
Ghidul	  Utilizatorului	  –	  Instrumentul	  VteCoach	  	  

Aşadar,	  acum	  veţți	  utiliza	  instrumentul	  nostru	  VteCoach	  pentru	  a	  afla	  mai	  multe	  despre	  abilităţțile	  şi	  
competenţțele	  dumneavoastră,	  despre	  ceea	  ce	  colegii	  şi	  mentorii	  cred	  şi	  veţți	  încerca	  să	  faceţți	  nişte	  

planuri	  care	  v-‐ar	  putea	  fi	  de	  ajutor	  pentru	  a	  deveni	  mai	  creativ	  şi	  inovator	  în	  cadrul	  unei	  echipe.	  	  

Deci,	  să	  începem!	  

În	  primul	  rând,	  câteva	  informaţții	  privind	  caracteristicile	  tehnice	  –	  VTeCOACH	  este	  o	  aplicaţție	  web	  
care	  poate	  fi	  folosită	  pe	  orice	  aparat	  capabil	  să	  ruleze	  un	  browser	  web.	  În	  mod	  ideal,	  aplicaţția	  poate	  
fi	  vizualizată	  pe	  un	  monitor,	  laptop	  sau	  tabletă.	  Se	  recomandă	  utilizarea	  următoarelor	  versiuni	  de	  

browser,	  pentru	  obţținerea	  unei	  eficienţțe	  maxime.	  

Web	  browser	   Versiune	  recomandată	  
Chrome	   Cel	  puţțin	  9	  	  
Firefox	   Cel	  puţțin	  6	  	  
IE	   Cel	  puţțin	  9	  	  
Safari	   Cel	  puţțin	  5	  	  

	  

Pasul	  1:	  Înregistrarea	  dumneavoastră	  

Mai	  întâi	  trebuie	  să	  mergeţți	  pe	  site-‐ul	  	  http://vtecoach.maristak.com/	  	  

Selectaţți	  limba	  potrivită	  şi	  apoi	  înregistraţți-‐vă	  în	  sistem.	  	  

	  

După	  ce	  aţți	  completat	  pagina	  de	  înregistrare	  simplă,	  vă	  puteţți	  	  întoarce	  la	  meniul	  principal	  şi	  accesa	  

pagina.	  

	  
	  
	  

	  



Pasul	  2:	  Invitarea	  colegilor	  şi	  a	  mentorilor	  în	  reţțeaua	  dumneavoastră	  	  

Înainte	  de	  a	  începe	  munca	  de	  evaluare	  şi	  de	  pregătire	  a	  unui	  plan	  de	  dezvoltare	  personală,	  mai	  
trebuie	  urmată	  o	  etapă	  iniţțială	  importantă.	  Aceasta	  implică	  să	  mergeţți	  în	  partea	  de	  sus,	  dreapta,	  a	  

meniului	  şi	  să	  faceţți	  click	  pe	  “Înregistrare	  Revizori”.	  

	  

Aceasta	  vă	  va	  conduce	  la	  ecranul	  următor,	  unde	  puteţți	  vedea	  statusul	  persoanelor	  care	  doriţți	  să	  facă	  
parte	  din	  procesul	  dumneavoastră	  de	  evaluare.	  	  

Este	  important	  să	  vă	  gândiţți	  la	  cele	  mai	  relevante	  persoane.	  Deci,	  la	  cine	  vă	  gândiţți?	  

Mai	  întâi,	  veţți	  dori	  să	  faceţți	  o	  selecţție	  a	  colegilor,	  studenţților	  sau	  membrilor	  echipei.	  Puteţți	  invita	  cât	  
de	  mulţți	  doriţți.	  Poate	  vă	  gândiţți	  până	  la	  8	  persoane	  care	  credeţți	  că	  pot	  să	  vă	  ofere	  o	  părere	  despre	  	  

• Cum	  lucraţți	  zilnic	  în	  cadrul	  echipelor,	  	  

• Cum	  utilizaţți	  creativitatea	  şi	  inovaţția	  în	  rezolvarea	  problemelor	  şi	  provocărilor	  	  
• Cum	  utilizaţți	  ceea	  ce	  învăţțaţți	  şi	  cunoştinţțele.	  

