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Abstract: The study allows us to affirm that emotional intelligence can and should be developed and 
applied in educational situations to reduce organizational stress levels as well as to establish and maintain 
appropriate relationship with students and their parents. The emotional intelligence has a direct impact on 
organizational culture. It provides a better adaptation to difficult situations and it can be useful for the 
teachers’ well-being improvement. 
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Stresul profesional este din ce în ce mai mult recunoscut a fi unul dintre cele mai serioase 
ris-curi pentru sănătate şi adesea factor ce determină insatisfacţia profesională, productivitatea 
scăzută, absenteismul crescut al angajaţilor (Cummins 1990, Spielberger & Reheiser 1995). Un 
sondaj naţional realizat în SUA a indicat că 11 milioane de muncitori raportează nivele periculoase 
de stres profesio-nal, 25% din ei prezintă stări de boală determinate de stres, la 69% s-a produs 
scăderea productivităţii; din cei chestionaţi 53% au declarat că sursa principală de stres este munca 
(Spielberger& Reheiser 1995). Investigaţiile lui M. Frone şi D. McFarlin relevă importanţa în stresul 
ocupaţional a unui factor subiectiv – nivelul conştiinţei de sine (private self-eonsciousness), care 
presupune capacitatea persoa-nei de a-şi percepe adecvat reacţiile la diferite influenţe ale mediului, 
detectînd consecinţele negative. Rezultatele investigării arată că persoanele cu un nivel înalt de 
conştientizare a propriilor reacţii reacţionează mai rapid la devierile echilibrului emoţional, 
orientîndu-se spre detectarea stresorilor şi ajustarea la ei (corespunde şi cu datele lui Mullen & Suls 
1982; Suls & Fletcher 1985). Autorii consi-deră că eficienţa în stres a unui nivel înalt al conştiinţei 
de sine, care e influenţată mult de expectanţa pozitivă sau de cea negativă a persoanei faţă de 
rezultatele ajustării. În cazul expectanţei pozitive, conştientizarea înaltă a propriilor reacţii 
contribuie la ajustarea eficientă şi stabilirea echilibrului emoţional al subiectului, pe cînd 
expectanţa nefavorabilă accentuează distresul emoţional perceput de către persoană, (Fodor 2009). 

Altă investigație, cea a lui P. Cnen şi P. Spector (1991), arată că afectivitatea negativă (predispo-
ziţia de a trăi emoţii negative, precum tensiunea şi nervozitatea, tristeţea, sentimentul de vină, insatis-
facţia de sine) este un mediator al relaţiei dintre stresori şi consecinţele negative ale stresului asupra 
sănătăţii. 

În mai multe studii privind activitatea cadrelor didactice este menţionat caracterul stresogen al 
acesteia. Dacă la multe profesiuni putem constata prezenţa a numeroşi stresori (caracteristici ale me-
diului care cauzează stres) acuţi, în munca profesorilor şi educatorilor evenimentele stresogene nu au o 
intensitate atît de mare. Ele sînt însă permanent prezente. Or, după afirmaţiile mai multor cercetători, 
stresorii cronici de intensitate medie au un efect negativ mai mare asupra sănătăţii persoanei, asupra 
echilibrului ei emoţional şi relaţiilor sociale (Russel et al. 1987; Cacha 1981; Farber & Miller 1981 etc.). 

Poate oare fi manageriat stresul organizațional (în instituția de învățămînt) prin implicarea/ antre-
narea inteligenței emoționale? Pot fi predate/ învățate competențele emoționale? Cu siguranţă, cadrele 
didactice pot învăța cum să se cunoască mai bine pe sine și pe ceilalți, cum să-și managerieze emoțiile 
în așa fel ca ele să nu conducă la tensiuni psihoemoționale. Inteligența emoțională, credem, este una 
din acele capacităţi ale individului care îl ajută să facă faţă mai uşor diferitor situaţii stresante. 

Ce este inteligența? Termenul de inteligenţă provine de la latinescul intelligere, care înseamnă a
relaţiona, a organiza sau de la interlegere, care presupune stabilirea de relaţii între oameni (Cosmo-
vici 2005: 187). 

Chiar terminologia sugerează faptul că inteligenţa depăşeşte gîndirea care se limitează la stabili-
rea relaţiilor dintre însuşirile esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor şi nu a relaţiilor între oameni. 
Cît de complexă este această latură a personalităţii reiese din modul ei de abordare în istoria filozofiei 
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şi psihologiei. Opiniile cu referință la acest subiect au oscilat de la acceptarea şi sublinierea rolului ei 
în cunoaştere, pînă la diminuarea semnificaţiei ei sau chiar pînă la eliminarea ei din existenţa umană. 

