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COMO MEDIR O
TREINAMENTO
USANDO O
LEARNING
ANALYTICS

Profissionais de treinamento e

desenvolvimento (T&D) são

frequentemente solicitados a

informar sobre a eficácia de seus

programas de treinamento. No

entanto, o relatório de

estatísticas simples de

conclusão não é mais suficiente.

Medir e relatar o retorno do

investimento (ROI) para

treinamento é essencial, e é um

desafio muito difícil. As análises

modernas de aprendizado

fornecem as medidas que

permitem que os gestores de

treinamento examinem a

eficácia do treinamento para

atingir seus objetivos de

negócios.

 

Ser capaz de medir variáveis

como o envolvimento do aluno e

os níveis de aquisição de

conhecimento pode ajudar as

empresas a fazer melhor uso dos

dados de treinamento.

P R I S M A  I N C .



NÃO É MAIS
SUFICIENTE
INFORMAR QUE 
85% DE SUA EQUIPE
CONCLUÍRAM UM
PROGRAMA DE
TREINAMENTO 
DE R$ 15.000. 

Cada vez mais, solicita-se às

áreas de T&D que relatem o ROI

do treinamento respondendo a

perguntas como: 

 

>> Como o treinamento ajudou a

alcançar os objetivos de

negócios?

 

>> Quais são os impactos

positivos a longo prazo do

treinamento nos negócios?

 

>> Como o treinamento

melhorará diretamente o

desempenho da equipe?



Para responder a essas

perguntas, os gestores de T&D

precisam fazer uso de análises de

aprendizado mais profundas

fornecidas pelos sistemas de

gerenciamento de aprendizado

modernos e móveis.

 

Os alunos engajados costumam

ser seu indicador de sucesso no

treinamento. Mas o que é

engajamento e como você mede

e relata isso usando a análise de

aprendizado?

 

>> Quais alunos fazem login e

iniciam seu aprendizado

rapidamente?

>> Com quais áreas do seu

conteúdo de treinamento os

alunos se envolvem mais

inicialmente?

 

>> Qual grupo de alunos começa

a treinar ativamente (em vez de

entrar e sair, abandonar material

inacabado, etc.)?

 

>> Quantos alunos acessam o

material opcional e em qual

sequência?

 

>> Analise o aprendizado prático



MEDIDAS  DE  ENGAJAMENTO  
SÃO  SIGNIFICATIVAS

Quando os gerentes de treinamento são capazes de usar dados de

aprendizagem em tempo real e análises de aprendizagem móvel

para medir indicadores como engajamento, eles podem identificar

coisas como:  >> Quem está ativamente no caminho da

aprendizagem.

 

>> Quem pode precisar de um lembrete ou algum treinamento.

 

>> A equipe alcançará seus objetivos de treinamento dentro de um

prazo.

 

>> Relatórios de aprendizagem prática  A quantidade de dados

coletados permite algumas análises preditivas que podem gerar

relatórios como:



Os alunos que assinam, iniciam e concluem o material, de repente

trabalham em blocos de vinte minutos ou mais, corrigem

rapidamente seus erros e realizam outras atitudes de aprendizagem

que indicam sucesso na aprendizagem, são aqueles que podem ser

identificados precocemente como "propensos a ter sucesso". 

 

Por que medir isso? Ao identificar esses alunos no início do

treinamento, você pode fornecer feedback e treinamento positivos

que garantirão seu sucesso. A intervenção no treinamento inicial que

incentiva o sucesso é um dos maiores fatores na construção de uma

cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos.

1. PROPENSO A TER SUCESSO.

Os alunos que entram e saem sem tentar ou concluir o material, ou

que abandonam o material ou pulam o conteúdo do treinamento

sem se mover sequencialmente, ou que ficam "presos" em uma área

de tópico ou outras métricas que indicam um bloco de aprendizado,

podem se beneficiar muito com algum treinamento. 

 

Por que medir isso? Quando ajudamos os alunos em dificuldades,

intervindo no treinamento, apoiamos uma mentalidade de

crescimento para o aluno e criamos essa mentalidade na cultura de

aprendizagem. A intervenção rápida e precoce também faz parte do

estágio mais importante em qualquer sistema de aprendizado que é

o feedback. Intervir com alunos em dificuldades significa que você

pode descobrir rapidamente se o conteúdo precisa ser atualizado, se

há problemas técnicos não relacionados ao aprendizado, se um

aluno tem uma barreira de idioma ou outros desafios.