În	  al	  doilea	  rând,	  veţți	  invita	  profesori,	  mentori,	  lideri	  sau	  instructori	  pe	  care-‐i	  cunoaşteţți	  bine	  şi	  care	  
doresc	  să	  vă	  ajute	  	  pentru	  a	  obţține	  şi	  alte	  opinii	  referitoare	  la	  aspectele	  de	  mai	  sus.	  	  

Pentru	  a	  uşura	  folosirea	  sistemului,	  ne	  vom	  referi	  atât	  la	  colegi,	  cât	  şi	  la	  mentori,	  ca	  revizori.	  	  

Pentru	  a	  invita	  un	  revizor,	  va	  trebui	  să	  introduceţți	  numele	  şi	  adresa	  lor	  de	  e-‐mail.	  După	  ce	  furnizaţți	  

aceste	  date,	  un	  e-‐mail	  va	  fi	  transmis	  la	  adresa	  lor.	  	  



Le	  puteţți	  reaminti	  să-‐şi	  verifice	  e-‐mailul	  şi	  să	  facă	  click	  pe	  link-‐ul	  pe	  care	  îl	  primesc	  în	  e-‐mailul	  
generat	  automat.	  Trebuie	  să	  le	  spuneţți	  că	  vor	  trebui	  să	  se	  înregistreze	  pentru	  a	  vă	  putea	  accepta	  
invitaţția.	  Acest	  lucru	  le	  va	  lua	  cel	  mult	  30	  de	  secunde	  pentru	  a-‐şi	  introduce	  detaliile	  pe	  pagina	  de	  

înregistrare.	  	  

Ok,	  aşadar	  acum	  aţți	  invitat	  persoane	  să	  vi	  se	  alăture	  şi	  aceştia	  v-‐au	  acceptat	  invitaţțiile	  
dumneavoastră.	  	  

Pasul	  3:	  Haideţți	  să	  aruncăm	  o	  privire	  la	  meniu	  şi	  la	  câteva	  secrete	  de	  navigare	  	  

	  

Există	  câteva	  secţțiuni	  separate	  ale	  meniului	  principal.	  	  

1. La	  stânga	  ecranului	  se	  află	  principalul	  meniu	  de	  navigare.	  Acesta	  vă	  va	  conduce	  la	  diferiţți	  
paşi	  de	  evaluare,	  analiză,	  resurse	  materiale	  şi	  secţțiuni	  de	  planificare.	  	  



	  

2. Colţțul	  din	  dreapta	  sus	  al	  ecranului	  	  vă	  afişează	  numele	  de	  utilizator.	  Făcând	  click	  pe	  această	  
parte	  a	  meniului,	  vă	  puteţți	  edita	  profilul,	  înregistra	  revizorii	  şi	  ieşi	  din	  sistem.	  	  

	  

	  

	  

3. În	  partea	  de	  sus	  a	  meniului,	  puteţți	  vedea	  unele	  informaţții	  importante	  privind	  utilizarea	  
aplicaţției.	  Veţți	  vedea	  câţți	  utilizatori	  activi	  lucrează	  în	  sistem	  din	  cele	  5	  ţțări	  (Polonia,	  România,	  
Spania,	  Irlanda	  şi	  Italia).	  Veţți	  primi,	  de	  asemenea,	  informaţții	  despre	  munca	  dumneavoastră	  

de	  planificare	  (dacă	  trebuie	  să	  vă	  întoarceţți	  pentru	  a	  revedea	  progresul	  în	  completarea	  unor	  
acţțiuni),	  informaţții	  dacă	  aţți	  fost	  invitat	  să	  fiţți	  revizorul	  cuiva	  sau	  dacă	  există	  vreo	  evaluare	  a	  
vreunui	  prieten	  care	  aşteaptă	  atenţția	  dumneavoastră.	  	  



	  

	  

4. Centrul	  ecranului	  oferă	  instrucţțiuni	  clare	  şi	  concise,	  precum	  şi	  informaţții	  de	  bază	  despre	  cele	  
trei	  componente	  cheie	  ale	  aplicaţției	  (de	  exemplu,	  evaluarea,	  resursele	  şi	  planificarea).	  

