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  SENSIBILITATEA EMOȚIONALĂ ȘI 
ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA 

COPILULUI 
 

Termenul „inteligență emoțională” este un 
termen relativ nou.  Psihologii Peter Salovey si John 
Mayer l-au folosit pentru prima dată într-un articol din 
anul 1990. Componentele conceptului pot fi datate 
pornind de la arhicunoscuta afirmație a lui Socrate 
(470 – 399 îHr): „Cunoaște-te pe tine însuți”, ori de la 
citatele biblice: „Nu fă altuia ce ție nu-ți place” și 
„Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”. 

 Emoțiile sunt o parte foarte importanta a vieții 
noastre și au rol de comunicare. Ele ne arată felul in 
care ne raportăm la lumea exterioară și la cea 
interioară. Sensibilitatea emoționala presupune 
capacitatea individului de a vibra emoțional față de 
anumite situații sau față de alte persoane. O împărțire 
generală a emoțiilor le-ar situa in două categorii: 
emoții plăcute și emoții neplăcute. Emoțiile pozitive 
sunt resimțite în momentul în care trăim ceva care ne 
place – ne simțim bine, în timp ce emoțiile negative 
apar atunci când suntem în situații de viață care nu ne 
plac. Dacă reușim să conștientizăm aceste trăiri, avem 
două căi de intervenție: să schimbăm ceva la noi 
înșine, sau să modificăm situația în care ne aflăm.  

Datorită insuficientei dezvoltări a cortexului, 
copiii au o emoționalitate mai pregnantă, în 
comparație cu adulții. Ei se exprimă plenar și trăiesc la 
intensitate maximă tot ceea ce li se întâmplă. 

Chiar și în situația în care emoționalitatea intensă 
este specifică tuturor copiilor, anumiți copii sunt mai 
sensibili din punct de vedere emoțional decât alții. 

Pedagogul și chiar părintele pot recunoaște un 
copil cu o emoționalitate crescută observându-le 
comportamentul sau reacțiile în anumite situații și 
față de persoanele cu care intră în contact. Astfel, 
există copii vizibil afectați de starea emoțională a celor 
din jur. Copiilor introvertiți le place să-și petreacă 
timpul în singurătate, sunt intuitivi și, de cele mai 
multe ori, atunci când sunt tensionați, preferă să 
sufere în tăcere. La polul opus se află copiii 
extrovertiți. Aceștia sunt sociabili, joviali le place să fie 
tot timpul în compania altora, copii sau adulți. În 
pofida acestor diferențe, ambele tipuri nu 
reacționează bine la critică, rupând comunicarea și 
închizându-se în sine. Copiii au nevoie să intre în 
contact cu persoane, blânde, calme, empatice. Preferă 
situațiile predictibile, rutină și nu răspund bine la 
imprevizibil. Limitele între care se desfășoară firesc 
sunt cele ferme și clare, în schimb nu reacționează 
bine la reguli rigide și restrictive.  

Un factor care influențează într-o oarecare 
măsură sensibilitatea emoțională a copilului este 
temperamentul. C. G. Jung consideră că este înnăscută 
predispoziția de a procesa evenimentele lumii în care 
trăim folosindu-ne de gândire, afectivitate, percepție 
sau intuiție. Copiii cu sensibilitate emoțională ridicată 
au ca funcție predominantă afectivitatea sau intuiția, 

sunt mai afectați de sentimentele și emoțiile celor din 
jur, le resimt cu o mai mare intensitate. 

Astfel, sensibilitatea emoțională nu poate fi 
schimbată de-a lungul vieții, ea fiind înnăscută, dar 
trebuie și poate fi gestionată.  