Au fost foarte controversate şi funcţiile inteligenţei. Unii autori şi-au manifestat încrederea 

aproape nemărginită în puterea inteligenţei, iar alţii au minimalizat-o. Pentru Hegel, inteligenţa era 

un gardian al întregii vieţi psihice (el spune că „adevărul şi raţionalitatea inimii şi voinţei se pot găsi 

numai în universalitatea inteligenţei şi nu în singularitatea sentimentului”), pentru Montaigne inteli-

genţa era forma imaginii eronate despre Dumnezeu, oameni şi lume (Mayer & Salovey 2001: 23). 

Termenul de inteligenţă are o accepţiune dublă: pe de o parte, de proces de asimilare şi prelu-

crare a informaţiilor variabile, în scopul unei adaptări optime, iar pe de altă parte, de aptitudine rezi-

dînd în structuri operaţionale dotate cu anumite calităţi (complexitate, fluiditate, flexibilitate, pro-

ductivitate), prin care se asigură eficienţa conduitei (Piaget 1998: 33). 

J. Piaget, promotorul psihologiei genetice, confirmă punctul de vedere cum ca inteligenţa ar fi 

o aptitudine generală cu o anume bază nativă (Piaget 1998: 42). Echilibrul pe care J. Piaget îl identi-

fică cu inteligenţă se produce în baza acomodărilor, a restructurărilor sau reorganizărilor mentale.  

„Inteligenţa emoţională este abilitatea de a încuraja oamenii, de a-i face să lucreze împreună şi 

de a-i motiva să dea tot ce au mai bun pentru realizarea unui anumit scop. De aceea mai multe studii 

au clasificat inteligenţa emoţională ca fiind cea mai importantă competenţă care determină succesul 

unei instituţii.  

Inteligenţa emoţională este un fel de isteţime. Este puterea de a acţiona sub presiune, tendința 

de a construi relaţii fructuoase, curajul de a lua decizii şi viziunea de a crea viitorul. Inteligenţa 

emoţională corelează cu leadership-ul şi creativitatea şi este o abilitate care poate fi învăţată. Constă 

în puterea de a conştientiza sentimentele şi de a identifica sursa lor”. (Dănăiţă et al. 2002). 

Atraşi fiind de noutatea acestui subiect şi de faptul că inteligenţa emoţională este un concept 

extrem de mediatizat în occident, supus unor numeroase controverse între recunoscuţi specialişti din 

diverse domenii: management organizaţional, leadership, psihologie, sociologie, considerăm că su-

biectul pus în discuție este unul destul de interesant şi actual şi pentru specialiştii din Moldova, care 

sînt încă la stadiul de familiarizare cu aceste concepte, puţine fiind instituţiile, organizaţiile care cu 

adevărat se interesează de climatul psihosocial, şi mai puţine la număr fiind organizaţiile din ţara 

noastră care conştientizează impactul inteligenţei emoţionale asupra nivelului de stres în organiza-

ție, dar și asupra productivităţii instituţiei lor.  

Ne dorim ca această investigație să aducă un plus de valoare informaţiilor pînă acum cunoscu-

te, efortul depus constînd în mare parte în îmbinarea şi aşezarea într-o formă cît mai cuprinzătoare şi 

mai clară a opiniilor şi cercetărilor unor specialişti recunoscuţi în domeniu IE şi a stresului organiza-

ţional. Intenţionăm a demonstra că a) IE poate influenţa nivelul tensiunii psihoemoţionale a angaja-

ţilor din mediul didactic b) nivelul adecvat al IE favorizează nivel adecvat de stres, dar și succesul 

în activitatea pedagogică; c) nivelul scăzut al IE predispune la instaurarea unui nivel sporit de stres, 

creează probleme relaţionale atît cu colegii, cît şi cu discipolii; d) nivelul tensiunii neuropsihice 

poate fi minimizat prin şedinţe de antrenament a IE. 

La investigaţia experimentală au participat 31 cadre didactice, care au diferit stagiu de muncă, 

sînt antrenaţi în predare la diferite vîrste și predau diferite obiecte. Pentru a investiga inteligența 

emoţională la cadrele didactice am aplicat Scala Multifactorială de măsurare a Inteligenţei Emoţio-

nale (SMIETM), metodă recunoscută de specialiştii în domeniu, ca una adecvată care reprezintă un 

test de abilitate conceput pentru măsurarea următoarelor patru ramuri ale modelului de abilităţi ale 

inteligenţei emoţionale descris de Mayer şi Salovey: 

1) Identificarea Emoţiilor – abilitatea de a recunoaşte cum te simţi tu şi cei din jurul tău. 

