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Inteligenţa emoţională este capacitatea personală de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii în 

raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc.). Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor unei 

persoane, cu un minim de conflicte inter şi intrapersonale. 

 

Spre deosebire de inteligenţa cognitivă, cea emoţională poate fi învăţată şi îmbunătăţită de-a lungul vieţii. 

Pentru a reuşi în viaţă, Goleman consideră că fiecare dintre noi ar trebui să înveţe şi să exerseze principalele 

dimensiuni ale inteligenţei emoţionale. Educatoarea împreună cu familia, are  sarcina de a le descoperi şi dezvolta şi 

acest tip de inteligenţă, atât de utilă în viaţa de adult. 

Starea de spirit a unei  educatoare are un impact semnificativ asupra copiilor pe care îi îndrumă. Dacă o 

educatoare acţionează cu energie şi entuziasm în orice condiţii, poate deveni o sursă de inspiraţie pentru copii, dar 

dacă va  transmite emoţii negative, atunci întreaga grupă de preşcolari are de suferit. 

Inteligenţa emoţională este indispensabilă în meseria unui cadru didactic. Conştientizarea propriilor emoţii 

este un pas important în dezvoltarea comunicării, pentru că ne ajută să recunoaştem reacţiile emoţionale ale 

preşcolarilor noştri şi să le gestionăm în mod corespunzător, construind astfel situaţii de comunicare productive. Un 

profesor bun trebuie să acorde atenţie compatibilităţilor dezvoltate la nivel de clasă şi să lucreze cu ei în scopul 

construirii spiritului de echipă, să fie atent la cei care au  abilităţi de lider şi să-i ajute să le îmbunătăţească, dar şi să îi 

sprijine pe cei mai timizi să iasă din anonimat prin activităţile care implică lucrul pe grupe/perechi. 

Suntem cu toţii de acord că unui cadru didactic îi revine sarcina de a media conflictele între copii, lucru ce 

presupune în acelaşi timp o atenţie sporită la emoţiile celor implicaţi şi descifrarea acestora, dar şi obiectivitate în a 

privi problema, astfel încât niciunul dintre cei implicaţi să nu se simtă nedreptăţit la final. O bună gestionare a 

emoţiilor contribuie la îmbunătăţirea abilităţii de a lua decizii în timp record, în situaţii de criză, în contexte 

tensionate sau în situaţii conflictuale. Capacitatea de a ne controla emoţiile şi de a le interpreta pe ale celorlalţi poate 

oferi obiectivitate în luarea deciziilor şi o privire de ansamblu asupra situaţiilor în care suntem implicaţi. 

Vârsta de 3-6 ani se caracterizează printr-un remarcabil potenţial creator. Această apreciere a fost în mod 

convingător demonstrată de numeroşi psihologi şi pedagogi: Ed. Claparede, J. Piaget, Al. Rosca etc. Studiile de 



pedagogie şi psihologie preşcolară nu prezintă uneori potenţele autentice creatoare ale copiilor la această vârstă,  ci 

scot în evidenţă motivaţiile de ordin psihologic şi social privind intensificarea muncii,  prin angajarea tuturor 

factorilor educativi pentru dezvoltarea neîntreruptă a creativităţii şi inteligenţei din fragedă vârstă. În această 

acţiune, de mare răspundere, se întelege ca educatoarelor din grădiniţă le revine misiunea de a depista de timpuriu 

posibilităţile creative ale copiilor şi de a crea toate condiţiile optime de dezvoltare. 

Se stie că,  la preşcolari,  şi nu numai, creaţia,  ca proces mental declanşat şi susţinut de creativitate, se 

materializează în performanţele pe care le ating copiii în privinţa cunoaşterii progresive a experienţei sociale care 

circulă, în privinţa modului în care singuri rezolvă situaţiile conflictuale apărute în propria gândire între cunoscut şi 

necunoscut. Ceea ce realizează ei în activitatea ludică (în joc, desen, modelaj, activităti practice) sunt acte de creaţie 

numai pentru ei,  nu si pentru alţii, aşa cum cere între altele creaţia propriu-zisă. 

Procesul creaţiei este întotdeauna continuu. El comportă adeseori întreruperi şi stagnări, fără să dauneze 

actului în sine. Greşeala în creaţie reprezintă un stop, o reluare, un şir de încercări mai mult sau mai puţin reuşite. 

Greşeala în creaţia ludică nu înseamnă stagnare, ci o nouă înflăcărare a imaginaţiei, o creştere a interesului pentru 

activitate. Creaţia ludică a preşcolarului este activă şi productivă. Preşcolarul adresează foarte multe întrebări în 

legătură cu situaţiile problematice întâlnite, întrebari la care singur găseste răspunsul. Cu alte cuvinte, creaţia ludică 

ca act care tinde spre descoperirea adevărurilor cunoscute, ca act care tinde spre o realizare personală deosebită, nu 

se confundă cu creaţia propriu-zisă. 

Actul ludic poate fi apreciat ca improvizaţie autentică, căci improvizaţia este un act elementar de creaţie. 

Improvizând sau jucându-se, căci improvizaţia este un joc, un divertisment plăcut şi folositor, copilul işi găseste 

cadrul de afirmare şi dezvoltare. 

  Este necesar ca educatoarea să stimuleze imaginaţia creatoare,  de la cea mai fragedă vârstă. 

Una dintre cele mai importante premise ale creativităţii constă în disponibilitatea de a relua totul de la 

capăt, de a considera că nimic nu este definitiv, că nici un proces nu este încheiat odată pentru totdeauna  (E. 

Landau) 
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