Il-Litteriżmu Emozzjonali

Sħubija

Il-litteriżmu emozzjonali huwa l-kapaċità li
nagħrfu, nifhmu u nesprimu l-emozzjonijiet
tagħna b’tali mod li jkun jixraq fis-sitwazzjoni li
nkunu fiha. Huwa wkoll il-mod li bih nagħrfu
lill-oħrajn, nifhmuhom u nirreaġixxu għalihom.

Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.el4vet.eu jew ikkuntattja lil:

Il-litteriżmu emozzjonali jista’ jkun biċċa
għodda siewja li tgħin lil xi ħadd li f’xogħlu
jeħtieġ is-sabar, il-ħin u li jifhem lill-oħrajn, bħal
ngħidu aħna fil-qasam tal-edukazzjoni.
Il-litteriżmu emozzjonali jista’ jagħni lin-nies
bil-kapaċità li jissieltu biex jerġgħu jiġu
f’tagħhom kif ukoll jgħinhom jiksbu l-kontroll u
jippersistu f’sitwazzjonijiet diffiċli, waqt
diżappunti u sfidi oħra. Il-litteriżmu emozzjonali
jista’ wkoll jgħin lin-nies jimmaniġjaw u jtaffu
mġiba li tisfida kif ukoll jiżviluppaw il-ħiliet
interpersonali u intrapersonali meħtieġa biex
isaħħu r-relazzjonijiet tagħhom u jikkomunikaw
b’mod aktar effettiv mal-oħrajn.
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Il-Litteriżmu Emozzjonali jista’ jgħin lin-nies:

IL-LITTERIŻMU EMOZZJONALI
GĦALLEDUKAZZJONI
U TTAĦRIĠ VOKAZZJONALI

• Jempatizzaw mal-oħrajn
• Jifhmu l-personalitajiet

kumplessi u
l-emozzjonijiet tal-għalliema, l-istudenti,
dawk li jħarrġu u li jitħarrġu

• Jagħrfu l-ħtiġijiet tal-istudenti u ta’ dawk li
jħarrġu

• Jiksbu l-għarfien u l-ħiliet ta’ kif jimmaniġjaw

CONSTANTi

l-imġiba li tisfida

Ċaħda ta’ Responsabilità
Il-flus għal dan il-proġett inħarġu bl-għajnuna tal-Kummissjoni
Ewropea. Dan il-flajer jirrifletti biss il-mod ta’ kif jaħsibha l-awtur,
u l-Kummissjoni m’għandhiex tinżamm responsabbli għall-ebda
użu tal-informazzjoni li tinsab f’dawn il-paġni.

www.el4vet.eu

IL-LITTERIŻMU EMOZZJONALI GĦALL-EDUKAZZJONI U T-TAĦRIĠ VOKAZZJONALI
Għaliex l-EL4VET?

L-Għan

Madwar l-UE, in-numru ta’ żgħażagħ u adulti li jiġu
aljenati jew esklużi qiegħed kulma jmur jiżdied.
Dan, imbagħad, jaffettwa kemm il-probabilità li
jsibu xogħol, kemm il-benesseri tagħhom u kif
ukoll għandu effett ħażin fuq is-soċjetà inġenerali.

L-għan ewlieni tal-proġett tal-EL4VET hu li
jippromwovi l-litteriżmu emozzjonali fost
l-għalliema u dawk li jħarrġu fl-edukazzjoni
vokazzjonali madwar l-Ewropa, u jgħinhom isaħħu
r-relazzjonijiet tagħhom mal-kollegi, ma’ dawk li
jitħarrġu – fosthom l-istudenti – u ma’ kull min hu
involut. Billi jużaw il-ħiliet tal-litteriżmu emozzjonali,
dawk li jħarrġu – fosthom l-għalliema – jistgħu
jtejbu l-imġiba fil-klassi u jkattru l-motivazzjoni;
itejbu t-tagħlim; il-kompetenzi interpersonali u jżidu
l-probabilità li l-istudenti u dawk li jitħarrġu jsibu
impjieg fit-tul.

