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Introducere
Scopul proiectului ReInnovate este de a permite angajaților din IMM-uri să devină mai buni antreprenori
(întreprinzător) prin implicarea în cercetare la locul de muncă. Pentru a permite angajaților din IMM-uri să
efectueze cercetări, ei trebuie să dezvolte abilitățile adecvate. În plus, ele necesită o abordare care să permită
învățarea să fie aplicată în practică, este orientată spre obiectiv și transferabilă în diferite contexte.
Pentru a permite utilizarea abilităților de cercetare ca metodă de dezvoltare a capacității antreprenoriale în
IMM-uri, a fost aplicată o metodă de învățare care se aliniază atât pedagogiei dezvoltării abilităților de cercetare,
cât și cele ale educației antreprenoriale. Un raport complet care descrie cercetările întreprinse de proiectul
ReInnovate pentru a dezvolta o metodologie de învățare și un curriculum pentru furnizarea de abilități de
cercetare la locul de muncă celor din IMM-uri (Raport IO1: Abordări pedagogice pentru dezvoltarea abilităților
de cercetare la locul de muncă).

ReInnovate - metode de invatare
Pentru a ghida elevii IMM-urilor în timpul cercetării lor, aveți nevoie de cunoștințe despre pedagogia învățării
bazate pe anchete, care a fost adaptată pentru acest program ReInnovate. Este important să cunoaștem atât
fazele prin care trebuie să lucreze cursanții, cât și să știe să-i îndrume pe aceștia prin acest proces.

Învățare bazată pe anchetă
Învățarea bazată pe întrebări este organizată în faze de anchetă care formează un ciclu de anchetă Cu toate
acestea, diferite variante ale ciclului de anchetă pot fi găsite în literatura de specialitate. Pedagogia învățării
bazate pe anchetă care este folosită în cadrul programului ReInnovate se bazează pe cadrul prezentat de Pedaste
și colab. (2015), care a furnizat un cadru de învățare sintetizat bazat pe anchetă, care identifică cinci faze de
anchetă generală distincte: Orientare; conceptualizarea; Investigarea; Concluzie; și Discuție. Unele dintre aceste
faze sunt împărțite în sub-faze, inclusiv interogare; Generarea ipotezei; Explorare; Experimentare; Interpretarea
datelor; Reflecţie; și Comunicare. Figura 1 ilustrează relațiile și conexiunile dintre diferitele etape de anchetă.

Figura 1 Cadrul de învățare bazat pe anchetă (faze generale, sub-faze și relațiile lor) adaptat de la Pedaste et al, 2015.



Fiecare fază a cadrului de învățare bazat pe anchetă este descrisă mai jos:
• Faza de orientare: Ancheta începe cu această fază. Identificarea unei zone de anchetă, aceasta poate
include examinarea teoriilor, efectuarea unei anchete inițiale prin explorare sau o evaluare a nevoilor.
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• Faza de conceptualizare: bazată pe orientarea inițială, identificarea întrebărilor sau ipotezelor.
Această fază include două sub-faze: interogare și generarea de ipoteză.
• Faza de investigație: Faza de investigație este un proces de planificare a cercetării, identificarea
resurselor, proiectarea metodelor de colectare a datelor și analiza și interpretarea datelor. Faza de
investigație include trei sub-faze: Explorare (Procesul de generare sistematică și planificată a datelor pe
baza unei întrebări de cercetare), Experimentare (Procesul de proiectare și desfășurare a unui
experiment pentru testarea unei ipoteze) și Interpretarea datelor ( Procesul de creare a sensului din
datele colectate și sintetizarea noilor cunoștințe)
• Faza de concluzie: procesul de tragere a concluziilor din date. Compararea inferențelor realizate pe
baza datelor cu ipoteze sau întrebări de cercetare.
• Faza de discuție: procesul de comunicare a rezultatelor și reflectarea succesului și identificarea
oportunităților viitoare de cercetare. Faza de discuție include două sub-faze: comunicare și reflecție.
Sub-faza Comunicare generează sprijin pentru cercetarea sau studiul științific sau servește în scopul
informării luării deciziilor, inclusiv a gândirii politice și etice. Subfazul Reflection este procesul de
descriere, critică, evaluare și discutare a întregului ciclu de anchetă sau a unei faze specifice.