2) Folosirea Emoţiilor – abilitatea de a genera emoţii, şi apoi motive pentru aceste emoţii. 

3) Înţelegerea Emoţiilor – abilitatea de a înţelege emoţiile complexe precum şi „lanţurile” emo-

ţionale, cum evoluează emoţiile de la un stadiu la altul. 

4) Controlul emoţiilor – abilitate ce îţi permite să lucrezi cu emoţiile atît interne, cît şi ale altor 

persoane. 

După aplicarea acestei metode am obţinut rezultate, care ne-au permis sa formăm 2 loturi 

experimentale: Primul lot format din cadre didactice care în mare măsură au demonstrat existența 

indicilor sporiţi ai IE (58%). Aceşti pedagogi pot fi caracterizaţi astfel: 
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a) Îşi exprimă sentimentele clar şi direct utilizînd fraze care încep cu: „Eu simt...”;  
b) Nu le este teamă să-şi exprime sentimentele;  
c) Nu sînt dominaţi de sentimente negative precum: teamă, griji, ruşine, jenă, dezamăgire, lipsă 

de speranţă, lipsă de putere, dependenţă, victimizare, descurajare; 
d) Sînt capabili să distingă elementele non-verbale ale comunicării;  
e) Lasă sentimentele să-i conducă spre alegeri „sănătoase” şi fericire;  
f) Contrabalansează sentimentele cu raţiune, logică şi realitate;  
g) Acţionează din dorinţă, nu din sentimentul de datorie, vină, forţă sau obligaţie;  
h) Sînt independenţi, încrezători în propriile forţe şi au un moral puternic;  
i) Sînt motivaţi intrinsec;  
j) Nu sînt motivaţi de putere, bunăstare, poziţie, faimă sau aprobare;  
k) Sînt în majoritatea timpului optimişti, dar totodată realişti, şi pot să fie şi pesimişti cînd este cazul;  
l) Nu internalizează eşecurile;  
m) Ţin cont de sentimentele celor din jurul său;  
n) Vorbesc cu nonşalanţă despre sentimente;  
o) Nu se blochează în caz de frică sau îngrijorare;  
p) Sînt capabili să identifice sentimente concurente multiple.  

Al 2-lea lot experimental format din pedagogi care au demonstrat un nivel de inteligență emo-
ţională mediocră. (42%). Aşa pedagogi: 

a) Nu-şi asumă responsabilitatea propriilor sentimente, ci dau vina pe cei din jur pentru ele;  

b) Au dificultăţi în formularea propoziţiilor care încep cu „Eu simt...”;  

c) Nu pot spune de ce se simt într-un anumit fel sau nu pot spune fără să arunce vina pe altcineva;  

d) Atacă, dau vina, comandă, critică, întrerup, ţin prelegeri, dau sfaturi în stînga şi dreapta, emit 

judecăţi de valoare despre cei din jur;  

e) Încearcă să-i analizeze, de exemplu, cînd cineva îşi exprima sentimentele;  

f) Încep deseori propoziţii cu „Cred că tu...”;  

g) Dau vina pe ceilalţi;  

h) Ascund informaţii sau chiar mint în legătură cu sentimentele proprii;  

i) Exagerează sau minimalizează propriile sentimente;  

j) Le lipseşte integritatea şi simţul conştiinţei;  

k) Poartă ură, nu iartă; 

l) Se simt inconfortabil „să fie prin preajmă”;  

m) Acţionează în funcţie de sentimente, mai degrabă decît vorbesc despre ele;  

n) Sînt indirecţi şi evazivi;  

o) Sînt insensibili la sentimentele celor din jur;  

p) Nu sînt empatici, nu simt compasiune. 

Cu scopul determinării gradului tensiunii neuro-psihice (stresului), a fost elaborat un chestio-

nar care avea ca scop descrierea următorilor parametri: ascensiune a puterilor fizice, fon emotiv, dis-

poziţie, capacitate de înfruntare a obstacolelor, productivitatea gîndirii logice, calităţile voinţei, aten-

ţiei, memoria de scurtă durată, de lungă durată, precizia mişcărilor, confort psihic, stare de anxietate, 

agitaţie, senzaţii de neîncredere, perspicacitatea, dinamismul vorbirii, performanţe fiziologice (ritm 

cardiac, respiraţii, transpir, hipertensiune). 