2. PRECISA DE TREINAMENTO.



Os alunos que percorrem o material deliberadamente, mostrando

medidas de foco, corrigindo erros, acessando e lendo o feedback,

podem ser identificados precocemente como aqueles com

probabilidade de obter competência. 

 

Por que medir isso? Novamente, a oportunidade de fornecer aos

alunos um feedback que reforça seus comportamentos deliberados

de aprendizado ajuda a treiná-los para o sucesso contínuo. Há fortes

evidências de que os alunos que se envolvem em metacognição -

"aprender a aprender" é um deles - desenvolvem-se rapidamente em

alunos independentes bem-sucedidos. 

 

Por que medir isso? Novamente, a oportunidade de fornecer aos

alunos um feedback que reforça seus comportamentos deliberados

de aprendizado ajuda a treiná-los para o sucesso contínuo. Há fortes

evidências de que os alunos que se envolvem em metacognição -

"aprender a aprender" é um deles - desenvolvem-se rapidamente em

alunos independentes bem-sucedidos.

3. NO CAMINHO PARA A COMPETÊNCIA.

Os novos sistemas de gerenciamento de aprendizado são capazes de

coletar e gerar relatórios sobre uma gama mais rica de dados de

aprendizado. Esses dados podem até ser enviados de volta ao aluno

para apoiá-lo e incentivá-lo. Por exemplo, o aprendizado bem-

sucedido incorpora os 3 Fs: foco (o processo de aprendizado),

feedback (uso dos dados de aprendizado), fazer novamente

(aprimoramento contínuo do aluno). Os dados de aprendizado podem

fornecer feedback ao aluno personalizado para refletir o

comportamento passado do aluno e recomendar ações futuras para

melhorar o sucesso.

 

Aplicativos de treinamento oferecem acesso a análises de

aprendizado cada vez mais profundas, o que significa que os diretores

de treinamento não precisam esperar até o final de um curso para

descobrir se a equipe está desalinhada ou bem-sucedida. Usando

análises de aprendizado os gestores de T&D podem medir o

envolvimento no treinamento e receber os dados necessários para

garantir que toda a equipe possa ter sucesso.

APROVEITANDO O MELHOR DOS DADOS E ANÁLISES
MODERNOS DE APRENDIZAGEM



LEARNING
ANALYTICS E
APRENDIZAGEM
PERSONALIZADA

O aprendizado personalizado é um

desafio educacional global

fundamental. Em sua essência,

reside a necessidade de definir

perfis de alunos precisos e

significativos. No entanto, o esforço

necessário para os analistas de

treinamento preencherem e

atualizarem manualmente perfis

precisos dos alunos é geralmente

restritivo. Para remediar essa

barreira, tecnologias específicas do

Analytics foram propostas, incluindo

o Learning Analytics.

 

Um dos principais desafios da

educação do século XXI é como

oferecer Aprendizagem

Personalizada a cada aluno. O

aprendizado personalizado foi

apoiado por evidências empíricas

sobre os benefícios que ele pode

oferecer aos alunos em termos de

desempenho educacional e

engajamento.



PERFIS DOS ALUNOS
Um perfil de aluno é um conjunto de atributos e seus valores que

podem descrever o aluno. Os tipos de dados dos alunos comumente

usados   nos perfis dos alunos podem ser classificados da seguinte

maneira:

>> Dados estáticos do aluno, que se referem aos atributos pessoais e

técnicos dos alunos que podem permanecer inalterados por longos

períodos de tempo. Exemplos de dados estáticos dos alunos incluem:

 

- Dados demográficos dos alunos, como idade, necessidades de

educação especial ou nacionalidade.

- Desempenho acadêmico passado, como inscrições e transcrições

anteriores em cursos.

 

>> Dados dinâmicos do aluno, que se referem às atividades dos alunos

durante o processo de aprendizado e são gerados a uma taxa mais

frequente. Exemplos de dados dinâmicos dos dados do aluno incluem:

- Engajamento do aluno em atividades de aprendizagem, como o nível

de participação em atividades de aprendizagem ou o nível de uso de

recursos e ferramentas educacionais.