ReInnovate - model de învățare
Modelul de învățare ReInnovate implică o interacțiune între învățarea inter-organizațională, organizațională și
individuală în fiecare etapă a modelului de învățare bazat pe anchetă. Aceasta implică angajații care lucrează cu
colegii lor și cu partenerii de afaceri externi pentru a căuta în mod activ oportunități de afaceri, pentru a planifica
și implementa soluții active, a investiga activ și a reflecta activ asupra impactului acestora în contexte
profesionale, sociale, culturale și economice. Este vorba despre o abordare sistematică, fiecare etapă fiind
preocupată de dezvoltarea ideilor și luarea deciziilor cu privire la date solide. O ilustrație a modelului ReInnovate
este prezentată în figura 2, iar o descriere a fiecărei faze urmează:

Figura 2 Model pentru integrarea abilităților de cercetare la locul de muncă în ÎPT

Fază 1 Orientare și faza 2 Conceptualizare
Aceste faze implică identificarea sistematică a ideilor prin căutarea activă a oportunităților și interogarea. Elevul
va efectua o anchetă inițială prin explorare sau evaluare a nevoilor (explorarea oportunităților). Aceasta va
implica colaborarea cu publicul, clienții, furnizorii, angajații și alte părți interesate pentru identificarea
oportunităților de afaceri, sprijinirea învățării inter-organizaționale. Studenții vor contextualiza cercetarea în
contextul contextelor profesionale, sociale, organizaționale naționale și teoretice, în conformitate cu modelul
FraIM (Plowright, 2016). Ei vor identifica apoi întrebări sau ipoteze într-o manieră colaborativă (identificarea
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unei oportunități). Studenții vor susține inițiativele cu angajații din organizația lor; aceasta va sprijini învățarea
în colaborare și învățarea în echipă. Există trei elemente diferite ale acestor faze:
• Nivel inter-organizațional - Adunarea sistematică a ideilor de la clienți, furnizori, angajați și alte părți
interesate potențiale.
• Nivel organizațional - dezvoltând ipoteze și întrebări pentru a determina cum să aplici aceste oportunități
organizației. Acestea trebuie contextualizate din contexte profesionale, organizaționale, sociale și teoretice.
• Nivel individual - Explorarea contextelor teoretice ale ideilor.

Faza 3 Investigarea
Aceasta implică investigarea activă a oportunității de afaceri prin colectarea sistematică a datelor pentru a
permite cursanților să testeze ipoteze și să răspundă la întrebări de cercetare. Din nou, aceasta este completată
la trei niveluri:




• La nivel inter-organizațional - identificarea și colectarea datelor externe necesare implementării planului
de acțiune
• Nivel organizațional - identificarea și colectarea datelor interne necesare implementării planului de
acțiune
• Nivel individual - Analiza, interpretarea datelor și luarea deciziilor bazate pe date.

Faza 4 - Planificarea
Aceasta implică planificarea activă într-o manieră sistematică pentru a determina modul de exploatare a
oportunităților de afaceri specifice, șabloanelor și / sau listelor de verificare pot facilita acest lucru. Pedaste și
colab., Planificarea listei 2015 ca sub-fază a investigației. Cu toate acestea, se sugerează că este necesară o
planificare extinsă în contextul locului de muncă, deoarece elevul va trebui să colaboreze cu ceilalți și să utilizeze
resursele interne. Această fază presupune elaborarea unui plan de acțiune, identificarea resurselor și
gestionarea resurselor. Acesta va fi extins pentru a include rezultatele comunicării și considerentele etice.
Studenții vor trebui să gestioneze resurse, cum ar fi alți angajați, echipamente. Acest lucru este necesar și la trei
niveluri:
• Nivel inter-organizațional - examinarea implicațiilor etice ale oportunității și modul de abordare a
acestora.
• Nivel organizațional - identificarea resurselor interne necesare pentru abordarea acestor oportunități și
gestionarea acestor resurse și comunicarea rezultatelor acestora.
• Nivel individual - care presupune elaborarea unui plan de acțiune privind modul de implementare sau
testare a oportunităților de afaceri.