Għall-istudenti ġew żviluppati diversi programmi
tal-litteriżmu emozzjonali (LE); madankollu,
programmi tal-LE li jiffukaw jew li huma mfassla
għall-għalliema
għadhom
fula
f’qargħa.
Għaldaqstant, dan il-workshop għall-għalliema u
dawk li jħarrġu fl-edukazzjoni vokazzjonali hu
importanti ħafna. Il-LE jista’ jagħni lin-nies u
jagħtihom il-ħiliet u l-għarfien biex itejbu
l-prestazzjoni tagħhom kemm fuq il-post
tax-xogħol u kif ukoll fil-ħajja personali tagħhom.
Billi l-motivazzjoni u l-ħiliet interpersonali
tal-għalliema jimxu id f’id mal-kisbiet ta’ dawk li
jitħarrġu – fosthom l-istudenti – fil-Kulleġġ tal-Belt
ta’ Wolverhampton fir-Renju Unit ġew żviluppati
numru ta’ għodod avvanzati li se jingħataw
pubbliċità f’sitt pajjiżi oħra tal-UE: il-Portugall,
ir-Repubblika Ċeka, il-Bulgarija, Ċipru, il-Polonja u
Malta. Dawn l-għodod se jkunu adattati biex
jirriflettu l-ħtiġijiet kulturali u tekniċi speċifiċi ta’ kull
pajjiż.

Ir-Riżultati
Ir-riżultati ta’ dan il-proġett se jkunu:

•

L-għodod għal-litteriżmu emozzjonali jiġu
trasferiti u adattati għall-għalliema u dawk li
jħarrġu fl-edukazzjoni vokazzjonali
bis-saħħa ta’ workshops li jsiru fis-sitt pajjiżi
msieħba

•

Sit elettroniku tal-EL4VET li jesebixxi
s-suċċessi miksuba u jagħti aġġornamenti
dwar il-litteriżmu emozzjonali għal
professjonisti bħall-għalliema u dawk li
jħarrġu madwar l-Ewropa

•

L-iżvilupp u t-tixrid ta’ għodod għallitteriżmu emozzjonali fost l-għalliema u
dawk li jħarrġu fl-edukazzjoni vokazzjonali
f’pajjiżi oħra fl-Ewropa

Workshops ma’ Dr Richard Majors qribek:
Il-Portugall – Liżbona: Fid-19 u l-20 t’April, 2011
Ċipru – Nikusija: Fid-9 u l-10 ta’ Mejju, 2011
Ir-Repubblika Ċeka – Ostrava: Fis-26 u s-27 ta’
Mejju, 2011
Il-Bulgarija – Sofija: Fid-9 u l-10 ta’ Ġunju, 2011
Malta – Il-Mosta: Fit-23 u l-24 ta’ Ġunju, 2011
Il-Polonja – Lodz: Fis-26 u s-27 ta’ Settembru, 2011

Dr Richard Majors hu d-Direttur tal-Innovazzjoni
fl-Applied Centre of Emotional Literacy Leadership
and Research (ACELLR) fil-Kulleġġ tal-Belt ta’
Wolverhampton. Dr Majors huwa psikologu
tal-edukazzjoni li jiġi mistieden jgħallem fl-Università
ta’ Colorado fl-Istati Uniti. Kien ukoll sieħeb anzjan
fl-iskola tal-Mediċina ta’ Harvard. Huwa wkoll
imsieħeb fl-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Psikoloġija
li ppremjatu għar-riċerka li wettaq. Iltaqa’ wkoll
mal-amministrazzjoni ta’ Clinton biex jiddiskuti
l-politika taż-żgħażagħ. Dr Majors huwa l-awtur ta’
tliet kotba u ta’ ammont kbir ta’ artikli ta’ xeħta
akkademika. Dr Majors għallem ukoll fir-Renju Unit
u flimkien ma’ grupp ta’ nies intgħażel mill-Ministeru
tal-Edukazzjoni biex jagħti sehmu fi grupp ta’ ħidma
dwar l-inklużjoni soċjali fir-Renju Unit. Dan l-aħħar
intgħażel biex jagħti daqqa t’id fi grupp ta’ ħidma
ministerjali dwar il-gengs u l-pistoli. Dr Majors kien
ukoll involut f’kull inizjattiva tal-gvern dwar
il-konsulenza, is-sessi u l-edukazzjoni.

