Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com

A învăța să înveți!
Jurnalul de învățare reflectivă

Prezentul document este produs de proiectul
One Step Up - Competențe de învățare a
învăța (nr. 2018-3-RO01-KA205-061167), o
acțiune
finanțat de programul Erasmus + al Uniunii
Europene care vizează promovarea și
încurajarea implementării cu succes a
dezvoltării competenței, învățarea învățării,
pentru a lărgi participarea la învățarea pe tot
parcursul vieții.
Sprijinul Comisiei Europene pentru producția
acestei publicații nu constituie o aprobare a
conținutului care reflectă doar opiniile
autorilor, iar Agenția Națională și Comisia nu
pot fi considerate responsabile pentru orice
utilizare care
pot fi făcute din informațiile conținute în
acestea ”.

Parteneriatul de proiect a fost format din:






Institutul Român pentru
Educația Adulților, România
Interactive Media Knowledge Transfer
Intermediakt, Grecia
Agenzia di Promozione Integrata per i
Cittadini in Europa, Italy
Regionalne Centrum Wolontariatu,
Polonia
Experimentaculo Associacao Cultural,
Portugalia

Mai multe informații despre proiect găsiți la https://onestepup.me/

Această lucrare este licențiată în conformitate cu Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0Licență internațională.

Jurnale de învățare
Educația formală a fost adesea criticată pentru că nu a oferit tinerilor cursanți oportunități de a
dezvolta abilități care sunt cruciale pentru a face față vieții lor profesionale.
Un aspect important al realizării acestui lucru în societatea noastră bazată pe cunoaștere este
învățarea continuă. Având în vedere contextele și tehnologiile în continuă schimbare și în
continuă îmbunătățire, tinerii trebuie să poată învăța și să se adapteze de-a lungul vieții
(Jonassen, Strobel și Lee, 2006; Kenny și colab., 1998). . Pentru a deveni studenți pe tot
parcursul vieții, capacitatea lor de a se angaja în învățare autodirecționată este o componentă
crucială (Fabriz, Ewijk, Poarch și Büttner, 2014).
Prin urmare, mediile de învățare ar trebui să le permită tinerilor să analizeze în mod constant
problemele societale și să găsească soluții / modalități de a le rezolva, prin stimuli corespunzători
care să le permită să pună întrebări precum „ce știm?”, „Cum poate fi abordată problema ? ”Și„
Unde pot fi găsite informațiile? ”. Acest lucru se poate face folosind metode de învățare
inductive, cum ar fi învățarea bazată pe probleme sau proiecte care pun pe primul loc aplicațiile
și exemplele din viața reală și permit tinerilor să fie încurajați să se angajeze în învățare dirijată
(Prince & Felder, 2006).
Aceste metode promovează un proces activ de învățare care le va permite să aibă o
responsabilitate mai mare pentru propria învățare în comparație cu predarea tradițională (cea de
care au beneficiat în timpul solarizării lor) și nu în ultimul rând facilitează pe deplin dobândirea
abilităților lor. precum gândirea critică, rezolvarea problemelor și dorința de învățare pe tot
parcursul vieții.
Prin urmare, este necesar ca tinerii să se conecteze și să integreze cognitiv și metacognitiv
strategiile motivaționale în moduri adecvate (English & Kitsantas, 2013; Fabriz și colab., 2014).
Metacogniția este conștientizarea propriei gândiri și învățări (Flavell, 1979). Permite tinerilor să
reflecteze asupra propriei învățări, să-și disecă propriile gânduri, să „se certe cu ei înșiși”, să
poată identifica cu ușurință posibile alternative și să se gândească constant la modul în care
experiențele lor își vor modela viitorul. dovezi susținute în mod substanțial că metacogniția
trebuie învățată - nu este ceva în care toți cursanții se angajează automat în învățare (Wedelin și
Adawi, 2014). Prin urmare, prin această lucrare ne-am propus să oferim tinerilor metode active
de învățare în educația non-formală, pentru a-i încuraja să reflecteze singuri asupra conținutului
de învățare.
(Vos & de Graaff, 2004). Tanner (2012) oferă o bună imagine de ansamblu asupra diferitelor
activități de învățare care promovează metacogniția, una dintre acestea fiind jurnalele de învățare
(numite și jurnale de învățare sau jurnale de literatură). Jurnalele de învățare pot fi utilizate în
mai multe forme diferite, în funcție de scop, fie sub forma unui blog public, fie a unei cărți scrise
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de mână, pot fi scrise în fiecare zi, o dată pe lună sau ori de câte ori se întâmplă ceva
semnificativ și poate fi structurat în moduri diferite (Moon, 2003). Agendele sunt un instrument
de scriere pentru studenți care îi poate ajuta în procesul de reflecție și poate promova abilitățile
metacognitive, oferindu-le un mediu de proiectare scris pentru gândurile lor. Proiectarea scrisă
atentă și promptă îi stimulează să reflecteze activ asupra conținutului de învățare și a propriului
comportament de învățare, facilitând astfel utilizarea strategiilor metacognitive și integrarea
acestora (Fabriz și colab., 2014; Jarvis, 2001). În acest fel, jurnalele de învățare pot promova
învățarea tinerilor și îi pot sprijini în angajarea în învățare ghidată care beneficiază pe deplin de
mediile active de învățare. Cu toate acestea, se știe puțin despre utilizarea jurnalelor de învățare
în educația non-formală și despre importanța acestora în anumite contexte disciplinare. Pe lângă
promovarea învățării, jurnalele de învățare pot fi folosite și pentru a studia învățarea tinerilor,
care este o parte importantă a înțelegerii învățării. lor mai aprofundate și să ia decizii în
cunoștință de cauză pentru a îmbunătăți educația non-formală.
În mod tradițional, accentul a fost pus pe cercetarea educației într-un context non-formal asupra a
ceea ce au învățat la sfârșitul unui curs sau program, cu un accent minor pe căile pe care tinerii le
urmează în această etapă finală. Acest lucru se reflectă în metodele de colectare a datelor utilizate
frecvent: interviuri la sfârșitul cursului, sondaje de curs și evaluări (Koro-Ljungberg & Douglas,
2008). Cu toate acestea, pentru a înțelege procesele de învățare ale tinerilor, este crucial să
analizăm căile pe care le parcurg în timpul educației, ce provocări experimentează, ce îi
motivează și ce le susține învățarea. Jurnalele de învățare permit formatorilor / facilitatorilor de
învățare să colecteze date în mod continuu și să se deschidă la posibilitatea investigării mai
detaliate a căilor tinerilor cursanți. Spre deosebire de datele observaționale,
Prin urmare, există două avantaje importante ale învățării jurnalelor ca metodă de colectare a
datelor: „În primul rând, acestea permit observarea învățării în timp. În al doilea rând, învățarea
poate fi investigată cu validitate ecologică, deoarece tinerii completează jurnale în mediul lor
natural de învățare.

Context și explicații teoretice
Pentru a facilita dezvoltarea procesului de reflecție și învățare reflexivă, câteva programe de
educație formală îi angajează pe elevi să scrie jurnale reflective / de învățare ca una dintre
activitățile de învățare (Conner-Greene, 2000; Patton, Wood & Agarenzo, 1997; Woodward,
1998 ). În practica educației non-formale, jurnalele de învățare sunt o metodă comună, fără reguli
fixe și metodologii de aplicare, având în vedere contextul de învățare mai nereglementat. Ca
metodă de evaluare, jurnalele de învățare nu oferă doar dovezi ale înțelegerii cunoștințelor de
conținut, reflectării, judecății profesionale și aplicării, ci și sporesc auto-reflecția critică și
conștiința de sine (Biggs, 1999; O'Rourke, 1998).
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Scrierea jurnalelor necesită tinerii să reflecteze asupra activităților de instruire și învățare care au
avut loc, le oferă posibilitatea de a-și căuta și exprima învățarea într-un mod personal, de a
relaționa și de a aplica învățarea la propriile experiențe personale.
Pentru a atinge obiectivele educației non-formale, formatorii și lucrătorii de tineret vizează nu
numai dezvoltarea competențelor și abilităților tinerilor, ci și oferirea de oportunități pentru a
reflecta la experiența și practica lor, astfel încât să poată vedea cum ar putea îmbunătăți în
continuare competențe și abilități. Practica reflexivă implică o abordare metacognitivă în care
tinerii își observă propriile acțiuni, le evaluează și monitorizează îmbunătățirile propriei practici.
Dewey (1933) a definit reflecția ca „luarea în considerare activă, persistentă și atentă a oricărei
credințe sau presupuse forme de cunoaștere, în lumina motivelor care o susțin și a concluziei
ulterioare către care tinde”. (pag. 7). Schon (1983, 1987) a susținut că reflecția ar trebui să fie
mai legată de acțiune, așa că a mers dincolo de Dewey și a caracterizat practicienii reflectivi ca
fiind capabili să gândească în timp ce acționează, reflecție în acțiune și, ulterior, după o acțiune,
pentru a lua în considerare ce s-a făcut, reflecție asupra acțiunii.
Literatura de specialitate indică faptul că învățarea scrisului în jurnal se îmbunătățește reflecție,
gândire critică, integrarea teoriei cu practica și promovează creșterea profesională (Brown și
Sorrell, 1993; Callister, 1993; Kea și Backon, 1999; O'Rourke, 1998; Patton, Sinclair și
Woodward, 1997).
Obiectivele specifice utilizării jurnalelor reflectante / de învățare sunt ca tinerii să o facă
(1) să înțeleagă diferitele aspecte ale evaluării rezultatelor învățării
(2) reflectă și analizează critic practica actuală a procedurilor de evaluare
(3) proiectează proceduri adecvate de evaluare relevante pentru obiectivele cursului / subiectului

