficacităţii IE. Demer-

sul metodologic formativ a inclus o 

cale raţională, premeditată şi justifi-

cată, avansată printr-un algoritm pro-

cedural, care a şi condiţionat strate-

giile specifice de formare, determi-

nând structurile, condiţiile şi cauzele 

obiective şi subiective ale procesului 

de formare a inteligenţei emoţionale 

la studenţi. 

Intervenţiile formative s-au efectuat 

pe un eşantion de 54 de subiecţi: – 28 

studenţi de la facultatea Litere şi 26 

studenţi de la facultatea Fizică, mate-

matică şi tehnologii informaţionale a 

Universităţii de Stat din Tiraspol. 

Metodele aplicate la etapa forma-

tivă au avut un caracter polifuncţio-

nal, în sensul că au participat simul-

tan sau concomitent la îndeplinirea 

mai multor obiective invocate. Ast-

fel, acreditarea metodelor s-a realizat 

prin următoarele funcţii specifice: 

- funcţia cognitivă – a dus la cu-

noaşterea reală a comportamente-

lor proprii şi însuşirii proceduri-

lor de acţiune spre formarea inte-

ligenţei emoţionale; 

- funcţia formativ-educativă – a 

contribuit la formarea inteligenţei 

emoţionale prin noi abilităţi emo-

ţionale, noi atitudini, sentimente, 

comportamente afective; 

- funcţia instrumentală – a servit 

drept tehnică de executare a acti-

vităţii formative, mijlocind atin-

gerea obiectivelor preconizate; 

-  funcţia normativă – a optimizat şi 

ameliorat acţiunile de formare a IE. 
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Opţiunea noastră pentru anumite 

metode a constituit o decizie de mare 

complexitate, deoarece alegerea s-a fă-

cut ţinând cont de finalităţile scontate, 

de conţinutul procesului formativ, de 

psihosociologia grupurilor implicate 

în cercetare, de particularităţile de 

vârstă şi cele individuale ale studen-

ţilor. Activităţile psihopedagogice au 

avut drept tendinţă de bază fixarea cla-

ră, expresivă, îndrumarea cât mai bu-

nă a subiecţilor în tot ce au de făcut.  

Implementarea programului for-

mativ a pretins de la subiecţii investi-

gaţi conformarea şi executarea mai 

multor imperative: 

 reverenţa oportunităţii participării 

la programul formativ de dezvol-

tarea a IE; 

 atribuirea responsabilităţii şi ati-

tudinii pozitive faţă de problema 

formării IE; 

 susţinerea integrităţii şi coerenţei 

eforturilor de formare a inteligen-

ţei emoţionale;   

 constituirea relaţiilor şi ambianţe-

lor potrivite pentru desfăşurarea 

tehnicilor formative; 

 conştientizarea celor desfăşurate, 

fără a ignora sau a omite vreun 

detaliu; 

 identificarea şi acceptarea proprii-

lor emoţii şi sentimente legate de 

circumstanţele stabilite, conştienti-

zând cu claritate nuanţele acestora. 

Programul de dezvoltare a inteli-

genţei emoţionale s-a desfăşurat în 

cinci direcţii de formare, consolidare 

şi ameliorare a IE: autoreglarea, con-

ştiinţa de sine, motivaţia, empatia şi 

abilităţi sociale. Fiecare din aceste 

direcţii a urmărit dezvoltarea şi armo-

nizarea intra- şi interpersonală a stu-

denţilor pe mai multe arii de compe-

tenţă, pregătindu-i pentru a se integra 

cu succes şi a fi compatibili în viitoa-

rele activităţi profesionale. 

Programul formativ a inclus mai 

multe activităţi psihopedagogice, care 

au fost ca o provocare dificilă, dar 

productivă pentru participanţi, urmă-

rind scopul sprijinirii dezvoltării inte-

ligenţei emoţionale la studenţi, însu-

şirea de noi experienţe şi valori, for-

marea autoreglării, a conştiinţei de 

sine, a empatiei, acceptarea compor-

tamentelor afective diverse, susţinerea 

încrederii în eficienţa procedeelor şi 

acţiunilor de grup, recunoaşterea de 

către studenţi a propriilor avantaje şi 

vulnerabilităţi. Esenţial în cadrul pro-

gramului formativ era prudenta se-

lectare a conţinuturilor şi buna orga-

nizare a strategiilor de acţiune, pentru 

dezvoltarea sinergică a IE şi compo-

nentelor ei structurale, precum şi mo-

nitorizarea cât mai profundă a exersă-

rii abilităţilor practice. O atenţie spo-

rită s-a acordat evaluării expresivită-

ţii, echilibrului şi stabilităţii emoţio-

nale, manifestate în cadrul activităţi-

lor psihopedagogice, conştientizării de 

către participanţi a reuşitelor şi nereu-

şitelor emoţionale în comportamentele 

sale şi reacţiile la aceste forme. 