Faza 5 - Impact
Reflectarea activă a impactului proiectului dintr-o bază socială, culturală, profesională, organizațională și
economică. În plus, reflectarea asupra impactului proiectului din perspectivă personală în ceea ce privește ceea
ce a fost învățat și determinarea modalităților în care aceste cunoștințe pot fi aplicate în alte domenii ale
organizației sau afacerii.

• Impact inter-organizațional - identificarea impactului proiectului dintr-o perspectivă socială, culturală,
profesională, organizațională și economică
• Impact organizațional - folosind învățarea cu buclă dublă examinând ce poate fi aplicat diferitelor aspecte ale
organizației
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• Impact individual - folosind metacogniția pentru a reflecta asupra învățării personale și modul în care aceasta
poate fi reaplicată sau îmbunătățită.
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Metode de învățare pe faze de anchetă
În cadrul programului Smart Research ca 21 Century Skill for Business, fiecare modul se bazează pe una (sau mai
multe) faze de anchetă. Tabelul 1 prezintă metodele de învățare ReInnovate adoptate pentru fiecare fază de
anchetă.
Tabelul 1 Metode de învățare pe faza de solicitare
Module

Faza de anchetă

Metoda de învățare

Modulul 1
Utilizarea
cercetării pentru
identificarea
oportunităților de
afaceri viitoare

Faza 1 Orientarea

Predare directă - Programul va preda următoarele subiecte
• Surse de idei de afaceri (client, furnizori,
modele de afaceri, sociale, culturale, bazate pe
resurse (digitale)
• Evaluarea unei idei de afaceri (din perspectivă
financiară, socială, culturală și valorică) necesitatea de a preda explorarea primară și cum
să facă o căutare în literature
Predare activă - Sarcini ale cursantului






Teoria observării
Explorarea
Întrebări orientate
științific
Necesită evaluare

La locul de muncă - Elevul va trebui să aplice
materialul de învățare pentru afacerea lor
pentru a explora oportunitățile de afaceri
colectând sistematic observații de la clienți,
furnizori, angajați și perspective teoretice.
• Atunci vor trebui să evalueze fezabilitatea
acestor oportunități de afaceri din perspectivă
financiară, socială, culturală.
Învățare interactivă
• Nivel inter-organizațional - Lucrul cu clienți,
furnizori etc.
• Interviuri înregistrate cu antreprenori despre
generarea de idei de afaceri
• Studii de caz privind sursele de oportunități și
modul în care le-am abordat
• Studii de caz privind modul în care diverse
resurse utilizate pentru a valorifica
oportunitățile de afaceri

Modulul 1
Utilizarea
cercetării pentru
identificarea
oportunităților de
afaceri viitoare

Faza 2 Conceptualizarea

Predare directă - conținut de program pentru a preda
• Ce este o întrebare / ipoteză?
• Dezvoltarea unei întrebări / ipoteze
• Cum să dezvolți o propunere?
Predare activă - Sarcini ale cursantului
• Abordări reflective - Reflecționează asupra
oportunităților de afaceri identificate și cum să le
transpunem într-o întrebare și o propunere
• La locul de muncă - Dezvoltați și prezentați o propunere
către părțile interesate din companie

• Soluții de brainstorming
• Pune întrebări
• Generarea de întrebări
• Prezicerea / ipoteze
Modulul 2
Metode
inteligente de
colectare și
analiză a datelor

Faza 3 Investigarea

Învățare interactivă
• Idei din brainstorming de colaborare internă
Predare directă - conținut de program pentru a preda
• Identificarea surselor de date
• Metode de colectare și organizare a datelor
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• Metode de interpretare a datelor
Predare activă - Sarcini ale cursantului
• Colectați, analizați și interpretați un set de date live
Învățare interactivă
• Lucrați cu surse de date (persoane fizice, tehnologie și
sisteme) pentru a colecta date

