Literacia Emocional

Parceria

A Literacia Emocional é a capacidade de identificar, compreender e expressar as nossas
emoções de uma forma adequada, de acordo
com a situação. É igualmente aplicada quando
identificamos, compreendemos e reagimos às
emoções dos outros.

Para mais informações visite www.el4vet.eu ou contacte:

A Literacia Emocional pode ser uma ferramenta útil para auxiliar pessoas que desenvolvam
um trabalho que solicite paciência, tempo e
uma compreensão dos outros, como por
exemplo na área da educação/formação.
A Literacia Emocional pode proporcionar aos
indivíduos a resiliência e a capacidade de
auto-controle e perseverança face a situações
difíceis, adversidades ou outros desafios. A
Literacia Emocional pode igualmente ajudar
os indivíduos a gerir comportamentos desafiantes e a desenvolver competências inter e
intrapessoais necessárias para o desenvolvimento de melhores relações e comunicações
mais efectivas com os outros.
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A Literacia Emocional pode ajudar os indivíduos a:

• Ter empatia com os outros
• Compreender as personalidades complexas e as emoções dos professores/
formadores e dos estudantes/formandos

• Reconhecer as necessidades dos estudan-

CONSTANTi

tes/formandos

• Adquirir o conhecimento e as competências necessárias
à gestão de comportamentos desafiantes

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (folheto) vincula
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela
utilização que dela possa se feita.

www.el4vet.eu

LITERACIA EMOTIONAL NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Porquê o projecto EL4VET?

Objectivo

Na UE, um número cada vez maior de jovens e
adultos está afastado ou excluído da educação/
formação. Esta realidade afecta a sua perspectiva
de emprego, bem-estar e tem um efeito negativo
na sociedade em geral.

O objectivo geral do projecto EL4VET é promover
a literacia emocional junto dos professores/
formadores na área da educação e formação
profissional, em diferentes países europeus, e
ajudá-los a melhorar as suas relações com os
seus estudantes/formandos, pares e colegas. As
competências de literacia emocional permitem que
os professores/formadores melhorem os
comportamentos na sala, a motivação, o
desempenho, as competências, bem como a
persepectiva de empregabilidade dos
estudanetes/formandos.

Vários programas de literacia emocional para
estudantes/formandos têm sido desenvolvidos,
contudo programas de literacia emocional orientados para professores/formadores são praticamente inexistentes, o que reforça a importância do
projecto EL4VET. A literacia emocional pode
capacitar os indivíduos através da aquisição do
conhecimento e do desenvolvimento de competências necessários para melhor o seu desempenho profissional e pessoal.
Tendo em conta que as competências motivacionais e interpessoais dos professores/formadores
estão significativa e positivamente correlacionadas com a realização dos estudantes/formandos,
o City of Wolverhampton College, em Inglaterra,
desenvolveu um conjunto de ferramentas que irão
ser utilizadas em seis países europeus - Portugal,
República Checa, Bulgária, Chipre, Polónia e Malta. Estas ferramentas irão ser adaptadas de forma
a incorporarem as especificidades culturais e técnicas de cada país.

Resultados
Os resultados deste projecto são:

• A transferência e adaptação das ferramentas
de literacia emocional através de um workshop
e de um curso de formação nos países parceiros

• Um site com conteúdos actualizados sobre a
literacia emocional

• O desenvolvimento e disseminação das ferramentas de literacia emocional direccionadas a
professores/formadores na área da educação
e formação profissional

Workshops com o Dr. Richard Majors:
Portugal – Lisboa: 19 e 20 de Abril, 2011
Chipre– Nicósia: 9 e 10 de Maio, 2011
República Checa – Ostrava: 26 e 27 de Maio, 2011
Bulgária – Sofia: 9 e 10 de Junho, 2011
Malta – Valeta, 23 e 24 de Junho, 2011
Polónia, Lódz: 26 e 27 de Setembro, 2011

O Dr. Richard Majors é actualmente o Director de
Inovação do Applied Centre of Emotional Literacy
Leadership and Research (ACELLR), no City of
Wolverhampton College. O Dr. Majors é um
psicólogo educacional e professor convidado na
Universidade do Colorado nos EUA. É investigador
sénior na Escola de Medicina de Harvard e na
Associação Americana de Psicologia, e encontrouse com a administração Clinton para discutir sobre
as questões relacionadas com as políticas de
juventude. O Dr. Majors é autor de três livros e
vários artigos académicos. O Dr. Majors também
ensinou na Inglaterra e foi nomeado para um grupo
de trabalho do Ministério da Educação sobre a
inclusão social, tendo recentemente também
integrado o grupo de trabalho sobre os gangs e
armas. Dr. Majors também tem estado envolvido em
diferentes iniciativas governamentais relacionadas
com as temáticas da orientação, género e
escolaridade.