Părinții și cadrele didactice trebuie să 
conștientizeze sensibilitatea copiilor/elevilor. De 
exemplu, copiii resimt acut tensiunea emoțională din 
familie, dacă părinții au probleme de sănătate, 
financiare sau relația lor se deteriorează, chiar dacă nu 
vorbesc despre ele de față cu copiii. Mulți consideră 
greșit că îi protejează, când, de fapt, cei mici 
acumulează în interior neliniști și tensiuni care se vor 
transforma în cele din urmă în anxietate. Comunicarea 
este esențială, chiar dacă problemele nu trebuie 
prezentate detaliat micuților, ele pot fi explicate la 
nivelul lor de înțelegere. Adulții care recunosc 
schimbări în comportamentul copilului, trebuie să 
conștientizeze că ei poartă responsabilitatea acestor 
schimbări, și e datoria lor să rezolve situațiile 
problemă. Dacă nu li se spune despre ce e vorba, 
copiii preiau asupra lor vina, dezvoltând un complex 
de învinovățire. 

Prezența sensibilității emoționale presupune atât 
avantaje, cât și dezavantaje. Beneficiile sunt că pot 
empatiza cu cei din jur, se adaptează mai ușor în 
diferite grupuri, sunt capabili să ofere suport 
emoțional celorlalți și să le înțeleagă problemele, sunt 
afectuoși și au nevoie, la rândul lor, de atenție și 
dragoste. Sunt dezavantajați când au de gestionat 
emoții prea intense și tind să se supraîncarce 
emoțional. 

Acești copii au nevoie de ajutor atât din partea 
educatorului, cât și de sprijinul familiei. În primul rând, 
părinții îi pot ajut prin a-i accepta așa cum sunt și prin 
a valorifica această capacitate ca pe un talent care 
trebuie cultivat și încurajat și nu în ultimul rând e de 
datoria educatorului să semnaleze familiei că au un 
astfel de copil și să le sugereze modalități de 
intervenție. E nevoie de multă atenție și de răbdare. 
Sunt foarte receptivi la un ton blând, la explicații clare, 
rostite calm. Trebuie să fie ascultați și să li se creeze 
cadrul în care să-și exprime în cuvinte trăirile.  E o 
greșeală să fie comparat cu alți copii, sau să i se 
„interzică” să-și manifeste sensibilitatea, să fie 
etichetat „ești slab”. Comparațiile și etichetările scad 
încrederea și stima de sine. 

Foarte important e să i se ofere căi prin care să 
se exprime emoțional. O modalitate foarte bună este 
sportul, mișcarea în general, care să îi permită să se 
exprime la nivel fizic în vederea descărcării 
emoționale. Altă sursă inepuizabilă de exprimare 
emoțională este activitatea artistică. Copiii vor fi 
încurajați să picteze, să cânte sau să danseze. Arta, în 
general, oferă posibilități de materializare a emoțiilor, 
favorizând gestionarea și integrarea acestor trăiri. 

În concluzie, copiii cu sensibilitate emoțională au 
nevoie de acceptare, de apreciere. Deși societatea nu 
apreciază în general sensibilitatea emoțională, 
trecând-o în categoria „slăbiciunilor”, aceasta este de 
fapt o calitate. Doar cel ce se simte suficient de 
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  puternic își recunoaște și își arată vulnerabilitățile. 
Responsabilitatea revine familiei și școlii să dezvolte 
capacitățile acestor copii și să îi învețe să le folosească 
în folosul lor și al celor din jur. Apelând la inteligența 
emoțională, cea care duce la înțelegerea propriilor 
emoții, gestionarea acestora, înțelegerea mai bună a 
celor din jur și o mai bună relaționare cu cei din jur, 
conform ultimelor cercetări statistice, competența 
emoțională este mai importantă decât competențele 

tehnice sau intelectuale în vederea obținerii o creștere 
a calității vieții și la o conviețuire cu un grad ridicat de 
confort, atingându-se astfel un deziderat esențial: 
pregătire copilului pentru viață. 

 
        Prof. ADRIANA BONCIU 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

 
 
 
 
 

PERSONALITATE ÎNTRE 
CORESPONDENŢĂ ŞI 
NECORESPONDENŢĂ 

VOCAŢIONALĂ 
 

„Nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferenţă.” 

(Octavian Paler) 
 

Cea mai importantă etapă din procesul luării unei 
decizii de carieră o constituie explorarea educaţională 
şi ocupaţională, comportamentul sistematic de 
colectare de informaţii referitoare la oportunităţile 
educaţionale şi la ocupaţii.  

