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Inteligenţa emoţională este considerată un predictor de încredere al succesului profesional, oferind mai multe opor-

tunităţi în adaptarea socială, perceperea corectă a emoţiilor, luarea deciziilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor interper-
sonale pozitive, integrarea profesională eficientă. Cadrele didactice cu nivel înalt al inteligenţei emoţionale pot să identi-
fice şi să gestioneze corect atât propriile emoţii, cât şi ale celorlalţi. Ele cooperează eficient în cadrul grupurilor de muncă, 
au o puternică motivaţie intrinsecă, sunt flexibile în comportament, pot evita şi rezolva conflictele ce apar, sunt mai abile 
şi optimiste. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei rezidă în abordarea fenomenului privind inteligenţa emo-
ţională în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice. 

Cuvinte-cheie: inteligenţă, inteligenţă emoţională, inteligenţa generală, interferenţele inteligenţei emoţionale, succes 
profesional, cadre didactice. 

 

THE IMPACT, INTERFERENCES AND VALUE OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IN 

GUARANTEEING PROFESSIONAL SUCCESS OF THE TEACHERS 
Emotional intelligence is considered a trustworthy predictor of the professional success, offering several opportunities 

in social adaptation, in right perception of the emotions, at taking decisions, in establishing and maintaining positive 
interpersonal relationships, in efficient professional integration. Teachers with hight level of emotional intelligence can 
correctly identify and manage their own and others emotions, can cooperate efficiently inside working groups, have a 
strong inner motivation, are flexible in their behaving, can avoid and solve conflicts, are more skillful and optimistic. 
The scientifical novelty and originality of the investigation consists in approaching the phenomenon of emotional intelli-
gence in guaranteeing professional success of the teachers. 
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Introducere 
Activitatea educaţională se deosebeşte esenţial de alte activităţi profesionale şi pretinde de la cadrele 

didactice o dezvoltare optimă sub raport socioafectiv cu posedarea unor competenţe emoţionale productive şi 
inteligenţă emoţională (IE) înaltă, care le-ar asigura un comportament echilibrat, motivat, orientat valoric, 
constructiv, sociabil. 

Gestionarea corectă a emoţiilor de către cadrele didactice, în plan intrapersonal şi interpersonal, produce 
mulţumirea sau satisfacţia de propria persoană şi de activitatea profesată. Inteligenţa emoţională menţine sta-
bilitatea şi starea emoţională necesară, care, la rândul său, asigură o flexibilitate în comportament şi o bună 
organizare a procesului educaţional. 

Fiind o valoroasă sursă de informaţie, inteligenţa emoţională capătă profilul materiei de referinţă în anali-
za reuşitei profesionale. Priceperile de relaţionare, cooperare şi autoafirmare devin din ce în ce mai necesare 
cadrelor didactice, întrucât manifestările emoţiilor necontrolate, negative, exprimate fără chibzuială, gene-
rează blocaje, conflicte şi disconfort socioafectiv. 

Cadrele didactice cu o inteligenţă emoţională dezvoltată, o motivaţie comunicativă mai înaltă, uşor se 
adaptează în diverse medii, au mai multă încredere în sine, un bun autocontrol, o gândire liberă, exprimă tact, 
sunt empatice etc. 

Argument 

Ne-am obişnuit deja să raportăm totul la gândire, intelectualizând orice, punând inteligenţa generală 

(cognitivă, academică) sau IQ (Intelligence Quotient) în prim-plan, ignorând nemotivat aspectele afective, 

nedându-ne seama că anume acestea guvernează comportamentul din umbră. După cum afirmă S.J. Stein şi 

H.E. Book, „indiferent cât am fi de deştepţi, dacă îi îndepărtăm pe ceilalţi printr-un comportament agresiv, 

dacă suntem neatenţi la felul în care ne prezentăm şi nu avem suficientă rezistenţă la stres, nimeni nu va sta 

în preajma noastră pentru a vedea ce IQ ridicat avem” [1, p.5].  
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Inteligenţa aproape întotdeauna se raportează la inteligenţa generală sau IQ. În ultimii o sută de ani inteli-
genţa generală (IQ) şi mijloacele prin care este măsurată (A.Binet, 1905, 1916; W.Stern, 1912) au dominat 

imaginea societăţii asupra potenţialului şi succesului uman, considerând aceasta drept factor fundamental 

care anticipează reuşita profesională. Mulţi ani, în absenţa unui cadru alternativ, inteligenţa generală a conti-
nuat să rămână o normă pentru asigurarea succesului profesional, indiferent de contestările ce i se aduceau. 