Activităţile psihopedagogice ne-au 

oferit posibilitatea reală de-a observa, 

a stimula şi a ghida procesul indivi-

dual de formare a capacităţilor inteli-

genţei emoţionale la participanţi. To-

todată, ne-a permis crearea unor opor-

tunităţi efective de schimbare şi am-

plificare a competenţelor de gestiona-

re şi exprimare inteligentă a emoţiilor 

precum şi acumularea de practici 

emoţionale. Simularea trăirilor emo-

ţionale concrete, organizarea situaţii-

lor problematizate şi dezbaterilor, 

unde fiecare avea posibilitatea de-a 

exterioriza opiniile şi nevoile sale, a 

scos în evidenţă şi mai mult resursele 

emoţionale ale fiecărui participant (în 

cele mai multe cazuri, nevalorificate 

până la momentul dat), a conturat 
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profilul cultural şi cel emoţional, 

accentuând progresele înregistrate.  

Achiziţiile obţinute în cadrul pro-

gramului formativ au amplificat la 

studenţii pedagogi atitudinile pozitive 

faţă de sine, optimizarea personală, 

formarea abilităţilor de relaţionare şi 

colaborare cu membrii grupului, a con-

solidat unitatea grupului, a stimulat 

dispoziţia de a oferi feed-back-uri po-

zitive celor din jur. 

Formarea inteligenţei emoţionale 

la studenţii pedagogi a remediat trăi-

rile, în mod autentic, a emoţiilor şi a 

sporit acceptarea emoţiilor conştienti-

zate, semnificând asumarea responsa-

bilităţii propriilor trăiri afective şi des-

chiderea atât faţă de cele plăcute, cât 

şi faţă de cele neplăcute. Conştienti-

zarea emoţională, ca pilon fundamen-

tal al IE, a fost percepută de tineri ca 

o trăire a experienţei prezente, şi nu a 

ceea ce au simţit în trecut. Această 

componentă a actualizat tot ceea ce 

au simţit, scoţând în evidenţă cauzele 

declanşării emoţiilor şi oferindu-le 

posibilitatea de-a aprecia adecvat rea-

litatea existentă, asigurându-le, toto-

dată, puterea de a fi echilibraţi, a 

gândi limpede şi a nu fi influenţaţi de 

emoţiile trecute. 

Programul formativ a contribuit 

eficient la consolidarea potenţialului 

afectiv al studenţilor, garantându-le 

oportunităţi şi posibilităţi obiective de 

direcţionare spre un progres a com-

portamentului afectiv şi descoperirea 

intra- şi interpersonală. În cadrul acti-

vităţilor, au fost create premise reale 

de satisfacere a necesităţilor de auto-

dezvoltare emoţională şi educare a 

competenţelor de ordin afectiv. Con-

ştientizarea perspectivelor inteligen-

ţei emoţionale, atât în viaţa persona-

lă, cât şi cea profesională, a condus la 

mobilizarea activă şi reflecţii aprecia-

bile privind ameliorarea şi antrenarea 

experienţelor emoţionale şi avansarea 

profilului individual. 

Cu toate că programul formativ a 

adunat tot ceea ce este mai bun pentru 

formarea IE la studenţii pedagogi, 

trebuie menţionate şi implicaţiile de 

bază de la această etapă: 

 Durata – dezvoltarea IE durează 

mai mult decât dezvoltarea IQ. 

Inteligenţa emoţională însemnând 

schimbare, schimbarea cere însă 

timp. De aceea învăţarea se va 

produce şi după încheierea progra-

mului formativ; 

 Motivaţie – motivaţia participan-

ţilor la programul de formare a IE 

a fost mai mare, mai pozitivă şi 

mai potrivită fiind axată pe perfor-

manţele personale şi profesionale; 

 Dinamica – învăţarea IE nu poate 

fi lineară, schimbarea nu se petrece 

dintr-o dată, uneori au loc variaţii 

şi modificări destul de esenţiale a 

comportamentului emoţional; 

 Educarea – cultivarea inteligenţei 

emoţionale implică o remodelarea 

nu numai a unei calităţi separate 

dar a întregului comportament. 

