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Abstracts: To meet quality requirements in higher education teaching there 

is a primary need to know competency profile of each student teacher. Necessity 
of knowing emotional intelligence profile of students teachers is essential and 
has as a goal detection of strengths and weaknesses specific to teacher training 
process. Knowing them will enable us to achieve an enhancing of professional 
skills and personal performances, a better organization and training of future 
teachers. 

Cuvinte-cheie: inteligenţă emoţională, competenţă emoţională, profil de 
competenţă, autoreglare, conştiinţa de sine, motivaţie emoţională, empatie, 
abilităţi sociale. 

 Activitatea educațională se deosebeşte în mod esenţial de alte activităţi 
profesionale şi pretinde de la cadrele didactice o dezvoltare optimă sub raport 
socioafectiv cu posedarea unor competenţe emoţionale productive și cultură 
emoțională înaltă, care le-ar asigura un comportament echilibrat, motivat, 
orientat valoric, constructiv, sociabil. 

  Profilul de competenţă al cadrului didactic cuprinde: cunoştinţe, 
capacităţi, abilităţi şi trăsături de personalitate detaliate pe nivelurile strict 
necesare activităţii educaţional”. Reuşita în activitatea a viitorilor educatori este 
asigurată de prezenţa celor două niveluri de competenţe: intelectuale şi 
emoţionale. Competenţele de ordin intelectual formează inteligenţa academică, 
cognitivă sau generală (IQ) care măsoară baza informaţională individuală – 
gândirea, memoria, vocabularul, etc., iar competenţele de ordin emoţional 
alcătuiesc inteligenţa emoţională (IE), care se referă la domenii mai complexe – 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilitate, gestionarea emoţiilor, controlul 
stresului, stare generală, etc. În formarea viitoarelor cadre didactice de cele mai 
multe ori sunt acceptate şi valorificate competenţele academice sau intelectuale, 
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fiind siguri că anume acestea asigură performanţele superioare şi eficienţa în 
activitatea educatorului. 

Mai multe studii [1,2,5,7,9,11] ne demonstrează că persoanele, care posedă 
o inteligenţă emoţională dezvoltată au mai multe oportunităţi în adaptarea 
profesională de succes. Prin intermediul competenţelor emoţionale, pot corect să 
identifice şi să gestioneze atât propriile emoţii cât şi ale celorlalţi, sunt mai bine 
priviţi în cadrul grupurilor de muncă, sunt mai cooperanţi, mai puternic motivaţi 
intrinsec, pot evita şi rezolva conflictele, sunt mai optimişti.  

 În condiţiile în care lumea contemporană devine tot mai drastică, mai 
dificilă, şi mai greu de controlat, unde regulile societăţii sunt în plină schimbare, 
stabilitatea şi echilibrul emoţional, priceperea de a relaţiona, a colabora, a 
înţelege şi gestiona corect emoţiile proprii şi ale celor din jur devin competenţe 
tot mai valoroase şi mai relevante.  

Importanţa inteligenţei emoţionale este demonstrată de studii empirice ale 
excelenţei profesionale, sugerându-ne că însuşirile emoţionale au un rol deseori 
mult mai mare în performanţele din activităţile profesionale decât abilităţile 
cognitive. S-a constatat că persoanele care au un coeficient intelectual (IQ) înalt 
sau o inteligenţă academică foarte bine dezvoltată se descurcă mult mai greu în 
viaţa, în timp ce altă categorie de subiecţi, deşi posedă un IQ mai redus în 
comparaţie cu primii, au rezultate deosebite în practică, reuşesc să obţină 
succese în situaţii critice, să facă faţă oricăror împrejurări de viaţă. Cercetările 
au determinat [1,2,4,6,8,9,12] că aceste persoane dispun de o altă abilitate - 
această abilitate a fost raportată la inteligenţa emoţională (IE). Chiar dacă o 
persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, dacă nu îşi cunoaşte şi nu 
reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi sentimentele, poate întâmpina dificultăţi în 
încercarea de a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională de 
succes. 