Nu punem la îndoială că o parte din caracteristicile inteligenţei generale contribuie la reuşita profesională a 
cadrelor didactice, însă cert este că inteligenţa generală nu e unicul indicator care prezice (dar nici nu poate 

să prezică deplin) succesul profesional; la sigur, mai sunt şi alţi factori. 
Mai multe studii notabile prezentate de K.Albrecht [2], D.R. Carusso [3], M.Cojocaru-Borozan [4], I.D. 

Fodor [5], D.Goleman [6], M.A. Манойлова [7] exprimă considerentul că unul dintre aceşti factori este, cu 
siguranţă, inteligenţa emoţională (IE). Inteligenţa emoţională se referă la capacităţile intrapersonale, inter-

personale, adaptabilitate, control al stresului, stare generală.   
Inteligenţa emoţională este un predictor incontestabil ce asigură succesul profesional, o carieră satisfăcă-

toare şi un leadership eficient. 
Inteligenţa emoţională se regăseşte printre componentele absolut necesare profesiogramei cadrului didac-

tic, iar nivelul dezvoltării inteligenţei emoţionale indică descriptorii performanţei în activitatea educaţională.  
Apreciind capacităţile ce contribuie la reuşita profesională a cadrului didactic, până nu demult ne spriji-

neam pe inteligenţa generală (IQ). Dar, de fapt, IQ este baza informaţională individuală a persoanei şi repre-
zintă un instrument de măsurare a capacităţilor de ordin intelectual, analitic şi raţional. Totuşi, cunoaştem 
cadre didactice care posedă cunoştinţe profunde şi vaste la disciplina predată sau care pot trimite un test cu 
IQ înalt, dar care nu prea reuşesc în activitatea educaţională. De cele mai multe ori aceste cadre didactice au 
probleme de comunicare cu copiii, greu se adaptează în colectiv, sunt nehotărâte în stabilirea relaţiilor inter-
personale, nu se descurcă în managementul clasei de elevi etc.  

În timp ce IQ ajută la rezolvarea problemelor, la calcule sau la procesarea informaţii, IE oferă siguranţă  
în comunicare, volubilitate, confienţă, stimulează creativitatea, reduce şi soluţionează conflictele, împiedică 

atrocităţile care mai au loc în şcolile şi în universităţile noastre. Deşi este mai greu de identificat şi de măsurat 
decât IQ-ul, cu siguranţă, mai greu de inclus într-un curriculum vitae, puterea inteligenţei emoţionale nu poate 

fi negată. Inteligenţa emoţională este o replică la „cum să faci, în loc de ce să faci” [8]. 
Cele mai multe interferenţe şi conexiuni inteligenţa emoţională are cu inteligenţa generală. Cu toate că 

există relaţii strânse între inteligenţa emoţională şi inteligenţa generală pe anumite aspecte, acestea în mare 
măsură sunt entităţi independente. În acelaşi timp, e nevoie de precizat că atât inteligenţa generală, cât şi inte-
ligenţa emoţională nu pot funcţiona la potenţialul lor maxim una fără alta. De aceea, detractorii inteligenţei 
emoţionale greşesc atunci când afirmă că oricine promovează inteligenţa emoţională doreşte să înlocuiască 
inteligenţa generală sau să-i diminueze importanţa. Ambele au valoarea lor oportună, care nu poate fi conte-
stată. Inteligenţa emoţională trece înaintea IQ-ului, în special în activităţile în care se solicită relaţii directe 
om-om, dar nu om-maşină sau om-obiect. Deoarece obţinerea succesului în aceste activităţi este nemijlocit 
condiţionată de comunicare, de relaţiile interpersonale, de empatie, de autocontrol, de motivaţie, de abilităţile 
sociale. Apreciind valoarea inteligenţei emoţionale şi a inteligenţei generale nu putem să nu luăm notă de stu-
diile lui D.Goleman, care sugerează că inteligenţa generală sau IQ-ul ar explica aproximativ 20% din succesul 
în carieră, iar inteligenţa emoţională ar constitui cam 67%; restul se presupune că sunt şi alţi factori [9, p.19]. 

Actualmente, demersurile ştiinţifice şi practica educaţională au preluat o nouă viziune asupra succesului 
profesional al cadrului didactic, realizând programe de „educaţie emoţională”, deoarece, pe lângă abilităţile 
cognitive, tot mai mult se conştientizează necesitatea unor abilităţi emoţionale care ar ajuta cadrele didactice 
moderne să fie compatibile şi competitive în activitatea educaţională.  

Educaţia ce include inteligenţa emoţională porneşte de la faptul că totalitatea acţiunilor cadrelor didactice 

permite să fie creat un echilibru mai sănătos în relaţiile noastre cu copiii. 