Drept călăuză pentru asigurarea 

unei organizări eficiente la etapa finală 

au servit respectarea mai multor prin-

cipii metodologice, cum ar fi: princi-

piul obiectivităţii; principiul libertăţii 

gândirii; principiul unităţii dintre ju-

decăţile constatative şi cele evoluti-

ve; principiul individualizării; princi-

piul rentabilităţii acţiunilor; principiul 

unităţii dintre calitativ şi cantitativ.  

Indicatorii de estimare a inteligen-

ţei emoţionale la această etapă au inclus: 

 evoluţia nivelului dezvoltării com-

ponentelor structurale ale IE – auto-

reglarea, conştiinţa de sine, moti-

vaţia, empatia şi abilităţile sociale;  

 autoevaluarea progreselor indivi-

duale a studenţilor pedagogi în 

formarea IE; 
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 examinarea schimbărilor compor-

tamentului afectiv individual şi 

de grup al studenţilor.  

Analiza şi interpretarea datelor 

experimentului de control a permis sta-

bilirea performanţelor obţinute pentru 

fiecare componentă structurală a IE, 

fixând frecvenţa dimensiunilor valo-

rice şi a distincţiilor realizate. Nivelul 

final de formare a inteligenţei emo-

ţionale a fost obţinut prin estimarea 

calităţii statistice a „valorii mediale” 

şi consemnarea diferenţelor evoluti-

ve. 
Tabelul 1.1 

Rezultatele comparative la etapa finală pentru grupa experimentală 

 IE mare IE medie IE mică 

const. control const.  control  const. control  

 % % % % % % 

Autoreglarea 25 35,7 39,3 46,4 35,7 17,9 

Conştiinţa de sine 17,9 28,6 25 39,3 57,1 32,1 

Motivaţia 28,6 39,3 32,1 42,8 39,3 17,9 

Empatia 35,7 39,3 39,3 46,4 25 14,3 

Abilităţile sociale 32,1 39,3 39,3 50 28,6 10,7 

 Media 27,9 36,4 35 45 37,1 18,6 

Diferenţa (d) 8,5 10 18,5 

Examinarea reflectărilor statistice 

obţinute a condus la constatarea per-

formanţelor comprehensibile a nive-

lului de dezvoltare a inteligenţei emo-

ţionale în grupa experimentală. 

Diferenţele înregistrate atestă o 

creştere semnificativă a nivelului ge-

neral de dezvoltare a IE.  
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Figura 1.2. Diferenţe valorice la etapa finală pentru grupa experimentală  

Predominant distribuirea indicilor 

în grupa experimentală a migrat de la 

nivelul mic spre nivelul mediu, ceea 

ce denotă micşorarea esenţială a su-

biecţilor cu nivel scăzut şi confirmă 

valoarea impactului pozitiv al formă-

rii inteligenţei emoţionale. Fenomenul 

acesta are o explicaţie logică, deoare-

ce putem remarca faptul că o abilitate 

cu caracter emoţional se poate însuşi 

doar într-un mod etapizat, respectând 

o anumită consecutivitate (nu este po-

sibil ca într-un timp atât de redus, în 

care am aplicat programul formativ, 

să obţinem rezultate maxime). Cu toa-

te acestea diferenţele înregistrate 

atestă o creştere semnificativă a nive-

lului general de dezvoltare a IE.  

Examinarea rezultatelor obţinute 

de grupa de control la etapa finală 

atestă schimbări neesenţiale, exprima-

te printr-o uşoară creştere a nivelului 
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unor componente ale inteligenţei emo-

ţionale, comparativ cu datele înregis-

trate la etapa de constatare. Dacă re-

marcăm faptul că programul de for-

mare nu a fost aplicat la această gru-

pă şi activitatea studenţilor s-a reali-

zat în mod obişnuit, atunci putem 

observa că dezvoltarea proceselor in-

teligenţei emoţionale au o evoluţie 

foarte lentă, slabă, înceată, iar unele 

componente atestă chiar o stagnare. 

