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EDUCAŢIA SOCIO-EMOŢIONALĂ A PREŞCOLARILOR ÎN 

PERSPECTIVA INTEGRĂRII ŞCOLARE 

HAHEU-MUNTEANU Efrosinia, dr., conf. univ. 

 

Summary 

The socio-emotional skills characteristics of preschool 

children in the perspective of the whole school are represented in 

this article. There are analyzed their development conditions. 

Furthermore, there were determined relationships between them. 

 

Literatura de specialitate promovează ideea conform căreia 

educația la vârste timpurii are un aspect important pentru dezvoltarea 

societății și a oricărei comunități care dorește să se adapteze 

tendințelor actuale și de perspectivă. Psihopedagogia contemporană 
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recunoaște că intervenția educațională realizată la vârste cât mai mici 

determină construcția armonioasă a personalității și o inserție socială 

foarte bună. 

Socializarea este un concept folosit la descrierea şi explicarea 

modului în care viitorii ,,candidaţi la umanitate‖ adoptă un 

comportament necesar adecvării lor la cultura şi societatea din care 

fac parte. ,,Este procesul prin care o persoană dobândeşte reguli de 

conduită, sisteme de credinţe şi atitudini ale unei societăţi sau grup 

social, astfel încât ea să poată funcţiona în cadrul acesteia‖[1, p. 34]. 

Cercetătoarea Birch Ann reliefează rolul determinativ şi 

formativ al relaţiilor afective existente între persoanele din cadrul 

grupului social. Dacă inter-relaţiile sunt pozitive, atunci atribuim 

unei persoane capacitatea de a fi sociabil. Aceasta este trăsătura ce 

exprimă însuşirea unei fiinţe de a căuta contacte şi relaţii sociale, de 

a se angaja cu plăcere în iniţierea şi menţinerea comunicării de orice 

tip. În funcţie de eficienţa şi facilitatea cu care sunt întreţinute 

relaţiile se poate diagnostica şi inteligenţa de tip social (se pune 

problema inteligenţelor multiple care să vizeze mai multe aspecte ale 

adaptării personalităţii). 

Care abilităţi reprezintă cele mai bune elemente de predicţie 

pentru succesul şcolar şi succesul în viaţă? De ce unii copii devin 

adulţi realizaţi din punct de vedere profesional şi al relaţiilor sociale, 

în timp ce alţii, cu un bagaj educaţional performant şi competent şi 

rezultate şcolare înalte, nu reuşesc să dezvolte relaţii sociale, nu sunt 

satisfăcuţi de carierele lor şi suferă de anxietate și depresii?  

Un număr mare de cercetători recunosc faptul că copiii care 

beneficiază exclusiv de pregătire şcolară de la 5 – 7 ani pot fi 

„neechipaţi‖ pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca 

membri ai societăţii – nu este suficient doar să fie hrănită mintea [6]. 

Studiile recente arată că TIM (teoria inteligențelor multiple) și 

mai cu seamă inteligenţa emoţională (IE) este cel mai bun predictor 
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pentru achiziţiile viitoare ale copiilor pentru succes faţă de 

inteligenţa tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice. [4, p. 193]  

În conştiinţa multor cadre didactice și a părinților, misiunea 

majoră a sistemului de învăţământ este să dezvolte abilităţile 

academice (scris, citit, socotit). Educaţia emoţională adesea e privită 

cu scepticism și este considerată în afara obiectivelor majore ale 

activităţii preșcolare și școlare.  

Argumentele pe care se sprijină această atitudine sceptică scot 

în evidenţă nevoia cadrelor didactice de a-şi concentra efortul pe 

performanţele academice. De ce? Deoarece timpul este limitat şi 

insuficient pentru a se adresa altor probleme, cum ar fi competenţele 

socio-emoţionale, în pofida meritului lor în dezvoltarea personalității 

și deoarece asta vor și majoritatea părinților ,,Copilul meu să aibă 

performanțe la învățătură‖. Practica educațională ne demonstrează că 

actul educațional trebuie orientat spre dezvoltarea competenţelor 

socio-emoționale ale copiilor, care pot deveni valoroase pentru 

asigurarea sănătății mentale, care să-i ajute la integrarea activă în 

mediul școlar, social.  

Un alt motiv stringent pentru care a crescut tot mai mult 

interesul pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de 

educaţie emoţională, este atestarea faptului că abilităţile emoţionale 

şi sociale ale copilului reprezintă factor primordial de obţinere a 

succesului academic.  

Studiile denotă existenţa unei relaţii dintre inteligenţa 

emoţională care corelează pozitiv atât cu performanţele şcolare, cât şi 

cu cele profesionale [2, p. 23]. S-a constatat că o serie de procese 

care erau percepute ca fiind pur cognitive au la bază fenomene în 

care aspectele intelectuale şi cele emoţionale lucrează sinergetic, 

influenţându-se reciproc. Programele de dezvoltare a inteligenţei 

emoţionale ating, pe lângă obiectivele care vizează competenţele 

emoţionale, şi obiective cognitive, cum ar fi: dezvoltarea abilităţilor 

de ascultare activă, de concentrare a atenţiei pe sarcini, de gestionare 
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a situaţiilor neplăcute. De exemplu, un copil cu reacţii frecvente de 

teamă în situaţii de evaluare îşi orientează o mare parte din resursele 

sale intenţionale spre gestionarea fricii resimţite, în detrimentul 

utilizării acestor resurse pentru realizarea sarcinilor şcolare. 