Făcând	  click	  pe	  fiecare	  pictogramă	  sau	  panou,	  veţți	  fi	  condus	  la	  o	  nouă	  pagină,	  care	  vă	  va	  
oferi	  o	  înţțelegere	  mai	  profundă	  a	  obiectivelor	  şi	  motivelor	  pentru	  care	  utilizaţți	  instrumentul.	  	  

	  

Cum	  fiecare	  pas	  este	  explicat	  aici,	  acesta	  vă	  va	  conduce	  înapoi	  la	  meniu	  sau	  direct	  la	  
elementele	  instrumentului.	  	  

	  

5. A	  cincea	  şi	  secţțiunea	  finală	  a	  meniului	  conţține	  link-‐uri	  către	  lumea	  din	  afară	  …	  Pagina	  de	  
twitter	  a	  VteCoach	  şi	  pagina	  de	  Facebook	  sunt	  actualizate	  permanent	  de	  membrii	  echipei	  
proiectului,	  iar	  dumneavoastră	  sunteţți	  încurajat	  să	  daţți	  “like”	  sau	  “follow”	  pe	  aceste	  mijloace	  

media.	  	  

Ar	  fi	  excelent	  dacă	  aţți	  putea	  adăuga	  câteva	  comentarii	  la	  aceste	  conturi,	  orice	  feedback	  şi	  
alte	  link-‐uri	  vor	  fi	  apreciate.	  	  



Veţți	  găsi	  link-‐uri	  şi	  către	  website-‐urile	  partenerilor.	  Acolo	  veţți	  găsi	  mult	  mai	  multe	  informaţții	  
disponibile	  despre	  echipa	  de	  proiect.	  	  

	  

	  

Pasul	  4:	  Autoevaluarea	  	  

Făcând	  click	  pe	  pictograma	  Autoevaluare	  din	  bara	  de	  navigare	  stângă,	  veţți	  vedea	  că	  aveţți	  trei	  opţțiuni	  
separate	  (Creativitatea	  şi	  Gândirea	  Inovatoare;	  Să	  învăţțăm	  cum	  să	  învăţțăm;	  Munca	  în	  echipă).	  

Selectaţți	  care	  dintre	  aceste	  competenţțe	  vă	  interesează	  cel	  mai	  mult	  şi	  faceţți	  click	  pe	  aceasta.	  	  

Aceasta	  vă	  va	  conduce	  la	  un	  formular	  sau	  chestionar	  de	  autoevaluare,	  care	  este	  structurat	  într-‐o	  
serie	  de	  20	  de	  întrebări.	  	  

	  

	  

Vi	  se	  va	  solicita	  să	  faceţți	  o	  evaluare	  a	  fiecăreia	  dintre	  cele	  20	  de	  afirmaţții	  referitoare	  la	  

dumneavoastră.	  

Imaginaţți-‐vă	  că	  vă	  uitaţți	  într-‐o	  oglindă	  şi	  că	  încercaţți	  să	  vă	  evaluaţți.	  	  

De	  exemplu,	  prima	  afirmaţție	  referitoare	  la	  Munca	  în	  echipă	  vă	  cere	  să	  evaluaţți	  dacă	  “Sunt	  capabil	  să	  
explic	  ideile	  şi	  opiniile	  mele	  echipei,	  să	  exprim	  ceea	  ce	  doresc”.	  Acum	  trebuie	  să	  încercaţți	  să	  fiţți	  onest	  
cu	  dumneavoastră.	  Este	  această	  afirmaţție	  adevărată	  în	  cazul	  dumneavoastră?	  Consideraţți	  că	  puteţți	  



exprima	  cu	  uşurinţță	  opiniile	  dumneavoastră	  într-‐o	  manieră	  clară	  când	  lucraţți	  într-‐o	  echipă	  a	  unui	  
proiect?	  Sau	  luptaţți	  pentru	  a	  transmite	  mesajul	  dumneavoastră	  în	  rândul	  colegilor	  de	  echipă?	  

Cum	  să	  utilizez	  scara	  pentru	  a	  mă	  autoevalua?	  

