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Unitatea 4.1 Evaluare, impact și dezvoltare de portofoliu
Introducere
Această unitate vă va ajuta să identificați învățările cheie și impactul cercetării dvs. și să determinați
oportunitățile de cercetare ulterioară la locul de muncă. Comisia Europeană subliniază importanța
competențelor antreprenoriale ca o competență cheie. O parte a antreprenoriatului presupune evaluarea
impactului ideilor de afaceri, reflectarea și învățarea atât din succes, cât și din eșec. Pentru a aborda acestea,
veți învăța cum să evaluați impactul proiectelor de cercetare, să reflectați asupra rezultatelor și să aflați de la
acestea identificând oportunitățile viitoare pentru locul de muncă.
În cele din urmă, veți dezvolta un portofoliu de lucrări care vă va permite să progresați in carierele individuale
pe baza învățăturilor identificate în Harta de evaluare și în Planul de cercetare viitoare. Este inclus în acest
portofoliu un Jurnal reflectant de învățare care este un raport al călătoriei de învățare prin program.

Obiectivele unității
La sfârșitul acestei unități, veți putea sa:
• Evaluati impactul proiectului tău de cercetare bazat pe muncă
• Aplicați conceptele de dezvoltare profesională continuă prin elaborarea unui Jurnal de învățare reflectorizant
• Apreciați importanța reflecției asupra impactului cercetării și importanța dezvoltării portofoliului
• Să demonstrati abilități și competențe învățate pe parcursul cursului
• Determinați oportunitățile de cercetare viitoare la locul de muncă
• Construiți și oferiți un portofoliu reflectant de înaltă calitate bazat pe abilități, cu dovezi specifice ale
impactului cercetării
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4.1.1: Evaluează rezultatele cercetării
Evaluarea este un instrument valoros pentru învățare și implică o analiză critică a activităților tale. Este posibil
să fie avantaje clare pentru evaluarea activității dumneavoastră. Să știi ce s-a schimbat, dacă este ceva, ca
urmare a unui proiect nu este suficient. De asemenea, este important să știm de ce s-a schimbat ceva și cum
poate fi îmbunătățit un proiect.
Obiectivele unei evaluări ar trebui să fie să stabilească dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite; să
identifice dacă s-a schimbat ceva ca urmare a proiectului; să identifice modul în care proiectul ar fi putut fi mai
eficient; și să identifice dacă au fost rezultate neintenționate și care au fost acestea.
În această etapă a proiectului dvs. de cercetare, este timpul să reflectați asupra călătoriei dvs. de cercetare și a
rezultatelor sale. O hartă de evaluare este un instrument util pentru a vă ajuta să vă evaluați progresul. În
primul rând, luați în considerare următoarele puncte pentru a evidenția impactul cercetării dvs.:
• Când a fost efectuată cercetarea?
• Cum a fost aplicată cercetarea?
• Care a fost amploarea cercetării?
• Ce dovezi aveți că cercetările dvs. au avut impact
• Analiza nevoilor pentru acțiunile viitoare.
Harta evaluării
O hartă de evaluare este un șablon care încorporează punctele cheie ale proiectării evaluării și este un
instrument de ghid util pentru dvs. în realizarea unei evaluări a impactului cercetării, a se vedea Tabelul 1.
Acesta include o evaluare detaliată a problemei, factorii care determină schimbarea, aportul de la părțile
interesate interne și externe, pașii cheie de implementare și rezultatele obținute. În plus, pot fi identificate
competențele și abilitățile cheie pe care le-ați învățat din procesul de cercetare. Această hartă de evaluare va
face parte din dovada dvs. de învățare în portofoliul electronic de abilități (care este descrisă mai târziu în
această unitate).
Tabelul 1 Model de hartă de evaluare
Problema

Drivere pentru
schimbare

Principalele
părți interesate

Intrari

Ce cercetare era
necesară?

De ce era
nevoie de
schimbare?
Care sunt
implicațiile
pentru
neacțiune?