Jurnalele reflectorizante / de învățare
Tinerii sunt obligați pentru a continua să învețe jurnalele învățării lor în fiecare sesiune de
instruire. Deoarece aceasta este o experiență relativ nouă pentru majoritatea tinerilor, se va oferi
un format prescris al jurnalului și s-au sugerat trei întrebări, una înainte și două după sesiune,
pentru a oferi un accent care să sprijine reflecția. În jurnal a existat și o secțiune de auto-reflecție.
Întrebările la care trebuie răspuns înainte de sesiune au fost:
„Ce vreau să aflu cel mai mult din această sesiune specifică?”. Se așteaptă ca, pentru a răspunde
la această întrebare, tinerii vor trebui să treacă prin schița de formare, să își identifice propriile
nevoi de învățare în raport cu experiențele și interesele lor anterioare.
După sesiune, elevii erau așteptați să răspundă la întrebări:
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„Care este un punct important pe care l-am învățat în această sesiune?” și „Care este întrebarea
principală care nu a primit răspuns în această sesiune?”. Aceste două întrebări au fost concepute
pentru a ajuta tinerii să revizuiască și să reflecteze la ceea ce au învățat în timpul sesiunii, să
identifice domeniile de învățare pe care le-au construit prin diferite activități de instruire și
învățare, să le raporteze la așteptările lor înainte de sesiuni și să identifice nevoi suplimentare de
învățare.
Ultima și cea mai importantă parte a jurnalului de învățare este o auto-reflecție în care tinerii
trebuie să se concentreze asupra gândurilor lor despre sesiune, în special pe integrarea și
relaționarea conținutului cu practica lor de învățare.
Jurnalele de învățare oferă dovezi ale sarcinilor, activităților îndeplinite de participantul la instruire,
acestea:
●

stabiliți ritmul instrucțiunilor în timpul învățării bazate pe probleme

●

facilitează progresul învățării și autoevaluării

●

sunt instrumente de diagnostic bune pentru evaluarea a ceea ce candidații
internalizează în timpul procesului de rezolvare a problemelor
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Unitatea 1
Planificarea acțiunilor folosind jurnale de învățare
Justificare
În această unitate, tinerii sunt încurajați să privească acțiunile lor viitoare și planurile pentru
aceste acțiuni. Mulți tineri nu vor fi familiarizați cu stabilirea obiectivelor și planurilor viitoare,
astfel încât această unitate le permite să își dezvolte în continuare abilitățile de învățare pentru a
învăța.
Obiective
Unitatea are două obiective principale:
Pentru a le permite tinerilor să dezvolte un plan de acțiune care să detalieze obiectivele viitoare și
pașii pentru atingerea acestor obiective. Pentru a dezvolta în continuare analiza lor critică și
abilități de reflecție critică prin revizuirea, evaluarea și dezvoltarea în continuare a planurilor lor
de acțiune (prin utilizarea jurnalelor de învățare).
Fundament teoretic
Planificarea acțiunii dublată de reflecție face parte din dezvoltarea cursantului autonom.
Utilizarea planificării acțiunilor permite și încurajează cursantul să preia controlul asupra
învățării lor și asupra viitorului lor. Mulți tineri cu calificări de nivel scăzut vor avea puține
opțiuni în viața lor în ceea ce privește învățarea post-școlară, cariera și oportunitățile de
dezvoltare a carierei și ocuparea forței de muncă. Prin urmare, preluarea controlului direcției lor
viitoare în învățarea muncii reprezintă un pas major pentru ei.
Planificarea acțiunilor le permite tinerilor să-și planifice și să-și direcționeze viitorul și acest
lucru poate implica o învățare suplimentară sau trecerea la un loc de muncă. În planificarea
acțiunii, elevul își planifică obiectivele viitoare folosind un amestec de obiective pe termen scurt
și lung; identifică barierele în calea atingerii obiectivelor lor (aceasta poate fi lipsa calificărilor
sau lipsa abilităților); dezvoltă pași care vor permite
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să depășească aceste bariere și să stabilească o strategie de evaluare care să le permită să-și
măsoare succesul în atingerea obiectivelor pe termen scurt și lung. Este esențial pentru acest
exercițiu ca cursantul să își stabilească obiectivele și să își asume proprietatea. Nu în ultimul
rând, reflecția asupra procesului de învățare este esențială și, prin urmare, jurnalele de învățare
sunt o soluție bună.
Abordări pedagogice
În această unitate, formatorul ar trebui să sprijine tânărul în dezvoltarea planului său de acțiune și
în reflectarea asupra procesului de implementare a planului de acțiune. Formatorul ar trebui să
acționeze ca un indicator care să-i orienteze pe cursanți către informațiile adecvate de care au
nevoie în dezvoltarea planului lor de acțiune. Formatorul ar trebui, de asemenea, să acționeze
într-un rol de sprijin în care lucrează cu elevul pentru a le permite să se dezvolte, să evalueze
progresul (prin jurnale de învățare), să revizuiască și să stabilească obiective. Formatorul este o
resursă pentru cursant, iar activitățile de învățare însoțite de utilizarea jurnalelor de învățare sunt
concepute pentru a permite cursanților să le completeze cu aportul minim de formare de la
formator.
Ședințe practice
Există o singură sesiune practică pentru această unitate și aceasta este pentru cursanți să-și
dezvolte planul de acțiune și să țină un jurnal de învățare care să însoțească progresul planului
lor de acțiune.
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Titlul activității
Planificarea acțiunilor și monitorizarea jurnalului de
învățare a procesului

Participanți
10-12 tineri

Rezultatele învățării
Tinerii vor dezvolta obiective pe termen scurt
Tinerii vor dezvolta și consolida obiective pe termen lung Tinerii își
vor finaliza planul de acțiune
Tinerii își vor elabora propriile întrebări din jurnalul de învățare
Tinerii vor implementa un plan de acțiune
Tinerii își vor monitoriza progresul prin finalizarea regulată a jurnalelor de învățare Tinerii vor
dezvolta o strategie de evaluare finală pe baza informațiilor despre jurnalele de învățare

Descriere / Metodologie
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Tinerilor li se va oferi acces la Internet și acolo unde acest lucru nu este posibil, formatorul ar trebui să
ofere informații adecvate pentru a-i sprijini în dezvoltarea și finalizarea planului lor de acțiune. Tinerii
ar trebui încurajați și ar trebui alocat timp pentru a revizui planurile de acțiune și a implementa
planurile de acțiune. Elevii ar trebui încurajați să transfere obiectivele planului lor de acțiune în jurnalul
lor de învățare, unde să le poată revizui și actualiza în mod regulat.

Sincronizare sugerată
Două / trei ore / sesiune (o sesiune pentru elaborare și 2 sau 3 sesiuni pentru revizuirea obiectivelor).
O perioadă stabilită pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea implementării. Această
perioadă de timp va fi convenită cu fiecare dintre participanți. Aceștia vor trebui să adapteze timpul
alocat planului de acțiune la domeniul de aplicare al planului de acțiune și la dimensiunea
obiectivelor lor
Acest exercițiu ar fi potrivit pentru o perioadă de 3 până la 6 luni în care o mobilitate mixtă ar fi cea mai
bună metodă de implementare.

Materiale și resurse necesare
Foaia de lucru a planului de acțiune
Nume data:

10

Obiectivele de învățare:

Țelurile carierei:

Obiective pe termen scurt

Informație cerută

Obiective pe termen lung

Informație cerută

Obiective pentru

Data finalizării

Data-țintă

atingerea
obiectivelor
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Realizat

Semnături:
ParticipantTrainer:

Data: Data
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Liniile directoare pentru evaluare
Participanții vor produce un plan de acțiune cu obiectivele lor viitoare de învățare / angajare. Acest
plan ar trebui să fie dezvoltat de către cursant, dar instructorul ar trebui să revizuiască planul împreună
cu cursantul pe măsură ce planul este dezvoltat. Formatorul ar trebui să utilizeze obiective SMART
(adică, specifice, măsurabile, realizabile, realiste și scalate în timp) pentru a permite cursantului să își
revizuiască și să evalueze planul de acțiune. Planul de acțiune trebuie utilizat împreună cu Jurnalul de
învățare

Jurnal de învățare

Tinerii notează pe scurt ceea ce au făcut în timpul implementării planului
Ce

de acțiune, în timpul oricăreia dintre activitățile pe care le-am dezvoltat
în manualul metodelor de educație non-formală sau în orice activitate de
educație non-formală.

Cursanții fac scurte note analitice după finalizarea sesiunilor de formare sau
De ce

a oricărei alte activități de învățare și formare legate de obiectivele specifice
..
Trebuie pus accentul pe utilitatea activității lor de învățare și pe măsurarea
rezultatelor învățării. Știind de ce se face ceva îi va ajuta pe tineri să treacă
de la pasivi la cursanți activi.
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Reacţie

Tinerii fac scurte notițe despre răspunsul lor emoțional la activitate: ar trebui
observat efectul asupra lor ca elev. Acest lucru le va permite să își
construiască o imagine despre ei înșiși ca elev.
Această reflecție le permite tinerilor să observe ce și cum le place să învețe:
subiectele și subiectele de care se bucură - și cele care nu le plac atât de
mult; fie că le plac prelegerile sau cititul, fie că le place munca în grup sau
studiul independent.

Învățat

Tinerii fac scurte notițe despre tot ce cred că au învățat din activitate.
Aceasta este partea în care cursanții își conștientizează învățarea, ceea ce
îmbunătățește atât cantitatea, cât și calitatea învățării lor.

Stabilirea
obiectivelor
Tinerii notează pe scurt ceea ce vor face în ceea ce privește învățarea lor.