Cadrele didactice care au demonstrat un coeficient de IE înalt (58%) erau rugate să-şi autoeva-

lueze starea proprie şi să răspundă la întrebările propuse. Timp de o săptămînă în fiecare zi ei înde-

plineau formularul de autoevaluare a stării neuro-psihice personale. Chestionarul era completat la 

sfîrşitul zilei de muncă. 
Ca rezultat am obţinut următoarele date: 

Tabelul nr.1.  
Indicii gradului de tensiune neuro-psihică la cadrele didactice cu QIE înalt (%) 

 

Stări neuro-psihice 0 11 22 33 44 55 

1. Ascensiune a puterilor fizice    20 70 10 

2. Fon emotiv pozitiv    22 63 15 

3. Dispoziţia    10 80 10 

4. Capacitatea de învingere a obstacolului    10 78 12 
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5. Productivitatea gîndirii logice    3 89 8 

6. Calităţile atenţiei    2 92 6 

7. Memoria de scurtă durată     98 2 

8. Memoria de lungă durată   40 30 20 10 

9. Precizia mişcărilor     5 95 

10. Confort psihic     98 2 

11. Stare de anxietate 60 40     

12. Agitaţia 95 5     

13. Senzaţii de neîncredere       

14. Perspicacitate     98 2 

15. Dinamismul vorbirii 40 60     

16. Performanţe fiziologice negative 100      
 

Deci, după o analiză minuţioasă a datelor prezentate în tabelul dat putem constata că la cadrele 

didactice cu QIE înalt, 70% din pedagogi sesizează o ascensiune marcantă a puterilor fizice (70%-

„4”), au o dispoziţie bună (80%-„4”) se simt capabili să învingă obstacole (78%-4) calităţile atenţiei 

sînt remarcate la 92% cu indicele „4” – un indice destul de înalt. 

Este semnificativ faptul, că 98% din pedagogi denotă un confort psihic evident (indicele „4”), 

perspicacitatea fiind apreciată tot cu indicele „4” la 98% din cadre didactice. 60% din profesori nu 

marchează stare de anxietate, 40% marchează o stare de anxietate nesemnificativă. Stare de agitaţie 

se înscrie doar la nivelul indicelui „1” – 5%. Practic, nu se înregistrează performanţe fiziologice ne-

gative, doar dinamismul vorbirii la 60% din pedagogi se înscrie la nivel nesemnificativ („1”). 

Datele relatate anterior ne oferă posibilitatea de a conchide, că majoritatea cadrelor didactice 

din acest lot experimental se află la stadiul tensiunii neuro-psihice uşoare şi moderate.  

Similar am procedat și cu lotul experimental alcătuit din cadre didactice cu QIE mediocru. Au 

fost rugați să-şi autoevalueze starea proprie şi să răspundă la întrebările propuse. Timp de o săptă-

mînă în fiecare zi ei îndeplineau formularul de autoevaluare a stării neuro-psihice personale. Ches-

tionarul era completat la sfîrşitul zilei de muncă. 
 

Tabelul nr.2. 

 Indicii gradului de tensiune neuro-psihică la cadrele didactice cu QIE mediocru(%) 
 

Stări neuro-psihice 0 11 22 33 44 55 

1. Ascensiune a puterilor fizice   15 40 35 10 

2. Fon emotiv pozitiv   40 55 5  

3. Dispoziţia   35 57 13 10 

4. Capacitatea de învingere a obstacolului   20 69 11  

5. Productivitatea gîndirii logice   10 12 73 5 

6. Calităţile atenţiei   36 14 35 15 

7. Memoria de scurtă durată    5 95  

8. Memoria de lungă durată  30 20 12 27 11 

9. Precizia mişcărilor    28 72  

10. Confort psihic   40 15 35 10 

11. Stare de anxietate 40 20 30 10   

12. Agitaţia 60 10 30    

13. Senzaţii de neîncredere 90 10     

14. Perspicacitate   56 21 12 11 

15. Dinamismul vorbirii 40 20 30 10   

16. Performanţe fiziologice negative 33 10 50 5 2  
 

Doar o privire superficială denotă prezenţa unor date deosebite de cele prezentate anterior. Ce e 

mai semnificativ – s-au înscris la 33% din pedagogi performanţe fiziologice negative nesemnificative, 

iar la 50% cu indicele 2, aceasta de acum fiind situaţia cînd este necesară intervenţia specialistului. 