Aveţți	  cinci	  opţțiuni	  pentru	  cel	  mai	  scăzut	  şi	  cel	  mai	  ridicat	  grad	  de	  acord	  cu	  fiecare	  afirmaţție.	  Dacă	  

sunt	  extrem	  de	  solicitat	  de	  ideea	  de	  a	  mă	  explica	  clar	  când	  lucrez	  în	  echipă,	  voi	  selecta	  cel	  mai	  mic	  
“arbore”.	  	  De	  asemenea,	  voi	  selecta	  “arborele”	  din	  mijloc	  dacă	  sunt	  în	  general	  înţțeles	  de	  colegii	  mei,	  
nu	  întotdeauna	  aşa	  cum	  aş	  dori,	  dar	  cu	  tendinţța	  de	  a	  fi	  în	  regulă.	  Dacă	  consider	  că	  sunt	  întotdeauna	  

capabil	  să	  prezint	  opiniile	  mele	  într-‐un	  mod	  clar,	  iar	  colegii	  mei	  îmi	  înţțeleg	  mereu	  poziţția,	  atunci	  voi	  
selecta	  cel	  mai	  mare	  “arbore	  ”	  al	  scării.	  	  

Va	  trebui	  să	  continuaţți	  în	  acelaşi	  fel	  pentru	  fiecare	  dintre	  celelalte	  19	  întrebări	  sau	  afirmaţții.	  	  

Există	  o	  resursă	  disponibilă	  în	  partea	  de	  sus	  a	  ecranului	  în	  secţțiunea	  de	  instrucţțiuni	  pentru	  a	  vă	  ajuta	  
să	  înţțelegeţți	  mai	  bine	  competenţțele	  şi	  relevanţța	  afirmaţțiilor.	  	  

	  

Pasul	  5:	  Analiza	  rezultatelor	  dumneavoastră	  	  

După	  ce	  aţți	  finalizat	  munca	  de	  autoevaluare	  a	  uneia	  dintre	  cele	  trei	  competenţțe,	  veţți	  putea	  vedea	  

rezultatele	  în	  două	  feluri.	  	  

Mai	  întâi	  făcând	  click	  pe	  butonul	  de	  Rezultate	  din	  bara	  de	  navigare	  din	  stânga,	  aceasta	  vă	  va	  oferi	  o	  
prezentare	  a	  muncii	  de	  evaluare	  pe	  care	  aţți	  realizat-‐o.	  În	  această	  etapă	  iniţțială,	  veţți	  putea	  vedea	  
numai	  rezultatele	  dumneavoastră	  compilate.	  Pe	  măsură	  ce	  invitaţți	  prietenii,	  colegii,	  colegii	  de	  

echipă,	  ca	  şi	  profesorii,	  mentorii	  sau	  liderii	  de	  echipă	  să-‐şi	  adauge	  evaluările	  lor,	  veţți	  începe	  să	  
căpătaţți	  o	  vedere	  mai	  detaliată	  a	  competenţțelor	  dumneavoastră.	  	  

	  



În	  al	  doilea	  rând,	  făcând	  click	  pe	  butonul	  de	  Vizualizare	  din	  bara	  de	  navigare	  din	  stânga,	  aceasta	  vă	  
va	  oferi	  o	  alternativă	  mai	  vizuală	  a	  acestor	  rezultate.	  Din	  nou,	  în	  acest	  stagiu,	  veţți	  putea	  vedea	  numai	  

rezultatele	  dumneavoastră	  în	  acest	  mod	  mai	  interesant.	  	  

	  

	  

Pasul	  6:	  Acum	  să	  transformăm	  aceste	  rezultate	  ale	  evaluării	  iniţțiale	  într-‐o	  evaluare	  la	  360˚	  	  

După	  cum	  ştim	  acum,	  v-‐aţți	  uitat	  la	  dumneavoastră	  în	  oglindă	  şi	  aţți	  făcut	  deja	  o	  analiză	  detaliată	  
despre	  cum	  vă	  vedeţți	  ca	  un	  lucrător	  în	  echipă,	  ca	  o	  persoană	  creativă	  şi	  inovatoare	  şi/sau	  ca	  o	  

persoană	  care	  învaţță.	  Aţți	  putut	  vedea	  rezultatele	  dumneavoastră	  într-‐un	  mod	  mai	  direct	  şi	  într-‐o	  
manieră	  vizuală	  mai	  interesantă.	  	  

