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Защо емоционалната интелигентност е 
толкова важна?

• Генетичното ни наследство дава на всеки от нас поредица от
емоционални модели, които определят нашия темперамент.

• Емоционалните уроци, които усвояваме като деца оформят
емоционалните ни мозъчни вериги и развиват емоционалната
интелигентност.

• Затова детството е период с изключителна важност за
усвояване и изграждане на основните емоционални навици,
които управляват живота ни.



Моделът за емоционалната интелигентност 
на Питър Салови и Джон Майер (1990г.)

Салови и негови колеги възприемат един по-широк възглед за
интелигентността и се опитват да я предефинират с оглед на
това какво е необходимо за да успееш в живота. Салови описва
пет основни области на емоционалната интелигентност:

1. Познаване на собствените ни емоции.

Самоосъзнатостта, пълноценното възприемане на чувството,
докато то все още трае, е ключов елемент от емоционалната
интелигентност. Ако не можем да забележим истинските си
чувства, ние ставаме техни роби. Хора, които са по-уверени в
чувствата си, направляват по-добре живота си, тъй като имат
по-ясно отношение към личните си решения.



2. Управление на емоциите.

Контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна
форма е умение, което е тясно свързано със самоосъзнатостта.

3. Умения за самостоятелно мотивиране.

Мобилизацията на емоциите за дадена цел е изключително
важна за вниманието, личната мотивация и майсторството,
както и за творческите сили. Емоционалният самоконтрол е
основна опора за всяко постижение.

Моделът за емоционалната интелигентност 
на Питър Салови и Джон Майер (1990г.)



4. Признаване на емоциите на другите.

Емпатията - друга способност, която е в тясна връзка с
емоционалната осъзнатост - е може би най-основната човешка
способност.

5. Стабилни връзки.

Изкуството на връзката до голяма степен предполага умение да
управляваме емоциите на другите.
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Развитие на емоционалната интелигентност

• Децата бързо развиват способностите си да преживяват и
изразяват широк спектър от емоции и това умение е заложено
в тях по рождение, поради което се изявява още с раждането.

• Първите емоционални реакции на новороденото бебе се
свързват с къпането, повиването и храненето. Бебетата
изпитват негативни емоции и стрес, когато са гладни, мокри
или им е студено, и обратно, когато са нахранени, сухи, когато
им е топло и чуват нечий успокояващ глас – те изпитват
положителни емоции.

• Колкото повече пораства детето, толкова по-сложен и
разнообразен става емоционалният му живот.
Емоционалното здраве на всяко дете е тясно свързано
с емоционалното здраве на семейството му.



Децата имат нужда да обсъждат това, което им се случва, някой
да им обяснява емоциите, които изпитват, защото за тях са
непознати.

Пример: Дете, което изпада в гневен изблик, ядосва се за нещо.
Ролята на родителя е да му обясни, че в момента е ядосан,
защото..., да назове емоциите, да му предложи решение на
проблема, за да може то да се успокои. (любима играчка,
пъзел..)

❋ Ако го накажем в ъгъла за лошо поведение, то няма да
разбере, че всъщност гневът е неприемлива реакция и има
други начини за справяне. Това ще го нарани и ще го направи
още по-гневно.
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Въпреки глобализацията, днес хората обръщат все по-голямо
значение на емоциите си.

❖ Ако родителите не могат да се справят със собствените си
емоции, няма как да очакват това от децата си!

❖ Детето трябва да повярва, че споделянето на личния му свят
може да отвори възможност на останалите, които ги е грижа
за него и да му помогнат.

❖Добри практики: игра с карти, на които има човечета с
различни изражения на лицето според конкретна емоция. По
този начин детето може да назовава емоцията, да се учи да я
разпознава, и да знае как човек се държи според емоцията,
която изпитва.
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Най-важното нещо при развитието на 
емоционалната интелигентност е не да 
стопираме емоциите, а да намерим най-

подходящото поведение за изразяване на 
конкретна емоция
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Задайте си някои въпроси в проблемна
ситуация:

• Какво чувствате в тази конкретна ситуация? Как се чувстват
децата ви?

• Как тълкувате какво се случва? Как мислите, че вашите деца
го тълкуват? Как бихте се чувствали, ако бяхте на негово
място?

• Кой е най-добрият начин да се справим с това? Как го е
правил в други случаи? Тя наистина работи?

• Как ще изпълним това? Какво трябва да направим? Как да
подходим към другите? Готови ли сме да направим това?

• Разполагаме ли с необходимите умения? Какви други начини
могат да съществуват за решаване на проблема?

• Ако нашият план излезе срещу непредвидени събития, какво
ще правим? Какви пречки можем да предвидим?



❖Показвайте собствените си чувства на детето си. Така то ще се
научи да ги разпознава и у другите.

❖Бъдете съпричастни към емоциите на детето си. Не ги
подценявайте!

❖Приемайте детето си като личност, която има своите
предпочитания.

❖Насърчавайте детето си да се опитва и да греши, да иска
прошка, да се извинява.

❖Позволявайте на детето си да се страхува и не му се
подигравайте.

❖Вярвайте в чудеса ако искате и детето ви да вярва.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


