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Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..  
 
Prima întâlnire  REC,  
    în calatoria noastra  împreuna 
 

De la fire la retea…. 
                                  
                                                                      asistent de bord:                
                                                           Amalia Diaconu 
                                              



   De la fire la rețea…..  

Împărtășirea unui “contract”  cu formabilii : 
motivații  și așteptări ale participanților, 

obiective de formare…  

 

 

 

 

 

Crearea unei echipe REC, la nivelul fiecărei  
școli,  a unei  rețele  REC profesionale și 
umane 

 

 

 



Conectarea pe platformă…………. 



Conectarea pe platformă și  încărcarea 
chestionarelor 

 

 

 

 

 

chestionarul pentru cadrele didactice 

chestionar pentru elevi cu vârste între  11 și 19 ani 

grilă observațională “starea de bine în grupul clasă”  
- copii între 3 – 10 ani  

 

 

 
RECQ   5 dimensiuni:  

- conștiința de sine 

- conștientizarea socială 

- self-management 

- managementul relațiilor 

- luarea deciziilor 
responsabile 

 

 



Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..  
 
A doua întâlnire  REC,  
    în calatoria noastra  împreuna 
 

Prisme si oglinzi…. 
                                  
                                                                      asistent de bord:                
                                                           Amalia Diaconu 
                                              



 Prisme  și oglinzi….. 
  - grupul permite interacțiunea unor individualități cu structuri 

                                 de personalitate  diferite, cu experiențe de viață diferite,                  

                                 cu modalități de relaționare diferite         re-modelare, devenire  

  continuă a grupului;  

                             - experiențele emoționale pot interfera , influențând  dezvoltarea 

                                relațiilor corecte  de predare –învățare / formare; 

  - memorie de grup, redefinire identitară în cadrul grupului. 

 

 - grupul ca PRISMĂ: descompune  multiplicitatea 

 internă a fiecărui membru 

 

                                                          - grupul ca OGLINDĂ: redă individului,  

                                                            amplificat,  ceea ce el proiectează asupra  

                                                            celorlalți. 

-  

     

 



Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..  
 
A treia întâlnire  REC,  
    în calatoria noastra  împreuna 
 

Întâlnir e pentru întelegere reciproca 
                                  
                                                                      asistent de bord:                
                                                           Amalia Diaconu 
                                              



Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..  

Întâlnire pentru întelegere reciproca…  
…Meet  for  mutual  understanding 

                
                                              



Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..  
Întâlnire pentru întelegere reciproca…  

…Meet  for  mutual  understanding 

                
                                              



… pentru înțelegerea sinelui și a celuilalt,  

    pentru bunăstarea emoțională a profesorilor,        

 pentru elevi  care experimentează bucuria  și entuziasmul învățării. 

istoria noastra  continua…. 

Relational and Emotional 

Competences- R.E.C. 