 
Dacă vocaţia s-a definit ca un vector al 

personalităţii prin intermediul căreia persoana se 
orientează faţă de structurile de activitate productivă 
oprindu-se asupra uneia care corespunde cu modelul 
său interior, pe care o actualizează în mod optim şi 
prin care se integrează creator în circuitul psiho - 
social, în cazul acesta vocaţia constituie incontestabil 
un factor de direcţionare a dinamicii personale.  

 
Dinamica personalităţii la omul matur, se 

consumă în mod fundamental prin asumarea şi 
jucarea pe scena vieţii sociale a unor roluri sociale; la 
copil şi la adolescent apare ca o pregătire pentru 
viitoarele roluri sociale. Dintre toate rolurile sociale pe 
care le joacă, cel care îl defineşte pregnant este rolul 
profesional. Copilăria, pubertatea, adolescenţa, nu 
sunt decât etape ale omului în pregătirea lui într-un 
rol productiv. Chiar rolul de părinte, care serveşte 
finalităţii umane în perpetuarea speciei, e pus şi el în 
serviciul pregătirii copilului pentru un rol productiv. 

 
Ceea ce interesează, la fel, la personalităţile cu o 

bună integrare vocaţională, e nivelul de aspiraţie. 
Conceptul de nivel de aspiraţie a fost introdus de 
Dembo. Orice problemă psihologică implică scopuri şi 
conduite dirijate spre scopuri. Conduita  tensiunii 
scopului care survine într-un domeniu plin de 
dificultăţi, constituie nivelul de aspiraţie.  

 
Aspiraţia este unul dintre cele mai importante 

mobile care contribuie la succesul realizării în viaţă. 
Doi indivizi pot poseda aceleaşi aptitudini într-un 
domeniu, dar în timp ce unul vizează scopurile înalte, 
celălalt se mulţumeşte a se menţine într-un  status 

quo ante. Nivelul de aspiraţie se statorniceşte în 
raport de forţele şi standardele sociale, de conflict şi 
decizie.  

 
Cum acţionează aspiraţia în planul vocaţional? 

Nivelul de aspiraţie la persoanele cu o conduită 
vocaţională optimă este crescut şi determină o 
dinamică extrem de mobilă şi continuă în căutarea 
unui scop. După ce un scop se realizează, se profilează 
un altul. 

 
Raportul dintre personalitate ca vocaţie şi muncă 

se concretizează în trei tendinţe: spre originalitate, 
creaţie şi spre realizare liberă. În fond aceste trei 
tendinţe se pot reduce la tendinţa spre creaţie, căci 
creaţia presupune originalitate şi presupune realizare 
liberă.  

 
Spre deosebire de corespondenţa vocaţională 

care se exteriorizează printr-o adaptare optimă, 
satisfacţie optimă şi echilibrare optimă a 
personalităţii, necorespondenţa e o sursă de conflicte 
inter şi intra individuale. Necorespondenţa se traduce 
printr-o programare socială a unei activităţi 
individuale cu ustensile inadecvate, prin solicitarea 
persoanei de a face faţă unei dinamici cu numeroase 
elemente indigeste. 

 
Cunoaşterea factorilor care favorizează luarea şi 

menţinerea deciziei în alegerea carierei la adolescenţii 
aflaţi la finele liceului, modificarea atitudinii faţă de 
proiectarea propriului viitor profesional sunt aspecte 
care se surprind prin activităţile de orientare 
profesională realizate ritmic, pe tot parcursul liceului. 
Proiectele de orientare şcolară propuse de mine, 
profesor consilier şcolar sunt proiectate astfel încât să 
prezinte lumea profesiilor, a meseriilor, cunoaşterea 
traseelor educaţionale necesare pentru a ajunge la 
ele. Astfel ajut elevii să-şi descopere abilităţile 
personale şi de ce nu vocaţia.  Elevii participanţi la 
astfel de proiecte sunt ajutaţi să-şi cunoască 
posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele 
profilului facultăţii / şcolii postliceale pe care vor să-l 
urmeze, la solicitările profesionale  pentru care 
urmează să se pregătească, şi nu în ultimul rând la 
integrarea pe piaţa muncii.  
 