• Identificarea surselor de date
• Identificarea modului de colectare
a datelor
• Proiectarea abordărilor
experimentale sau a colectării de
date primare
• Colectarea datelor
• Organizarea datelor
• Analiza și interpretarea datelor
Modulul 3
Gestionarea
proiectului dvs. de
cercetare

Faza 4 Planificare

Predare directă - conținut de program pentru a preda
• Dezvoltarea unui plan de acțiune
• Etica
• Utilizarea resurselor
• Gestionarea resurselor
• Comunicarea rezultatelor
Predare activă - Sarcini ale cursantului
• Elaborarea unui plan de acțiune
Învățare interactivă

• Identificarea resurselor
• Identificarea planului de
acțiune
• Comunicarea rezultatelor
• Etică și colaborare cu subiecte
de cercetare
•Protejarea datelor
Modulul 4
Evaluarea
succesului și a
oportunităților
viitoare

Faza 5 Impact

• Gestionează o echipă de cercetare
• Prezentați un plan de acțiune părților
interesate

Predare directă - conținut de program pentru a preda
• Practică reflectiva
• Dezvoltarea portofoliului
Predare activă - Sarcini ale cursantului
• Eșantioane de evaluări ale proiectelor de
cercetare și scriere de practică reflectorizantă
Învățare interactivă
• Colaborați cu părțile interesate pentru a
determina impactul proiectului asupra acestora
și oportunitățile viitoare

• Reflectarea
• Evaluarea valorii impactului,
perspectivă socială, culturală.
• Identificarea oportunităților
viitoare
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Calea de învățare
Programul ReInnovate, Smart Research as a 21st Century Skill for Business, este structurat pe patru module,
unde fiecare modul este format dintr-un număr de unități. Cele patru module din acest program sunt:
• Modulul 1 Utilizarea cercetării pentru identificarea
oportunităților viitoare
• Modulul 2 Metode inteligente de colectare și analiză a
datelor
• Modulul 3 Gestionarea proiectului dvs. de cercetare
• Modulul 4 Evaluarea succesului și a oportunităților viitoare
Fiecare modul este format dintr-un număr de unități și subiecte și acestea sunt prezentate în continuare
(Modulul 1: Figura 3; Modulul 2: Figura 4; Modulul 3: Figura 5 și Modulul 4: Figura 6):

Figura 3 Modulul 1 Utilizarea cercetării pentru identificarea oportunităților viitoare
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Figura 4 Modulul 2 Metode inteligente de colectare și analiză a datelor

Figura 5 Modulul 3 Gestionarea proiectului dvs. de cercetare

Figura 6 Modulul 4 Evaluarea succesului și a oportunităților viitoare
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Programul cursului
Programul cursului începe cu un webinar de inducție, urmat de desfășurarea fiecărui modul, unde fiecare modul
are loc într-un program de 7 săptămâni.
Modul

Modul/
Saptamana

Capitolul de invatat

Instructaj de
debut

Saptamana 0

Instructaj webinar

Saptamana 1

Capitolul 1.1 Surse

Activitatea 1: Oportunitate de afaceri
de succes

Saptamana 2

Capitolul 1.1 Surse

Activitatea 2: Identificarea surselor de
idei

Saptamana 3

Capitolul 1.2 Inovare

Activitatea 1: Identificarea barierelor
inovării

Saptamana 4

Capitolul 1.2 Inovare

Saptamana 5

Capitolul 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 1: Adunați-vă ideile

Saptamana 6

Capitolul 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 2: Căutare metodologie de
cercetare