Acum	  este	  nevoie	  să-‐i	  introduucem	  şi	  pe	  revizorii	  invitaţți.	  	  

Vrem	  să	  ne	  ajute	  să	  construim	  o	  imagine	  mai	  completă.	  Ce	  cred	  ei	  despre	  dumneavoastră	  ca	  şi	  coleg	  
de	  echipă?	  Cum	  consideră	  ei	  că	  vă	  utilizaţți	  creativitatea?	  Cum	  vă	  văd	  ei	  în	  ceea	  ce	  priveşte	  abilitatea	  

dumneavoastră	  de	  a	  învăţța	  şi	  utiliza	  cunoştinţțele?	  	  

Trebuie	  să	  mergem	  în	  partea	  de	  jos	  a	  barei	  de	  navigare	  din	  stânga	  şi	  să	  facem	  click	  pe	  butonul	  
Revizuire	  (Review)şi	  apoi	  pe“Alocarea	  revizorilor	  mei”.	  



	  

După	  ce	  am	  intrat	  în	  această	  secţțiune,	  vom	  selecta	  din	  grupul	  nostru	  de	  revizori	  (Amintiţți-‐vă	  de	  la	  
Pasul	  2:	  Invitarea	  colegilor	  şi	  a	  mentorilor	  în	  reţțeaua	  dumneavoastră	  –	  deja	  aţți	  invitat	  un	  grup	  de	  
colegi	  şi	  mentori	  pentru	  a	  vă	  ajuta	  în	  procesul	  de	  evaluare	  la	  360˚).	  	  

Din	  meniul	  de	  jos,	  veţți	  selecta	  cei	  mai	  relevanţți	  colegi	  şi	  mentori	  pentru	  o	  anumită	  competenţță	  

asupra	  căreia	  vă	  concentraţți	  în	  prezent.	  Aminitiţți-‐vă	  că	  îi	  veţți	  putea	  vedea	  în	  această	  secţțiune	  numai	  
dacă	  v-‐au	  acceptat	  invitaţția	  dumneavoastră	  –	  aşadar,	  dacă	  aceştia	  nu	  sunt	  disponibili,	  probabil	  va	  
trebui	  să	  le	  aduceţți	  aminte	  …	  De	  asemenea,	  puteţți	  merge	  înapoi	  la	  procesul	  de	  invitare	  de	  la	  Pasul	  2	  

şi	  să	  invitaţți	  noi	  colegi	  sau	  mentori.	  	  

În	  exemplul	  de	  mai	  jos,	  utilizatorul	  a	  ales	  pe	  Johanne	  ca	  şi	  coleg	  revizor	  şi	  pe	  John	  ca	  un	  mentor	  
revizor.	  	  

	  

	  

O	  cerere	  de	  evaluare	  va	  fi	  transmisă	  acestor	  persoane	  şi	  vor	  apărea	  în	  meniul	  lor	  imediat	  ce	  cererea	  
a	  fost	  transmisă.	  	  



	  

	  

Acest	  revizor	  coleg	  va	  face	  click	  pe	  link	  şi	  va	  vedea	  următoarea	  cerere	  de	  “evaluează	  acum”.	  

	  

După	  ce	  revizorul	  coleg	  (în	  acest	  caz	  Johanne	  M)	  a	  completat	  evaluarea	  sa	  referitoare	  la	  competenţța	  
prietenului,	  rezultatele	  vor	  fi	  trimise.	  	  

Acum	  vom	  putea	  vedea	  un	  nou	  meniu	  de	  feedback	  în	  secţțiunea	  de	  rezultate.	  În	  afară	  de	  faptul	  că	  

veţți	  putea	  vedea	  propria	  evaluare,	  acum	  aveţți	  şi	  o	  analiză	  de	  la	  colegii	  dumneavoastră.	  	  

