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       Moto: „Fiecare posedă un potenţial ascuns: 
trebuie doar să-l dezvoltăm”! 

Rene de Lassus 

 
În viaţa de zi cu zi, oamenii cu un Q.I. ridicat s-a întâmplat să nu facă faţă greutăţilor în timp ce 

alţii cu un Q.I. modest să se descurce surprinzător de bine. Factorul care face diferenţa dintre ei se pare 

că este adesea capacitatea numită inteligenţă emoţională, care include autocontrolul, zelul, 

perseverenţa şi capacitatea de automotivare. Toate aceste aptitudini pot fi insuflate copiilor (deci pot fi 

învaţate), fapt care dă o şansă mai mare de reuşită în viaţa individului, independent de potenţialul 

intelectual primit pe linie genetică. 

Promovând gândirea creativă, folosirea diverselor modalităţi de comunicare în situaţii reale, 

ajutăm şcolarul mic să îşi formeze o cultură comunicaţională care să îl ajute să înţeleagă lumea, să 

comunice şi să interacţioneze cu semenii, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, 

formându-şi şi consolidându-şi o scară justă de valori. 

În acest scop, introducerea în şcoala primară a unor activități care îşi propun să dezvolte 

componentele inteligenţei emoţionale (autoreglarea, conştiinţa de sine, motivaţia, empatia, abilitaţile 

sociale), să dezvăluie influenţa pe care o are comportamentul asupra lor, dar şi asupra calităţii relaţiei 

cu ceilalţi, este o soluție în formarea conştiinței de sine încă de la o vârstă fragedă; o conștiință socială 

de apartenență la un sistem axiologic și social promovate, ca primă treaptă în integrarea activă a 

individului în mediul social. 

Inteligenţa emoţională împreună cu asertivitatea joacă un rol foarte important în viaţa noastră. 

Aceste abilităţi de viaţă sunt talente valoroase, de zi cu zi, care dacă sunt folosite eficient, permit 

accesul la resursele interne de care avem nevoie pentru a atinge succesul şi pentru a ne crea viaţa pe 

care o dorim. Aceste abilităţi de viaţă sunt talente necesare care ne ajută să preluăm controlul asupra 

vieţii noastre, să gestionăm schimbarea şi să facem faţă eficient mediului înconjurător şi oamenilor din 

jur. În linii mari acestea sunt abilităţile de care elevii au  nevoie pentru a putea fi fericiţi, sănătoşi şi 

plini de succes. 