Saptamana 7

Capitolul 1.3 Abordări de cercetare

Activitatea 3: Referințe

Saptamana 1

Capitolul 2.1 Luarea deciziilor

Activitatea 1: prejudecăți cognitive în
luarea deciziilor

Saptamana 2

Capitolul 2.2 Adună date

Activitatea 1: Grupuri de interes

Saptamana 3

Capitolul 2.2 Adună date

Saptamana 4

Capitolul 2.2 Adună date

Saptamana 5

Capitolul 2.3 Analizați datele

Saptamana 6

Capitolul 2.3 Analizați datele

Sarcini 2.1

Saptamana 7

Capitolul 2.3 Analizați datele

Sarcini 2.2

Saptamana 1

Capitolul 3.1 Gestionarea
proiectelor de cercetare

Activitatea 1: exemple de diagramă
Gantt

Saptamana 2

Capitolul 3.1 Gestionarea
proiectelor de cercetare

Activitatea 2: Matricea de gestionare a
timpului

Saptamana 3

Capitolul 3.2 Echipe

Modulul 1

Modulul 2

Modulul 3

Modulul 4

Activitati de invatare

Sarcini

Sarcini 1.1

Sarcini 1.2

Activitatea 1: Analizați datele

Sarcini 3.1

Saptamana 4

Capitolul 3.2 Echipe

Activitatea 1: Cadrul de referință privind
conflictul

Saptamana 5

Capitolul 3.3 Comunicare

Activitatea 1: Tipuri de comunicare

Saptamana 6

Capitolul 3.3 Comunicare

Activitatea 2: Blogging

Saptamana 7

Capitolul 3.3 Comunicare

Saptamana 1

Capitolul 4.1 Eval. rezult. cercetării

Saptamana 2

Capitolul 4.1 Eval. rezult. cercetării

Activitatea 1: Harta evaluării și planul
de cercetare viitor

Sarcini 4.1

Saptamana 3

Capitolul 4.1 Eval. rezult. cercetării

Activitatea 2: Jurnal de reflecții

Sarcini 4.2

Saptamana 4

Capitolul 4.1 Practică reflectiva

Saptamana 5

Capitolul 4.1 Practică reflectiva

Saptamana 6

Capitolul 4.1 Dezv. portofoliului

Saptamana 7

Capitolul 4.1 Dezv. portofoliului

Sarcini 3.2

Sarcini 3.3
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Livrarea programului
Primele săptămâni ar trebui să fie dedicate pentru ca elevii să fie confortabili cu programul, platforma și
colaborarea online. În cazul în care elevii nu participă, ar trebui să fie anunțați despre consecințe (acest lucru ar
trebui să fie detaliate în regulile prezentate în săptămâna de inducție și la care se face referire).
În fiecare săptămână, tutorul ar trebui să organizeze un curs de instruire a cursanților despre ceea ce li se cere
de la acea săptămână (aproximativ 30 de minute). Aceasta ar trebui să fie organizată online și ar trebui să
cuprindă următoarele:
• Ce material de învățare trebuie să acopere pentru săptămână și un scurt rezumat al acesteia
• Ce sarcini trebuie să îndeplinească pentru săptămână
• Ce lucrare trebuie să fie finalizată
Trainerul ar trebui să monitorizeze forumurile și să răspundă la întrebările cursanților cât mai curând. Pentru
toate activitățile, tutorul ar trebui să se asigure că toți elevii participă. Dacă elevii nu participă în mod activ,
tutorul ar trebui să contacteze cursantul pentru a identifica motivul pentru care s-ar putea întâmpla acest lucru
și să încerce să rezolve eventualele probleme.

Instructajul cursanților
O ședință de instructaj a cursanților ar trebui să aibă loc înainte de începerea programului. Toți cursanții ar trebui
notificați cu data instructajului. Acesta ar trebui să acopere următoarele subiecte:
• Prezentare generală a programului
• Demonstrația platformei Moodle
• Prezentare generală a programului
• Prezentare generală a misiunilor / activităților
• Așteptările cursanților în timpul programului (de exemplu, participarea la activități online)
• Numele tutorului și datele de contact
Fiecare cursant ar trebui să primească o copie a programului de curs și programul ar trebui să fie pus la dispoziția
publicului pentru ca toți să se familiarizeze cu platforma Moodle.

