Συναισθηματική Παιδεία
Συναισθηματική Παιδεία είναι η ικανότητα να
εντοπίζουμε, να κατανοήσουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με κατάλληλο τρόπο, ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκομαστε. Αυτό ισχύει επίσης και στην αναγνώριση,
κατανόηση και αντίδραση προς τους άλλους.

Συνεταιρισμός
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε www.el4vet.eu ή επικοινωνήστε με:
Προωθητής - Ηνωμένο Βασίλειο
Penny Madden
maddenp@wolvcoll.ac.uk
www.wolvcoll.ac.uk

Η Συναισθηματική Παιδεία μπορεί να είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο για να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε μια εργασία που απαιτεί υπομονή,
χρόνο και κατανόηση προς τους άλλους, όπως
στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συντονιστής - Πορτογαλία
Isabel Nunes
icnunes@isq.pt
www.isq.pt
Συνεργάτης - Τσεχία
Hana Danihelkova
athena.hd@seznam.cz
www.athena.euweb.cz

Η Συναισθηματική Παιδεία μπορεί να παρέχει
στα άτομα την ανθεκτικότητα και την ικανότητα
που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν έλεγχο
και να επιμονή όταν έρχονται αντιμέτωποι με
δύσκολες καταστάσεις, απογοητεύσεις ή άλλες
προκλήσεις. Η Συναισθηματική Παιδεία μπορεί
επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται και να ανακουφίσουν προκλητική
συμπεριφορά και να αναπτύξουν διαπροσωπικές καθώς και ενδοπροσωπικές δεξιότητες
που απαιτούνται για να αναπτύξουν καλύτερες
σχέσεις και να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους.

Συνεργάτης - Βουλγαρία
Simeon Toptchiyski
info@balkanplan.eu
www.balkanplan.eu

· Έχουμε συναισθηματική ταύτιση με τους
· Κατανοήσουμε τις πολύπλοκες προσωπικό-

εκπαιδευομένων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
και

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνεργάτης - Μάλτα
Latha Shony
latha@paragoneurope.eu
www.paragoneurope.eu

άλλους

· Αναγνωρίζουμε ανάγκες μαθητών και

για

Συνεργάτης - Πολωνία
Joanna Michalak
jmichalak@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl

Η Συναισθηματική Παιδεία βοηθά στο να:

τητες και συναισθήματα καθηγητών, εκπαιδευτών, σπουδαστών και καταρτιζομένων

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

CONSTANTi

Συνεργάτης - Κύπρος
Costa Constanti
cyprus1306@hotmail.com

· Αποκτήσουμε τις

γνώσεις και δεξιότητες στο πώς να διαχειριζόμαστε δύσκολες συμπεριφορές

Αποποίηση Ευθύνης
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το φυλλάδιο δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών
που περιέχονται σε αυτό.

www.el4vet.eu

Συναισθηματική Παιδεία για Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Γιατί EL4VET?

Σκοπός

Σε ολόκληρη την ΕΕ, ένας αυξανόμενος αριθμός
νέων και ενηλίκων έχουν αποξενωθεί ή αποκλειστεί από την εκπαίδευση. Αυτό επηρεάζει τις προοπτικές εργασίας τους, την ευημερία τους και έχει
μια αρνητική επιρροή στην κοινωνία γενικότερα.

Ο γενικός στόχος του έργου EL4VET είναι η προώθηση της συναισθηματικής παιδείας σε VET καθηγητές και εκπαιδευτές σε όλη την Ευρώπη και
να τους βοηθήσει να ενισχύσουν τις σχέσεις τους
με μαθητές, εκπαιδευόμενους, συναδέλφους και
άλλους ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιώντας δεξιότητες συναισθηματικής παιδείας, οι εκπαιδευτές
μπορούν να βελτιώσουν τη συμπεριφορά στην τάξη, τα κίνητρα, τις επιδόσεις μάθησης, απαλες ικανότητες και τις προοπτικές μιας μακροπρόθεσμης
απασχόλησης για σπουδαστές και εκπαιδευόμενους.