Cine au fost
factorii cheie
din cadrul
organizației /
din afara
acesteia?

Linie de bază
(impactul
cercetării)

Etapele cheie
de
implementare
De exemplu,
aliniați-vă cu
diagrama Gantt
din modulul 3.

Rezultate

Competențele
cheie realizate

Rezultatele
cheie ale
cercetării.

De exemplu,
abilități în
comunicare,
management
de proiect,
muncă în
echipă etc.

DOVADA
*Nota 1
* Nota 1. Dovada pentru fiecare articol poate fi obținută prin diferite metode, inclusiv: focus grupuri, brainstorming, observație și
proiect de lucru, autoevaluare / evaluare colegială, sondaj scurt (de ex. Survey maimuță), recenzii de performanță, anecdote și
feedback informal. Acestea vor sta la baza portofoliului dvs. electronic.
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Planul de cercetare viitoare
Un plan de cercetare viitoare este conceput pentru a include învățările cheie din harta evaluării și pentru a
oferi un ghid de acțiune pentru orice oportunități viitoare pe care le-ați identificat în timpul proiectului dvs. de
cercetare, modelul este prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2 Modelul planului de cercetare viitoare
Problema
identificată
Ce cercetare este
necesară?

Drivere pentru
schimbare
De ce este nevoie
de schimbare?
Care sunt
implicațiile dacă
nu se întreprinde
nicio acțiune?

Principalele părți
interesate
Cine vor fi factorii
cheie din cadrul
organizației / din
afara acesteia?

Etapele cheie
necesare
1.
2.
3.

Rezultate
așteptate
Schițați rezultatele
așteptate

Indicatori de
succes
Prezentați cum se
va măsura
succesul

4.1.2: Practică reflectorizantă
Ce este reflectarea?
Reflecția este explorarea și explicarea evenimentelor, ideilor sau perspectivelor, care afectează învățarea
transformând învățarea de suprafață în învățare „profundă”. Practica reflecției în conformitate cu Schon
(1983) este procesul de a regândi gândurile și acțiunile anterioare ale acestora în context, pentru a pune la
suprafață presupunerile și a-și face semnificație.
Munca, viața și experiența practică devin semnificative prin reflecție. În consecință, reflecția este un proces
natural și o componentă esențială a experienței noastre de învățare. Hedberg (2009) afirmă că atunci când
reflectăm, oferim învățării noastre un spațiu pentru a fi procesat, înțeles și mai probabil integrat în gândurile și
acțiunile viitoare. Scott (2010) susține că procesul de reflecție permite o experiență sub formă de gândire,
sentiment sau acțiune, să fie distilată în timp ce se întâmplă sau ulterior.
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O hartă conceptuală a învățării reflective
Hedberg (2009) prezintă o hartă conceptuală a învățării reflective, a se vedea figura 1. În funcție de focusul
învățării reflective - ancheta reflectivă poate duce la învățarea despre subiectul studiat, despre cursant sau
despre presupunerile și valorile expuse. Tipurile de focalizare a învățării reflective din harta conceptuală nu
sunt aranjate ierarhic; și nu sunt cu adevărat independenți unul de celălalt - împreună formează o combinație
de învățare relativă, selectivă și dependentă de context în ceea ce privește nivelul de analiză, metoda de
descoperire, sincronizarea și alte constrângeri de învățare.

Figura 1 Harta conceptuală a învățării reflective (Hedburg, 2009)