 
BIBLIOGRAFIE 
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orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Editura 
ASCR, Cluj-Napoca. 
 
 

Profesor în centre şi cabinete de asistenţă 
psihopedagogică  SILVIA ZAHARIA  

Centrul Județean de Resurse și de  Asistență 
Educațională Reșița 

 Colegiul Naţional  Mircea Eliade Reşiţa 
 

 DE VORBĂ CU TINE... DESPRE 

CARIERA TA! 

 
Poate te-ai gândit ce face deosebirea între un 

tânăr care ştie ce vrea să facă în viaţă şi un altul care 

parcă tânjeşte după ceva. Ei, bine, nu am un răspuns 

general valabil. În afară de asta, foarte rar luăm decizii 

bazate pe inteligenţă. Există în noi un tipar, o părere 

intimă despre sinele nostru, care ne domină deciziile si 

afectivitatea. Oricât de profund am delibera asupra 

unei chestiuni, vom face alegerea imaginaţiei noastre, 

conformă cu reflectarea lumii şi a realităţii în noi. Va 

trebui să apreciem înălţimea castelului după reflecţia 

lui în apa lacului de langă. Doar aşa se poate. Aşa că 

avem datoria să aşteptăm sau să ne străduim, sau 

amândouă, să liniştim pelicula apei.  

În alegerea profesiei, lucrurile stau la fel, chiar 

dacă pare un subiect pragmatic. 

Tinerii se întâlnesc cu diverse opţiuni. Cei care nu 

aleg nimic nu vor de fapt, în acel moment al vieţii lor, 

să facă nimic. Cred, însă, că avem două elemente care 

se influenţează şi se completează reciproc: ce voi face 

în viaţă şi cu cine. Pe oricare le vei neglija, va da un 

rezultat greşit, şi ajustările în viaţă sunt limitate. 

Lumea serviciului tău este o lume a absorbţiei, a 

abandonului de sine, tu nu contezi, ci doar produsul 

muncii tale. Lumea afectivităţii tale este coloana 

vertebrală şi sursa de energie, locul în care te 

regăseşti. Astfel, împreună crează acel tot necesar 

unei bune funcţionări în social şi aduce cu sine 

recunoaşterea şi preţuirea celor din jur, cărămizile 

respectului de sine. 

Cariera profesională reprezintă un domeniu al 

vieţii de o însemnătate aparte. Pe de o parte, timpul 

îndelungat petrecut în activitatea de muncă se 

compară doar cu somnul, iar pe de altă parte, tendinţa 

de specializare continuă, de perfecţionare 

permaneantă obligă la o pregătire timpurie şi continuă 

pentru succesul profesional. 

A-ţi planifica cariera înseamnă, în primul rând, să 

ţii cont de ceea ce vrei de la tine, de ceea ce-ţi propui 

să faci, de ceea ce-ţi devine principiu îndrumător, pe 

scurt, de ceea ce se numeşte misiunea ta de viaţă sau 

idealul tău. 

Cariera este personală şi pentru o mulţumire 

deplină este bine să fie integrată în stilul tău de viaţă. 

Felul în care este percepută munca, la vârsta 

adolescenţei, este foarte mult influenţat de familie şi 

anturaj. Astfel, uneori conştient, alteori nu, alegerea 

profesională pe care o facem este influenţată foarte 

mult de cei din jurul nostru. 

Tindem să urmăm o traiectorie profesională 

asemănătoare cu cea a unora dintre membrii familiei 

sau a partenerilor de vârstă. Ne lăsăm duşi de val. 

În alte situaţii, alegerea profesiei este influenţată 

de prejudecăţi sau de trendul impus de societate. 

Încercăm să punem mâna pe profesia ideală. 

Există o profesie ideală pentru toţi? NU! 

Profesia ideală pentru fiecare dintre noi este 

aceea care prin sarcinile specifice te solicită să faci 

ceea ce ştii cel mai bine, răspunde intereselor tale, 

corespunde principiilor şi valorilor tale, se potriveşte 

cel mai bine personalităţii tale. 

