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Despre proiect
„GLOBAL SRS - Metodologia mobilă de învăţare pentru formatori europeni şi îmbunătăţirea calităţii sistemelor EFP" este
un proiect de transfer de inovare, care sprijină folosirea învăţării mobile, fiind finanțat de Programul Comisiei Europene
de învăţare pe tot parcursul vieţii, într-un parteneriat care reunește un partener dezvoltator Hist Contract Research din
Trondheim (Hist) Norvegia, Centrul de învăţare flexibilă (CFL) Suedia, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş (UPM)
România şi Reţeaua de Tehnologie, Calitate şi Inovaţie (ISQ), o infrastructură privată nonprofit din Portugalia.

"Sistemul de Răspuns al Studenților" (SRS) pentru dispozitive mobile este un serviciu online care oferă o instruire just-intime, o metodologie de învăţare şi de evaluare, susţinută cu ajutorul celei mai recente tehnologii mobile.
Profesorii/formatorii receptează feedback imediat cu privire la progresul de învăţare al studenților de-a lungul unei
sesiuni de instruire, în timp ce studenții receptează feedback imediat asupra gradului lor de înțelegere al conceptelor
cheie, având şansa de a discuta just-in-time.
Sistemul mobil SRS bazat pe calculator oferă o soluţie economică şi rentabilă prin utilizarea pe scară largă a dispozitivelor
mobile, fără fir, cu ecrane senzitive, care sunt disponibile pe scară largă.
Prin utilizarea dispozitivelor mobile sau a laptop-urilor, atât în sala de clasă sau la distanță, formatorii pot provoca discuţii
sau pot introduce momente de evaluare ale grupului de cursanţi, prin care să obţină gradul lor de participare la curs şi
feedback-ul imediat.
SRS oferă metode pedagogice noi care îmbunătăţesc modelele interactive, dinamice de predare prin îmbunătăţirea
comunicării şi buclele de feedback de instruire. Datele colectate sunt disponibile imediat instructorului, sub aspect
calitativ şi cantitativ, permițând acestuia să înţeleagă dacă rezultatele de învăţare ale studenților sunt conforme cu
obiectivele generale de formare.
În primele 9 luni ale proiectului, acţiunile acestuia au fost concentrate în pregătirea procesului de transfer, şi anume prin
analiza sistemului şi a metodologiei, adaptarea la specificul naţional, traducerea interfeţelor software şi a materialelor,
precum şi prin organizarea a trei workshop-uri naţionale de transfer a cunoștințelor, care au implicat la nivel naţional
participanţi din domeniile educaţie şi formare, precum şi alte părţi interesate relevante din Educație și Formare
Profesională (EFP). În paralel s-a efectuat pregătirea de materiale de diseminare, cum ar fi: o pagină de web a proiectului,
publicarea de ştiri în site-urile partenere sau buletine de ştiri interne, editarea prospectului proiectului.

Principalele acţiuni pe termen scurt
În urma derulării worksop-urilor de transfer, în cele 3 instituții receptoare (din România, Suedia, Portugalia), partenerii
vor finaliza traducerea/adaptarea sistemului/metodologiei SRS, cu scopul de a implementa în fiecare ţară, cursuri pilot,
cu începere din luna octombrie 2012 și până la sfârşitul lunii martie 2013, perioadă în care vor fi definite și tipurile de
cursuri care vor fi implementate: un curs de formare a formatorilor sau o sesiune de formare într-un subiect selectat, în
care metodologia urmează să fie aplicată.
Vor fi dezvoltate diferite acţiuni paralele, cu scopul de a efectua o diseminare cât mai largă la nivel naţional a
sistemului/metodologiei SRS.

• PARTNERUL: HiST – Norvegia
De la începutul proiectului și până în acest stadiu, în Trondheim au fost efectuate mai multe activităţi:
1. Organizarea de cursuri de „formare a formatorilor" în România, Suedia, Norvegia şi Portugalia (prin utilizarea
conexiunii video cu România, de două ori). Aproximativ 50 de persoane au participat la aceste
seminarii/workshop-uri. În completare s-au organizat workshop-uri EFP în Bratislava (octombrie 2011) şi Palanca
Smederevska (Serbia, decembrie 2012) la care au participat aprox. 40 - 45 de persoane, urmate de o
demonstraţie SRS de 1,5-2 ore.
2. Dezvoltarea „şarpelui SRS”, cu resurse de învăţare, inclusiv video.
3. Organizarea primei întâlniri şi participarea la cea de-a doua întâlnire de proiect.
4. Planificarea şi efectuarea a 63 de activităţi de diseminare în întreaga Europă în cursul primului an al proiectului.
Aceasta a inclus primul workshop scandinav pentru învăţare mobilă la Østersund, în octombrie 2011, standul
demonstrativ la Online Educa Berlin, în decembrie 2011 (informaţii referitoare la SRS furnizate către 90 de
organizaţii din întreaga lume, către peste 2100 de participanți la conferinţă), organizarea a două workshop-uri la
Conferinţa internaţională de la Soderhamn, în aprilie 2012, împreună cu CFL, demonstrația SRS şi prelegeri cheie
despre învăţarea mobilă la Conferința Limbilor de circulație internaţională de la Moscova, în iunie 2012, standul
și demonstrația de la Forumul de Inovare EFQUEL din Granda (septembrie 2012) şi standul și demonstrația de la
Conferinţa ALT-C de la Manchester (septembrie 2012). Am efectuat, de asemenea, diseminarea la nivel naţional
printr-un articol distribuit online, în Rețeaua Audiovizuală Naţională prin www.nrk.no (cu o audiență de 5
milioane
de
persoane).
Articolul
tradus
este
disponibil
la
adresa
http://histproject.no/sites/histproject.no/files/NRK_Article_16062012.pdf. Un ziar regional care este citit de
circa 250.000 de persoane a scris un articol despre SRS la 30.11.2011: http://histproject.no/node/490. Toate
activităţile de diseminare sunt actualizate la adresa http://histproject.no/node/488.
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•