În lucrările semnate de M.Roco [10], L.E. Năstase [11], S.Marcus [12], M.J. Elias, S.E.Tobias, B.S. Fri-
dlander [13] se accentuează importanţa inteligenţei emoţionale pentru activitatea cadrelor didactice. După 

D.Goleman, „copiii care sunt trataţi cu afecţiune şi înţelegere sunt, la rândul lor, afectuoşi cu semenii şi 
părinţii şi au mai puţine sentimente negative faţă de cei din jur. Aceşti copii sunt stăpâni pe sentimentele lor, 

sunt mai relaxaţi şi, din punct de vedere biologic, cu un nivel scăzut al hormonilor stresanţi, ceea ce îi face 
mai relaxaţi sub raport psihologic. Sunt mai populari şi mai abilitaţi în rolurile sociale. Ei dispun de bene-

ficii şi în plan cognitiv, având o atenţie şi o capacitate de învăţare mai bună decât ceilalţi” [apud: 10, p.181]. 
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În acest context se înscriu şi concepţiile lui A.Cury (2007) [14, p.67], care de asemenea este în acord cu 

faptul că cadrele didactice cu inteligenţă emoţională dezvoltată au reuşite mai bune, deoarece capacitatea de 

a preţui viaţa, perseverenţa, motivaţia, fermitatea, capacitatea de autoanaliză le este caracteristică. Convinge-

rile lansate au fost dezvoltate în şapte comportamente sau însuşiri determinante ale cadrelor didactice inteli-

gente emoţional: 

1) sunt elocvente, cunosc modalitatea de funcţionare a intelectului (transformă informaţia în cunoaştere şi 

cunoaşterea în experienţă), dezvoltă la elevi: capacitatea de administrare a gândurilor şi a emoţiilor, de 

a fi lider, de a trece prin pierderi şi frustrări, de a depăşi conflictele; 

2) stăpânesc metodologia învăţării, au sensibilitate (acceptă toţi elevii şi îi înţeleg chiar şi pe cei mai dificili), 

dezvoltă la elevi: stima de sine, stabilitatea, liniştea interioară, capacitatea de a contempla frumosul, de 

a ierta, de a fi tolerant, de a-şi face prieteni, sociabilitatea; 

3) educă emoţia (îi învaţă pe elevi să exploreze lumea şi propria fiinţă), dezvoltă la elevi: sentimentul de 

siguranţă, toleranţă, perseverenţa, protecţia contra stimulilor nocivi, inteligenţa emoţională; 

4) folosesc memoria ca artă de a gândi (îi învaţă pe elevi să gândească şi nu să repete informaţia), dezvoltă 

la elevi: deprinderea de a gândi înainte de a reacţiona, expunerea ideilor şi nu impunerea lor, conştiinţa 

critică, capacitatea de dezbatere, de a pune întrebări, de a lucra suficient în echipă; 

5) sunt maeştri (formează elevi care vor schimba lumea), dezvoltă la elevi: înţelepciunea, sensibilitatea, 

dragostea de viaţă, persuasiunea, capacitatea de a-i influenţa pe alţii; 

6) corectează conduitele şi rezolvă conflictele (îi învaţă pe elevi să gândească, să privească în interiorul 

lor), dezvoltă la elevi: capacitatea de a depăşi starea de anxietate, de a rezolva crizele interpersonale, 

sociabilitatea, capacitatea de a se proteja emoţional, de a fi capabili să preia conducerea în situaţii 

tensionate; 

7) educă pentru o profesie şi pentru viaţă (îi învaţă pe elevi să desprindă o lecţie de viaţă din fiecare expe-

rienţă neplăcută), dezvoltă la elevi: capacitatea de a depăşi conflictele sociale, solidaritatea, spiritul 

întreprinzător, capacitatea de a ierta, de a pune întrebări, de a stabili obiective [15, p.68-69]. 

Practica educaţională indică asupra multiplelor probleme de ineficienţă profesională şi de integrare, de 

comunicare şi de înţelegere a lumii interioare (emoţionale) a copiilor, viaţa emoţională a acestora fiind do-

meniul unde poate să pătrundă doar profesorul care ştie şi poate stabili contacte emoţionale sincere cu copiii, 

îşi prezintă expresiv, inteligent propriile stări emoţionale, poate să fascineze educaţii printr-un comportament 

autentic marcat de nivel înalt de IE. 

În opinia lui A.Cury, cadrele didactice care nu posedă un nivel suficient de inteligenţă emoţională afectează 

pregnant prin comportamentul lor psihicul copilului. Acestea comit greşeli semnificative în activitatea didac-

tică prin: sancţionarea în public; exprimarea autorităţii în mod agresiv; folosirea în exces a criticii; împărţirea 

copiilor în preferaţi şi odioşi; obstrucţionarea afirmării copilului; pedeapsa la furie; punerea limitelor fără a 

oferi explicaţii; lansarea de promisiuni şi neîndeplinirea lor; distrugerea speranţelor şi viselor etc. [16, p.16]. 

