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Aşa cum este important pentru copil să meargă, să vorbească, să se joace la fel de 
important este să ştie ce sunt emoţiile, să-şi le recunoască, să ştie să le exprime într-un 
mod adecvat.  

 
Dar inteligentă emoţională nu înseamnă doar recunoaşterea şi exprimaea propriilor 

emoţii, ci şi recunoaşterea, respectarea emoţiilor celolalti copii şi adulţi din jurul nostru. 
Inteligenta emoţională înseamnă să înţelegem atât emoţiile proprii cât şi pe ale celor din 
jurul nostrum, să învăţăm să ni le exprimam. Inteligenta emoţională îl ajuta pe copil în 
dezvoltară şi evoluţia sa socială, în interacţiunea cu ceilalţi, fie că sunt copii sau adulţi.      
Recunoaşterea, acceptarea, exprimarea, managerierea emoţiilor este importanta şi pentru 
păstrarea unui echilibru psihic. Neexprimarea emoţiilor, trăirilor poate duce la apritia 
anxietăţii, a unor tensiuni intrapsihice care pot duce la stări de inconfort şi chiar la boală 
atât la adulţi cât şi la copii. Tocmai, dată fiind sensibilitatea copiilor şi faptul că ei acum 
învăţa să recunoască la sine şi să identifice la ceilalţi trăirile emoţionale şi 
comportamentele aferente acestora, modul de exprimare potrivit este important să ne 
aplecăm asupra copilului şi să îl ajutăm. Exprimarea emoţiilor şi comunicarea lor se poate 
face prin diverse modalităţi: verbal, non-verbal prin desene, pictura, modelaj, colaj, joc, 
povesti.Învăţaţi copilul să îşi recunoască şi exprime emoţiile, acest lucru îl va ajuta în 
dezvoltarea sa în specială pe plan social, relaţional, dar şi să fie în armonie cu sine, îl va 
ajuta să comunice, să aibă o imagine de sine pozitivă, să îşi dezvolte încrederea în sine. În 
grupurile organizate pentru copii care au ca tema dezvoltarea personală şi/sau dezvoltarea 
inteligenţei emoţionale, a creativităţii, a învăţării dezvoltării încrederii în sine ,copilul are 
posibilitatea să interacţioneze cu alţi copii de aceeaşi vârstă sau de vârste apropiate, într-
un cadru sigur şi sub îndrumarea unui specialist, are ocazia prin jocuri şi exerciţii 
exprexiv-creative să se dezvolte armonios, are posibilitatea să aplice şi să dezvolte ceea 
ce dumneavoastră îl învăţaţi, dar are şi ocazia de a învăţa lucruri noi care îl ajuta în 
evolutia lui. 

Prin jocuri cu grijă alese copiii vor învăţa să colaboreze cu ceilalţi, să îşi recunoască 
şi exprime emoţiile, dar şi să îi intleaga pe ceilalţi copii, să relaţioneze, să îşi dezvolte 
abilitatea de concentrare a atenţiei, vor fi stimulaţi să fie creativi în activităţile desfăşurate 
în cadrul grupurilor. 

Prin jocuri alese cu atenţie, copiii îşi pot dezvolta mai uşor anumite abilităţi, într-un 
mod plăcut şi stimulativ. 
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