Sarcini
Evaluarea fiecărui modul se bazează pe Asignări marcate de Tutor (TMA), dintre care sunt zece care trebuie
completate pe parcursul programului. Feedback-ul cu privire la misiuni ar trebui furnizat în termen de două
săptămâni de la data depunerii / termenului. Cele zece instrumente cheie de evaluare sunt rezumate, prin
modulul de mai jos:
Modulul

Sarcina
1.1

Prezentarea unei propuneri detaliate de proiect, care include cercetări de fond cu părțile
interesate.

1.2

Presentation of the research proposal.

2.1

Depunerea unui plan detaliat de colectare a datelor.

1

2
2.2
3.1
3

Prezentarea unui raport care rezumă datele colectate; ce a fost găsit din date și soluția sugerată /
oportcapitolul de afaceri implementabilă.
Depunerea unui raport sumar care acoperă două întâlniri ale proiectului și modul în care echipa a
interacționat.

3.2

Depunerea unui raport privind implementarea proiectului

3.3

Prezentare orală asupra rezultatelor proiectului tuturor părților interesate.
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4

4.1

Harta evaluării cu planul de cercetare viitor.

4.2

Depunerea unui jurnal de reflecții.

4.3

Dezvoltarea unui portofoliu electronic.

Activități de învățare
Activitățile de învățare se desfășoară pe parcursul fiecărui modul pentru a sprijini învățarea, este prezentat în
continuare un schiț al acestor activități pe modul:

Modulul 1
Capitolul

A#

Detaliu de activitate
Activitatea 1: oportunități de afaceri de succes
Scopul activității
Identificați oportunitățile de afaceri de succes din organizația dvs. și reflectați-vă de ce au avut
succes.
Detalii despre sarcină
Postează pe forumul de discuții
• În ce industrie se află compania dvs.

Capitolul 1.1 Surse

1

• O idee de afaceri de succes în organizația dvs.
• De unde a venit sursa ideii?
• De ce a avut succes?
• Ce implicații a avut asupra viitorului organizației dvs.?
• Cum au schimbat oportunitățile de afaceri în legătură cu locul de muncă digital și cu strategiile
digitale?
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care detaliază ceea ce ați învățat și cum poate fi aplicată
organizației dvs. și în special pentru locul de muncă.
Activitatea 2: Identificarea surselor de idei
Scop
Identificați surse potențiale de idei din organizația dvs. și planificați cum ați putea colabora cu aceste
surse.
Detalii despre sarcină

Capitolul 1.1 Surse

2

Postează pe forumul de discuții:
• O listă de surse potențiale de idei de afaceri. De ce sunt surse bune
• Identificați o sursă cu care doriți să lucrați
• Detaliați cum veți colabora cu ei pentru a identifica oportunitățile
• evidențiați ce dificultăți puteți avea și cum să le depășiți
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană sugerând cum ar putea depăși unele dintre dificultățile pe care le
presupune
Activitatea 1: Identificarea barierelor inovării
Scop
Identificați barierele potențiale ale inovării în organizația dvs. și planificați cum le puteți depăși.
Detalii despre sarcină

Capitolul 1.2 Inovare

1

Postează pe forumul de discuții:
• O listă de bariere potențiale pentru inovare în cadrul organizației dvs.
• Evidențiați ce dificultăți puteți avea și cum să le depășiți
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care sugerează cum ar putea depăși barierele inovării pe care le
prevăd

Capitolul 1.3 Abordări
de cercetare

1

Activitatea 1: Adunați-vă ideile
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Scop
Pentru a vă face să vă gândiți la cercetarea dvs. și să vă surprindeți ideile pe hârtie în timp ce arătați
cum se raportează fiecare idee la ceilalți.
Sarcină
Completați o diagramă de lotus sau o diagramă de clustering a ideii dvs., salvați-o ca imagine și
introduceți acea imagine în forumul de discuții cu ideea folosind pictograma „inserați / editați
imaginea” din editorul Moodle.
Activitatea 2: Căutare metodologie de cercetare
Scop
Deoarece alegerea metodologiei trebuie să se potrivească obiectivelor cercetării și să respecte cele
mai bune practici din acea anumită zonă de cercetare, această activitate vă va ajuta să începeți să vă
gândiți la o metodologie adecvată pentru propria cercetare.
Sarcina
Capitolul 1.3 Abordări
de cercetare