- Comportamento do aluno durante as atividades de aprendizagem,

como incidentes disciplinares e taxas de absenteísmo.

- Desempenho do aluno, como pontuações de avaliação formativas e

somativas.



No entanto, uma barreira comum ao usar efetivamente os perfis dos

alunos para informar o aprendizado personalizado é que criar e manter

perfis informativos e precisos dos alunos é uma tarefa exigente,

especialmente usando instrumentos de papel e lápis. 

 

Para atender a essa necessidade, foram propostas tecnologias do

Analytics, incluindo o Learning Analytics, porque fornecer os métodos e

ferramentas para: 

 

>> Coletar dados do aluno durante a entrega de uma lição para atualizar

perfis de alunos individuais. Os tipos de dados dos alunos normalmente

usados   pertencem à categoria 'Dados dinâmicos dos alunos' discutida

anteriormente e podem incluir (a) participação em atividades de

aprendizagem, (b) desempenho em atividades de avaliação, (c)

interação com recursos e ferramentas educacionais digitais e / ou (d)

dados comportamentais.

 

>> Analisar e relatar os dados do aluno para facilitar que o treinador

decida sobre intervenções personalizadas (por exemplo, feedback e

andaimes). Para fazer isso, o Learning Analytics utiliza 'Dados dinâmicos

do aluno' e 'Dados estáticos do aluno'.

O Learning Analytics fornece diferentes
tipos de resultados:  
 

>>Descobrir padrões nos dados do alunoAjuda

os professores a fornecer suporte e andaimes

mais informados a cada aluno e a realizar

avaliações mais holísticas 

 

>> Prever tendências futuras no progresso dos

alunosDescrição: Indica como os alunos

podem se sair no futuro, por exemplo, em

termos de desempenho ou engajamento, e

planejar o suporte adequado 

 

>> Recomendar Ensinar e Ações de

Aprendizagem:As recomendações podem se

referir a recursos / ferramentas educacionais

ou atividades de aprendizagem / avaliação

apropriadas para atender às necessidades

individuais dos alunos. As recomendações

podem ser endereçadas a professores ou

alunos.



VERTENTES DO ANALYTICS DE
APRENDIZAGEM

O Learning Analytics pode ser classificado em três vertentes
principais, que exploram os mesmos tipos de dados do aluno,

mas objetivam alcançar resultados diferentes:

Normalmente, ele visa analisar os dados dos alunos e criar painéis que

descrevem padrões significativos ou insights emergentes dessas análises.

Nesse sentido, apresenta “O que já aconteceu” e está relacionado ao

resultado “Descubra padrões nos dados dos alunos” discutido anteriormente.

Exemplos de ferramentas de análise descritiva do aprendizado incluem o

SmartKlass e a rubrica aprimorada do Learning Analytics, que são plugins

para o Moodle Learning Management System.

1. ANÁLISE DESCRITIVA.

Ele geralmente visa prever tendências futuras no progresso dos alunos e é

comumente usado para identificar estudantes que podem se tornar "em

risco" em termos de baixo desempenho ou baixo envolvimento. Nesse

sentido, apresenta "O que acontecerá" e está relacionado ao resultado

"Prever tendências futuras no progresso dos alunos" discutido anteriormente.

Exemplos de ferramentas de análise preditiva de aprendizagem incluem o

sistema de alerta precoce, que é um plugin para o BrightBytes Clarity

Learning Management System, e a ferramenta Engagement Analytics, que é

um plugin para o sistema de gerenciamento de aprendizagem Moodle.

2. ANÁLISE PREDITIVA.



Normalmente, ele visa gerar recomendações para ações adicionais de ensino

e aprendizagem, por exemplo, sugerir recursos ou ferramentas educacionais

alternativos. Nesse sentido, apresenta “O que devemos fazer” e está

relacionado ao resultado “Recomendar ações de ensino e aprendizagem”

discutido anteriormente. Exemplos da ferramenta Prescriptive Learning

Analytics incluem a ferramenta LearnSmart, desenvolvida pela McGraw-Hill

Education, e a ferramenta Adaptive Quiz, que é um plug-in para o Moodle

Learning Management System.

