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Jurnal de Învățare Reflectiv 

 

Introducere 

 

Ce reprezintă jurnalul de învățare? 

Un jurnal de învățare reprezintă o colecție de însemnări, observații, gânduri și alte 

materiale relevante, adunate într-o perioadă de timp și care pot fi rezultatul unei perioade 

de studiu. 

Scopul său este de a vă îmbunătăți învățarea prin procesul de scriere și reflectare asupra 

experiențelor dvs. de învățare. Jurnalul dvs. de învățare este personal și vă va reflecta 

personalitatea, preferințele și experiențele. 

 

De ce să folosiți un jurnal de învățare? 

-Pentru a căpăta o imagine "vie" a înțelegerii în creștere a unei experiențe particulare. 

-Pentru a demonstra modul în care se dezvoltă procesul dvs. de învățare. 

-Pentru a păstra o evidență a gândurilor și ideilor dvs. pe parcursul experiențelor. 

-Pentru a vă ajuta să vă identificați punctele forte, zonele ce necesită îmbunătățire și 
preferințele în procesul de învățare. 

 

Ce este învățarea reflectivă? 

Învățarea reflectivă reprezintă un proces învățat care necesită timp și practică. Este un 

proces activ: implică reflectarea asupra problemelor personale, punerea de întrebări și 
căutarea unor informații relevante, care să vă ajute să înțelegeți. 
Învățarea reflectivă funcționează cel mai bine atunci când vă gândiți la ceea ce faceți 
înainte, în timpul și după experiența dvs. de învățare. Învățarea reflectivă nu reprezintă 

doar o recunoaștere a ceva nou, ci presupune de-asemenea observarea realității într-un 

mod nou. 

Reflecția este o abilitate importantă de dezvoltat și vă cere să gândiți modul în care vă 

referiți personal la ceea ce se întâmplă în timpul cursurilor sau în activitatea dvs. 

 

Sugestii despre jurnalul de învățare reflectiv: 

• Scrieți în jurnalul de învățare în mod regulat, chiar dacă notele personale sunt uneori 

scurte 

• Adresați întrebări sau note care să vă ajute să vă concentrați asupra sarcinii 

• Evitați scrierea descriptivă – încercați o abordare analitică 

• Utilizați tehnici, precum cartografierea minții, diagrame, schițe sau desene. Utilizați 
culori pentru a le face mai interesante și memorabile 

• Examinați notele pe care le-ați scris pentru a vedea dacă puteți găsi teme și recunoaște 

măsuri pe termen lung pe care trebuie să le luați (de exemplu, pentru a îmbunătăți o 

anumită abilitate de studiu) 
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• Amintiți-vă că scrierea însăși poate fi utilizată ca un instrument de învățare: puteți utiliza 

scrisul pentru a explora ideile ca pe o cale de a le înțelege. 

• ... ... amintiți-vă că nu există răspunsuri corecte sau greșite 

• fiți cinstit, deschis și direct - reflectarea este mai eficientă atunci când puteți fi dvs. înșivă 

 

 

 

 

Cum să utilizați jurnalul de învățare în "Instruirea pentru abilități unice și tehnici de 

mentorat"? 

 

Completați următoarea fișă de lucru "Jurnalul meu de învățare" după fiecare secțiune de 

învățare față în față – atât aptitudinile personale și sociale, cât și competențele 

profesionale –  și după fiecare rundă CESIM (1-4). Experiențele și reflecțiile colectate 

personal după rundele CESIM pot fi utilizate ca note pentru ziua următoare a sesiunii față 

în față, începând discuția cu privire la aptitudinile personale și sociale relevante și 
competențele profesionale cu care s-a confruntat în cadrul rundei CESIM anterioare. 

Elemente ale jurnalului de învățare reflectiv: 

Aptitudinile personale și 
sociale  

1. Autocunoașterea tipului 

de personalitate  

2. Managementul 

conflictelor 

3. Modele de comunicare 

4. Comunicare non-violentă 

& feedback 

5. Creativitate 

6. Învățare și inovare + 

stiluri de învățare pentru 

adulți 
7. Tipuri de rezistență 

8. Tipuri de chestionare 

9. Managementul 

schimbării 

10. Aspecte de 

comportament suport din 

partea mentorului 

11. Cunoștințe etice 

Competențe profesionale 

1. Condițiile și cererea de 

pe piață 

2. Producția și costurile 

3. Investiții 
4. Cercetare și dezvoltare 

5. Marketing 

6. Logistică 

7. Finanțe și buget 

8. Managementul și 
strategia lanțului valoric 

9. Resurse Umane 

10. Procesul de mentorat 

Runde CESIM 

 

Runda 1 

Runda 2 

Runda 3 

Runda 4 
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Jurnalul meu de învățare 

Data 

 

 

Descrierea evenimentului învățat 

(Aptitudini personale și sociale, 

Competențe profesionale sau Runde 

CESIM) 

 

 

 

 

 

Ce a fost nou pentru mine? 

Cum și de ce mi-a influențat/schimbat 

părerile? 

 

 

 

 

 

 

Ce reprezintă emoțiile mele? 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dileme, întrebări am? 

Ce nu am înțeles? 

 

 

 

 

 

 

 

Care sunt implicațiile mele? 
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Feedback de la alții 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce voi face altfel? 

 

 

 

 

 

 

 

Care este relevanța cunoștințelor pentru 

mine? Cum mă susțin ele in munca mea? 

 

 

 

 

 

 

 

Despre ce trebuie să știu mai multe și ce 

eforturi trebuie să fac pentru a afla mai 

multe? 
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