Jurnalele de învățare sunt instrumente care pot crește nivelul de calitate în procesele de învățare. Ne-am
concentrat în acest document pe oferirea de exemple și instrumente concrete pentru a fi utilizate în
activitățile de tineret conduse de un instructor. Cu toate acestea, tinerii pot folosi jurnalele de învățare ca
o oportunitate practică de a-și stimula experiența de învățare în diferite contexte: învățare formală,
învățare non-formală, învățare informală.
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Titlul activității

Quescussion și structurarea învățării
personale

Participanți

●

Individual

●

Grup mic <10 (cu grupuri mai mari poate exista o diviziune în grupuri mai mici cu
mai puțin de 10 persoane)

Rezultatele învățării

Ques-cussion poate fi un mod eficient de a genera discuții și învățare în domenii controversate, în
mod tradițional dificile și în care tinerii sunt reticenți în a pune întrebări, deci poate funcționa
deosebit de bine pentru a aprofunda dezvoltarea personală. Întrebările permit participanților să-și
structureze și să scheleze gândirea, rezultând o înțelegere mai profundă a conținutului.
Aducându-i pe tineri să pună întrebări, este posibil să-i invitați să genereze o varietate de gânduri
despre subiect, fără a le cere să-și exprime în mod direct propriile opinii. În plus, cu fiecare
întrebare participanții se vor gândi probabil la răspunsuri la întrebarea propusă, îmbunătățind
astfel învățarea lor.
În acest fel, ei ar decide, de asemenea, automat asupra aspectului unui subiect în care sunt mai
investiți și interesați, gestionându-și învățarea în consecință.
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Metoda Quescussion a fost inventată de Paul Bidwell în cadrul Departamentului de Engleză al
Universității din Saskatchewan. Mai multe demonstrații ale metodei pot fi găsite aici:
https://app.secure.griffith.edu.au/exlnt/entry/8889/view

Descriere / Metodologie

1. Porniți Ques-cussion oferind un declanșator. Stimulul ar putea fi o problemă de rezolvat, o
întrebare sau o afirmație provocatoare, un text sau un cuvânt cheie, un videoclip, o
prezentare multimedia sau un site web care să fie analizat sau discutat.
2. Oferiți o întrebare pentru a începe discuția, asigurați-vă că întrebarea este vizibilă pentru
toată lumea, fie prin afișare de diapozitive, fie scrisă pe tablă (reală sau virtuală)
3. Participanții pot răspunde sau adăuga la discuție doar formulând răspunsurile lor ca
întrebări.
4. Această activitate urmează un model informal de discuție, astfel încât tinerii să poată striga
întrebări pe măsură ce se gândesc la ele. O întrebare nu trebuie să fie direct legată de
întrebarea anterioară.
5. Întrebările sunt înregistrate pe o placă, fie reală, fie virtuală
6. Există trei reguli: (1) Numai întrebările sunt permise. (2) Dacă cineva face o declarație,
toată lumea semnalează „declarație!” și (3) persoana trebuie să reformuleze declarația întro întrebare.
7. La sfârșitul Ques-cussion, grupul poate alege să concentreze discuția pe două întrebări
cheie ridicate. Alternativ, dacă observați concepții greșite în tendințe, le puteți aborda.
8. Această activitate funcționează cel mai bine atunci când este menținută la aproximativ 10
minute.
9. Dacă aveți un grup mare, împărțiți-l în grupuri mai mici de 8-10 elevi.

Sincronizare sugerată

20 de minute
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Materiale și resurse necesare

O placă cu markere sau o placă digitală pentru a urmări întrebările

Liniile directoare pentru evaluare

Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate.
●

Abilitatea de a reflecta

●

Comunicare

●

Gândire critică

●

Participare activă

●

Prioritizarea obiectivelor de învățare
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Unitatea 2
Organizarea memoriei
În prezent, mulți tineri cred că a fi un cursant de succes înseamnă a asculta educatori, profesori și
alți angajați din învățământ și a învăța ceea ce ar trebui să învețe. Problema intrinsecă a acestei
abordări este că noi, ca oameni, suntem incapabili să învățăm atât de multe la un moment dat și
că resursele noastre de învățare nu sunt nesfârșite. Motivul este că mintea noastră este împărțită
în două părți pe care psihologii le numesc: memoria pe termen scurt și memoria pe termen lung.
1. Memoria de scurtă durată este acea parte a minții pe care o folosim în mod conștient, este
partea minții de care suntem pe deplin conștienți. Este acea parte a minții pe care o
folosim în mod regulat, pentru a citi, învăța, obține informații.
2. Memoria de lungă durată este acea parte a minții care stochează informațiile pentru a le
utiliza în viitor. Această memorie conține toate lucrurile pe care le știm, chiar dacă nu
suntem pe deplin conștienți de ele în prezent. De exemplu, în timp ce citiți aceste rânduri
specifice, nu sunteți conștienți de multe dintre lucrurile pe care le stăpâniți bine pe un
astfel de limbaj, cunoștințe științifice etc.
Una peste alta, putem rezuma cele două tipuri de memorie:

Memorie de scurtă durată

Memorie pe termen lung

folosit uzat

pentru

PAYNG ATENTIONSTORING

INFORMAȚIE

Majoritatea informațiilor pe care le-am învățat de-a lungul timpului, folosind memoria noastră pe
termen scurt, nu au fost transferate în memoria noastră pe termen lung. De exemplu, vi se poate
spune numele cuiva și uitați imediat după aceea. Când nu transferăm informațiile din memoria
noastră pe termen scurt în

18

amintim memoria noastră pe termen lung. Sau transferăm informațiile în memoria noastră pe
termen lung, dar nu suntem în stare să le găsim și să le folosim.

Procesul de amintire și uitare
transfer
Memorie de scurtă durată

Memorie pe termen lung

a uita
Deci, există două situații legate de procesul de amintire:
-

Unul este să îți bagi lucrurile în memoria ta pe termen lung

-

Cealaltă este de a găsi modalitatea de a le readuce în uz

Problema principală în amintirea lucrurilor și transferarea lor în memoria pe termen lung este
legată de capacitatea noastră de a acorda atenție (folosind memoria noastră pe termen scurt).
Conform cercetărilor psihologice făcute de-a lungul timpului, memoria noastră pe termen scurt
este capabilă să stocheze doar o parte limitată a informațiilor simultan (unii spun 3-4, alții 5-7).
Această limitare pune probleme oamenilor atunci când încearcă să învețe lucruri noi. Pentru a
putea transfera unele informații în memoria noastră pe termen lung, trebuie să fim conștienți de
faptul că nu punem presiune pe memoria noastră pe termen scurt.
Dacă ești atent la fiecare rând dintr-o carte sau la fiecare propoziție a unui instructor și profesor,
cel mai probabil vei ajunge să uiți o mulțime de informații care au fost transmise. Prin urmare,
cea mai bună soluție este să folosiți strategii de focalizare pentru a putea transfera informații
esențiale în memoria dvs. pe termen lung.
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Sesiune practică
Mindmaps-brainstorming colaborativ.
De ce să folosiți maparea mentală de
grup?
Puterea cartografierii minții de grup constă în simplitatea sa. Tehnica este ușor de învățat și nu
necesită abilități, cunoștințe sau echipamente specializate pentru a le facilita într-un cadru de
grup. Dezvoltarea unei hărți mentale:


Este o modalitate bună de a încălzi un grup, de a-i determina pe oameni să se gândească
și să-i angajeze în subiectul de față



Este un mod rapid și eficient pentru ca echipele să genereze și să capteze idei



Încurajează spontaneitatea și creativitate menținând în același timp o structură pentru ideile
generate



Îmbunătățește rezolvarea problemelor și încurajează gândirea generală



Ajută la descompunerea conceptelor și proiectelor mari în părți mai ușor de gestionat



Oferă o imagine de ansamblu asupra subiectului, dar poate capta, de asemenea, o
cantitate mare de detalii pe măsură ce straturile se dezvoltă



Evidențiază conexiunile între diferite linii de gândire
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Titlul activității
Hărți mentale pentru activități profesionale

Participanți
5 tineri

Rezultatele învățării
O hartă mentală este un contur în care categoriile majore radiază dintr-o imagine centrală și
categoriile mai mici sunt prezentate ca ramuri ale ramurilor mai mari.
Tinerii vor putea înțelege / reflecta la ce sunt buni (abilități, competențe, abilități)
Tinerii vor putea să-și înțeleagă / să-și reflecte punctele tari și punctele slabe în procesul de
învățare
Tinerii vor putea lua decizii cu privire la acțiunile viitoare pentru a-și îmbunătăți procesul de
învățare, astfel încât să se apropie de ceea ce vor să realizeze în profesia lor viitoare.

Descriere / Metodologie
Participanții sunt rugați să identifice două dintre profesiile / locurile de muncă de vis pe care
doresc să le dobândească în viitor.
Identifică 10 locuri de muncă / profesii și le pun pe tablă.
Pentru fiecare profesie trebuie să identifice competențele, abilitățile și abilitățile necesare.
Acesteabilitățile sunt legate de profesii prin trasarea de linii. Din abilități sunt trasate noi linii care
reflectă experiența profesională / educațională / de viață necesară pentru a dobândi acele abilități
specifice.
Ei trebuie să-și pună întrebări reciproce și să identifice dacă ar putea deveni calificați în acele
locuri de muncă / profesii specifice.
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Sincronizare sugerată
1 oră

Materiale și resurse necesare
Carton, stilou, pixuri / creioane colorate, note post-it și o tablă

Liniile directoare pentru
evaluare
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate.
●

Abilitatea de a reflecta

●

Comunicare

●

Autonomie

●

Participare activă

Titlul activității
Hărți mentale în jurnalele de
învățare
Participanți
Activitate individuală
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Rezultatele învățării
O hartă mentală este un contur în care categoriile majore radiază dintr-o imagine centrală și
categoriile mai mici sunt prezentate ca ramuri ale ramurilor mai mari.
Tinerii vor putea înțelege / reflecta la ce sunt buni (abilități, competențe, abilități)
Tinerii vor putea să-și înțeleagă / să-și reflecte punctele tari și punctele slabe în procesul de
învățare
Tinerii vor putea lua decizii cu privire la acțiunile viitoare pentru a-și îmbunătăți procesul de
învățare, astfel încât să se apropie de ceea ce vor să realizeze în profesia lor viitoare.