Ce este un Jurnal de învățare reflectant?
Jurnalele de învățare reflectivă specifică se referă la un document scris pe care elevii îl creează pentru a
înregistra și sintetiza gândirea lor despre diverse concepte, evenimente sau interacțiuni pe o perioadă de timp,
în scopul obținerii unor cunoștințe despre conștientizarea și învățarea de sine (Thorpe 2004):
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• Un jurnal reflectant de învățare încurajează elevii să-și revizuiască și să-și consolideze învățarea.
• Evaluează performanța lor.
• Planificați învățarea și acțiunile viitoare pe baza experienței de învățare trecute
O forță centrală a revistelor de învățare reflectorizantă, potrivit lui Pavlovich și colab. (2009), este aceea că
permit elevilor să apeleze la alte inteligențe decât doar cognitive. Ei încurajează exprimarea gândurilor,
sentimentelor și experiențelor - Brearley (2002) afirmă că aceste conexiuni emoționale pot permite cursanților
să-și exploreze „Umbra experienței”, facilitând o înțelegere mai profundă a trecutului pentru a-și informa mai
bine viitorul.
Pavlovich și colab. (2009) afirmă că jurnalele de învățare reflective oferă cursanților „un nou spațiu pentru
învățare” - în care procesul de jurnalizare reconectează lumea interioară cu exteriorul și contribuie la
reducerea separării de sine de context. Astfel, jurnalele oferă un spațiu pentru veridicitate și onestitate - un
punct de plecare nobil pentru învățare. Jurnalele de învățare reflective îi încurajează pe cursanți să se
autodirecționeze și să-și determine propriul viitor - astfel jurnalizarea necesită o formă de expresie diferită de
cea care este convențională și necesară acceptată. Este un proces privat - este vorba despre tine.
Jurnalele de învățare reflective oferă un loc pentru studenți să înregistreze observații despre evenimente care
se întâmplă în jurul lor și în jurul lor, precum și împrejurimile în care au loc aceste evenimente. Unul dintre
fundamentele reflecției, precum și ale învățării viitoare, este experiența concretă pe care să situeze învățarea jurnalele permit cursanților să identifice aspecte-cheie ale situației lor actuale care sunt importante pentru ei și
îi ajută pe cursanți să eșafodeze sau să își dezvolte învățarea anterioară. , Gulwadi (2009).
Jurnalele reflexive de învățare poziționează elevul, experiența lor și interpretarea acelei experiențe, ca punct
central al procesului de învățare. O´Connell și Dyment (2011) susțin că jurnalele permit acest lucru prin
promovarea învățării experiențiale în care reflecția focalizată îi ajută pe elevi să-și consolideze cunoștințele, să
dezvolte abilități și să lumineze valori prin integrarea experiențelor de viață cu înțelegerea unui subiect.
Folosind modelul de reflecție dezvoltat de Gibbs (1988) care include 6 etape de reflecție, prezentate în figura
2, elevii sunt invitați acum să reflecte asupra procesului de cercetare, abilitățile și competențele pe care le-au
dezvoltat și barierele pe care le pot avea.
Link-uri către descrieri mai complete ale acestui model sunt disponibile în secțiunea resurse suplimentare.
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Figura 2 Teoria ciclului reflectorizant Gibbs (1988)
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Există diferite modalități de a vă organiza jurnalul de învățare reflectorizant și ar trebui să vă simțiți liberi să
lucrați la ceea ce vi se potrivește cel mai bine. Un eșantion de o intrare în jurnal de învățare preluată de la
Universitatea Open este prezentată aici:

Figura 3 Exemplu de o înregistrare reflectantă în jurnal de învățare

Un alt șablon simplu, din nou, folosind ciclul reflectorizant Gibbs, vezi Tabelul 3, oferă o zonă pentru a
înregistra o descriere a evenimentului, explicația sentimentelor tale la momentul respectiv, o evaluare și o
analiză a experienței și în final un plan de acțiune de la eveniment.
Tabelul 3 Șablonul Reflective Journal Journal

Descrierea
evenimentului
Sentimente

Evaluare

Analiză

Concluzie

Plan de acțiune
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Etapa finală a ciclului reflectorizant, planul de acțiune, examinează tot ce trebuie să știți și să faceți pentru a vă
îmbunătăți pentru data viitoare. Poate că simțiți că trebuie să aflați despre ceva sau să participați la un
antrenament. Există un coleg de serviciu sau un îndrumător pe care l-ai putea cere sfaturi? Ce poți face, ceea
ce înseamnă că vei fi mai bine echipat pentru a face față unui eveniment similar? Din această etapă de
reflecție, poate fi elaborat un plan de acțiune personală sau un plan de dezvoltare profesională continuă, care
va prezenta obiectivele viitoare, activitățile, indicatorii de succes și datele-țintă. Tabelul 3 prezintă un șablon al
planului de acțiune personal pe care îl puteți utiliza în acest scop.
Tabelul 4 Modelul planului de acțiune personală
Domeniul cheie pentru
dezvoltare

Acțiuni - ce voi face?

