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Dzień dobry, witam serdecznie rodziców! 

Chciałabym dodać jeszcze kilka zdań na temat inteligencji emocjonalnej i społecznej. Nie 

będę ich rozdzielać, bo ściśle łączą się ze sobą, a ten tekst, to nie traktat naukowy. W procesie 

kształcenia dzieci, rodzice i nauczyciele dużą wagę przywiązują do różnego rodzaju 

zdolności. Obserwują dziecko i cieszą się widząc, że przejawia ono zdolności matematyczne, 

plastyczne, muzyczne, lingwistyczne, że jest elokwentne, potrafi już pisać, czytać, liczyć, 

posiada dużą wiedzę o świecie. Zainteresowanie dorosłych koncentruje się głównie  

na rozwoju intelektualnym, ewentualnie ruchowym, chociaż mam wrażenie, że ostatnio 

również niedocenianym (a przecież brak zdolności kinestetycznych uniemożliwia 

wykonywanie różnych zawodów, choćby chirurga, fizjoterapeuty, stolarza i wielu innych). 

Koncentrując się na umiejętnościach inteligencji umysłowej zapominamy o tym,  

że by odnieść sukces w życiu, głowa i serce muszą współpracować. Potrzebna jest dobrze 

rozwinięta inteligencja emocjonalna i społeczna, rozumiana jako samoświadomość, 

znajomość własnych uczuć i kierowanie się nimi w celu podejmowania zdrowych decyzji 

życiowych, skuteczne panowanie nad emocjami, zdolność motywacji, zachowania optymizmu 

mimo niepowodzeń, sprawna komunikacja werbalna i niewerbalna, umiejętność 

autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów oraz empatia i troska. Zajmijmy się tymi ostatnimi 

cechami, empatią i troską. Im bardziej wczuwamy się w sytuację kogoś znajdującego się  

w potrzebie, tym silniejsza jest chęć, aby mu pomóc. Po pewnych długotrwałych badaniach 

stwierdzono, że dzieci w wieku 5-7 lat, które były najmniej przygnębione cierpieniem matki, 

najczęściej stawały się aspołecznymi dorosłymi. Autorzy tych badań sugerują, że rozwijanie  

u małych dzieci zainteresowania potrzebami innych i troski o ich zaspokojenie może być 

skuteczną strategią zapobieganiu późniejszemu złemu zachowaniu. Troska skłania do wzięcia 

odpowiedzialności za to, co trzeba zrobić. Osoby takie chętniej współpracują z grupą, potrafią 

wyjść poza własne potrzeby i interes, są dobrymi przywódcami, menadżerami, osiągają 

postawione sobie cele. W dbaniu o potrzeby innych i działaniu zgodnie z nimi nie chodzi  

o to, by pomijać własne potrzeby, ale by umieć dostrzegać również potrzeby innych. W tym 

kontekście jeśli pomyślimy o integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi  

to dostrzeżemy, że o wiele więcej z tego procesu wynoszą dzieci sprawne. Podkreśla się,  

że integracja służy niepełnosprawnym, bo daje poczucie uczestnictwa, likwiduje izolację, 

stwarza możliwość lepszego rozwoju i nabywania umiejętności. Dla dzieci sprawnych 

integracja to ćwiczenie umiejętności społecznych, empatii, synchronii i troski. Nieprawidłowy 
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rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej często prowadzi do zaburzeń zachowania, 

emocji, nastroju, zaburzeń łaknienia, depresji. Umiejętności społeczne, a zwłaszcza troska  

są specyficznym antidotum. Pamiętajmy również, że inteligencja emocjonalna sprawuje 

nadrzędną funkcję nad inteligencją umysłową. Bądźmy zatem dumni z emocjonalno-

społecznych umiejętności naszych dzieci.  

Życzę dużo troski  
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