Descriere / Metodologie
Tinerilor li se cere să folosească hărți mentale pentru o mai bună asimilare a informațiilor pe care
le descoperă în activitățile de instruire, la școală sau chiar în activitățile din viața de zi cu zi.
Pentru fiecare subiect de interes pe care l-au întâlnit în activitățile lor li se solicită să elaboreze o
hartă mentală, să facă conexiuni și să creeze ramuri. Acest exercițiu va conduce la o cunoaștere în
profunzime și control al conceptului / subiectului.
Vom începe cu exemple legate de munca tinerilor: incluziune socială, antidiscriminare,
multiculturalism, reprezentare a tinerilor etc.

Sincronizare sugerată
30 minute

Materiale și resurse necesare
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Computer, pix și hârtie

Liniile directoare pentru
evaluare
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate.
●

Abilitatea de a reflecta

●

Comunicare

●

Autonomie

●

Participare activă
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Unitatea 3
Monitorizarea procesului de învățare
Justificare:
Când tinerii sunt ajutați să se adâncească în propriile lor gândiri și procese de învățare, aceștia
sunt atrași să se gândească la eficacitatea strategiilor pe care le-au folosit pentru a atinge
obiectivele de învățare pe care și le-au stabilit. Planificarea a ceea ce trebuie făcut, monitorizarea
progresului către realizarea acestuia și evaluarea rezultatului pot ajuta tinerii să preia mai mult
control asupra proceselor lor de gândire și învățare și să-i echipeze cu abilități de învățare pentru
a învăța.
Obiective:
Această etapă a procesului constă într-o autoevaluare care va spori capacitatea cursanților:
·

pentru a reflecta asupra experiențelor din trecut

·

să ne amintim și să înțelegem ce a avut loc

·

pentru a obține o idee mai clară a ceea ce a fost învățat și realizat

·

să împartă responsabilitatea pentru organizarea muncii lor

·

să țină evidența activităților întreprinse

·

să ia decizii solide cu privire la acțiunile și obiectivele

viitoare Fundament teoretic
În cadrul unui proces, un reper este un eveniment care primește o atenție specială. Adesea este
pus fals la sfârșitul unei etape pentru a marca finalizarea unui pachet sau fază de lucru. Mai
degrabă, etapele de referință ar trebui puse înainte de sfârșitul unei faze, astfel încât să poată fi
luate acțiuni corective, dacă apar probleme, iar livrabilul poate fi finalizat la timp.
25

Abordări pedagogice
Atunci când formatorii îi ajută pe tineri să reflecteze și să-și monitorizeze progresul în atingerea
obiectivelor lor de învățare, aceștia le cer elevilor să se gândească la învățarea lor.
Tinerii trebuie, de asemenea, să construiască o înțelegere informată și perspicace a propriului
comportament și învățare.
Tinerii au nevoie de o modalitate simplă de a-și revizui și înregistra în mod regulat progresul pe
tot parcursul procesului și trebuie să dezvolte strategii pentru a identifica cu ușurință ceea ce
contează ca dovadă a progresului în direcția unui obiectiv. Dovezile trebuie să fie specifice și
gestionabile.
Formatorii trebuie să acorde timp tinerilor pentru a reflecta la progresul lor și a-și pregăti
raportul. Este important ca acest lucru să devină un exercițiu care îi ajută pe cursanți să se
gândească la:
·

ce au realizat

·

procesul lor de învățare

·

punctele lor forte în procesul de învățare

·

domenii de îmbunătățit și următorii pași de urmat în învățarea lor.
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ACTIVITATEA 1

Titlul activității
Arborele succesului

Participanți
10-12 tineri

Rezultatele învățării
Tinerii vor putea înțelege / reflecta ceea ce au realizat
Tinerii vor putea să-și înțeleagă / să-și reflecte punctele tari și punctele slabe în procesul de
învățare
Tinerii vor putea lua decizii cu privire la acțiunile viitoare pentru a-și îmbunătăți procesul de
învățare.

Descriere / Metodologie
Această activitate poate fi întreprinsă individual sau în grup, după cum se va explica. Scopul
activității este de a produce un efect de oglindă și de a stimula motivația prin schimbul de
experiențe. Similitudinea acestor experiențe între participanți este deosebit de relevantă, deoarece
aceștia le vor percepe ca fapte importante.
Activitatea are trei părți: în primul rând, va fi construită definiția succesului; în al doilea rând,
participanții vor lucra la fișierul arborelui succesului și, în al treilea rând, participanții își vor
împărtăși fișierele și experiențele.
Partea 1
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Pentru a începe activitatea, participanții se așează formând un U în cameră și sunt rugați să scrie
pe o notă lipicioasă ce înseamnă succesul pentru ei. Pentru a ajuta și promova reflecția lor,
facilitatorul va citi următoarele citate:

●

În această lume există două tipuri de oameni, cei care stau sub un copac și așteaptă ca
fructul să cadă în mâinile lor și cei care se ridică în picioare pentru a apuca fructele pe
care și le doresc.

●

Ai succes din momentul în care începi să treci la un obiectiv demn.

Notele lipicioase vor fi ridicate și adunate pentru a construi o definiție colectivă a succesului pe
tablă. Facilitatorul va include cuvintele cheie sugerate de participanți. Dacă nu au fost incluse
cuvinte precum realizare personală, împlinire, obiectiv, provocare, efort etc., facilitatorul le va
scrie pe tablă.
Partea 2 (2 ore)
Participanților li se oferă o pagină goală, unde vor trebui să-și amintească și să recunoască
experiențele de succes ale procesului lor de învățare. Astfel de succese pot include:
Participanții vor alege trei experiențe de succes care sunt acoperite de declarația „Am realizat ceva
important pentru mine” și le vor împărtăși grupului. Apoi, vor crea „arborele succeselor” în mod
liber, dar cu trei ramuri, fiecare reprezentând un succes. Fructele ramurilor vor reprezenta
beneficiile obținute cu experiența, iar trunchiul arborelui va reprezenta abilitățile care au contribuit
la obținerea succesului. Rădăcinile vor reprezenta ceea ce a fost indispensabil pentru a ajunge la
succes în ceea ce privește cunoștințele și atitudinile.
Facilitatorul va sprijini participanții pe parcursul procesului pentru a-și dezvolta și organiza
ideile. Partea 3
Odată ce toți participanții și-au terminat „arborele succeselor”, unul câte unul vor avea la
dispoziție 10 minute pentru a-l prezenta grupului. Facilitatorul va explica faptul că acești copaci
sunt în viață și pot crește și pot fi hrăniți de noi experiențe.
Grupul poate pune întrebări despre copaci. Ar trebui să fie atenți la abilitățile și cunoștințele pe
care le aud în fiecare poveste.
Pentru a încheia activitățile, participanții vor alege una, două sau cele trei experiențe de succes și
completează fișa „Mijloacele mele de succes sunt ...” Centrul fișei va include experiența de
succes, iar triunghiurile din jur vor include aspectele asociate realizării acest succes.
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Sincronizare sugerată
2,5-3 ore

Materiale și resurse necesare
Carton, stilou, pixuri / creioane colorate, note post-it și o tablă

Liniile directoare pentru
evaluare
Evaluarea va avea loc în timpul activității. Următoarele aspecte vor fi evaluate.
●

Abilitatea de a reflecta

●

Comunicare

●

Autonomie

●

Participare activă
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ACTIVITATEA 2

Titlul activității
Râul învățării: concluziile obiectivelor vitale

Participanți
10-12 tineri

Rezultatele învățării
Tinerii vor reflecta asupra diferitelor dimensiuni ale învățării
Tinerii vor identifica și planifica realizarea obiectivelor vitale prin procese și acțiuni de luare a
deciziilor
Tinerii vor fi implicați și motivați în acțiuni viitoare

Descriere / Metodologie
Facilitatorul cere participanților să deseneze un râu care să reprezinte învățarea lor în viitor (a se
vedea exemplul atașat).
Râul va avea mai mulți afluenți, fiecare reprezentând o sferă de învățare. Ca sugestie, pot fi
incluse patru sfere de învățare (personală, socială, familială și profesională), dar este liber să
includă sfere care le plac.
Formatorul explică faptul că cursanții trebuie să se gândească la modul în care ar dori să fie
învățarea lor în viitor. Ei trebuie să se gândească pe termen lung și să reducă progresiv timpul de
vizualizare, folosind întrebări așa cum se arată mai jos:
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Cum vă imaginați că învățarea dvs. va fi peste 10 ani? (Vei avea XX ani) Cum îți imaginezi
că învățarea ta se va întâmpla peste 5 ani? (Vei avea XX ani) Cum îți imaginezi că
învățarea ta se va întâmpla peste 3 ani? (Veți avea XX ani Cum vă imaginați că învățarea
dvs. se va întâmpla peste 1 an? (Veți avea XX ani)
Ce trebuie să faceți ACUM pentru a atinge obiectivul / scenariul pe care l-ați planificat pentru un
an de acum înainte?
Fiecare afluent al râului este împărțit cu mai multe semne care indică perioada de 1, 3, 5 și 10 ani.
Participanților li se distribuie hârtii de mai multe culori și decupează cercuri de diferite culori
pentru a marca diferite elemente în fiecare afluent al râului:
·

Rezultatele dorite vor fi etichetate cu cercuri roșii

·

Obstacolele care vor fi găsite vor fi etichetate cu cercuri albastre

·

Timpul dedicat fiecărui proiect va fi etichetat cu cercuri verzi

·

Suportul pe care îl vor avea va fi marcat cu cercuri liliac etichetate

După ce toți cursanții și-au desenat râul și s-au gândit la viitorul lor pentru o vreme, mai târziu,
individual sau în grup, facilitatorul poate ajuta participanții să facă o listă specificând pașii pe care
vor trebui să-i facă în fiecare sferă de învățare. Aceștia pot organiza informațiile într-un tabel
pentru fiecare sferă de învățare, cu următoarele coloane care trebuie completate:
·

Obiective de atins anul viitor, dar și pe termen mediu

·

Acțiuni care trebuie întreprinse pentru a atinge obiectivele

·

Timpul necesar pentru atingerea obiectivelor

·

Resurse necesare (proprii sau externi)

·

Recunoașterea obiectivului atins

În plus, participanții pot, de asemenea, să rezume aceste informații și să acorde prioritate
evenimentelor din tabelul inclus în foaia de lucru.
Evenimentul / acțiunea ar trebui să aibă loc în:
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6 luni

GRADUL DE

1 an

IMPORTANȚĂ

GRADUL DE

2 ani sau

GRADUL DE

IMPORTANȚĂ

mai mult

IMPORTANȚ E
Ă

(vezi mai jos
baremul)

Schema de reclasificare a perspectivei temporale

Importanța timpului

Orice

Doar putin

Destul

În termen de 5 luni

În termen de 1 an

În termen de 2 ani
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Mult

Complet

Facilitatorul explică faptul că participanții trebuie să introducă evenimentele pe care le-au
identificat anterior în tabelul inclus în Foaia de lucru pentru fiecare sferă și apoi să evalueze
gradul de importanță pentru fiecare eveniment.
Pentru evaluare, cursanții pot folosi o scară de la 1 la 5, unde:
5 = complet important 4
= foarte important
3 = oarecum important
2 = puțin important
1 = deloc important
La sfârșitul sesiunii, facilitatorul poate întreba participanții cum se simt în legătură cu provocările
vitale pe care le-au planificat și poate comenta modul în care procesul de atingere a acestora
poate fi (de exemplu, lung, complicat, la un moment dat frustrant etc.).