Cine mă va ajuta?

Care sunt constrângerile
/ barierele pentru
atingerea acestui
domeniu cheie? și cum
voi gestiona acestea?
De exemplu. timp,
resurse etc.

Scara de timp până când?

4.1.3: Dezvoltarea portofoliului
Un portofoliu este o compilație de materiale care vă exemplifică convingerile, abilitățile, calificările, educația,
instruirea și experiențele. Portofoliile sunt instrumente extrem de versatile în colectarea și prezentarea de
dovezi și date pentru a sprijini realizarea.
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Acest portofoliu nu este o evaluare de sine stătătoare, ci un rezumat reflectant al ceea ce și cum ați învățat și
cum veți folosi această învățare pentru a „acționa” planurile dvs. viitoare de cercetare. Ar trebui să țină seama
de competențele dobândite și de competențele obținute, așa cum sunt identificate în Hărțile de evaluare și în
planurile de cercetare viitoare. Acestea pot include următoarele:
• Management de proiect
• De gestionare a timpului
• Abilități de lucru în echipă și colaborare
• Abilități de comunicare (rapoarte scrise / prezentări)
• Abilități de soluționare a problemelor și analitice
• Conducerea
• Gândire critică
• Aptitudini personale de management
• Abilități de învățare
• Competențe tehnice
• Abilități interpersonale
• Competențe de competențe personale
• Competența în comunicații
Scopul unui portofoliu este de a demonstra învățări cheie și de a furniza cercetări bazate pe dovezi pentru
activitățile care au avut impact asupra învățării. Poate conține următoarele elemente:
• Jurnalul de învățare reflectorizant
• Planul de dezvoltare profesională continuă
• Dovada gestionării eficiente a proiectului - capturi de ecran / fotografii / rapoarte
• Diapozitive de prezentare
• Harta de evaluare
• Planul de cercetare viitoare
• Dovada impactului la locul de muncă (de exemplu, adoptarea noilor practici)

Rezumatul unității
În această unitate au fost examinate metodele de evaluare a impactului cercetării, care reflectă impactul
asupra cercetării dvs. asupra organizației și asupra altor părți interesate. Planurile de cercetare viitoare și
strategiile cheie de implementare au fost, de asemenea, luate în considerare.
Mai mult, ai reflectat asupra competențelor și abilităților dezvoltate în timpul procesului. Practica
reflectorizantă este un instrument de management important și ați învățat să apreciați cadrul specific care
sunt pietrele de temelie ale dezvoltării personale și profesionale.
În cele din urmă, această unitate a examinat dezvoltarea unui portofoliu bazat pe dovezi, care a permis
demonstrarea punctelor cheie de învățare, captarea abilităților și competențelor într-o manieră reflectivă și
dezvoltarea personală și profesională.

Activități de unitate
Activitatea 1: Harta de evaluare și planul de cercetare viitoare
Detalii despre sarcină
Reflectați și trimiteți o hartă de evaluare și un plan de cercetare viitoare folosind șabloanele furnizate.
Postează harta de evaluare pe forumul de discuții.

REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689
Reinnovate | Module 4 | Evaluating success and future opportunities

Page 11 of 13

Raspuns
Răspundeți la cel puțin o persoană care sugerează cel puțin o modalitate de a îmbunătăți evaluarea
cercetării.