 

Profesor psiholog DANIELA DOMĂNEANȚU 
                    Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 
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   PRAGMATICA FERICIRII ÎN 
CONSTRUIREA UNUI 
CURRICULUM NOU 

  
Motto:  

„Let not to the marriage of true minds admit 
impediments.” 

 (William Shakespeare, Sonnet 116) 
  

Lucrarea de faţă îşi propune să reviziteze 
strategiile de construire a unui curriculum prin 
aplicarea unei “paradigme a fericirii” văzute ca o 
conexiune empatică şi sinestezică între formator şi 
formabil, profesor şi beneficiar primar al educaţiei, 
părinte şi copil, angajat şi angajator, într-un moment 
în care societatea globală în care trăim ne angajează 
într-o competiţie acerbă. În consecinţă, articolul îşi 
propune să găsească soluţii eficiente, atât în procesul 
de scriere a unui nou curriculum, cât şi la nivelul 
realizării planurilor de lecţii în vederea construirii unui 
eşafodaj educaţional robust. 

 
I. PREMISE 
Realităţile celui de-al treilea mileniu îngreunate 

de schimbările fără precedent la nivelul paradigmei 
sociale, economice, politice, culturale sau 
educaţionale ale fiecărui individ au determinat 
cercetătorii din domeniul psihologiei, psihometriei şi 
al ştiinţelor educaţiei să se concentreze mai mult 
asupra dispariţiei empatiei individuale şi instituţionale. 

Mai mult decât atît, fenomenul menţionat 
anterior pare să fie de neoprit în ultimele două 
decenii, atrăgând astfel atenţia conducătorilor şi 
factorilor de decizie asupra necesităţii imperioase de 
schimbare atunci când vorbim de relaţiile dintre 
angajator-angajat, individ-instituţie, membrii unei 
familii, sau profesor-elev. În consecintă, lucrarea de 
faţă îşi propune să realizeze un eşafodaj strategic în 
vederea construirii unui curriculum care să fie capabil 
să determine realizarea unei “paradigme a fericirii” în 
cadrul unei abordări triadice a procesului de predare-
învăţare-evaluare, incluzându-le sub umbrela unui 
curriculum al mileniului III. 

Drept rezultat, materialul de faţă va începe prin 
realizarea unei imersiuni temporale, prin prezentarea 
celor mai relevante teorii şi studii de empatie din 
ultimii ani, va continua cu avatarurile inteligenţei 
sociale, pentru a transfera, în cele din urmă, toate 
aceste procese la nivelul unei “paradigme a fericirii” şi 
realizarea tapiseriei unui nou curriculum şcolar. 

 
II.  IMERSIUNE TEMPORALĂ 
În 1920, teoreticianul şi psihologul, Edward 

Thorndike, a propus, pentru prima dată, colocaţia 
inteligenţă socială în cadrul parametrilor unei noi 
ştiinţe – psihometria – o expresie care contrasta 
puternic cu cea de IQ – Coeficientul de Inteligenţă – 
acel factotum când venea vorba de construirea unui 

test educţional. Cu toate acestea, analiza lui Thorndike 
nu a răspuns cerinţelor obiective ale conceperii unui 
astfel de test, pornind de la validitatea lui şi, drept 
urmare, descoperirea sa a rămas fără urmări. 

În anii 50, conceptul de inteligenţă socială a fost 
transferat la nivelul inteligenţei generale sau aşa-
numitul factor G ( vezi studiile lui David Weschler), în 
timp ce procesul discutat trece prin alte abordări, 
datorită descoperirilor lui J.P. Guilford, care enumeră 
nu mai putin de 120 de inteligenţe separate care 
contribuie la realizarea unui individ, atât la nivelul 
rezultatelor educaţiei sale, cât şi în viaţa reală. Studiile 
lui Guilford vor fi completate, în anii care vor urma, de 
Carl Rogers, William Heard Kilpatrick sau John Dewey, 
care au deschis o nouă perspectivă asupra relaţiilor 
umane prin conturarea metodei afectiv-umaniste. 