Deci, rezultatele obținute ne permit sa afirmăm că un nivel sporit al inteligenţei emoţionale: 

a. determină o adaptare mai bună într-un mediu profesional solicitant, cum este activitatea didactică.  

b. influenţează pozitiv asupra stării de bine, modalităţilor de coping şi de rezolvare a conflictelor; 

c. favorizează autocunoaşterea, comunicarea, înţelegerea celorlalţi şi a propriului rol profesional;  
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d. favorizează înţelegerea valorilor grupului de apartenenţă şi adaptarea propriilor valori şi sco-

puri la cele ale grupului; 

e. favorizează integrarea la locul de muncă ceea ce înseamnă conflicte mai puţine şi rezolvate 

fără apariţia tensiunilor şi stresului; 

f. favorizează performanţe crescute, dar și satisfacţie profesională prin minimizarea distresului 

organizațional; 
 

Concluzii 

Sistemul educaţional, prin activitățile pe care le propagă, pune accentul pe antrenarea masivă a 

caracteristicilor emisferei stîngi (dominată de raţionalitate), excluzînd aproape educarea facultăţilor 

emisferei drepte care este sediul imaginaţiei, orientării spaţiale, decodării muzicii, culorii, ritmului, 

creativităţii (dominanta sa fiind intuiţia). Cercetările din ultimul deceniu acceptă alături de IQ (coe-

ficientul de inteligență) şi EQ (coeficientul emoţional). Aceştia se află într-o relaţie de interdepen-

denţă, fiind incompleţi şi ineficienţi unul fără celalalt. EQ ridicat face să trăim intens ceea ce ni se 

întîmplă şi să ne cunoaştem mai bine, pe noi și pe ceilalţi. Mai mult, dacă IQ este oarecum limitat de 

premisele genetice, EQ este infinit ca posibilităţi de dezvoltare şi de creştere (Goleman 2008). 

Inteligenţa noastră emoţională determină potenţialul pe care-l avem pentru a învăţa abilităţile 

practice bazate pe cele cinci elemente ale inteligenţei emoţionale: autocunoaşterea, automotivarea, 

autoreglarea, conştiinţa socială şi abilităţile sociale. Fiecare element are o contribuţie unică la per-

formanţa obţinută la locul de muncă dar, în acelaşi timp, se „trage” într-o anumită măsură din cele-

lalte (Goleman 1998). 

Competenţa emoţională – care combină gîndirea cu simţirea – arată cît din acel potenţial am 

translatat în abilităţile pe care le avem la serviciu. 

Celor cinci dimensiuni ale inteligenţei emoţionale le corespund 25 de competenţe emoţionale, 

dar nimeni nu le are pe toate. Însă pentru a atinge performanţe remarcabile e nevoie să fim tari doar 

în cîteva din aceste competenţe – în jur de şase – şi ca acestea să fie „împrăştiate” în toate cele cinci 

domenii ale inteligenţei emoţionale.  

După Daniel Goleman, pentru ca o organizaţie să meargă bine este necesar să se acorde atenţie 

abilităţilor emoţionale ale membrilor săi, asigurîndu-se o compatibilitate între aceştia sub raport 

emoţional-afectiv. În ultimii zece ani s-a conturat un nou tip de management, cel al inteligenţei 

emoţionale într-o organizaţie. Cercetările de psihologie organizaţională au ajuns la concluzia că ma-

nagerii, ca şi angajaţii cu un coeficient emoţional ridicat au mai mult succes decît cei care au doar o 

bună calificare profesională. Aceştia sînt mai bine priviţi în cadrul organizaţiilor, sînt mai coope-

ranţi, mai puternic motivaţi intrinsec şi mai optimişti. (Goleman 2008)  

Concluzia care se poate extrage este că, inteligenţa „profesională” este incontestabilă pentru 

carieră, dar și pentru afirmare în profesie, însă capacitatea de fi inteligent emoțional este acel colorit 

care îi diferențiază pe profesioniștii dintr-un domeniu. Prezența într-un colectiv a unui cadru 

didactic inteligent emoțional aduce un plus de valoare atît cadrului didactic, cît și instituției de 

învățămînt.  

Studiul efectuat de noi ne permite să afirmăm că inteligenţa emoţională poate și trebuie să fie 

dezvoltată şi aplicată/antrenată într-o instituție de învățămînt pentru a diminua nivelul de stres orga-

nizațional, pentru a stabili și păstra relații adecvate cu colegii, discipolii și părinții acestora. Inteli-

gența emoțională are un impact direct asupra culturii organizaționale, oferă o mai bună adaptare la 

situații dificile, poate fi utilă pentru îmbunătățirea stării de bine și a calității vieții cadrelor didactice. 
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