 Imperativul cunoaşterii profilului de inteligenţă emoţională al studenţilor 
pedagogi este primordială şi are ca scop depistarea „punctelor redutabile” şi a 
„punctelor vulnerabile” caracteristice procesului de formare a cadrelor didactice. 
Înţelegerea lor ne va oferi posibilitatea să obţinem o sporire a randamentului 
competenţelor profesionale şi personale, precum şi o mai bună organizare a 
pregătirii viitoarelor cadre didactice. Percepţia clară a profilului de IE la studenţi 
va asigura modernizarea curriculumului de formare profesională a studenţilor 
pedagogi din perspectiva sporirii potenţialului de dezvoltare a inteligenţei 
emoţionale ca element important în asigurarea eficienţei activităţii cadrului 
didactic, precum şi proiectarea strategiilor de dezvoltare implicită a inteligenţii 
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emoţionale în concordanţă cu standardele de formare profesională a viitoarelor 
cadre didactice. 

Ne-am obişnuit deja să raportăm totul la gândire, intelectualizând orice, 
punând IQ pe prim plan, ignorând nemotivat aspectele afective, nedându-ne 
seama că anume acestea guvernează comportamentul nostru din umbră. 
Inteligenţa emoţională funcţionează ca un „manager al emoţiilor”, asigurând o 
gestionare corectă a emoţiilor şi sentimentelor, evidenţiind importanţa emoţiilor 
în învăţare, în viaţa de zi cu zi, armonizând mediul şi cu noi înşine, precum şi 
realizând un echilibru între creierul cu care simţim şi creierul cu care gândim, 
astfel ca „emoţiile şi impulsurile grăbite” să fie controlate. „Cei care reuşesc să-
şi administreze viaţa emoţională cu mai mult calm şi conştiinţă de sine par să 
aibă astfel un avantaj clar şi cuantificabil în ce priveşte menţinerea sănătăţii” [7, 
p. 13] 

Estimarea valorii IE pentru succesul profesional la studenţii pedagogi 
reprezintă totalitatea evaluărilor, interpretărilor, impresiilor, legate de propria 
persoană, de cei din jur şi de diverse situaţii. Aceste estimări sunt în mare 
măsură determinate de mediul social, de modul de relaţionare interpersonală, de 
experienţele anterioare, de sistemele de convingeri şi valori care iau forma unui 
dialog interior. Relevanţa gradului de conştientizare a inteligenţei emoţionale 
ajută la înţelegerea modului în care dialogul interior influenţează sentimentele, 
acţiunile şi reacţiile acestea cerându-se a fi schimbate în funcţie de diverse 
situaţii. 

 Imperativul perceperii profilului de inteligenţă emoţională la studenţii 
pedagogi constă în aceia că ne oferă instrumente de cunoaştere, care au o 
valoare extrem de mare în pregătirea lor profesională, deoarece stabileşte 
potenţialul abilităţilor practice şi a dimensiunilor IE, determinate şi evidenţiate 
de Goleman D., [6, p. 26], bazate pe cele cinci dimensiunii:  

Ø Autoreglarea – capacitatea de a controla şi a regla propria stare 
emoţională; 

Ø Conştiinţa de sine – cunoaşterea şi înţelegerea sentimentelor 
proprii; 

Ø Motivaţia – canalizarea sentimentelor pentru a atinge anumite 
scopuri; 

Ø Empatia – identificarea şi descifrarea sentimentelor celorlalţi; 
Ø Abilităţi sociale - stabilirea relaţiilor cu ceilalţi şi abilitatea de-ai 

influenţa; 
În accepţiunea lui Robert Wood şi Harry Tolley [10, p. 15] –„ Toate 

componentele sunt legate între ele într-un mod complex, - capacitatea de a folosi 
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eficient oricare dintre ele este legată de gradul în care posedăm una sau mai 
multe din aceste elemente”. Fiecare element din inteligenţa emoţională are 
contribuţie unică la performanţa pe care o obţine studentul pedagog 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 să ştie şi cum să se comporte eficient în 
relaţii cu ceilalţi.  