După	  ce	  alţți	  2	  colegi	  şi	  2	  mentori	  vă	  vor	  da	  feedback-‐ul	  lor,	  veţți	  începe	  să	  obţțineţți	  o	  imagine	  
completă	  la	  360˚.	  Puteţți	  vedea	  eventualele	  discrepanţțe	  despre	  cum	  vă	  vedeţți	  dumneavoastră	  
referitor	  la	  un	  anumit	  aspect	  şi	  cum	  vă	  văd	  alţții	  referitor	  la	  acelaşi	  aspect.	  	  

	  



Puteţți	  merge	  la	  secţțiunea	  de	  vizualizare	  şi	  să	  comparaţți	  cum	  se	  suprapun	  diferitele	  evaluări	  şi	  dacă	  
acestea	  sunt	  consistente	  sau	  inconsistente.	  	  

	  

	  

Acest	  lucru	  ar	  trebui	  să	  genereze	  o	  autoanaliză.	  De	  exemplu,	  de	  ce	  colegii	  mei	  sunt	  de	  acord	  cu	  mine	  

asupra	  anumitor	  afirmaţții	  sau	  nu	  sunt	  de	  acord	  asupra	  altora?	  De	  ce	  mentorul	  sau	  profesorul	  meu	  
vede	  lucrurile	  diferit	  de	  colegii	  mei?	  	  

Mai	  mult,	  v-‐ar	  putea	  face	  să	  reflectaţți	  asupra	  unor	  aspecte	  specifice	  ale	  procesului	  de	  evaluare,	  unde	  
simţțiţți	  că	  aţți	  putea	  îmbunătăţți	  abilităţțile	  dumneavoastră	  sau	  aţți	  putea	  schimba	  un	  anumit	  aspect	  al	  

abordării	  muncii	  în	  echipă	  sau	  creativităţții	  sau	  învăţțării.	  De	  aici	  următorii	  paşi	  devin	  mai	  importanţți.	  	  

	  

Pasul	  7:	  Utilizarea	  resurselor	  	  

Faceţți	  click	  pe	  secţțiunea	  Resurse	  din	  bara	  de	  navigare	  din	  stânga.	  	  

Aici	  veţți	  găsi	  o	  serie	  de	  filmuleţțe	  video	  şi	  unele	  documente	  care	  au	  drept	  scop	  să	  vă	  facă	  să	  vă	  gândiţți	  
la	  aceste	  trei	  arii	  de	  competenţță	  într-‐o	  serie	  de	  noi	  modalităţți.	  	  

Priviţți	  aceste	  filmuleţțe	  video.	  Multe	  sunt	  din	  seria	  Vorbeşte	  Ted	  Talk,	  în	  care	  educatorii,	  oamenii	  de	  
ştiinţță,	  scriitorii	  şi	  alţți	  gânditori	  din	  toată	  lumea	  doresc	  să	  vă	  provoace	  să	  gândiţți	  diferit	  despre	  multe	  

lucruri	  pe	  care	  le	  luaţți	  drept	  bune.	  De	  exemplu,	  discursul	  lui	  Ken	  Robinson	  despre	  creativitate	  implică	  
o	  discuţție	  foarte	  amuzantă	  despre	  felul	  în	  care	  noi	  valorăm	  creativitatea,	  de	  ce	  preocupările	  noastre	  
artistice	  sunt	  la	  fel	  de	  importante,	  dacă	  nu	  chiar	  mai	  importante	  decât	  concentrarea	  noastră	  asupra	  

subiectelor	  de	  matematică.	  Un	  discurs	  al	  skateboarder-‐ului	  Rodney	  Mullen	  explorează	  cum	  a	  aplicat	  
el	  inovaţția	  la	  acest	  meşteşug.	  	  



Aceste	  resurse	  sunt	  plasate	  aici	  ca	  să	  vă	  ajute	  să	  priviţți	  la	  munca	  dumneavoastră	  în	  echipă,	  la	  
creativitatea	  şi	  învăţțarea	  în	  moduri	  noi	  şi	  valoroase,	  astfel	  încât	  să	  puteţți	  să	  vă	  reînnoiţți	  aceste	  viziuni	  

şi	  să	  le	  aplicaţți	  la	  propria	  dumneavoastră	  situaţție.	  	  