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα συναισθηματικής παιδείας (EL) για τους μαθητές, ωστόσο, τα προγράμματα EL που επικεντρώνονται
ή έχουν σχεδιαστεί για τους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να είναι πολύ σπάνια. Εξ ου και η σημασία αυτού του εργαστηρίου για τους καθηγητές/εκπαιδευτές. Η EL μπορεί να ενδυναμώσει τους ανθρώπους και να τους παρέχει τα προσόντα και τις
γνώσεις που απαιτούνται για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους τόσο στην εργασία όσο και στην
προσωπική τους ζωή.
Καθώς οι κινητήριες και διαπροσωπικές δεξιότητες
των εκπαιδευτικών είναι σημαντικές και συσχετίζονται θετικά με τα επίτευγμα μαθητή/εκπαιδευόμενου, έχει αναπτυχθεί στο City of Wolverhampton
College στην Αγγλία ένα προηγμένο σύνολο εργαλείων για τους δασκάλους και αυτό θα προωθηθεί σε 6 άλλες χώρες της ΕΕ - στην Πορτογαλία,
Τσεχία, Βουλγαρία, Κύπρο, Πολωνία και Μάλτα.
Τα εργαλεία υποστήριξης θα προσαρμοστούν
προκειμένου
να ανταποκρίνονται
στις
συγκεκριμένες
πολιτιστικές
και τεχνικές απαιτήσεις της
κάθε χώρας.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου θα είναι:

·

Μεταφορά και προσαρμογή εργαλείων συναισθηματικής παιδείας για καθηγητές και εκπαιδευτές 6 εταίρων χωρών μέσω εργαστηρίων

·

Μια EL4VET ιστοσελίδα που επιδεικνύει επιτυχίες και δίνει ενημερώσεις σχετικά με τη
συναισθηματική παιδεία για το διδακτικό και
εκπαιδευτικό επαγγελμα σε ολόκληρη την
Ευρώπη

·

Η ανάπτυξη και διάδοση εργαλείων συναισθηματικής παιδείας για τους καθηγητές και εκπαιδευτές που εργάζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Σεμινάρια με τον Δρ. Richard Majors κοντά σας:
Πορτογαλία - Λισαβόνα: 19 και 20 Απριλίου , 2011
Κύπρος - Λευκωσία: 9 και 10 Μαΐου, 2011
Τσεχία - Οστράβα: 26 και 27 Μαΐου, 2011
Βουλγαρία - Σόφια: 9 και 10 Ιουνίου, 2011
Μάλτα - Βαλέτα: 23 και 24 Ιουνίου, 2011
Πολωνία - Λοτζ: 26 και 27 Σεπτεμβρίου, 2011

Ο Δρ. Richard Majors είναι Διευθυντής Καινοτομίας
στο Κέντρο Εφαρμογών της Συναισθηματικής Εκπαίδευσης Ηγεσίας και Έρευνας (ACELLR), στο City
of Wolverhampton College. Ο Δρ Majors είναι εκπαιδευτικός ψυχολόγος και επισκεπτόμενος καθηγητής
στο University of Colorado στις ΗΠΑ. Ήταν επίσης
ανώτερος συνεργάτης στο Harvard Medical School.
Είναι, επίσης, συνάδελφος και αποδέκτης βραβείου
τέως έρευνας του American Psychological Association και συναντήθηκε με την κυβέρνηση Κλίντον για
να συζητήσουν πολιτική για τη νεολαία. Ο Δρ Majors
έχει συγγράψει 3 βιβλία και δεκάδες επιστημονικά άρθρα. Έχει επίσης διδάξει στο Ηνωμένο Βασίλειο και
διοριστεί σε μια υπουργική εκπαιδευτική ομάδα εργασίας για την κοινωνική ένταξη. Πρόσφατα, επιλέχτηκε για να είναι σε μια υπουργική ομάδα εργασίας
για συμμορίες και όπλα. Ο Δρ Majors έχει επίσης
συμμετέχει σε κυβερνητικές πρωτοβουλίες σχετικά
με καθοδήγηση, φύλο και εκπαίδευση.