Denumită drept metoda indirectă de către însuşi 
Carl Rogers, şi redefinită ca „cea de-a treia dimensiune 
a învăţării” de către Samuel Tenenbam, metoda 
indirectă realizează o corespondenţă completă dintre 
interlocutorul unei comunicări, tonul acesteia, 
gesturile sau gândurile care o însoţesc, în timpul unei 
comunicări efective. În opinia lui Carl Rogers, atunci 
când se realizează congruenţa deplină între cele patru 
elemente, mesajul nu poate fi recepţionat decât drept 
unul adevărat şi valid. Acest lucru atrage după sine 
realizarea unui sentiment de fericire care determină 
conturarea unei paradigme afective pozitive, inclusiv 
la nivelul evaluării în educaţie, respectiv în cheierea 
unei tranzacţii de succes. 

Anii 80 înregistrează noi modele de inteligenţă 
datorită contribuţiilor remarcabile ale lui Robert 
Sternberg, care formulează conceptul de „inteligenţă 
practică” sau descoperirea excepţională a lui Howard 
Gardner care pune la punct Teoria Inteligenţelor 
Multiple. Una dintre cele şapte tipuri de inteligenţă 
dezvoltate de Gardner în celebrele sale studii Structuri 
ale minţii sau Inteligenţe Multiple - De la teorie la 
practică, este cea de „inteligenţă interpersonală” care 
se suprapune parţial celei de „inteligenţă socială” 
descoperită, mai tarziu, de Daniel Goleman. 

Un alt pas important către configurarea 
termenului de “inteligenţă socială” a fost făcut de Paul 
Elkman prin publicarea testelor de citit incluzând 
“micro-expresia”. Aceasta din urmă include nu numai 
întrebări specifice coeficientului de inteligenţă umană, 
IQ, ci şi abilităţi non-cognitive cum ar fi gradul de 
fericire al individului, capacitatea acestuia de a 
relaţiona, sau elemente de dezvoltare emoţională. Cu 
toate acestea, problema va fi rezolvată mai târziu, 
atunci când, Daniel Goleman, şeful Departamentului 
de Comportament şi Studii Mentale de la 
Universitatea Harvard, va publica studiul sau 
Inteligenţa socială. O nouă ştiinţă a relaţiilor 
interumane în 2007. Abia atunci  aceasta se va 
constitui într-un suport generator de realizare a unui 
nou curriculum pentru mileniul III. 

 
III. AVATARURILE INTELIGENŢEI SOCIALE 
Când ne referim la independenţa socială, 
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  profesională sau economică a unui elev, prezentă ca 
deziderat in Curriculum-ul de generația a II-a la nivelul 
învăţamântului românesc, aceasta nu poate fi 
transpusă în realitate în procent de sută la sută 
datorită absenţei parametrilor emoţionali şi a 
strategiilor afective care să pună în practică cele 
afirmate în notele de prezentare a fiecarui curriculum 
in parte. Astfel, conceperea şi realizarea unui 
Curriculum de generaţia a treia este imperios 
necesară. 

La o analiză mai profundă, comparând 
ingredientele curriculum-ului existent cu cerinţele 
programelor de specialitate, chiar si luând în 
considerare cele opt competenţe de tip Lisabona, 
menționate în deschiderea acestuia, respectiv: abilităţi 
de comunicare în limba maternă, competenţe de 
matematică, ştiinţe şi tehnologie, competenţe în limbi 
străine, capacitatea de a învăţa să înveţi, dezvoltarea 
spirirtului antreprenorial, sau realizarea standardelor 
de cunoştinţe generale, toate acestea la un  loc se 
bazează, în continuare, pe taxonomiile lui Benjamin 
Bloom (1956) şi completările lui Krathwohl din 2001. 
Astfel, avatarurile inteligenţei sociale pot să 
completeze, în opinia noastră, interstiţiile prezentului 
curriculum. 