Aceasta este o oportunitate de a încheia sesiunea cu un sentiment optimist și de a vorbi despre
competențele care pot fi utile în procesul de atingere a obiectivelor.

Bani

Curs de calculatoare
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Social

Familie

Muncă

Personal

Sincronizare sugerată
1 oră pentru fiecare sferă

Materiale și resurse necesare
Tablă, hârtie, pixuri, fișierul Roții vieții, foaia de lucru River of Life (opțional), laptop, hârtie de
mai multe culori pentru cercuri.
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Liniile directoare pentru
evaluare
Evaluarea va avea loc în timpul activității.
Următoarele aspecte pot fi evaluate:
·

Participare activă

·

Abilități de comunicare

·

A crescut conștientizarea procesului lor de învățare

·

Reflecţie

·

Acționând cu autonomie și cunoaștere de sine
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ACTIVITATEA 3-Jurnal de învățare

Ce

Cursanții notează pe scurt ceea ce au făcut în timpul sesiunii practice a
unității.

De ce

Elevii fac scurte note analitice după finalizarea unității. Trebuie pus accentul
pe utilitatea activității lor de învățare și pe măsurarea rezultatelor învățării.
Știind de ce se face ceva îi va ajuta pe cursanți să treacă de la pasivi la cursanți
activi.

Reacţie

Tinerii fac scurte notițe despre răspunsul lor emoțional la activitate: ar
trebui observat efectul asupra lor ca elev. Acest lucru le va permite să își
construiască o imagine despre ei înșiși ca elev și ca student.
Această reflecție permite cursanților să observe ce și cum le place să învețe:
subiectele și subiectele de care se bucură - și cele care nu le plac atât de
mult; fie că le plac prelegerile sau cititul, fie că le place munca în grup sau
studiul independent.

Învățat

36

Tinerii fac scurte notițe despre tot ce cred că au învățat din activitate.
Aceasta este partea în care cursanții își conștientizează învățarea, ceea ce
îmbunătățește atât cantitatea, cât și calitatea învățării lor.

Stabilirea
obiectivelor
Tinerii notează pe scurt ceea ce vor face în ceea ce privește învățarea lor.
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ACTIVITATEA 4 - Ce am învățat?

Titlul activității

Ce am învățat

Participanți

Până la 30 de participanți sau care lucrează în grupuri.

Rezultatele învățării

-

Înțelegerea similitudinii dintre provocări în învățarea dintre oameni.

-

Aprecierea diferenței de învățare atunci când vine vorba de cunoștințe și abilități.

Descriere / Metodologie
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Exercițiul începe cu amintirea experienței fiecărui participant la o experiență de învățare din cândva înainte.
Postfața este în plen, grupul discută despre ce este învățarea:
„Ce înseamnă să înveți ceva?”
„Cum te simți când ai învățat ceva?” „Care sunt
caracteristicile procesului de învățare?”
„Care sunt cei mai comuni factori care întrerup procesul de învățare ??
Facilitatorii scriu exemple de lecții învățate pe o tablă albă sau pe o flip chart.
După crearea unei definiții generale a învățării, facilitatorii sugerează împărțirea procesului de învățare în
două grupuri: cunoștințe și abilități.
Apoi, participanții sunt rugați să gândească individual și în tăcere la o lecție importantă învățată în viața
lor (sau în perioada de timp a evenimentului selectat) atunci când vine vorba de cunoștințe și abilități
(câte una din fiecare categorie). Participanții notează lucrurile pe care le-au selectat pe cărți.
După aceea, participanții lucrează în perechi împărtășind gândurile și răspunzând la întrebări:
1. De ce l-au învățat? (Motivația de a învăța)
2. Cum am învățat-o? (Modalități de învățare).
Rezumatul sesiunii se face în plen, creând o listă comună a factorilor care motivează învățarea și modul în
care oamenii învață.

Sincronizare sugerată

45 de minute
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Materiale și resurse necesare

• Carduri
• Marker / pixuri
• Prezentare introductivă (PowerPoint)

Liniile directoare pentru evaluare

Exercițiu bazat pe:
Metode de reflecție. Instrumente pentru a face învățarea mai semnificativă. Ghid practic pentru
formatori și facilitatori.
Autori: Femke Gordijn cu Natalia Eernstman, Jan Helder și Herman Brouwer (2018) Wageningen
Center for Development Innovation.
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Unitatea 3
A merge inainte
Justificare
În zilele noastre, una dintre principalele provocări ale educației este asigurarea dezvoltării
abilităților necesare pentru a face față schimbărilor aduse de societatea informațională. În această
nouă societate, succesul sau eșecul social sunt semnificativ asociate cu capacitatea de selectare și
prelucrare a informațiilor (Flecha, Gómez și Puigvert, 2003), precum și cu abilitățile intelectuale
și cognitive (Delors, 1996).
Schimbările din societatea informațională nu afectează doar tehnologia și economia, ci și familia,
cultura, identitatea și relațiile personale. Apariția societății informaționale a implicat, de
asemenea, o „întoarcere dialogică”: tot mai mulți indivizi, grupuri, instituții și moduri de a
înțelege realitatea și de a genera cunoștințe sunt asociate cu comunicarea și dialogul, mai concret,
cu un dialog care ajută la construirea consensului și la realizarea decizii (Aubert & Soler, 2007).
Limbajul a devenit mai important decât oricând ca mijloc de dialog și permite oamenilor să se
înțeleagă și să ia decizii cu privire la prezentul și viitorul lor în toate mediile sociale (Racionero
& Valls, 2007).
Mai mult, cele mai bune practici educaționale din Europa sunt încadrate pe turnul dialogic în
științele învățării (Racionero & Padrós, 2010). În acest cadru, propunerile bazate pe învățarea
dialogică sunt esențiale pentru educație, deoarece oferă un răspuns de înaltă calitate la nevoile
educaționale actuale.
Din toate aceste motive, în întreaga unitate:
• Unele caracteristici ale situației actuale și ale scenariilor viitoare vor fi identificate.
• Abilitățile de învățare dialogică vor fi puse în joc.
• Vor fi definite strategii dialogice de succes pentru cursanții tineri și adulți cu niveluri
educaționale scăzute.
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Obiective:
Să reflecteze asupra unora dintre cele mai semnificative caracteristici ale societății
informaționale și provocările acesteia pentru a continua dezvoltarea capacității de învățare pentru
învățare pentru viitor.
Să conștientizeze importanța dialogului și a interacțiunii pentru învățare și învățarea învățării.
Pentru a promova o atitudine pozitivă și proactivă față de prezent și viitor, astfel încât
participanții să se simtă capabili să găsească alternative la scenarii futures care pot fi incerte.
Fundament teoretic
Capacitatea de a selecta și prelucra informații (Flecha, Gómez și Puigvert, 2003), precum și
capacitatea de a comunica și de a participa la dialoguri care ajută la construirea consensului și
luarea deciziilor sunt abilități importante pentru învățare în contextul societății informaționale și
pentru a fi capabil să învețe cum să învețe mai multe în viitor. Dezvoltarea acestor capacități este
deosebit de importantă pentru adulții tineri, care au avut foarte puține oportunități atât în viața
academică, cât și în cea profesională.
Capacitatea de a selecta și prelucra informații prezintă, în zilele noastre, caracteristici diferite
decât în societatea industrială (Flecha, Gómez și Puigvert, 2003). De exemplu, accesul la și
acumularea de informații nu mai sunt cheia, deoarece informațiile sunt din ce în ce mai la
îndemâna tuturor, precum și ieftine și accesibile rapid. Problema este acum selectarea
informațiilor potrivite pentru fiecare circumstanță, împreună cu prelucrarea și utilizarea
corespunzătoare a acestora. Informațiile joacă, de asemenea, un rol important în deciziile noastre
atât pentru prezent, cât și pentru viitor.
Abilitatea de a comunica și de a participa la dialoguri care ajută la crearea consensului și la
luarea deciziilor este esențială pentru a face față prezentului și pentru a lua decizii pentru viitor.
Această abilitate este universală și, prin urmare, este un instrument potențial pentru toți cei care
nu au diplome academice formale, dar au alte experiențe de viață, de muncă și sociale. Științele
sociale contemporane au descris modul în care vechile relații de putere sunt puse sub semnul
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întrebării în societățile actuale printr-un proces care necesită o creștere a dialogului în luarea
deciziilor care ne afectează viața ca indivizi și ca grupuri (Aubert & Soler, 2007). Rezolvăm tot
mai multe probleme prin dialog. Această întorsătură socială a fost denumită „întoarcere
dialogică” datorită centralității dialogului în toate domeniile: politică, muncă, educație, familie,
prieteni etc. Vechile ierarhii ale puterii, caracteristice epocii industriale, își pierd din ce în ce mai
mult legitimitatea. Creșterea interacțiunilor dialogice face parte din această întorsătură.
Interacțiunile dialogice sunt interacțiuni bazate pe egalitate și care caută înțelegerea între toți
participanții și interlocutorii, valorificând argumentele în funcție de contribuția lor la cunoaștere,
în loc de poziția de putere a autorului lor. Reflecția dialogică constă într-un proces de reflecție,
dialog și decizie și constituie una dintre cele mai bune modalități de minimizare a riscurilor și
dezorientării, deoarece ia în considerare diferitele puncte de vedere prezentate de participanți,
ajutând la alegerea opțiunii mai bune mai liber și cu mai multe argumente. Întoarcerea dialogică
a societății noastre ne provoacă să consolidăm abilitățile asociate învățării de a învăța, să stabilim
interacțiuni dialogice și să facem reflecții dialogice, astfel încât oamenii să își poată lua deciziile
mai bine, atât în prezent, cât și în viitor, și să stabilească relații egale. Mai mult, acest lucru ar
contribui la coeziunea socială.
Științele actuale ale învățării și teoriile educaționale sunt în concordanță cu această „transformare
dialogică” a societății și plasează dialogul în centrul oricărui proces de învățare. De fapt, deja
psihologi precum Vygotsky (1978) au evidențiat necesitatea interacțiunilor sociale pentru
dezvoltare, învățarea fiind mai întâi creată inter-psihologic și mai târziu internalizată. Din ce în
ce mai mult, intersubiectivitatea este recunoscută în prezent pentru a conduce dezvoltarea
competențelor noastre. Toată învățarea noastră este situată, într-o comunitate, într-un cadru
cultural și social (Racionero & Padrós, 2010). Învățarea dialogică (Flecha, 2000) se bazează pe
dialogul privind egalitatea, inteligența culturală, transformarea, dimensiunea instrumentală,
crearea sensului, solidaritatea, egalitatea diferențelor.
Învățarea dialogică și principiile sale pot contribui la dezvoltarea abilităților legate de învățarea
de a învăța, precum și a abilităților legate de învățarea necesară pe tot parcursul vieții. Printre
aceste abilități se remarcă abilitățile de a lua decizii, de a învăța, de a gândi singur, de a analiza
societatea, de a avea intuiție pentru inovație, de a comunica, de a preda și de a se raporta la
oameni în contexte de interculturalitate. De asemenea, este important să aveți capacitatea de a
lupta împotriva gândirii pesimiste, ceea ce implică faptul că este sigur că depășirea dificultăților
este posibilă (Racionero & Valls, 2007), chiar dacă riscurile cresc în era informației.
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Abordări pedagogice
Facilitatorul va promova reflecții și interacțiuni dialogice în cadrul grupului, concentrându-se în
special pe promovarea dialogurilor egalitare și a schimbului dialogic între participanți și între
formatori și participanți. Mai concret, activitățile promovate în sesiuni sunt în principal: adunări
dialogice, lucru în grupuri eterogene, analiza textelor pentru a ajunge la consens, prezentări orale
și elaborarea strategiilor.
Astfel, această unitate este o oportunitate pentru tineri de a fi conștienți de importanța pe care
dialogul o are în toate procesele și activitățile de învățare.