Inteligenţa emoţională determină potenţialul cadrului didactic de a poseda capacităţi practice bazate pe 

autoreglare, conştiinţă de sine, motivaţie, empatie, abilităţi sociale. Aceste elemente stabilesc felul în care se 

poziţionează cadrele didactice faţă de sine şi faţă de ceilalţi, precum şi calitatea relaţiilor interpersonale. Inte-

ligenţa emoţională arată proporţia în care s-a izbutit să se transfere potenţialul afectiv al cadrelor didactice în 

randament profesional. 

Fiecare componentă (autoreglarea, conştiinţa de sine, motivaţia, empatia, abilităţile sociale) din inteligenţa 

emoţională are contribuţie unică la performanţa pe care o obţine cadrul didactic, dar, în acelaşi timp, se „trage” 

într-o anumită măsură din celelalte. Alături de faptul de a fi conştienţi de propriile sentimente, de autocontrol, 

de capacitatea de a stabili un scop şi de empatie, este important a exprima un comportament eficient în rela-

ţiile cu ceilalţi. Este confirmat deja faptul că prezenţa inteligenţei emoţionale asigură o bună funcţionalitate a 

însuşirilor comportamentale (a temperamentului, caracterului, aptitudinilor) la nivelul constructelor autoreglării 

şi al relaţiilor interpersonale. Prezenţa, în studiile prezentate de Л.М. Митина, a inteligenţei emoţionale la 

cadrele didactice determină profunzimea şi temeinicia integrităţii afective a profesorului, incluzând constitu-

ente de ordin emoţional, intelectual şi reglatorii, convertite în procesul de realizare a scopurilor profesionale 

şi aspiraţiilor personale [17, p.14]. 
Aplicaţiile specifice la baza cărora stă inteligenţa emoţională şi spre care s-ar cuveni să se aspire într-o 

activitate didactică trebuie să includă: 
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• dezvoltarea carierei – posedarea unei mentalităţi sănătoase, aprecierea adecvată şi echilibrată a acţiuni-

lor şi stărilor sale emoţionale, exploatarea rezonabilă a cunoştinţelor, emoţiilor şi a statutului său social; 

• dezvoltarea abilităţilor manageriale – posedarea abilităţilor de control, corecţie şi persuasiune, de 

comunicare eficientă intra- şi interpersonală, abilităţi de gestionare corectă a conflictelor şi situaţiilor 

social-emoţionale dificile; 

• dezvoltarea abilităţilor lucrului în echipă – posedarea conştiinţei sociale, a responsabilităţii colective, 

a empatiei, a capacităţilor de a fi cooperant, activ, precum şi aptitudinea de a construi şi menţine relaţii 

benefice cu cei din jur [18, p.37]. 

Toate acestea pot fi realizate numai cu o bună cunoaştere a emoţiilor personale şi ale celorlalţi sau, mai 

bine spus, cu o inteligenţă emoţională dezvoltată.  

Inteligenţa emoţională are o valoare deosebită în activitatea educaţională şi în asigurarea succesului profe-

sional al cadrelor didactice, deoarece integrează:  

  implicarea emoţională; 

  mobilitatea emoţională; 

  orientarea emoţională pozitivă; 

  compasiunea emoţională; 

  activismul emoţional; 

  expresivitatea emoţională; 

  rezistenţa emoţională la stres; 

  profunzimea percepţiei emoţionale; 

  flexibilitate emoţională; 

  creativitate emoţională.  

Concluzii  

Inteligenţa emoţională oferă cadrului didactic o gestionare corectă a emoţiilor şi sentimentelor, dezvoltă 

capacitatea de a alege modalitatea prin care se exprimă o anumită situaţie, ceea ce pentru activitatea educa-

ţională are o valoare extremă. Cadrul didactic la care inteligenţa emoţională este bine dezvoltată va fi în stare 

să creeze un mediu de încredere şi onestitate, în care să domine raţiunea şi competitivitatea; el poate să stabi-

lească relaţii interpersonale pozitive şi să stăpânească atât propriile emoţii, cât şi ale celorlalţi. Abilitatea de a 

procesa informaţiile emoţionale, în special pe cele care presupun percepţia, asimilarea, înţelegerea şi contro-

lul emoţiilor, determină reuşita profesională în activitatea educaţională. Cadrele didactice cu inteligenţă emo-

ţională dezvoltată acţionează mai bine în situaţii dificile decât cele cu inteligenţă emoţională scăzută; ele 

gândesc mai clar şi mai constructiv, interacţionează uşor în echipă, reduc la minimum situaţiile de stres, pot 

să-şi organizeze emoţiile şi sentimentele în atingerea unor performanţe profesionale şi în stabilirea unor 

relaţii interumane mai bune. 
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