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Nivelul de dezvoltare a inteligenței emoționale a unui adult depinde de gradul de 

dezvoltare a competențelor socio-emoționale dobândite de acesta în perioada copilăriei mici. 

Pe bună dreptate, perioada preșcolarității și cea a primilor ani de școală este o etapă de 

achiziții fundamentale în ceea ce privește planul emoțional și cel social al unui individ. 

,,Aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și optimizarea 

competențelor emoționale și sociale esențiale pentru funcționarea și adaptarea în viața adultă.” 

(Catrinel, Kallay, 2010, p. 12) 

Competența emoțională se referă atât la abilitățile copiilor de a-și cunoaște, înțelege și 

regla propriile emoții, cât și la abilitatea de a înțelege emoțiile celor din jur. (Goleman, 2008) 

Competența socială are  în vedere abilitatea copiilor de a stabili relații funcționale cu 

copiii și adulții din viața lor. (Catrinel, Kallay, 2010) 

Dezvoltarea acestor abilități la copii este importantă deoarece influențează stabilirea 

relațiilor cu ceilalți și menținerea acestora; ajută la prevenirea problemelor emoționale și, 

implicit, ale celor de comportament; facilitează adaptarea copilului la mediile sociale cu care 

vine în contact. 

Stephen Nowicki, citat de D.Goleman (2008), arată că acei copii care nu pot înțelege 

sau exprima bine emoțiile, sunt permanent frustrați. Nu reușesc să stabilească relații amiabile 

și durabile cu ceilalți, sunt evitați și marginalizați, ,,împinși” spre periferia grupului din care 

fac parte.  

D.Goleman susține că acești copii, respinși din punct de vedere social, nu reușesc să 

descifreze semnalele emoționale sau, chiar dacă le pot desluși, repertoriul lor de reacții este 

foarte limitat.  

Copiilor ce întâmpină dificultăți de integrare socială le lipsesc, de multe ori, 

competențele conversaționale specifice vârstei, devenind problematică comunicarea nevoilor 

proprii și înțelegerea nevoilor celor din jur. Apare, astfel, izolarea, predispoziția spre un 

comportament negativ, egocentrist, agresiv. ,,Inadaptabilitatea socială este mai dureroasă și 

mai explicită atunci când se manifestă într-unul dintre cele mai periculoase momente din viața 

unui copil: încercarea de a fi acceptat într-un grup de joacă. Este un moment periculos, pentru 



că atunci copilul este îndrăgit sau urât, simte sau nu că aparține grupului și toate acestea sunt 

făcute public.” (Goleman, 2008, p.168)  

Saphiro (2016) este de părere că acest gen de respingeri în copilărie generează 

probleme pe plan afectiv, eșec școlar sau chiar delicvență în perioada adolescenței. Copiii au 

nevoie să învețe abilitățile socio-emoționale pentru a face față multitudinii de factori stresanți 

din sfera personală, familială și societală.  

Legătura dintre relaționarea cu cei din jur și comportamentul emoțional al copiilor este 

foarte strânsă. A fi sau a nu fi popular, a avea sau a nu avea prieteni, a fi sau a nu fi acceptat de 

alte persoane, sunt foarte puține dintre aspectele specifice interacțiunii sociale care depind de 

modul în care copilul își poate coordona emoțiile.  

Sintetizând datele mai multor studii, Schaffer ilustrează modul în care gestionarea 

emoțiilor influențează interacțiunile sociale ale copiilor. Concluziile stabilite de acesta sunt 

următoarele:  

-copiii care reușesc să-și gestioneze constructiv experiențele emoționale relaționează mai ușor 

cu alți copii;  

-copiii care-și exprimă cu claritate stările emoționale sunt mai agreați de persoanele din jur; 

-copiii care reușesc să-și aleagă mesajele emoționale potrivite devin mai populari; 

-copiii cu exprimarea pozitivă a emoțiilor stabilesc mai repede relații cu alți copii decât copiii 

expresivi în sens negativ;  

-copiii care decodează mesajele emoționale ale celorlalți obțin scoruri ridicate la aprobarea 

socială; 

-copiii empatici leagă mai ușor prietenii, sunt mai simpatizați de cei cu care relaționează; 

-copiii care reacționează în situații critice în manieră non-agresivă sunt acceptați mai ușor, 

devin deseori lideri și, în general, sunt competenți din punctul de vedere al aspectului social. 

(Schaffer, 2010, p. 148) 

Lărgind sfera de studiu, Daniel Goleman (2008) afirmă că nivelul dezvoltării socio-

emoționale a copilului afectează și dezvoltarea cognitivă a acestuia. Drept argument, el arată 

că învățarea depinde de șapte ,,elemente-cheie”, toate fiind legate de inteligența emoțională: 

încrederea (convingerea copilului că poate reuși să realizeze ceea ce-și propune, avându-i 

alături pe adulți); curiozitatea (ideea că e plăcut și util să descoperi lucruri noi); intenția 

(dorința de a persevera, de a fi competent și eficace); controlul de sine (un control interior care 

e capabil să regleze acțiunile proprii); raportarea (implicarea alături de alții în acțiuni, 

abilitatea de a se face înțeles și de a-i înțelege pe cei din jur); capacitatea de a comunica 



(dorința de a relaționa cu ceilalți, de a avea încredere în ei); cooperarea (abilitatea de a-și 

corela nevoile proprii cu ale celor cu care relaționează, abilități necesare pentru a intra în 

componența diferitelor grupuri). Își susține ideea și afirmând următoarele: ,,dacă îi ajutăm pe 

copii să-și îmbunătățeasca conștiința de sine și încrederea în sine, să își controleze emoțiile și 

impulsurile supărătoare și să-și dezvolte empatia, răsplata lor nu va consta doar într-un 

comportament îmbunătățit, ci și în performanțe academice măsurabile.” (Goleman, 2008, p. 9)  

Se poate observa ușor că dezvoltarea limitată a competențelor emoționale influențează 

competențele sociale, și, implicit pe cele cognitive. Această determinare nu este unilaterală: o 

slabă dezvoltare cognitivă poate determina o izolare a copilului față de ceilalți, fapt ce-i 

limitează experiențele ce ar putea duce la dezvoltarea abilităților emoționale și sociale 

specifice vârstei. Astfel, se generează un cerc vicios care afectează dezvoltarea generală a 

copilului, adaptarea și integrarea lui ulterioară în viața cotidiană. 
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