Titlul activității
Jurnal de învățare

Participanți
10-12 tineri
Rezultatele învățării
Tinerii vor înțelege beneficiile capacității de a selecta și prelucra informațiile
Tinerii vor înțelege implicațiile „transformării dialogice” în dezvoltarea capacității de a învăța să învețe.
Tinerii își vor dezvolta capacitatea de a analiza, de a face reflecții dialogice și de a se angaja în
comunicarea dialogică.

Descriere / Metodologie
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1.

Localizarea și cadrul unității

2.

Citirea textelor unității în grupuri mici (consultați instrucțiunile din Fișele de lucru)

3.

Dezbateri între întregul grup (consultați instrucțiunile din foile de lucru 5)

4. Identificați în grupuri mici strategiile pe care participanții cred că le pot pune în practică
pentru a învăța să învețe în contextul societății informaționale.
5. Dezbatere de grup
6. Fiecare participant va detalia în jurnalul său de învățare strategiile care pot fi utile pentru
îmbunătățirea planului său de acțiune la sfârșitul unității.

Sincronizare sugerată
1,5 ore

Materiale și resurse necesare
Fișe de lucru 5 pentru fiecare participant.
1. Citește textele următoare în grupuri mici.
●

Fiecare persoană va evidenția ideile pe care le consideră cele mai semnificative.

Societatea informațională
La începutul ultimului sfert al secolului al XX-lea, grupurile dominante au acordat prioritate unei
introduceri rapide în revoluția informațională. Noua economie crește importanța ocupațiilor care
lucrează cu un conținut ridicat de informații și cunoștințe. Înainte, era important să producem roșii sau
mașini și acum ceea ce este important este să oferim servicii precum turismul sau asistența medicală. Cu
toate acestea, schimbarea cheie nu constă în ceea ce este produs sau făcut, ci procesul prin care este
produs sau realizat. Producția de roșii, automobile sau servicii de sănătate va continua să fie importantă,
dar totul este
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realizându-se printr-un proces din ce în ce mai informațional. Procesele informaționale domină progresiv
toate sectoarele primar, secundar și terțiar.
Agricultura și industria nu dispar sau nu mai sunt importante, dar ambele introduc procese informaționale
din ce în ce mai mari în producție.
În societatea informațională, principala sursă pentru succesul sau eșecul indivizilor, grupurilor și instituții
este capacitatea lor de a selecta și prelucra informațiile relevante.
Factorul cheie nu este acumularea de informații sau accesul la acestea, deoarece în fiecare zi există mai
multe informații la îndemâna mai multor persoane.
(Fragmente de carte: Flecha, R., Gómez, J. și Puigvert, L. (2001). Contemporan Teoria sociologică. New
York: Peter Lang)

Turnul dialogic
1.

Împărtășiți ideile pe care le-ați evidențiat argumentând de ce le considerați importante și

corelându-le cu provocările pe care aceste realități le reprezintă pentru a găsi un loc de muncă și pentru a
continua să învețe.
2.

Luați notițe pentru a participa la o dezbatere cu întregul grup.

3.

Dezbateri între întregul grup. Împărtășiți cu întregul grup ideile care au fost mai semnificative.

Stabiliți principalele provocări pe care credeți că le implică acest scenariu și abilitățile pe care trebuie să
le dezvoltăm pentru a ne integra pe deplin în acest nou context
4.

În grupuri mici, stabiliți strategiile pe care credeți că le pot fi utile pentru a învăța în contextul

societății informaționale și al virajului dialogic.
5.

Dezbateri între întregul grup. Prezentați strategiile restului grupului. Argumentând de ce le

consideri importante.
6.

Fiecare participant va detalia în jurnalul său de învățare strategiile care pot fi utile pentru

îmbunătățirea planului său de acțiune la sfârșitul unității.
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La începutul ultimului sfert al secolului al XX-lea, grupurile dominante au acordat prioritate unei
introduceri rapide în revoluția informațională. Noua economie crește importanța ocupațiilor care
lucrează cu un conținut ridicat de informații și cunoștințe. Înainte, era important să producem roșii sau
mașini și acum ceea ce este important este să oferim servicii precum turismul sau îngrijirea sănătății. Cu
toate acestea, schimbarea cheie nu constă în ceea ce este produs sau făcut, ci procesul prin care este
produs sau realizat. Producția de roșii, automobile sau servicii medicale va continua să fie importantă,
dar totul se realizează printr-un proces din ce în ce mai informațional. Procesele informaționale domină
progresiv toate sectoarele primar, secundar și terțiar.
Agricultura și industria nu dispar sau nu mai sunt importante, dar ambele introduc procese
informaționale din ce în ce mai mari în producție.
În societatea informațională, principala sursă pentru succesul sau eșecul indivizilor, grupurilor și instituții
este capacitatea lor de a selecta și prelucra informațiile relevante.
Factorul cheie nu este acumularea de informații sau accesul la acestea, deoarece în fiecare zi există mai
multe informații la îndemâna mai multor persoane.
(Fragmente de carte: Flecha, R., Gómez, J. și Puigvert, L. (2001). Contemporan Teoria sociologică. New
York: Peter Lang)

Liniile directoare pentru
evaluare
·

Identificarea trăsăturilor caracteristice ale societății informaționale și a elementelor
legate de virajul dialogic al societății.

·

Promovarea interacțiunilor și reflecțiilor dialogice.
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Titlul activității
Crearea unui plan de acțiune comun

Participanți
10-12 tineri
Rezultatele învățării
Tinerii vor putea să-și rezume învățăturile care s-au întâmplat în timpul programului de formare.
Tinerii vor putea folosi cunoștințele în contexte de învățare viitoare și să le împărtășească cu alți tineri
cursanți.
Tinerii vor fi capabili să analizeze, să facă reflecții dialogice și să se angajeze în comunicare dialogică
pentru a depăși diferite situații.

Descriere / Metodologie
Participanții vor crea un plan de acțiune comun în grupuri mici (4-5 participanți), eterogeni, care vor
lucra împreună pe baza interacțiunii și dialogului. Punctele tari și punctele slabe ale planului propus vor
fi discutate în grupuri.

Sincronizare sugerată
1,5 ore
Materiale și resurse necesare
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Fișa de lucru 6 pentru fiecare participant.

PLAN COMUN DE
ACȚIUNE

Scopuri și obiective de învățat pe care le împărtășim

Activități, locuri, instituții și alte mijloace pentru realizarea acestei învățări

Cum ne putem ajuta reciproc?

Observații

Liniile directoare pentru evaluare
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·

Subliniați importanța încorporării cunoștințelor dobândite în planurile de acțiune.