2

Tastați acești termeni de căutare și parcurgeți o serie de site-uri pentru a vă familiariza cu ceea ce
este implicat în diferitele metodologii de cercetare.
• Metode calitative
•Metode cantitative
• Metode comparative
• Cercetarea acțiunilor
• Studii de cercetare
•Cercetare experimentală
Activitatea 3: Referință
Sarcina
a) Organizați următoarele informații de referință pentru carte în ordinea și formatul corect, așa cum
le-ați introduce într-o listă de referință:

Capitolul 1.3 Abordări
de cercetare

3

Titlu: Chimie organică 1 ca a doua limbă: traducerea conceptelor de bază
Locul publicării: New York
Autor: D R Klein
Editura: Wiley
Anul: 2003
b) Efectuați o citare în text pentru ea, ca și cum ați cita-o într-o lucrare academică.

Modulul 2
Unit

A#

Detaliu de activitate
Activitatea 1: prejudecăți cognitive în luarea deciziilor
Detalii despre sarcină
Postează formularul de discuție

Capitolul 2.1 Luarea
deciziilor

1

• Descrieți, cu un exemplu, o părtinire cognitivă în luarea deciziilor și explicați cum puteți minimiza
această părtinire.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care detaliază ceea ce ați învățat și cum poate fi aplicată
organizației dvs. și în special pentru locul de muncă.
Activitatea 1: Grupuri de interes
Scop
Pentru a vă gândi la culegerea de date și a vă familiariza cu metoda focus grup de colectare a
datelor.

Capitolul 2.2 Adună
date

1

Sarcina
Urmăriți acest videoclip de pe YouTube, linkul de mai jos, care se referă la focus grupuri produse de
Richard Kreuger de la Universitatea din Minnesota. Împreună o listă de trei tehnici sau sfaturi utile și
descrie de ce ai crezut că sunt deosebit de eficiente și postează acestea pe forumul de discuții.
https://www.youtube.com/watch?v=xjHZsEcSqwo
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Activitatea 1: vizualizarea datelor
Scop
Capitolul 2.3
Gestionarea datelor

Pentru a vă gândi la modul în care vă veți vizualiza datele și pentru a vă familiariza cu numeroasele
metode disponibile.
1

Sarcina
Urmăriți acest videoclip YouTube, linkul de mai jos, care oferă exemple de vizualizare. Găsiți două
instrumente online care considerați că sunt utile pentru vizualizarea datelor și postați-le pe forumul
de discuții.
https://www.youtube.com/watch?v=YaGqOPxHFkc

Modulul 3
Capitolul

A#

Detaliu de activitate
Activitatea 1: exemple de diagramă Gantt

Capitolul 3.1
Gestionarea
proiectelor de
cercetare

Detaliile sarcinii
1

Căutați online exemple de grafice Gantt simple și complexe și postați exemple pe fiecare în forumul
de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care menționează graficul preferat de Gantt, precizând de ce este
și cum îl puteți aplica pe locul de muncă.
Activitatea 2: Matricea de gestionare a timpului

Capitolul 3.1
Gestionarea
proiectelor de
cercetare

Detaliile sarcinii
2

Notează-ți toate sarcinile zilnice sau săptămânale și apoi poți să le introduci în grila de gestionare a
timpului în conformitate cu cele 4 categorii și încarcă matricea finală pe forumul de discuții..
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană, afirmând dacă sunteți de acord cu categoriile sarcinilor și dacă
aveți sugestii.
Activitatea 1: Cadrul de referință privind conflictul
Introducere
Un rezultat obișnuit observat al comportamentului disfuncțional al grupului este gândirea de grup
prin care consensul membrilor poate duce la luarea deciziilor eronate. Gândirea de grup poate duce
la luarea deciziilor incorecte și la eliminarea finală a echipei.