3. ANÁLISE PRESCRITIVA.

O Learning Analytics pode ajudar os treinadores a fornecer suporte

personalizado aos alunos, medindo, coletando, processando e relatando

vários tipos de dados educacionais, a fim de visualizar o que já aconteceu,

"prever" o que pode acontecer e / ou propor ações a serem tomadas. em

resposta.



5 VERDADES DA
ANÁLISE DE
APRENDIZADO QUE
OS GERENTES DE
P&D NÃO DEVEM
LEVAR DE LEVE NA
AVALIAÇÃO DO
TREINAMENTO

A análise de aprendizado é uma
ferramenta poderosa que pode
ajudar sua organização a
maximizar a eficácia de seus
programas de treinamento de
funcionários, se usados   

corretamente.  

 

A análise de aprendizado
tornou-se um tópico cada vez
mais popular em T&D e não é de
surpreender se você considerar o
impacto potencial de um
programa de treinamento de
funcionários de sucesso nos
negócios. Proporcionar aos
funcionários oportunidades de
capacitação aprimora suas
habilidades, aumenta a
produtividade, aumenta a
retenção de funcionários e
muitas vezes leva a um aumento
significativo nos lucros.



A análise de aprendizado é uma
ferramenta poderosa que pode ajudar
sua organização a maximizar a eficácia
de seus programas de treinamento de
funcionários, se usados   corretamente.  

 

A análise de aprendizado tornou-se um
tópico cada vez mais popular em T&D e
não é de surpreender se você considerar
o impacto potencial de um programa
de treinamento de funcionários de
sucesso nos negócios. Proporcionar aos
funcionários oportunidades de
capacitação aprimora suas habilidades,

aumenta a produtividade, aumenta a
retenção de funcionários e muitas vezes
leva a um aumento significativo nos
lucros.

 

No entanto, nem todos os programas de
treinamento são iguais. De fato, milhões
de reais são desperdiçados em
treinamento ineficaz a cada ano. Essa é
uma das muitas razões pelas quais a
avaliação do treinamento é um
componente essencial do aprendizado
corporativo. Você não pode entender o
impacto comercial de seus programas
de aprendizado on-line sem aprender
análises.

 

O método mais popular usado para a
avaliação do treinamento é o modelo
Kirkpatrick, que possui 4 níveis de
medição. Esse método exige que você
avalie as reações do funcionário ao
programa, quanto conhecimento ele
retém, quanto desse conhecimento é
aplicado no trabalho e, é claro, o
impacto do treinamento nos negócios.

A análise de aprendizado pode ajudá-lo
a medir efetivamente cada nível de
avaliação e fornecer dados acionáveis   

que podem ser usados   para melhorar o
treinamento dos funcionários.



Para ajudar você a entender melhor as análises de aprendizado,

compartilhamos uma lista de 5 verdades que todo gerente de P&D deve
conhecer.

1. Como o Learning Analytics funciona

Existem muitos conceitos errados quando se trata de como a análise de

aprendizado funciona. Por definição, análise de aprendizado é a medição,

análise de coleta e geração de relatórios de dados sobre os alunos e seus

contextos. Seu objetivo é ajudar as organizações a entender e otimizar

melhor as experiências e os ambientes de aprendizagem. 

 

Existem dois componentes de análise que você deve conhecer. Dados são

as informações que a análise rastreia e registra. A análise é o processo que

adiciona inteligência aos dados usando algoritmos. 

 

As informações coletadas geralmente são consideradas como Big Data,

mas a verdade é que é uma quantidade muito pequena de informações

em comparação com a coleta de Big Data. Muitas das informações

coletadas pelo aprendizado de análise são as que ocorrem durante um

programa de treinamento on-line

 

A próxima etapa é o processo de análise em que técnicas ou algoritmos de

aprendizado de máquina encontram padrões e pontos de dados que

fornecem informações acionáveis. Esses pontos de dados geralmente são

compilados em relatórios de análise. Esses relatórios detalham alguns dos

destaques e padrões mais importantes. Por exemplo, algumas análises

relatam grupos de alunos com alto ou baixo desempenho e fornecem mais

informações sobre o que eles têm em comum. Essas idéias são o que os

profissionais de T&D podem usar para melhorar as experiências de

aprendizado dos funcionários.