Studiul realizat în cadrul Universităţii de Stat Tiraspol pe un eşantion de 
104 persoane, a scos în evidenţă necesitatea prezenţei şi valoarea IE la studenţii 
pedagogi, indicând o mulţime de avantaje în pregătirea lor iniţială. Totodată ne-
a permis să facem şi unele precizări despre componentele IE care au pondere în 
asigurarea succesului personal şi profesional, ele sunt:  

q Cunoaşterea propriilor emoţii. În relaţiile cu ceilalţi se transmit 
anumite tipuri de informaţii, sentimente sau reacţii, care uneori este dificil de 
exprimat în mod clar şi corect, întrucât nu se reuşeşte decodificarea adecvată a 
conţinutului. Cel mai des aceste tipuri de situaţii sunt generatoare de conflicte. 
Pentru evitarea lor, e necesar să-i învăţăm pe studenţi să descifreze ce anume 
însemnă aceste emoţii şi mesaje exprimate atât la nivel verbal cât şi la cel non-
verbal, astfel încât să fie corect recepţionat conţinutul mesajelor. Cunoaşterea 
emoţiilor personale şi folosirea lor adecvată este extrem de importantă în 
stabilirea relaţiilor interpersonale asigurând succes acestor relaţii. 

q Gestionarea emoţiilor. Prin cunoaşterea şi controlarea emoţiilor 
personale se pot obţine informaţii importante asupra felului în care decurge 
gândirea, asupra scopurilor şi aspiraţiilor de viaţă şi asupra modului în care 
fiecare îşi defineşte succesul personal în cadrul unui grup social. Am sesizat că 
unii studenţi cu trecut academic impresionant nu se simt împliniţi din punct de 
vedere emoţional, şi alţii care nu au realizat în acest aspect atât de multe, 
manifestau satisfacţie pentru modul lor de viaţă. Credem ar fi problema că 
pentru unii nevoia satisfacerii ar însemna atingerea potenţialului maxim de 
dezvoltare. Numai realizarea scopului poate da un sentiment de succes, afirmare 
şi de satisfacţie emoţională. Scopul nu se poate cumpăra sau moşteni el trebuie 
realizat. 

q Direcţionarea emoţiilor către un scop. Scopul este criteriul după care se 
gestionează emoţiile. În acest sens este foarte important cunoaşterea scopului, a 
dorinţelor, pentru formarea unui comportament potrivit în vederea realizării 
opţiunilor înaintate. Este de la sine clar, că studentul care are foarte clar stabilite 
anumite obiective profesionale ştie exact ce doreşte şi se va  realiza din punct de 
vedere carieristic mult mai bine. 
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q Prezenţa empatiei. Capacitatea de a se identifica mintal şi emoţional cu 
dorinţele, aşteptările, sentimentele altei persoane necesită conştiinţa de sine şi 
conştiinţa altui sine (adică obiectul empatiei), un cadru moral şi un cadru estetic 
de referinţă. Pentru dezvoltarea capacităţilor empatice este necesar să se 
cunoască şi să se conştientizeze propriile stări emoţionale, deoarece empatia nu 
însemnă trăirea emoţiilor altei persoane, ci doar înţelegerea lor, pornind de la 
experienţa proprie. Empatia are o însemnătate destul de  mare în stabilirea 
relaţiilor interpersonale şi este caracteristica esenţială care defineşte un bun lider 
(investigaţiile ne-au demonstrat că în grupele unde liderul utilizează stil empatic 
de conducere a grupului relaţiile interpersonale între membrii grupului sunt 
foarte prietenoase, pozitive, cu un grad sporit de reciprocitate). 

q Capacitatea de a construi relaţii pozitive. În momentul când se 
canalizează energia şi emoţiile pe un scop, se exprimă şi se identifică emoţiile 
într-o manieră coerentă. Astfel se reuşeşte conştientizarea comportamentului şi 
asumarea responsabilităţii în relaţiile interpersonale, lucru care ajută la 
reducerea conflictelor. 

Inteligenţa emoţională constituie generatorul relaţiilor armonioase cu 
ceilalţi, este mijlocul de a inventaria forţele şi de a repera calităţile care dorim să 
le cultivăm studenţilor, este abilitatea de a interpreta corect situaţiile personale, 
este forma de a convinge, a conduce, a negocia, a aplana conflictele, de a 
coopera şi de a lucra în echipă. 

