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Foaia de parcurs personală / Traseul personal
(Roadmap tool/ Traseul personal - instrument)
Roadmap - Traseul personal
Introducere
Roadmap este un instrument reflectiv ce se aplica individual. Prin intermediul Roadmap va
invităm să-vă vizualizati identitatea profesională - lector, profesor, coach sau cercetător,
implicat sau persoană interesată de problematica dezvoltării talentelor. Explorați-vă mintea
și aflati ce sau cine v-a influențat sau v-a determinat să fiti cine sunteti acum, profesional
vorbind. Realizarea acestei sarcini complexe – Foaia de parcurs sau Traseul personal care
presupune reflecție, desen, scris, etc., va dura aproximativ 40 minute.
În această secțiune, veti identifica:
1. Scopul și modul de utilizare a instrumentului
2. Instrucțiunile pe scurt de aplicare a Roadmap (ghid de utilizare a instrumentului Foaia de parcurs sau Traseul personal)
Exista si provocari pe website (in English only):
3.
Link-uri, recomandări corelate cu descrierea pașilor/etapelor pentru parcurgerea în
detaliu a instrumentului
4.
Elemente reflective legate de valorificarea acestui instrument (reflectie asupra
rezultatelor)

Scopul
A descoperi ‘cine ești’, nu este o sarcină ușoară. Identitatea profesională sau personală nu
se formează linear, ci într-o modalitate sinusoidală, nelineară. Prin urmare, vă oferim un
ajutor, un ghid pentru a începe, această descoperire a Sinelui profesional; câteva întrebări
suplimentare care vă stimulează procesul reflectiv, dacă va fi nevoie. Acest instrument vă va
ajuta ca individ să învătati mai multe despre ceea ce este important pentru dvs și despre
modul în care puteți decide asupra unui aspect specific. Vă va ajuta să observati cum un
grup de profesionisti învață unii de la alții și să-vă continuati învățarea/dezvoltarea
profesională (si pe durata unui program specific de dezvoltare).
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Cum utilizăm acest instrument?
Există mai multe modalități de a utiliza acest instrument:
- Pentru a realiza traseul (Roadmap-ul) personal : proiectia ta în oglindă;
- Pentru a impărtăși traseele (roadmaps) intre colegi: posibil ca acestia sa indice detalii
importante pentru imaginea ta (proiectia în oglindă);
- Pentru reflectia asupra traseelor (roadmaps) cu colegi din echipa ta (departamentul
tău): aceasta îți va da posibilitatea de a vorbi cu colegii despre tine și despre
atitudinea lor privind ‘dezvoltarea talentelor’;
- Puteti aplica studentilor dvs sa realizeze propriile Trasee personale si, apoi sa
evidentiati impreuna ce/cine a fost suportiv, cine i-a ajutat in luarea deciziilor

Să ai o călătorie/experiență de învățare plăcută!
Instrucțiunile pentru utilizarea instrumentului Roadmap - varianta scurtă
Etape pentru realizarea Roadmap-ului personal:
1.
In partea de sus a unei foi de tip A3 (de jos in sus) desenati linia propriei vieți
/cronologia dvs.
2.
De-a lungul acestei linii precizati CV-ul ca o rută sau traseu, proiectati într-un
mod care vi se pare potrivit și marcati clar care au fost punctele ce au reprezentat
momente de schimbare. Utilizati simboluri, desene, picturi sau orice altceva
considerati că vi se potrivește cel mai bine.
3.
Marcati momentul când ati decis să vă implicati în educarea studenților talentați
și precizati motivele; care au fost modalitățile/elementele suport utilizate? Și în
acest caz: ce sau cine v-a ajutat pentru a le aplica?
4.
Marcati momentele în care ati câștigat mai multe competențe utile pentru
activitatea de suport sau ghidare a studenților talentați. Ce competențe ati
dezvoltat și cum?
5.
Indicati pe foaie cum ati știut că sunteti pe drumul cel bun/că ati ales varianta cea
mai potrivită. Ce ajutoare aveti?
6.
Reflectati asupra aspectelor pe care le-ati notat/marcat sau desenat pe foaie.
Notați reflecțiile într-un colț al foii.
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Amintiți-vă:

Dezvoltarea dvs nu se oprește niciodată, nici chiar la marginile hârtiei. Acesta este doar un
instantaneu/ un moment al acestei dezvoltării !
( link pe pagina website cu Pașii pentru întrebări provocatoare – in English only)

Sa reflectam impreuna (utilitatea acestui instrument)
S-au identificat două modalități de reflecție asupra rezultatelor utilizării acestui
instrument:
1.
Utilizarea acestui instrument cu un grup de colegi. Realizati ‘roadmap’-ul individual și
explicati ‘roadmap’–ul personal - de ce arată așa cum l-ati realizat. Menționati motivele,
provocările, credințele, opiniile și viziunea ta
2.
Realizati roadmap-ul individual (aplicare individuala), găsiti apoi un coleg dispus să
discutati, sa va adreseze întrebări și să intre întro dezbatere autentica privind conținutul
Traseului/ Roadmap-ului dvs.
3.
Reflectati impreuna cu studentii dvs pornind de la Roadmap-urile personale realizate
de acestia.
( link către pagina website cu Reflecții asupra întrebărilor provocatoare – in English only)
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