2. Tomar decisões baseadas em dados melhorará a eficácia
do treinamento em larga escala

O objetivo de qualquer programa de treinamento em sua essência é

melhorar o desempenho dos funcionários. O uso de dados para orientar as

decisões ajudará a garantir os melhores resultados. A análise dos dados do

aluno fornece aos profissionais de P&D informações úteis que tornarão o

treinamento mais atraente e eficiente. 

 

A análise de aprendizado é uma tecnologia de aprendizado que pode

automatizar o processo de coleta de dados, tornando a coleta de dados

mais rápida e a análise do processo mais simples. Ser capaz de rastrear

como os funcionários respondem aos materiais de treinamento também

ajudará a identificar e resolver problemas mais rapidamente. 

 

Por exemplo, um relatório de análise pode mostrar que há um conteúdo

com o qual os funcionários estão se engajando mais do que outros. Essas

descobertas podem ser usadas para encontrar maneiras de aumentar o

envolvimento de outros vídeos no programa.



3. O Learning Analytics beneficia sua organização e seus
funcionários

Otimizar seus programas de treinamento é uma vantagem para todos. O

treinamento de alta qualidade melhora a produtividade e a retenção de

funcionários e aumenta os lucros, fazendo com que valham a pena o

investimento para sua organização. Programas de treinamento de

qualidade podem até ajudar sua organização a atrair novos talentos e

melhorar as taxas de retenção. Fornecer experiências positivas de

aprendizado para os funcionários ajuda a criar uma imagem de marca e

uma cultura da empresa mais positivas. 

 

O Analytics melhora a qualidade do treinamento que envolve os

funcionários e ajuda a aprender novas habilidades. Isso aumenta a

satisfação no trabalho e, ao mesmo tempo, ajuda a alcançar seus objetivos

de desenvolvimento de carreira. Hoje, a maioria dos funcionários está

procurando oportunidades. 94% dos funcionários permaneceriam na

empresa por mais tempo se investissem em seu aprendizado e

desenvolvimento [3].



4. As métricas que você acompanha devem alinhar-se com
seus objetivos de negócios

A coleta e análise de dados não fornecem valor, a menos que você atue em

suas descobertas. As ações que você toma também devem estar alinhadas

aos seus objetivos de negócios. Se você tomar decisões informadas por

dados, mas elas não estiverem diretamente relacionadas às alterações que

sua organização está tentando fazer, é provável que elas também não o

ajudem a alcançá-las. 

 

A análise de aprendizado está se tornando mais avançada e agora as

organizações podem rastrear todos os tipos de dados do aluno, mas isso

não significa necessariamente que tudo seja útil. É por isso que é

importante focar no rastreamento dos dados mais relevantes para atingir

os objetivos da sua organização. Por exemplo, se você deseja aumentar o

engajamento, analisar com mais atenção os materiais de treinamento mais

visualizados pode fornecer informações sobre os tipos de conteúdo que

ajudarão você a atingir esse objetivo.



5. Como o Analytics contribui para criar experiências
personalizadas de aprendizado

Os dados que a análise de aprendizado coleta podem ser usados   para

prever padrões e preferências do aluno. Isso é imensamente útil quando se

trata de desenvolver caminhos de aprendizado personalizados. Dessa

forma, os gerentes de P&D podem entender melhor onde o funcionário

está no processo de aprendizado e fornecer assistência adicional quando

necessário.

 

Isso é particularmente útil ao treinar diversos grupos de funcionários. Na

força de trabalho global de hoje, muitos funcionários podem falar

diferentes idiomas, ter diferentes níveis de habilidade ou trabalhar em

diferentes locais do mundo. A personalização pode ajudar os profissionais

de P&D a ministrar treinamento da maneira mais benéfica para cada aluno.

Oferecer oportunidades de aprendizado tornou-se essencial no

mercado competitivo de hoje. A análise de aprendizado é a ferramenta

que sua organização pode usar para garantir que seus programas de

treinamento estejam efetivamente ensinando aos funcionários o

conhecimento e as habilidades de que precisam para atingir seu pleno

potencial. Pode ser usado com o objetivo de entender melhor a

experiência de aprendizado dos funcionários e como melhorá-la.
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