Chiar dacă, taxonomia lui Krathwohl aduce 
noutăţi importante în conceperea unui curriculum la 
nivelul transferului de cunoştinţe, calitatea cunoaşterii 
din punct de vedere al fericirii şi realizării personale 
încă lasă mult de dorit. Mai mult decât atât, 
introducerea noului curriculum de generaţia a doua a 
înregistrat rezultate mult mai slabe la nivelul masei de 
elevi din România, care nu numai că nu au putut să-l 
parcurgă cu succes, dar s-au înregistrat foarte multe 
cazuri de analfabetism, respectiv de abandon şcolar. 
Chiulul, rezultatele foarte slabe la Examenele 
Naţionale şi de Bacalaureat, sunt elemente de 
feedback şi washback foarte serioase în susținerea 
punctului meu de vedere. 

Pornind de la conceptul de “inteligenţă socială” al 
lui Daniel Goleman, prezentul articol invită cititorul la 
realizarea unei transgresiuni de completare a 
prezentului curriculum cu o infuzie robustă de 
“paradigmă a fericirii” prin includerea strategiilor 
afective şi emoţional-empatice la nivelul acestuia. 
Acest lucru este posibil prin co-participarea 
beneficiarului primar al învăţării în toate momentele 
procesului instructiv-educativ-evaluativ ca parte 
integrantă şi respectată a procesului de predare-
învăţare-evaluare. Transferând întreaga strategie la 
nivelul curriculum-lui de generatia a III-a şi aplicând 
ingredientele lui Daniel Goleman de integrare socială 
activă, obţinem schema din tabelul de mai jos: 

 

CONŞTIINŢA SOCIALĂ PUNERE IN PRACTICĂ 

Empatie de gradul I 
 (identificarea 
semnalelor non-verbale) 
 

Sincronicitate 
(interacţiune verbală 
perfectă) 

Reglare 
(receptivitate maximă şi 
ramânerea pe aceeaşi 
lungime de undă) 
 

Reprezentare 
personalizată 
(răspuns personalizat la 
stimuli) 

Acurateţe empatică 
(înţelegerea 
gândurilor/sentimentelor/
intenţiilor 
interlocutorului) 

Impact 
(modelarea rezultatului 
interacţiunii sociale) 

Cunoştinţe sociale 
(cunoaşterea regulilor 
sociale şi ale mersului 
lumii) 

Manifestarea 
interesului/Compasiunii 
(înţelegerea şi reacţia 
pozitiva la nevoile 
celorlalţi) 

(Daniel Goleman, Inteligenţa socială. O noua ştiinţă a 
relaţiilor umane, 2007) 

Lecţiile recapitulative sau pregătirea pentru 
examene, această strategie implică pregătirea fiecărei 
lecţii cu minuţiozitate, iubire şi respect faţă de elevii 
noştri. Folosind tehnici de muncă interactive precum 
experimentul, rezolvarea de probleme, proiectele 
şcolare, informaţia de pe internet pentru descoperirea 
sensului unor terminologii noi, comunicarea virtuală 
între membrii grupelor, folosirea echipelor de elevi şi 
distribuirea de sarcini de lucru pe fiecare membru, 
astfel de strategii vor determina apariţia de 
oportunităţi de studiu şi evidenţiere a fiecărui tip de 
personalitate, dar, mai ales, sustenabilitatea întregului 
proces  instructiv-educativ-evaluativ. 

Şi totuşi, unde a dispărut profesorul din această 
ecuaţie? În conformitate cu strategia Analizei 
Tranzacţionale, profesorul este imersat în 
partenariatul profesor-elev, din primul moment al 
lecţiei şi pâna la sfârşitul acesteia, realizând activităţi 
de genul: propune itinerare de parcurs, facilitează 
activităţi, invită elevii să dezbată, cere argumente 
solide de tipul “sunt de acord” sau “nu sunt de acord”, 
monitorizează activităţi care să conducă la 
autodescoperirea şi autoevaluarea elevilor săi. Toate 
aceste procese generează strategii de autocunoaştere, 
de relaţionare, respect si sustenabilitate dar şi 
momente critice atunci când unii membri ai echipelor 
sau grupelor nu şi-au îndeplinit sarcinile de lucru sau 
activităţile care le-au revenit în grup. În consecinţă, 
într-un climat bine organizat şi conceput, elevii îşi 
dezvoltă strategii de învatare pe tot parcursul vieţii. 