Tabelul 1.2 

Rezultatele comparative la etapa finală pentru grupa de control 

 IE mare IE medie IE mică 

const. control const.  control  const. control  

 % % % % % % 

Autoreglarea 26,9 26,9 38,5 42,3 34,6 30,8 

Conştiinţa de sine 15,4 15,4 34,6 38,5 50 46,1 

Motivaţia 26,9 30,8 30,8 34,6 42,3 34,6 

Empatia 34,6 34,6 23,1 26,9 42,3 38,5 

Abilităţile sociale 34,6 34,6 34,6 38,5 30,8 26,9 

 
Media 27,7 28,4 32,3 36,2 40 35,4 

Diferenţa (d) 0,7 3,9 4,6 
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Figura 1.3. Diferenţe valorice la etapa finală pentru grupa de control  

Estimarea rezultatelor studenţilor 

din grupa experimentală la etapa finală 

a evidenţiat etalarea capacităţilor con-

structive în identificarea şi valorifica-

rea căilor de îmbunătăţire a inteligen-

ţei emoţionale. Drept confirmare a achi-

ziţiilor capacităţilor inteligenţei emo-

ţionale şi a valabilităţii aplicării pro-

gramului formativ sunt rezultatele spo-

rite stabilite în grupa experimentală. 

Datele înregistrate în grupa de control 

arată că dezvoltarea IE rămâne intactă 

în absenţa unor eforturi de dezvoltare 

competentă a inteligenţei emoţionale.  

Procesarea rezultatelor obţinute în 

cadrul cercetării ne-a permis să anali-

zăm dacă eforturile de dezvoltare a 

inteligenţei emoţionale la studenţi au 

avut efect. Evaluarea capacităţilor ce 

ţin de inteligenţa emoţională vizează, 

în mare măsură, atitudinile faţă de reu-

şitele obţinute, bucuriile avute, de sa-

tisfacţiile primite în urma atingerii sco-

purilor, de gradul de implicaţie emoţio-

nală în relaţii cu alte persoane. Astfel, 

generalizând implicaţiile experimenta-

le, putem stabili anumite profiluri cul-

turale ale studenţilor cu nivel divergent 
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de dezvoltare a inteligenţei emoţionale. 

Cu siguranţă că acestea sunt valabile şi 

utile pentru a servi ca sistem de referinţă. 

Studiile experimentale iniţiale ne-au 

demonstrat că o bună parte din studen-

ţii investigaţi posedau un control insu-

ficient (sau slab) asupra emoţiilor şi că, 

de multe ori, nici nu percepeau adecvat 

stările sale afective. Astfel, fiind cople-

şiţi de anumite emoţii (de cele mai 

multe ori negative), ei aveau dificul-

tăţi în identificarea cauzelor care le-a 

provocat şi în controlul asupra expri-

mării lor. Când emoţii ca mâhnirea, în-

grijorarea, supărarea, deprimarea erau 

de mare intensitate şi durata lor depă-

şea anumite limite, acestea se transfor-

mau în extreme periculoase – anxie-

tate, furie necontrolată, gelozie, anti-

patie. În urma aplicării programului 

formativ, s-a reuşit prevenirea şi echi-

librarea acestor stări, iar pentru unele 

chiar înlăturarea şi evitarea lor. 

Dimensiunile pentru care s-au în-

registrat cei mai mari indici, după in-

tervenţiile formative, se raportează la 

stabilirea relaţiile interpersonale şi cu-

noaşterea emoţiilor celorlalţi. În timp 

ce pentru alte trăsături ale inteligenţei 

emoţionale şi în special, care ţin de cu-

noaşterea personală, autocontrolul emo-

ţiilor negative, înţelegerea cauzelor ca-

re provoacă nemulţumirea sau supăra-

rea, elaborarea unor soluţii pentru re-

zolvarea situaţiilor de conflict, relaxarea 

în momentele de furie – aprecierile 

sunt mai modeste, ceea ce sugerează 

nevoia unor antrenamente mai frecven-

te. Considerente speciale am putea 

atribui motivaţiei afective, care a şi de-

terminat satisfacerea sentimentală şi 

confortul emoţional al fiecărui student 

în cadrul grupului de lucru. Nevoia de 

a fi apreciat, respectat, simpatizat de 

colegi i-a motivat afectiv la un com-

portament constructiv şi satisfacerea 

aşteptărilor sentimentale. Dând dovadă 

de încredere şi înţelegere faţă de cei 

din jurul lor, studenţii se simţeau mo-

tivaţi emoţional de faptul că colegii le 

înţeleg sentimentele şi emoţiile trăite. 