Activitatea 2: Jurnal de reflecție reflectant
Detalii despre sarcină
Trimiteți un Jurnal de reflecție reflectant utilizând 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: e-Portofoliu
Detalii despre sarcină
Vi se cere să colectați și să selectați materiale relevante care vă vor dovedi impactul învățării și
cercetării în timpul cercetării la locul de muncă pe care ați întreprins-o și să depuneți portofoliul.
Acest material va include și nu se limitează la dovezi, ceea ce demonstrează abilitățile / competențele
obținute; hărți de evaluare; planuri de cercetare viitoare; și jurnalul tău de învățare reflectorizant.
Poate include de asemenea bloguri, fotografii, capturi de ecran, lucrări de curs, dovezi de prezentări,
studii de caz, calificări la examen și alte materiale relevante. Nu se limitează la rezultatele
demonstrate în organizație, ci poate include și alte rezultate relevante ale programului (de exemplu,
voluntariatul pentru a vorbi public la un club sportiv în urma programului).
Raspuns
Acesta este un portofoliu individual și nu va fi distribuit.

Întrebări de autoevaluare a unității
Intrebarea 1
Care sunt elementele cheie implicate în evaluarea impactului cercetării?
Intrebarea 2
Care este scopul unui portofoliu și ce tip de material va oferi dovezi despre învățare și impact?

Răspunsuri din unitate la întrebări de autoevaluare
Raspunsul 1
Elementele cheie implicate în evaluarea impactului cercetării includ identificarea și reflectarea asupra:
• Drivere pentru schimbare
• Principalele părți interesate
• Intrări de bază
• Etapele cheie de implementare
• Rezultate
• Competențe și abilități obținute.
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Răspuns 2
Un portofoliu este utilizat pentru a demonstra învățări cheie și pentru a furniza cercetări bazate pe dovezi ale
activităților care au avut impact asupra învățării. Poate conține următoarele elemente:
• Jurnalul de învățare reflectorizant
• Planul de dezvoltare profesională continuă
• Dovada gestionării eficiente a proiectului - capturi de ecran / fotografii / rapoarte
• Diapozitive de prezentare
• Harta de evaluare
• Planul de cercetare viitoare
• Dovada impactului la locul de muncă (de exemplu, adoptarea noilor practici)

Resurse suplimentare ale unitatii
Link 1: Podcast of Reflective Learning Journal
Detalii
Ce este reflectarea? Ce este un jurnal de reflecție reflectant. Ce spun experții în reflecție despre
reflecție. Cum este important pentru învățare? Aceste întrebări sunt abordate în acest podcast și este
prezentat un cadru pentru practicarea reflecției (Gibbs 1988).
Link-ul
A fi confirmat

Link 2: Portofoliu de competențe
Detalii
Acest link oferă un fundal al naturii unui portofoliu de competențe și este util pentru a lua în
considerare valoarea portofoliilor pentru dezvoltarea personală și profesională.
Link-ul
http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199203_stemmer.pdf

Link 3: Abilitățile de a reuși în 2020
Detalii
Acest link conține un articol care prezintă cele 10 abilități necesare pentru a prospera în 2020, așa
cum a subliniat Forumul Economic Mondial. Este util pentru a reflecta asupra abilităților și
competențelor obținute în timpul proiectului de cercetare.
Link-ul
https://www.forbes.com/sites/ellevate/2018/08/06/the-skills-you-need-to-succeed-in2020/#247a8e50288a

Link 4: Exemplu de e-portofolii
Detalii
Acesta este un link către eșantioane de portofolii electronice de la Universitatea din Waterloo
Link-ul
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/resources/integrativelearning/eportfolios/examples-student-eportfolios
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Link 5: Exemple de ePortfolio
Detalii
Acesta este un link către pagina Exemple de ePortfolio al Universității Auburn. Include link-uri către
ePortfolios de la studenții și studenții Auburn. Aici veți găsi o varietate de ePortfoliuri care includ
reflecții gânditoare și artefacte relevante care prezintă învățarea studenților către publicul din afara
Universitatii
Link-ul
https://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-project/eportfolio-examples/
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