Emoční inteligence

Partnerství

Emoční inteligence je schopnost zjistit, porozumět a vyjádřit své emoce vhodným způsobem, přiměřeným situaci, v níž se nacházíme.
Je to také způsob, jak vnímáme ostatní a a
reagujeme na ně.

Pro více informací: www.el4vet.eu nebo kontaktujte
Kontraktor - Velká Británie
Penny Madden
maddenp@wolvcoll.ac.uk
www.wolvcoll.ac.uk

Emoční inteligence se může stát užitečným
pomocníkem pro osoby, pracující v oborech,
kde je třeba trpělivosti, času a porozumění
ostatních, jako je zejména oblast vzdělávání.

Koordinátor - Portugalsko
Isabel Nunes
icnunes@isq.pt
www.isq.pt
Partner - Česká republika
Hana Danihelkova
athena.hd@seznam.cz
www.athena.euweb.cz

Emoční inteligence vybaví lidi odolností a
schopností pomoci umět se kontrolovat a vytrvat v obtížných situacích, zklamání nebo jiných zkouškách. Emoční gramotnost může
také lidem pomoci zvládat a zmírnit nepřiměřené chování a vyvinout mezilidské vztahy potřebné k účinnější komunikaci s ostatními.

Partner - Bulharsko
Simeon Toptchiyski
info@balkanplan.eu
www.balkanplan.eu

pro

odborné vzdělávání
a

trénink

Partner - Polsko
Joanna Michalak
jmichalak@uni.lodz.pl
www.uni.lodz.pl

Emoční inteligence může pomoci při:

• umění vcítit se do pocitů druhých
• porozumění celkové osobnosti a emocí
učitelů, trenérů, studentů a
účastníků vzdělávání

EMOČNÍ INTELIGENCE

dospělých
Partner - Malta
Latha Shony
latha@paragoneurope.eu
www.paragoneurope.eu

• rozpoznání potřeb všech zúčastněných
osob

• získání znalostí a schopností, jak zvládat
nepřiměřené nebo neočekávané chování

Partner - Kypr
Costa Constanti
cyprus1306@hotmail.com

CONSTANTi

Upozornění

www.el4vet.eu
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Emoční inteligence pro odborné vzdělávání a trénink
Workshopy s Dr Richardem Majorsem:

Proč EL4VET?

Cíle

V celé Evropě přibývá počet mladých i dospělých
lidí, vyloučených z nějakých důvodů z dalšího
vzdělávání. To má dopad na jejich zaměstnatelnost a duševní zdraví, což má negativní vliv na
společnost jako celek..

Cílem projektu EL4VET je seznámit učitele a trenéry Evropě s EL a pomoci jim tak zlepšit jejich
vztahy se studenty, účastníky kurzů pro dospělé,
kolegy a dalšími lidmi. Učitelé, trenéři a další
vzdělavatelé mohou zlepšenými dovednostmi v
EL zefektivnit vztahy mezi oběma stranami pedagogické interakce, zvýšit motivaci studujících k
dlouhodobému učení a tím je posunout k jejich
lepší zaměstnatelnosti.

Byly vyvinuty různé programy pro využití emoční
inteligence (EL) pro studenty, avšak EL programy
pro učitele jsou ještě stále vzácné. Proto je
workshop pro odborné učitele a trenéry příležitostí
ukázat použití EL a naučit, jak zlepšit svůj profesní
um i osobní život o využití EL.
V City of Wolverhampton College ve Velké Británii
byl vytvořen nástroj pro motivaci a komunikační
dovednosti učitelů pro zlepšení interakce se studenty: Bude upraven pro využití v 6 dalších evropských zemích - Portugalsko, Česká republika,
Bulharsko, Kypr, Polsko a Malta. Nástroj bude
přizpůsoben tak, aby zachytil jedinečné kulturní a
technické požadavky každé země.

Výsledky

•

Přenos a přizpůsobení nástroje pro využívání emoční inteligence pro odborné učitele
a vzdělavatele v 6 partnerských zemích
prostřednictvím workshopú

•

Webová stránka EL4VET informující o
úspěšném zavádění EL do profesí vzdělavatelů napříč Evropou

•

Vývoj a šíření nástroje EL učitelů, trenérům
a dalším vzdělavatelům v evropských zemích

Portugalsko - Lisabon: 19. a 20.4.2011
Kypr - Nicosia: 9. a 10.5. 2011
Česká republika - Ostrava: 22. a 23.9. 2011
Bulharsko - Sofia: 9. a 10.6. 2011
Malta - Valletta: 23. a 24.6. 2011
Polsko - Lodz: 26. a 27.9. 2011

Dr. Richard Majors je v současnosti ředitelem
inovací v Centru aplikace EL pro vedení a výzkum
(ACELLR) na City of Wolverhampton College. Je
psycholoem ve vzdělávání a hostujícím profesorem
na University of Colorado v USA. Působil jako
odborný asistent i na Harvard Medical School a v
Americkém sdružení psychologů, kde obdržel i cenu
za výzkum. S administrativou prezidenta Clintona
diskutoval politiku vzdělávání mládeže. Dr. Majors je
autorem 3 knih a mnoha článků o školství. Učil ve
Velké Británii a byl tam i pověřen ministerstvem
školství zpracovat návrh sociálního začleňování v
zemi. Nedávno byl vybrán do pracovní skupiny na
úrovni ministerstva, řešící gangy a ozbrojování
mladistvých. Dr. Majors je také zapojen do
nejrůznějších vládních iniciativ v mentoringu a
genderově citlivého vzdělávání.