Capitolul 3.2 Echipe

1

Scop
Scopul e-activității este de a lua în considerare modalitățile de a evita gândirea de grup în echipe.
Detaliile sarcinii
Scopul activității este de a lua în considerare modalitățile de a evita gândirea de grup în echipe.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o altă contribuție.
Activitatea 1: Tipuri de comunicare
Detaliile sarcinii

Capitolul 3.3
Comunicare

1

Ce mecanisme de comunicare internă folosește organizația dvs.? Oferiți un avantaj și un dezavantaj
fiecărei metode. Postează un rezumat pe forumul de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care sugerează cel puțin o modalitate de a face una dintre aceste
metode de comunicare mai eficiente.
Activitatea 2: Blogging
Detaliile sarcinii

Capitolul 3.3
Comunicare

2

În contextul propriului loc de muncă, sugerați-vă cum bloggingul ar putea fi un mijloc eficient de
comunicare și postați pe forumul de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care detaliază modul în care ideea lor de blogging ar putea fi utilă
la locul de muncă.

Modulul 4
Capitolul

A#

Detaliu de activitate
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Activitatea 1: Harta evaluării și planul de cercetare viitoare
Detaliile sarcinii
Capitolul 4.1
Evaluare, impact și
dezvoltare de
portofoliu

1

Reflectați și trimiteți o hartă de evaluare și un plan de cercetare viitoare folosind șabloanele
furnizate. Postați harta de evaluare pe forumul de discuții.
Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care sugerează cel puțin o modalitate de a îmbunătăți evaluarea
cercetării.
Activitatea 2: Jurnal de reflecții
Scopul acestei activități electronice este de a vă facilita să reflectați asupra progreselor pe parcursul
programului de studiu. Această e-activitate este proiectată pentru a vă permite spațiul „pas înapoi” din
proces și să vă gândiți în mod critic la călătoria dvs. de învățare. În acest sens, veți obține claritatea
necesară pentru a vă concentra pe dezvoltarea profesională și personală.

Capitolul 4.1
Evaluare, impact și
dezvoltare de
portofoliu

Detaliile sarcinii
2

Realizati un Jurnal reflectant de învățare folosind cadrul de reflecție așa cum a fost conceput de
Gibbs (1988). Gândiți-vă asupra abilităților și competențelor de cercetare pe care le-ați dezvoltat, a
sentimentelor pe parcursul programului și a evaluării și analizei procesului. În cele din urmă, în urma
reflecției, trimiteți un scurt Plan de acțiune în care sunt prezentate obiectivele și obiectivele
personale și acțiunile specifice.
Raspuns
Aceasta este o reflecție individuală și nu va fi împărtășită.
Activitatea 3: Portofoliu de competențe
Această abilitate e-activitate a portofoliului vă permite să vă prezentați cele mai bune lucrări și
realizări pe parcursul cursului. De asemenea, servește ca dovadă concretă a abilităților și
competențelor care au fost îmbunătățite pe parcursul proiectului.
Detaliile sarcinii

Capitolul 4.1
Evaluare, impact și
dezvoltare de
portofoliu

3

Vi se cere să selectați materialul relevant care vă va dovedi impactul învățării și cercetării în timpul
acestui curs. Folosind un document word, ar trebui să surprindeți această învățare folosind mijloace
precum capturi de ecran, fotografii, pdf, audio, etc. 6 elemente sunt necesare pentru portofoliul de
abilități. Aceasta ar trebui să includă un motiv (2-3 propoziții) pentru alegerea dvs. Acest material va
include și nu se limitează la dovezi care demonstrează abilitățile / competențele obținute; de
exemplu, fotografii care demonstrează prezentări (abilități de comunicare) captură de ecran de
diagrame de lotus (abilități de rezolvare a problemelor), diagrame Gantt (abilități de management
de proiect), propunere de cercetare (abilități de cercetare și luare a deciziilor), etc. și alte materiale
relevante.
Raspuns
Acesta este un portofoliu individual și nu va fi distribuit.
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