·

Promovați interacțiunile de lucru în echipă și dialogice

Titlul activității
Sărbătorirea timpului: învățarea cu
plăcere

Participanți
10-12 tineri
Rezultatele învățării
Tinerii se vor simți încrezători în utilizarea cunoștințelor dobândite prin curs. Tinerii devin
motivați să-și continue învățarea.

Descriere / Metodologie
Exprimarea sentimentelor și schimbul de idei îi ajută pe participanți să se simtă încrezători în ceea ce au
realizat. Într-un mediu relaxant și relaxant, cum ar fi o petrecere potluck la sfârșit, cursanții pot vorbi în
mod liber despre ceea ce au învățat, despre cum poate fi practicat în propriile situații și, de asemenea,
despre ceea ce vor să facă în viitor. Scopul acestei ocazii de a-i lăsa pe cursanți să vorbească este să-i
ajute să-și cimenteze ideile despre viață cu abilități de învățare și să-i motiveze pentru învățarea
ulterioară.
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Jurnal de învățare

Ce

Tinerii notează pe scurt ceea ce au făcut în timpul sesiunii practice a unității.

De ce

Tinerii fac scurte note analitice după finalizarea unității. Trebuie pus
accentul pe utilitatea activității lor de învățare și pe măsurarea rezultatelor
învățării. Știind de ce cineva face ceva îi va ajuta pe cursanți să treacă de la
a fi un pasiv la unul activ.

Reacţie

Cursanții notează pe scurt răspunsul lor emoțional la activitate: trebuie
observat efectul asupra lor ca elev. Acest lucru le va permite să își
construiască o imagine despre ei înșiși ca elev și ca student.
Această reflecție permite cursanților să observe ce și cum le place să învețe:
subiectele și subiectele de care se bucură - și cele care nu le plac atât de
mult; fie că le plac prelegerile sau cititul, fie că le place munca în grup sau
studiul independent.
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Învățat

Cursanții notează pe scurt tot ce cred că au învățat din activitate. Aceasta
este partea în care cursanții își conștientizează învățarea, ceea ce
îmbunătățește atât cantitatea, cât și calitatea învățării lor.

Stabilirea
obiectivelor
Cursanții notează pe scurt ceea ce vor face în ceea ce privește învățarea.

Titlul activității

O călătorie prin memorie

Participanți

Activitate individuală + partajare colectivă
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Rezultatele învățării

-Maximizarea capacității de a stoca informații importante și de a le raporta la nevoile personale
-Abilitatea de a crea conexiuni materiale cu idei mai abstracte
-Mai multă conștientizare cu privire la înclinația și viziunea personală

Descriere / Metodologie

Fiecare participant este rugat să genereze o călătorie imaginativă, bazată pe locuri și zone pe care
le cunoaște în viața reală (casa lor, drumul către școala lor, parcul lor preferat etc.). Totuși, această
călătorie ar trebui să fie legată de ceva de care au nevoie pentru a interioriza și memora pentru a-și
atinge scopul. Din acest motiv, această activitate poate fi ușor combinată cu un jurnal de învățare și
/ sau o hartă mentală sau un plan de acțiune, deoarece fiecare etapă a călătoriei fizice ar reprezenta
una dintre fazele procesului lor de dezvoltare, ajutându-i să aibă o imagine mai clară și un
sentiment de progresie.
Dacă într-un curs de formare, participanții pot, de asemenea, urmări o călătorie pe baza locației în
care se desfășoară instruirea, făcând o cale ideală pe care o împărtășesc cu toții, dar pe care fiecare
dintre ei o poate folosi individual, concentrându-se pe spațiile și zonele pe care le-au obținut atașat
cel mai mult.
Această activitate se bazează pe o tehnică de memorie bine cunoscută, utilizată și de romani și
cunoscută sub numele de „Camera Romană” și acum „Metoda călătoriei”.
Activitatea ar funcționa cel mai bine dacă după fiecare parte, fiecare participant ar putea avea șansa
de a-și prezenta călătoria personală restului grupului, combinându-l cu instrumente creative.
Dacă în persoană ar putea deveni un desen vizual sau un moment de povestire, dar se poate
întâmpla și online folosind unele site-uri web precum Canva, Powtoon sau altele ușor de utilizat
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Sincronizare sugerată

40-45 de minute de lucru individual + timp pentru prezentarea de grup în funcție de participanți,
dar nu mai mult de 20-25 de minute.

Materiale și resurse necesare

Offline: stilou, pixuri colorate, markere, hârtii
Online: aplicații și site-uri de povestire, suporturi grafice precum Canva, Powtoon dar și Google
Jemboards sau Mirò.

Liniile directoare pentru evaluare

Evaluarea va avea loc în timpul activității.
Următoarele aspecte pot fi luate în considerare pentru evaluare:
·

Participare activă

·

Abilități de comunicare și partajare

·

Conștientizare sporită a procesului lor de învățare

·

Reflecţie

·

Acționând cu autonomie și cunoaștere de sine

·

Abilitatea de a strategiza logic planuri de acțiune și activități
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Activitate suplimentară pentru lucrătorii de tineret și alți educatori

Titlul activității
Abilitarea personală și colectivă pentru profesioniști prin jurnalul de învățare

Participanți
Un grup de educatori profesioniști, între 3 și aproximativ 20 de ani.

Rezultatele învățării
Conștientizarea statutului personal, împărtășită celorlalți;
Lucrul mai aprofundat asupra cantității personale și calității cunoștințelor, abilităților și atitudinilor;
Schimb de opinii și caracteristici între participanți și posibilitatea de a monitoriza punctele comune și
diferențele;
SWOT al cadrului de învățare personală și colectivă;
Plan de instruire pentru împuternicirea personală, care să fie combinat în crearea unuia colectiv.

Descriere / Metodologie
Activitatea are trei faze principale, se poate realiza în trei întâlniri diferite, dar poate fi adaptată în
funcție de numărul de participanți și de nevoile specifice.
O primă fază cu participanții este stabilită cu scopul aprofundării caracteristicilor personale; în cadrul
acestei întâlniri, care va reprezenta un fel de „introducere” pregătitoare pentru jurnalul de învățare în
sine, vor fi aprofundate atât aspectele cunoștințelor, abilităților și atitudinilor tuturor participanților din
punct de vedere personal.
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O a doua fază este un schimb de puncte de vedere; participanții la cupluri și / sau la grupuri mai mari
împărtășesc realizările personale și se colectează o listă de puncte comune. Această listă va fi cadrul
unui jurnal de învățare „comun”.
O a treia fază este cea în care va exista o analiză SWOT în două faze și astfel va fi ușor să îndepliniți
un plan pentru a vă concentra asupra a ceea ce trebuie învățat din acesta.
Aceasta va crea un plan de formare ca mozaic în care părțile individuale creează strategia generală.

Sincronizare sugerată
Procesul ar trebui urmat de același grup de participanți, care ar trebui deja să fie înființat ca o echipă.
Fiecare fază poate fi setată cu o durată de timp diferită în funcție de numărul de participanți și de
profunzimea lucrării care urmează să fie realizată. Structura și soliditatea rezultatului final vor depinde
de acesta. durata dorită pentru fiecare fază ar trebui să fie oricum nu mai mică de 1h30m.
Nu este nevoie de un timp specific de pauză între fazele individuale: poate fi într-o singură zi sau nu.

Materiale și resurse necesare
Nici unul. Flipchart și markere, hârtii A4 și pixuri.
Opțional ar trebui să fie furnizarea unui pliant cu o analiză SWOT și un caiet pentru a permite ca
structura jurnalului de învățare ca atare să fie notată în acesta.

Liniile directoare pentru evaluare
După cum sa menționat deja, este important să lucrați cu un grup care este deja structurat ca o echipă.
Ar trebui făcută o evaluare specifică în orice parte pentru a asigura cea mai bună muncă în echipă și o
abordare atât personală, cât și colectivă a strategiei finale.
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Unitatea 4
Individualitate și abordare de grup în procesul de învățare
Efectele învățării individuale versus de grup asupra performanței testului de retenție și transfer și
a efortului mental au fost investigate în multe studii și prin activități practice (Individual versus
grupul de învățare ca o funcție a complexității sarcinilor: o explorare în măsurarea sarcinii
cognitive de grup / ianuarie 2008- În carte: Dincolo de cunoaștere: moștenirea competenței (pp.
21-28) - Autori: Femke Kirschner, Fred Paas, Paul Kirschner). Aplicând teoria sarcinii cognitive,
grupurile au fost considerate ca sisteme de procesare a informațiilor în care membrii grupului,
prin comunicarea și coordonarea informațiilor (adică costurile tranzacțiilor) pot folosi reciproc
capacitatea de învățare. S-a emis ipoteza că, cu sarcini de complexitate redusă, membrii grupului
vor obține aceeași performanță de testare, dar cu un efort de învățare mai mare decât indivizii din
cauza costurilor tranzacției. Cu sarcini de complexitate ridicată, se aștepta ca membrii grupului
să obțină o performanță de testare mai mare cu un efort de învățare mai mic decât indivizii,
deoarece costurile tranzacției sunt minime în comparație cu câștigul oferit de o diviziune a
sarcinii cognitive.
Se consideră că structurile de învățare prin cooperare beneficiază studenții prin faptul că elevii
învață de la colegii lor. Grupurile cooperative atribuie în general roluri cursanților individuali pe
baza punctelor tari și a punctelor slabe, asigurându-se că toți membrii grupului cooperativ
contribuie la o activitate sau proiect de clasă. În timp ce o învățare cooperativă poate facilita o
mai bună gestionare a grupului de învățare, se poate pune întrebarea dacă aceste structuri vor
aduce beneficii cursanților care nu sunt deja performanți la nivel de clasă. De asemenea, dacă
cursanții învață unii de la alții în grupuri cooperative, ce rol joacă nivelul conținutului clasei și
cunoștințele anterioare ale cursantului în forța grupării cooperative? Folosirea structurilor
competitive în clasă este văzută ca un lucru negativ, deoarece acestea sunt percepute ca
producând „câștigători” și „învinși”. De obicei, sunt câțiva câștigători și mulți învinși ai acestor
competiții.
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ACTIVITATEA 1: EU SUNT, AM, ÎNTOTDEAUNĂ, NICIODATĂ
Începem cu ceva de bază!
Completează tabelul pe care îl vei găsi în pagina următoare, explicând toate aspectele sau toate
obiceiurile care te descriu cel mai bine. După ce ați făcut acest lucru, alegeți o imagine pentru
fiecare secțiune (din fișierele dvs. personale sau de pe internet) care exprimă conținutul pe care lați notat.
Puteți utiliza imaginea în pagina următoare sau o bucată de hârtie, o tablă. Orice lucru
funcționează cel mai bine pentru tine.
După ce ați finalizat această activitate, în ritmul propriu, o puteți include în jurnalul dvs. de
învățare.
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ACTIVITATEA 2: PERCEPȚIE: CUM MĂ VED ȘI CUM MĂ VĂ ALȚII
Mergem mai departe cu o trăsătură importantă a ființelor umane:
percepția! Uită-te rapid la oricare dintre imaginile de mai jos, ce
vezi?