Componentele generative care determină profilul de IE la studenţii 
pedagogi sunt: 

1. Identificarea emoţională, percepţia şi exprimarea - include abilitatea 
de-a recunoaşte emoţiile altor persoane, prin limbaj, sunet, aparenţe şi 
comportament, abilitatea de a-şi exprima emoţiile clar şi de a-şi prezenta nevoile 
legate de acele sentimente, abilitatea de a distinge între manifestarea 
sentimentelor clară sau confuză, sinceră sau falsă. Atunci când se identifică 
corect starea emoţională a altei persoane, atunci şi relaţiile care se stabilesc sunt 
binevoitoare, adecvate pline de încredere, ceea ce duce la succesul profesional.  

2. Facilitarea emoţională a gândirii - include abilităţi precum: 
interacţiunea emoţiilor cu alte procese mintale, folosirea emoţiilor în 
argumentarea şi rezolvarea problemelor, în explicarea conţinuturilor. 
Schimbările în stările emoţionale pot schimba perspectivele individuale de la 
optimism la pesimism, încurajând luarea în consideraţie a mai multor puncte de 
vedere. Stările emoţionale încurajează în mod diferit variatele aspecte ale 
abordărilor soluţiilor unei anumite probleme ca de exemplu fericirea care 
facilitează creativitatea. 
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3. Înţelegerea şi analiza emoţiilor - folosirea cunoştinţelor emoţionale, 
include capacitatea de a categorisi emoţiile şi de a realiza relaţiile dintre cuvinte 
şi emoţii pe care le generează, înţelegerea cauzelor care provoacă supărarea, 
nemulţumirea, elaborarea unor soluţii alternative pentru rezolvarea situaţiei, 
abilitatea de a interpreta modalităţi prin care emoţiile converg spre relaţii, cum 
ar fi tristeţea, frustrarea, indispoziţia. De asemenea capacitatea de a înţelege 
sentimentele complexe, abilitatea de a rezolva probleme emoţionale. 

4. Managementul emoţional - include înţelegerea implicaţiilor acţiunilor 
sociale asupra emoţiilor şi controlarea, monitorizarea emoţiilor proprii şi ale 
celor din jur. Capacitatea de a fi deschis la sentimentele atât plăcute cât şi 
neplăcute. Abilitate de a controla emoţiile proprii sau ale altor prin moderarea 
celor negative şi încurajarea celor pozitive, fără a ascunde sau exagera anumite 
informaţii. 

Persoana 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, care poate să realizeze şi stăpâni propriile emoţii. Prezenţa 
inteligenţei emoţionale prezice succesul personal, o carieră satisfăcătoare şi un 
leadership eficient. Pentru a comunica eficient nu este destul să te exprimi clar, 
ci trebuie să ştii cum  să pui întrebări, să asculţi şi să oferi răspunsuri 
constructive. Aceste aptitudini sunt extrem de oportune  pentru  viitorii 
educatori.  

Achiziţionarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare viitoarei activităţi 
de cadru didactic, condiţionează ridicarea nivelului de inteligenţă emoţională. 
Nivelul inteligenţei este direct legat de performanţe în domenii. Mai specific, 
nivelul ridicat de inteligenţă emoţională reprezintă un avantaj în viaţa cotidiană 
din momentul ce majoritatea activităţilor cer un anumit tip de judecată sau de 
luare a deciziilor, iar nivelul scăzut de inteligenţă emoţională reprezintă un 
dezavantaj mai ales în mediile educaţionale. Pe măsură ce situaţiile educaţionale 
devin mai complexe, mai noi, mai schimbătoare, mai imprevizibile, cu mai 
multe alternative, avantajele practice de a avea inteligenţă emoţională  la nivel 
ridicat cresc. 

În acest cadru, eficienţa pregătirii cadrelor didactice solicită actualizarea şi 
re/definirea conceptului de dezvoltare a cadrelor didactice, deoarece inteligenţa 
emoţională, fiind determinantă în procesul de formare pedagogică rămâne a fi 
puţin cercetată. Iată de ce studiul care ni l-am propus ar putea avea ca beneficiu 
esenţial creşterea performanţelor viitorilor pedagogi, dar şi a sistemului de 
instruire universitar. 
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