Motivaţia afectivă i-a încurajat pe su-

biecţi şi la o adaptare socială mai uşoa-

ră, inspirându-le ataşamentul şi bucu-

ria apartenenţei şi utilităţii lor la un 

grup. De asemenea, s-a constatat că 

abilităţile sociale, empatia, motivaţia 

şi conştiinţa de sine corelează cel mai 

puternic cu comportamentul emoţio-

nal inteligent, spre deosebire de auto-

reglare, care a corelat slab. 

Complexitatea activităţilor psiho-

pedagogice aplicate în cercetarea ex-

perimentală a fost orientată spre for-

marea, ameliorarea şi consolidarea 

componentelor structurale ale inteli-

genţei emoţionale, având drept finali-

tate sporirea şi extinderea nivelului 

de dezvoltare al IE. Calitatea dezvol-

tării nivelului inteligenţei emoţionale 

este reprezentat într-un sistem de com-

petenţe. Astfel, studenţii pedagogi ca-

re au înscris un nivel înalt al IE au 

manifestat următoarele calităţi:  

 Nu le este teamă să-şi manifeste 

sentimentele. Îşi exprimă senti-

mentele clar şi direct, utilizând fra-

ze care încep cu: „Eu simt ...”; 

 Nu sunt dominaţi de sentimente 

negative, precum teama, grijile ne-

justificate, ruşinea, jena, dezamă-

girea, lipsa de speranţă, lipsa de 

putere, dependenţa, victimizarea, 

descurajarea; 

 Disting adecvat formele nonver-

bale şi paraverbale în comunica-

rea interpersonală; 

 Contrabalansează sentimentele 

cu raţiunea, logica şi realitatea; 

 Acţionează din dorinţă, nu din 

sentimentul de datorie, vină, for-

ţă sau obligaţie; 

 Sunt independenţi, încrezători în 

propriile forţe şi au un moral pu-
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ternic, manifestă optimism, rămâ-

nând, totodată, realişti; 

 Pot identifica adecvat emoţiile şi 

sentimentele proprii şi ale celor 

din jurul lor, nu se blochează în 

caz de frică sau îngrijorare, au 

control bun asupra trăirilor şi 

reacţiilor emoţionale. 

Studenţilor pedagogi cu nivel 

scăzut sau mic de inteligenţă emoţio-

nală le aparţin următoarele calităţi:  

 Nu-şi asumă responsabilitatea 

pentru propriile emoţii şi senti-

mente, ci dau vina pe cei din jur. 

Deseori atacă, comandă, critică, 

întrerup, dau sfaturi necerute, dau 

vina pe alţii;  

 Nu sunt sinceri, ascund informa-

ţii sau chiar mint în legătură cu 

sentimentele proprii; 

 Exagerează sau minimalizează 

propriile sentimente, sunt indirecţi 

şi evazivi; 

 Sunt insensibili la sentimentele 

celor din jur, nu sunt empatici, nu 

simt compasiune; 

 Sunt rigizi, inflexibili, au nevoie 

de reguli clare pentru a se simţi 

în siguranţă; 

 Nu se gândesc la emoţiile şi senti-

mentele celorlalţi înainte de a 

acţiona; 

 Deseori se lasă „purtaţi de val” 

în ciuda bunului simţ, sunt uşor 

influenţabili; 

 Pot fi mult prea pesimişti, ducând 

la distrugerea bunei dispoziţii a ce-

lor din jur, iar uneori pot fi supra 

optimişti, până la punctul în care 

devin nerealişti, negând temerile 

fundamentate ale celorlalţi. 

Concluzii: 

Studiul realizat a scos în evidenţă 

necesitatea prezenţei şi valoarea inte-

ligenţei emoţionale la studenţi, indi-

când o mulţime de avantaje în forma-

rea profilului lor cultural şi a pregăti-

rii pentru viitoarea activitate profe-

sională, dar, totodată, ne-a permis să 

facem şi unele precizări despre ele-

mentele inteligenţei emoţionale, care 

au pondere în asigurarea succesului 

personal şi profesional. Ele sunt:  

 Cunoaşterea propriilor emoţii. 

