Как си взаимства емоционалната
интелигентност с училищните и семейни
правила

Понятието емоционална интелигентност (ЕИ) е
въведено от психолозите Peter Salovey and John
Mayer( през 1990г.), които го определят като „способността
да следим собствените си и чуждите чувства и емоции, да
ги разграничаваме и да използваме тази информация, за
да ръководим мисленето и действия си”. По-късно
авторите предлагат преработено определение на ЕИ като
способност за възприемане на емоцията, интегриране на
емоцията за подпомагане на мисълта, разбиране на
емоциите и регулиране на емоциите в услуга на
личностното израстване.

Mayer & Salovey са признати за големия си принос в
появата на ЕИ. По късно, през 1995 г. започва
популяризирането и разширяването на конструкцията на
ЕИ, с работата на Daniel Goleman. Goleman определя ЕИ
като набор от „способности, като например способност да
се самомотивираме и да сме устойчиви под напрежение,
да контролираме импулса и да отлагаме удоволствието,
да регулираме настроението и да не позволяваме на
мъките да възпрепятстват способността ни да мислим, да
съчувстваме и да се надяваме ”. Подходът на Goleman
описва редица компетенции и умения, състоящи се в пет
основни области: самоосъзнаване, саморегулация,
социални умения, съпричастност и мотивация.

Множество следващи проучвания показват, че ЕИ
може да окаже значителна степен на влияние в социален /
междуличностен контекст (Schutte et al., 2001),
академичен контекст (Parker et al., 2004) и професионална
обстановка (Caruso & Wolfe, 2001).
Специфични измерения на ЕИ, като адаптивност и
управление на стреса, последвани от управление на
емоциите и междуличностна ЕИ от няколко проучвания се
потвърждават като важни за академичните постижения
(Parker et al., 2004; Brouzos, Misailidi & Hadjimattheou,
2014).

Пълният списък на характеристиките на ЕИ от
значение за академичните резултати включва:
- обща ЕИ;
- адаптивност;
- управление на стреса;
- управление на емоциите;
- междуличностна ЕИ;
- стратегическа ЕИ;
- социална компетентност;
- осъзнатост на емоциите;
- разбиране на емоциите;

Образователната система в добре развитите страни
отчитат, че това което липсва в работата с децата в
училище и в отношенията с техните родители, е помощта
да осъзнават техните емоции и контролът върху тях.
/емоционалната интелигентност е включена в учебната
програма. /
Обществена тайна е вече, че КРИТИКАТА, КОМАНДИТЕ,
НАКАЗАНИЯТА и поставянето на ОЦЕНКИ( дори и
положитени), не допринасят за креативни и положителни
резултати в развитието на детето и юношата.

В предучилищна възраст и ранна училищна
възраст децата се нуждаят от подкрепа,
сигурност и дисциплина. Най –близкия начин за
усвояване на знания и правила в тази възраст е чрез
играта.
. ПОДХОДИ : Хвалете детето при добро
поведение; Интерес към това, което прави; Без въпроси и команди само с наблюдение да
отразяваме, това което прави.

Възрастта от 9-12г. е ключова.
*необходимо е детето да осъзнае, че усилието
може да компенсира способностите.
*Тази възраст обединява ученето през игра с посериозно и отговорно отношение към правилата.
*организиране на свободното време и времето за
подготовка и учебни занимания;
*постепенно обръщане към обществени дейности и
надграждане на социални умения.( обществено
поведение и маниери, приятелства, учебни и извън
класни участия).

Възрастта 12-18 изисква въвеждане на
моралните правила и емоционалното отношение
към тях
•Разбирането и отграничаването на ,, добро” и ,,
лошо’’ поведение .
•ДА проявяват загриженост, зачитане и
чувството за отговорност за благополучието и
правата на другите. Да изразяват загриженост с
чувство на внимание.
•Да изпитват и негативни чувства като страх,
вина, срам, оскърбление и презрение към тези,
които нарушават моралните ценности.
•Абстарактно ниво на съпричастност и
загриженост

За изграждането на емоционлно, социално и
интелектуално развито дете, най-активно
въздействат възрастните.

Бихме могли да използваме няколко метода,
които да подсигурят добра среда за по-лесното
изпълнение на тази трудна и много важна цел.
Това са ПРОВЕРКА, ПРОУЧВАНЕ, НАСЪРЧАВАНЕ,
ПОХВАЛИ, УВАЖЕНИЕ.

.

ПРОВЕРКАТА би могла да ни даде възможност
да научим НАИСТИНА какво мисли и чувства
детето в конкретна ситуация. По този начин ние
стигаме по-близо до него и имаме възможност да
ПРОВЕРИМ нашите предпололжения, а не да ги
изкажем като единствено верни и правилни.
Понякога родителите и учителите допускат
какво мисли и чувства детето без да го попитат
дали това е така.

ПРОУЧВАНЕ – с този метод може да се даде
възможност на децата да се научат да проучват и
обсъждат причините, които водят до определена
ситуация; да погледнат как тяхното поведение се
отразява на оклоните( какво мислят за него и как се
чувстват); съответно ако поведенивто е неправилно,
да направят избор на ново поведение, предложено от
тях самите.
Пример: Вместо да кажем „Облечи се, навън вали”,
бихме могли заедно да погледнем какво е времето на
вън и да го оставим да избере сам с какво да излезе от
вкъщи/или на двора.

НАСЪРЧАВАНЕ – Би могло да се реализира, когато
стимулираме децата/учениците да предлагат
алтернативи за създаване на нови правила или за
решаване на даден проблем.
ПОХВАЛИ - Добре е да отбелязваме дори наи-малките
положителни промени в обучението или поведението;
Критиките обезсърчават и задействат защитно
поведение. Пример: Ученик, който е отказвал да
взема участие в дискусии, зададе въпрос, който не
отговаря на темета, бихме могли първо да го
похвалим, че взема участие и е проявил интерес, а след
това да го попитаме какво е отношението му към
дискутирания проблем.

УВАЖЕНИЕ – Ако между възрастните и
децата/учениците има ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ и
ДОВЕРИЕ, те ще се научат да разбират и
приемат различните гледни точки. Това води
до по-добра атмосфера и СЪТРУДНИЧЕСТВО.
Пример: „ Не си се справил с тази задача”, би
могло да звучи „ Каква е причината /или как
реши задачата по този начин”.

Благодарим ви за вниманието!
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