În cele din urmă, dar reprezentând cel mai de 
valoare element în construirea unui curriculum, este 
procesul de evaluare. Orice tip de activitate văzută ca 
un tot trebuie să ia în considerare un sistem complex 
de feedback si feedforward după cum urmează: grile 
de autoevalaure, grile de evaluare a muncii în echipă, 
grile de evaluare a calităţii produsului finit,  realizara 
unui blog/facebook/site, create de-a lungul unui 
proces complex de iniţiere, predare şi fixare. 
Strategiile de evaluare menţionate anterior pot fi 
completate cu grafice, hărţi, jurnale personale, eseuri 
reflexive, care să descrie, cântărească şi să evalueze, la 
justa valoare, tot ceea ce s-a realizat la orele de curs. 
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 Strategiile de evaluare menţionate anterior vor 
asigura un climat de încredere, respect şi 
transparenţă, fiind, mai apoi, incluse într-o piesă de 
dimensiuni mai mari, respectiv Portofoliul elevului şi 
creând premisele asumării de către acesta de riscuri şi 
responsabilităţi de-a lungul întregului demers 
educaţional, prin luarea în considerare a stilului de 
învăţare individual, a tipului de personalitate a fiecărui 
elev, respectiv ca evidenţă a competenţelor sale. Un 
astfel de demers va determina modelarea unei 
personalităţi complete, gata să-şi asume riscuri, 
capacitatea acesteia de colaborare în grup şi la nivelul 
comunităţii, dar şi realizarea unui feedback de succes 
la nivel individual. 
 Drept rezultat, dinamica profesor-elev în 
cadrul procesului instructiv-educativ-evaluativ în 
scrierea unui nou curriculum va putea integra 
următoarele elemente: 
 

Stimuli Strategii de 
transformare 

Strategii de 
evaluare 

Text ficţional/ 
nonficţional 

Jocul statuii/ 
natură moartă 

Grilă de 
autoevaluare 

Pictură/ 
Sculptură/ 
Gravură 

Joc de 
rol/dedublare 

Grilă de 
evaluare de 
grup 

Comedie 
muzicală 

Intervenţie în 
diagonală 
(reorganizarea 
discursului 
pornind din 
mijlocul 
acestuia) 

Jurnal personal 

Fotografie/ 
Colaj/ Creare 
de imagini 

Forum teatral/ 
Conversaţii 
virtuale 

Jurnal de grup 

Anunţuri 
publicitare 

Itinerariul 
gândurilor 
(comunicarea 
gândurilor în 
faţa unui 
auditoriu) 

Jurnalul 
dascălului 

Scene de film Gândire critică Portofoliul 
educaţional al 
elevului 

NB. Ingredientele fiecărei coloane pot fi transferate 
dintr-un loc într-altul, pot fi incluse şi comentate în 
eseuri reflexive, pot fi publicate pe face-
book/blog/twitter, etc., pentru ca, în final, să fie 
incluse într-o analiză de calitate ca proces, produs şi 
implicaţii afective. 

 
IV. CONCLUZII 

 Evoluţia societăţii noastre la începutul 
mileniului III este organic legată de “paradigma 
fericirii’’ din punct de vedere social, politic, economic 
şi educaţional. Condiţiile de competitivitate ale 
dezvoltărilor din prezent cer cu stringenţă 
descoperirea unor noi strategii, resurse şi soluţii 
educaţionale. Un nou curriculum bazat pe strategii 

afectiv-empatice va asigura o baza sănătoasă şi 
sustenabilă de dezvoltare personală şi interpersonală, 
diminuând procentul de anihilare umană şi frustrare 
atât de prezent în zilele noastre. În consecinţă, un 
curriculum afectiv, construit astfel în toate 
segmentele lui va asigura nu numai respectul 
partenerial, ci va conduce cu siguranţă la asigurarea 
progresului pentru toate categoriile sociale ale unei 
societăţi globale. 
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