În relaţiile cu ceilalţi se transmit anu-

mite tipuri de informaţii, sentimente 

sau reacţii, dificil de exprimat în mod 

clar şi corect, întrucât nu se reuşeşte 

decodificarea adecvată a conţinutu-

lui. Cel mai des aceste tipuri de situa-

ţii sunt generatoare de conflicte. Pen-

tru evitarea lor, e necesar să-i învă-

ţăm pe studenţi să descifreze ce anu-

me însemnă aceste emoţii şi mesaje 

exprimate atât la nivel verbal cât şi la 

cel non-verbal, astfel încât să fie 

corect recepţionat conţinutul mesaje-

lor. Cunoaşterea emoţiilor personale 

şi folosirea lor adecvată este extrem 

de importantă în stabilirea relaţiilor 

interpersonale, asigurând succes 

acestor relaţii. 

 Gestionarea emoţiilor. Prin cu-

noaşterea şi controlarea emoţiilor 

personale se pot obţine informaţii im-

portante asupra felului în care decur-

ge gândirea, asupra scopurilor şi 

aspiraţiilor de viaţă şi asupra modului 

în care fiecare îşi defineşte succesul 

personal în cadrul unui grup social. 

Am sesizat că unii studenţi cu trecut 

academic impresionant nu se simt 

împliniţi din punct de vedere emo-

ţional, şi alţii care nu au realizat în 

acest aspect atât de multe, manifestau 

satisfacţie pentru modul lor de viaţă. 

Credem ar fi problemă că, pentru 

unii, nevoia satisfacerii ar însemna 

atingerea potenţialului maxim de 

dezvoltare. Numai realizarea scopu-

lui poate da un sentiment de succes, 

afirmare şi de satisfacţie emoţională. 

Scopul nu se poate cumpăra sau 

moşteni: el trebuie realizat. 
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 Direcţionarea emoţiilor către 

un scop. Scopul este criteriul după 

care se gestionează emoţiile. În acest 
sens, este foarte importantă cunoaşte-

rea scopului, a dorinţelor, pentru for-
marea unui comportament potrivit în 

vederea realizării opţiunilor înaintate. 
Este de la sine înţeles că studentul 

care are foarte clar stabilite anumite 
obiective profesionale, ştie exact ce 

doreşte şi se va realiza din punct de 
vedere carieristic. 

 Prezenţa empatiei. Capacitatea 
de a se identifica mintal şi emoţional 

cu dorinţele, aşteptările, sentimentele 
altei persoane necesită conştiinţa de 

sine şi conştiinţa altui sine (adică 
obiectul empatiei), un cadru moral şi 

un cadru estetic de referinţă. Pentru 

dezvoltarea capacităţilor empatice este 
necesar să se cunoască şi să se con-

ştientizeze propriile stări emoţionale, 
deoarece empatia nu însemnă trăirea 

emoţiilor altei persoane, ci doar înţe-
legerea lor, pornind de la experienţa 

proprie. Empatia are o însemnătate 
destul de mare în stabilirea relaţiilor 

interpersonale şi este caracteristica 
esenţială, care defineşte un bun lider 

(investigaţiile ne-au demonstrat că, în 
grupele unde liderul utilizează stil em-

patic de conducere a grupului, rela-

ţiile interpersonale între membrii gru-

pului sunt foarte prietenoase, pozitive, 
cu un grad sporit de reciprocitate). 

 Capacitatea de a construi rela-
ţii pozitive. În momentul când se ca-

nalizează energia şi emoţiile pe un 
scop, se exprimă şi se identifică emo-

ţiile într-o manieră coerentă. Astfel, 
se reuşeşte conştientizarea comporta-

mentului şi asumarea responsabilităţii 
în relaţiile interpersonale, lucru care 

ajută la reducerea conflictelor. 
Inteligenţa emoţională, fiind o com-

ponentă importantă a competenţelor 
emoţionale (iar competenţele emoţio-

nale sunt recunoscute în spaţiul euro-
pean al învăţământului ca standarde 

profesionale a cadrelor didactice), mai 

constituie şi un generator al relaţiilor 
armonioase cu ceilalţi, este mijlocul 

de a inventaria forţele afective, este 
abilitatea de a interpreta corect situa-

ţiile personale, este forma de a con-
vinge, a conduce, a negocia, a aplana 

conflictele, de a coopera şi de a lucra 
în echipă – toate acestea fiind şi 

constituente ale profilului cultural al 
cadrului didactic, care, în esenţa sa, 

influenţează calitatea serviciilor edu-
caţionale. 
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