Relational and Emotional
Competences- R.E.C.
parteneriat strategic pentru inovare si
schimb de bune practici

Formatori: Amalia Diaconu
Diana Ecaterina Aprodu

De la fire la rețea…..
-

-

-

Cine sunt?
De ce particip? Am și alte experiențe
ERASMUS?
Ce așteptări am de la acest proiect?
Ce îmi place foarte mult la o activitate
de formare?
Ceva ce apreciez foarte mult la mine și
aș vrea să lucrez cu mine însămi ca să
dezvolt; ceva ce mă face să fiu unic și
frumos…

Parteneri :


IPR – ISTITUTO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE SRL – ITALIA

REGIONAL DEPARTMENT OF EDUCATION PAZARDZHIK – BULGARIA


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE – ITALIA

INSPECTORATUL
CJRAE BACĂU


ȘCOLAR

JUDEȚEAN

BACĂU-

UNIVERZA NA PRIMORSKEM – SLOVENIA



LA FABBRICA SPA – ITALIA



LEDEN SKOLE OG RESSURSSENTER – NORVEGIA

ROMÂNIA

–

România: școli implicate














COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII “N.V.KARPEN” BACĂU
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" ONEŞTI
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU
COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE ALECSANRI” BACĂU
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION CREANGA” BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU PIRU” MĂRGINENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN ” BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CIPRIAN PORUMBESCU” COMĂNEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI DRĂGAN” BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU

De ce proiectul REC?
 noi modalități de a face față stresului profesional, fenomenului







de burnout, reducerea demotivării;
competențe relaționale și emoționale ale cadrelor didactice,
corelat cu îmbunătățirea climatului clasei de elevi;
abordare metodologică inovatoare a formării: învățare
colaborativă, stimularea gândirii critice, spațiu de reflecție, fizic
și virtual;
acces platformă interactivă multimedia (http://recatschool.eu)
grupe de cadre didactice : România- 11 grupe de câte 10;
Slovenia - 10 grupe de câte 10; Italia - 15 grupe de câte 15;
Bulgaria 10 grupe de câte 10; Norvegia 10 grupe de câte 10;

Rezultate intelectuale
ale proiectului


O1. schoolkit: chestionar relațional și emoțional (RECQ) ,
grile observaționale privind REC

RECQ acoperă 5 dimensiuni: conștiința de sine, conștientizarea
socială, self-management, managementul relațiilor, luarea
deciziilor responsabile.


O2. web- platformă multimedia interactivă

Platformă de e-learning , blog: conținut educațional furnizat de
parteneri, evenimente proiect, cursuri interactive, prezentări și
documente multimedia, jurnale de formare

Rezultate intelectuale
ale proiectului


O3. training

grupuri REC, activități de lucru teoretice și experimentale pentru
dezvoltarea aptitudinilor în sfera emoțională și relațională ( 26 de
întâlniri de formare față în față – martie 2018 – feb. 2019 + formare
on-line 16 ore).


O4. E-book: “Ghidul metodologiei REC”

instrument pedagogic și psihologic, ce va cuprinde: metodologia de
cercetare, etapele operaționale în cercetarea cantitativă și calitativă,
schimb de bune practici în contextele europene diferite de
implementare a metodologiei REC, rezultatele activităților pilotate.

Rezultate intelectuale
ale proiectului


O5. E-Book: “Experiența noastră: spre implementarea unui
proiect european”

Cartea electronică va colecta narațiunile emoționale și relaționale,
ale echipei europene, despre tot parcursul proiectului, de la
idee, primele dificultăți și probleme, implementare, instrumente
multimedia, evenimente…povestea aventurii europene, în
fotografii, povestiri, videoclipuri

Metodologia REC
competențele emoționale și relaționale
ale profesorilor, bunăstarea emoțională

relații P-E: suportive,
de sprijin, gestionare
eficientă a clasei

Abordare metodologică inovatoare:
contribuțiile modelului
M.A.I.( Baldascini, 1993)

+ schimb de bune practici europene

◊ punți relaționale profesori – elevi - modalități relaționale mai funcționale, care
favorizează învățarea și schimbarea intra-personală și interpersonală;
◊ relația didactică și stilurile de personalitate - conștientizare personală și socială.

Modelul de Articulare
Inter-sistemică M.A.I.

IZOMORFISM

universul intra-psihic

funcționează izomorf cu

universul interpersonal

Modelul de Articulare Inter-sistemică
M .A.I.

Cele două structuri sunt izomorfe ( au aceleași proprietăți intrinseci).

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.
Aplicație 2

O1. schoolkit: chestionar relațional și emoțional (RECQ) ,
grile observaționale REC
O2. web- platformă multimedia interactivă

recatschool.eu

Multumim pentru insotire
in prima calatorie a istoriei noastre
….
Calaltoria noastra ,Jurnal de bord…..

asistent de bord: Amalia Diaconu