Acest	  lucru	  este	  foarte	  important	  când	  treceţți	  la	  următorul	  pas	  în	  cadrul	  instrumentului,	  unde	  veţți	  
face	  planul	  pentru	  anumite	  schimbări	  în	  viaţța	  dumneavoastră.	  	  

	  

Pasul	  8:	  Planificarea	  pentru	  autoîmbunătăţțire	  	  

Printr-‐un	  click	  în	  secţțiunea	  de	  Planificare	  din	  bara	  de	  navigaţție	  din	  stânga,	  veţți	  fi	  adus	  în	  spaţțiul	  unde	  
puteţți	  stabili	  planurile	  şi	  ideile	  de	  acţțiune	  care	  se	  bazează	  pe	  învăţțarea	  produsă	  în	  procesul	  de	  

evaluare	  şi	  prin	  accesarea	  seriei	  de	  resurse	  disponibile.	  	  

	  

Prima	  sarcină	  este	  să	  denumiţți	  planul	  dumneavoastră	  –	  care	  este	  obiectivul	  dumneavoastră	  principal	  

–	  doriţți	  să	  lucraţți	  pentru	  atingerea	  unui	  scop	  de	  a	  deveni	  un	  mai	  bun	  lucrător	  în	  echipă,	  aveţți	  drept	  
scop	  îmbunătăţțirea	  abilităţților	  de	  a	  vorbi	  în	  public,	  sunteţți	  interesat	  în	  inovare	  şi	  creativitate,	  credeţți	  
că	  aţți	  putea	  să	  vă	  îmbunătăţțiţți	  abilităţțile	  de	  a	  învăţța.	  Numiţți	  acest	  obiectiv	  la	  Q1	  şi	  apoi	  mergeţți	  la	  

următoarele	  sarcini	  şi	  întrebări	  pentru	  a	  identifica	  cum	  aţți	  putea	  face	  aceste	  schimbări.	  	  

Trebuie	  să	  aveţți	  o	  acţțiune	  pentru	  fiecare	  întrebare.	  Pentru	  unele	  veţți	  avea	  de	  adăugat	  multe,	  pentru	  
altele	  e	  posibil	  să	  doriţți	  să	  fiţți	  mai	  concis.	  De	  exemplu,	  vi	  se	  cere	  să	  vă	  gândiţți	  la	  o	  problemă	  pe	  care	  
aţți	  rezolvat-‐o	  în	  trecut	  –	  ce	  aţți	  învăţțat	  din	  aceasta,	  de	  ce	  abilităţți	  aţți	  avut	  nevoie,	  cum	  vă	  poate	  ajuta	  

această	  experienţță	  acum,	  când	  doriţți	  să	  abordaţți	  o	  nouă	  provocare	  …	  

Ideea	  este	  că	  utilizaţți	  aceste	  întrebări	  şi	  căsuţțele	  de	  text	  ca	  un	  mijloc	  deschis	  pentru	  a	  vă	  face	  
anumite	  planuri.	  Nu	  există	  răspunsuri	  corecte	  sau	  greşite,	  puteţți	  edita	  şi	  face	  schimbări	  pe	  măsură	  ce	  
treceţți	  prin	  aceste	  secţțiuni	  de	  planificare.	  	  

Când	  treceţți	  la	  Pasul	  4,	  vi	  se	  va	  cere	  să	  stabiliţți	  o	  dată	  când	  veţți	  finaliza	  aceste	  acţțiuni.	  Nu	  veţți	  dori	  să	  

stabiliţți	  această	  dată	  prea	  departe	  în	  viitor,	  veţți	  dori	  să	  vă	  asiguraţți	  că	  acţțiunile	  planificate	  sunt	  
practice	  şi	  posibil	  de	  realizat	  în	  perioada	  imediat	  următoare.	  	  



Când	  stabiliţți	  orarul	  pentru	  planul	  dumneavoastră	  şi	  stabiliţți	  această	  dată,	  puteţți	  transmite	  planul	  
dumneavoastră.	  	  

Puteţți	  edita	  şi	  să	  faceţți	  schimbări	  pe	  măsură	  ce	  întreprindeţți	  acţțiunile.	  	  