Competenţele socio-emoţionale slab dezvoltate pot determina 

atitudini negative faţă de şcoală şi lipsa încrederii în abilitatea de a 

rezolva sarcinile şcolare [4, p. 15].  

Promotorii programelor de dezvoltare a inteligenţei 

emoţionale evidenţiază, prin cercetări recente teorii, că educatorii cu 

tact pedagogic şi părinţii cu bune abilităţi parentale au ştiut 

dintotdeauna că înţelegerea propriilor emoții şi emoțiile celorlalţi, cât 

şi capacitatea de a folosi această înţelegere pentru a rezolva 

problemele în mod asertiv, furnizează o bază esenţială pentru 

învăţarea academică. [3, p. 45]  

Odată cu intrarea în mediul școlar, copilul se confruntă cu 

cerinţe din ce în ce mai complexe din partea învățătorilor şi colegilor, 

iar pentru a face faţă solicitărilor are nevoie de abilităţi socio-

emoționale bine dezvoltate.  

Dezvoltarea abilităţilor socio-emoționale se realizează 

progresiv pe măsură ce copiii sunt expuşi la contexte sociale din ce 

în ce mai complexe, începe acest proces în familie, grădiniță și este 

necesar de a fi prelungit în școala primară. 

Pentru ca abilităţile sociale şi emoţionale să se dezvolte este 

necesar să: oferim copiilor contexte adecvate de învăţare şi exersare 

a abilităților date; să oferim modele adecvate de exprimare a 

propriilor emoţii, de rezolvare a propriilor probleme emoţionale 

(părinții și cadrele didactice); să avem răspunsuri adecvate care să 

sprijine copiii să îşi înţeleagă propriile emoţii să înveţe să şi le 

gestioneze în cadrul relaţiilor cotidiene; să avem modele adecvate de 

exprimare a propriilor emoţii. 

Adulţii sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor 

socio-emoţionale ale copiilor prin trei modalităţi: prin reacţiile avute 
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la emoţiile copiilor; prin discuţiile despre emoţii; prin exprimarea 

propriilor emoţii. De unde începem? Dacă doriţi să îmbunătăţiţi 

abilităţile socio-emoţionale ale copiilor este important ca, mai întâi, 

să vedeţi care sunt punctele lor tari şi ce comportamente pot fi 

dezvoltate. 

Abilităţile sociale la preşcolari au importante consecinţe, pe 

termen scurt şi lung: relaţii interpersonale adecvate acasă, la 

grădiniţă şi în alte medii care presupun astfel de interacţiuni; prieteni 

mai mulţi; note mai bune; relaţii sănătoase; încredere în sine; 

sănătatea emoţională. 

Abilităţile emoţionale îi ajută pe copii să facă evaluarea 

iniţială a mesajului emoţional transmis de celălalt; să interpreteze cu 

acuratețe mesajul; să înţelegea mesajul prin intermediul 

constrângerilor impuse de regulile contextului social; să tolereze 

frustrarea; să facă faţă fricii; să se apere; să tolereze să stea singuri; 

să negocieze prietenia etc 

Rolul familiei în dezvoltarea competențelor socio-emoționale: 

- părinţii care obişnuiesc să pedepsească prin exprimarea 

emoţiilor negative prin furie, sau reacţii de nemulţumire, de 

descurajare a copiilor vor amplifica reacţiile emoționale negative ale 

copilului; 

 - părinţii trebuie să joace rolul de facilitatori ai contextelor 

emoţionale şi ale experienţelor sociale, deoarece controlează mediul 

şi pot oferi copilului situaţii relevante de învăţare;  

- modul şi stilul părinţilor de a-şi exprima emoţiile este de 

asemenea important. Părinţii reprezintă modele de comportament 

faţă de copii.  

Modalităţi de tratare a copiilor cu probleme socio-emoţionale: 

identificarea emoţiei copilului şi apoi transmiterea ei sub formă de 

întrebare sau afirmaţie:,,Cum te simţi ?‖, ,,Cum te face acest lucru să 

te simţi ?‖, ,,Cum te simţi atunci când....?‖; discutarea împreună cu 

copiii a emoţiei exprimate de ei în cadrul conversaţiilor avute în 
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activităţi; încurajarea copiilor să utilizeze cuvinte şi expresii ce 

denumesc stări emoţionale, învăţând astfel că este normal să 

experimenteze diverse emoţii şi să vorbească despre ele ,,Cum te 

simţi când colegul te jigneşte?‖, ,,Eşti bucuroasă când te joci cu 

colega ?‖. 

 Cum dezvoltăm competenţele emoţionale şi sociale la copii? 

- discutarea cu copiii despre emoţiile colegilor sau a   

personajelor din poveşti punând accent pe consecinţele 

comportamentale ale acestora în plan social: ,,Cum credeţi că s-a 

simţit Andrei când i-a fost dărâmat castelul?‖, ,,Dar când a venit 

Mihai şi l-a ajutat?‖;  

- sprijinirea copiilor în realizarea legăturilor între acţiuni şi 

emoţii prin adresarea unor întrebări directe şi interpretarea emoţiilor 

care stau la baza unor comportamente pentru dezvoltarea empatiei 

acestora . 
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