58

Oamenii vor vedea diferite lucruri în fiecare dintre aceste imagini (o rață sau un iepuraș în 1, căni
sau profile în 2, o bătrână sau o domnișoară în 3) nu există un răspuns corect sau greșit, depinde
de percepția ta, dar linia de jos este că ... există mai mult decât pare, dacă arăți mai mult și cu o
mentalitate diferită, probabil că vei vedea toate figurile diferite!

În paginile următoare veți găsi 2 cărți: pe prima o completați, ca de obicei, folosind desenul sau
făcându-vă propria dvs., vă rugăm să notați primele idei care vă vin în minte, nu vă gândiți prea
mult la răspunsuri!
După ce ai făcut-o, ai putea cere trei persoane din diferite părți ale vieții tale să o finalizeze și să
ți-o dea înapoi:
1) cineva dintr-un cerc familial apropiat (adulți, parteneri, rude etc.),
2) cerc profesional (colegi, superiori, alți colegi),
3) tineri (un student, de preferință un fost student, un fiu / fiică, nepot etc.)
Rugați-i să răspundă rapid, să nu gândească prea mult și să spună primul lucru care le vine în
minte. Apoi comparați diferitele rezultate și, în cele din urmă, scrieți a doua intrare în jurnalul
dvs.
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PERCEPȚIA DE SINE: CUM MĂ Văd
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PERCEPȚIE: CUM MĂ VĂ ALȚII
Persoana A - Familia sau cercul cel mai apropiat (numai pentru adulți): Nume
Persoana B - Coleg, coleg, șef: Nume
Persoana C -Tineri (student, fost student, nepot / nepoată): Nume
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ACTIVITATEA 3:
Titlul activității
Citate
Participanți
Partajare colectivă (orice număr de participanți)
Rezultatele învățării
-Promovarea reflecției și schimbul de puncte de vedere diferite despre diferite subiecte, inclusiv
cele dificile
-Abilitatea de a dezvolta gândirea critică și schimbul de idei
-Mai multă conștientizare cu privire la înclinația și viziunea personală
Descriere / Metodologie
Cotațiile pot fi un instrument util pentru a iniția reflecția, deoarece există o cantitate amplă
de ele și pot fi inspirate sau interpretate în mai multe moduri. Pentru acest exercițiu
facilitatorii / instructorii ar trebui să utilizeze un amestec de ghilimele care reprezintă puncte
de vedere diferite în loc de ghilimele limitate la cele care reprezintă viziunea populară.
Facilitatorii / instructorii trebuie să scrie citate diferite pe fâșii mici de hârtie și apoi să umple
o pălărie cu ea.
Fiecare participant desenează o fâșie de hârtie și i-o citește. Participanții își citesc pe rând
citatul cu voce tare, explicând ce cred că înseamnă și discută despre acesta în grup.
Facilitatorul / instructorul nu ar trebui să limiteze citatele la cele care reprezintă viziunea
populară sau susținută de grup. El ar trebui să ofere un amestec de citate care reprezintă mai
multe puncte de vedere sau care au interpretări multiple. Acest lucru va face ca reflecția și
discuțiile să devină mai bogate și mai conștiente de sine.

Sincronizare sugerată
40-45 minute
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Materiale și resurse necesare
O pălărie (sau un recipient similar)
Fâșii mici de hârtie care conțin citate celebre
Liniile directoare pentru evaluare
Nu există instrucțiuni specifice. Cea mai importantă este facilitarea reflecției și a discuției.
Câteva citate care ar putea fi folosite:



„Totul s-a schimbat, cu excepția modului nostru de

gândire.” Albert Einstein


„Cred că ar trebui să luptăm pentru nerealist, mai degrabă decât să apărăm

inacceptabilul.” Bill Shore, fondatorul Share our Strength, o organizație a foamei


„Educația nu este umplerea unui vas, ci aprinderea unui foc.”

William Butler Yeats


„Caut un moment în care femeile schimbă natura puterii versus puterea care
schimbă natura femeilor.”

Bella Abzug, liderul drepturilor femeii


„Instrumentele stăpânului nu vor demonta niciodată casa

stăpânului.” Audre Lorde, scriitor


„Mă schimb, schimb lumea.” Gloria

Anzaldua, scriitoare


„Dacă nu vorbesc într-o limbă care poate fi înțeleasă, există puține șanse pentru
un dialog”.

Bell Hooks, scriitor și educator
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ACTIVITATEA 4

Titlul activității

Boluri de pește

Participanți

Partajare colectivă (orice număr de participanți)

Rezultatele învățării

-Promovarea reflecției și schimbul de puncte de vedere diferite despre diferite subiecte, inclusiv
cele dificile
-Abilitatea de a dezvolta gândirea critică și schimbul de idei
-Mai multă conștientizare cu privire la înclinația și viziunea personală
-Participanții discută deschis o problemă, o problemă sau un eveniment în ziua activităților

Descriere / Metodologie

Selectați unii participanți pentru a sta într-un cerc strâns în mijlocul camerei. Sunt în vasul de
pește. Restul participanților stau în jurul camerei, uitându-se la ei. Furnizați prima întrebare
pentru participanții la castronul de pește pentru a discuta. Cei care observă ar trebui să tacă, să
observe diferite perspective și să ia notițe și comentarii.
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Obiectivul principal al Fish Bowl este de a înțelege că anumite persoane relaționează în moduri
diferite atunci când sunt neîntrerupte. Se poate crește multă conștientizare prin simpla auzire a
ceea ce au de spus alte grupuri cu privire la anumite subiecte.

Sincronizare sugerată

40-45 minute

Materiale și resurse necesare

Nu este nevoie de material

Liniile directoare pentru evaluare

Pentru a procesa vasele de pește, pur și simplu permiteți tuturor să discute deschis, la sfârșitul
tuturor vaselor de pește, observația oricărui grup
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Activitatea 5: Burning Match

Titlul activității

Meci arzător

Participanți

Partajare colectivă (orice număr de participanți)

Rezultatele învățării

-Promovarea reflecției și a schimbului de puncte de vedere diferite despre diferite subiecte, inclusiv cele
dificile
-Abilitatea de a prezenta o opțiune simplă și de a forma un masaj complet
-Reflexie personală aprofundată

Descriere / Metodologie
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Exercițiul poate fi utilizat ca rezumat al învățării zilei cursului de formare sau a oricărei perioade alese a
procesului de învățare.
Participanții stau într-o cameră într-un întuneric complet plin de muzică relaxantă / emoțională.
Primii participanți aleși primesc o cutie de chibrituri. El / el trebuie să aleagă un chibrit și să-l aprindă. El /
el are la fel de mult timp cât meciul este în flăcări pentru a răspunde la o anumită întrebare. Aceeași
întrebare ar putea fi adresată tuturor, astfel încât să existe suficient timp pentru a se pregăti pentru acest
scurt discurs.

Exemple de întrebări:
1) Care a fost cel mai important punct de învățare pe care l-ați avut (în perioada de timp aleasă)?
2) Descrieți experiența dvs. generală a procesului de învățare?
3) Care este punctul culminant al procenilor de învățare?
4) Care a fost cel mai provocator lucru din procesul de învățare?
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Concluzie
Cercetările pe care le-am efectuat pentru a pune împreună aceste materiale de instruire au relevat
importanța învățării reflexive. Sunt tinerii gata să adopte o abordare reflexivă în experiențele lor
de învățare? Suntem încrezători că sunt, chiar mai mult decât orice altă generație anterioară. Prin
urmare, vom rezuma beneficiile utilizării jurnalelor de învățare în activitățile lor de învățare, ca
instrument pentru o mai bună înțelegere a unor subiecte specifice, dar și a vieții în general.
Jurnalele de învățare sunt metoda prin care tinerii au o percepție tangibilă asupra progresului pe
care îl fac într-un domeniu sau altul, în abordarea unui subiect sau altul. Îi ajută să demonstreze
modul în care se dezvoltă procesul de învățare și să țină evidența gândurilor și ideilor de-a lungul
experienței de învățare. Jurnalele de învățare aduc la lumină atât punctele forte, cât și domeniile
care trebuie îmbunătățite. Cu toate acestea, utilizarea jurnalelor de învățare și punerea în aplicare
a unei abordări de învățare reflexive necesită timp și necesită practică constantă, fiind un proces
constant. Cea mai eficientă metodă este aceea de a reflecta asupra experienței de învățare înainte
ca aceasta să se întâmple, în timpul procesului și mai ales după încheierea acestuia.
Una peste alta, prin utilizarea la scară largă a practicilor de învățare reflexive, inclusiv a
jurnalelor de învățare, tinerii vor deveni cursanți autonomi și vor avea un progres lin în
domeniile profesional și educațional, dar și în dezvoltarea lor generală.
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