DAR,	  sistemul	  aşteaptă	  să	  reveniţți	  şi	  să	  răspundeţți	  la	  setul	  final	  de	  întrebări	  înainte	  ca	  procesul	  de	  

planificare	  să	  fie	  finalizat.	  	  

	  

	  

După	  ce	  aţți	  ajuns	  la	  punctul	  final	  al	  planului	  (data	  pe	  care	  aţți	  selectat-‐o),	  este	  important	  să	  vă	  
întoarceţți	  în	  sistem	  şi	  să	  revedeţți	  traseul	  parcurs.	  Aţți	  făcut	  progresul	  	  la	  care	  aţți	  sperat?	  Au	  existat	  
probleme	  care	  v-‐au	  dat	  înapoi?	  Au	  existat	  puncte	  de	  învăţțare	  reală	  pe	  măsură	  ce	  aţți	  lucrat	  asupra	  

acţțiunilor	  planificate?	  

Sistemul	  vă	  permite	  să	  aveţți	  2	  planuri	  derulate	  în	  paralel.	  Nu	  mai	  mult	  …	  Ideea	  este	  ca	  
dumneavoastră	  să	  încercaţți	  să	  vă	  concentraţți	  asupra	  unui	  set	  clar	  de	  acţțiuni	  stabilite,	  apoi	  să	  reveniţți	  
şi	  să	  revedeţți	  progresul	  şi	  să	  finalizaţți	  un	  proces	  de	  planificare	  complet.	  De	  fiecare	  dată	  când	  un	  plan	  

este	  complet	  finalizat,	  puteţți	  începe	  un	  altul.	  	  

Veţți	  vedea	  în	  partea	  de	  sus	  a	  ecranului	  statusul	  planurilor	  curente	  şi	  finalizate.	  	  

	  

	  

	  

De	  asemenea,	  vi	  se	  va	  reaminti	  în	  meniu	  dacă	  trebuie	  să	  reveniţți	  pentru	  a	  finaliza	  un	  anumit	  plan.	  	  



	  

	  

Pasul	  9:	  Exportarea	  rezultatelor	  dumneavoastră	  	  

Secţțiunea	  finală	  din	  bara	  de	  navigare	  face	  referire	  la	  opţțiunile	  de	  export.	  	  

Când	  faceţți	  click	  în	  secţțiunea	  de	  Export,	  veţți	  vedea	  cele	  trei	  competenţțe	  evidenţțiate,	  precum	  şi	  
planurile	  dumneavoastră.	  

	  

Făcând	  click	  din	  butoanele	  de	  deplasare	  asociate	  cu	  fiecare	  dintre	  aceste	  patru	  elemente,	  veţți	  putea	  

vedea	  un	  set	  complet	  de	  rezultate	  (inclusiv	  vizualizarea	  rezultatelor	  referitoare	  la	  fiecare	  
competenţță).	  	  

Aceste	  rezultate	  pot	  fi	  tipărite	  făcând	  click	  pe	  butonul	  de	  Export	  şi	  transmiterea	  acestora	  la	  
imprimantă.	  Acestea	  pot	  fi	  salvate	  şi	  ca	  fişier	  pdf	  pe	  calculatorul	  dumneavoastră.	  Puteţți	  urmări	  

aceste	  evaluări	  şi	  planuri	  pe	  măsură	  ce	  vă	  continuaţți	  călătoria	  de	  autoîmbunătăţțire	  în	  aceste	  arii	  de	  
competenţță.	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Vă	  mulţțumim	  pentru	  utilizarea	  instrumentului	  şi	  pentru	  implicarea	  în	  procesul	  de	  evaluare	  

şi	  planificare	  incluse	  în	  cadrul	  acestuia.	  

Dacă	  aveţți	  un	  feedback	  mai	  specific	  sau	  mai	  general,	  aşteptăm	  cu	  mult	  interes	  opinia	  
dumneavoastră.	  Utilizaţți	  link-‐urile	  mediilor	  sociale	  sau	  trimiteţți	  in	  e-‐mail	  la	  paul@nexus.ie	  