Planificarea celui de-al workshop scandinav de învăţare mobilă în Østersund, în septembrie 2012 şi organizarea
standului şi demonstrații la Online Educa Berlin, în luna noiembrie 2012.
4 articole de cercetare scrise în cartea "Învățarea cu tehnologii mobile, dispozitive portabile şi telefoane
inteligente: Metode inovatoare", aprilie 2012, ISBN: 978-1-4666-0936-5, Publicată de IGI Global (273 pagini), a
se vedea http://histproject.no/node/450.
Diseminarea SRS la conferinţele internaţionale INTED EduLearn în Valencia şi Barcelona, în primăvara şi vara
anului 2012. Pregătirea de activități de diseminare pentru conferinţele ICERI și ECEL din Madrid şi Groningen în
toamna anului 2012 şi standul de la Online Educa în noiembrie 2012.

HiST Contract Research-Trondheim, Norvegia / http://www.histproject.no/node/507

• PARTNERUL: ISQ – Portugalia
De la începutul proiectului și până în acest stadiu, ISQ s-a preocupat de înţelegerea şi prezentarea sistemului şi a
abordării metodologice SRS, preponderant la nivel intern. ISQ are aproape 1.000 de colaboratori situați in 5 birouri
diferite, răspândite în toată țara, mulți dintre acești colaboratori acţionând, nu doar în calitate de experţi tehnici în
domenii de expertiză tehnologică diferite, dar oferind şi servicii de inginerie și cercetare pentru clienți, precum și
acționând ca și formatori calificaţi ai transferului de know-how către aceste organizaţii client. În cadrul departamentului
de formare al ISQ lucrează peste 1.000 de formatori (doar 20% sunt personal intern, restul fiind personal extern), care
susțin peste 500 de cursuri/an, cu un total de 50.000 de ore de formare/an, pentru mai mult de 5.000 de persoane
instruite/an.

Pe data de 14 iunie 2012, s-a organizat wosrkshop-ul de transfer pentru sistemul/metodologia SRS, în clădirea de
formare a ISQ, într-o sesiune de o zi, susținută de John B.Stav şi Björkly Knut, de la Hist, Trondheim pentru o audienţă de
17 de participanţi cu diferite specializări și cu diferite niveluri de pregătire:
o profesori şi manageri educaționali din învăţământul secundar şi universitar;
o formatori profesionali din domeniile tehnice şi pedagogice, cu conexiuni în diferite reţele naţionale de instruire, cum
ar fi: reţeaua naţională de mijloace de formare, calitate şi inovaţie în formare, sistemul de certificare al formatorilor;
o manageri ai centrului regional de instruire al profesorilor;
o Federaţia Europeană de Sudare care se ocupă de cursurile de certificare profesională;
o profesori/formatori care se ocupă cu învăţământul la distanţă.

Această sesiune a fost urmată de o masă rotundă de evaluare pentru a colecta sugestiile/impresiile participanţilor din
diferite perspective. Ca o apreciere generală, toți participanții au găsit workshop-ul foarte util, iar sistemul simplu de
utilizat și prin urmare, încrezători în utilizarea lui ulterioară. Avantajele subliniate de participanți sunt: creşterea

motivaţiei, atât pentru cursanţi/studenţi cât şi pentru profesori/formatori, creșterea gradului de participare al
studenţilor/instructorilor, feedback imediat al progresului în învăţare, „instrument de discuţie" util pentru procesele de
brainstorming, instrument de rupere a monotoniei din grupurile de învățare.
Sub aspectul constrângerilor principale identificate, participanţii din sectorul public au menţionat, necesitatea de a avea
o implicare mai largă a managementului, pentru a putea „răspândi mesajul" şi utilizarea SRS în şcoli/universităţi.
Coordonatorul pedagogic al formatorilor ISQ va planifica în cursul anului 2012, cu echipa internă, sesiuni demonstrative
suplimentare, pentru o mai bună diseminare către alţi formatori. Într-un viitor apropiat, ca rezultat al acestui proiect, se
va încorpora SRS ca un instrument/metodologie în cadrul cursului de certificare a formatorilor de formare profesională
(formatorii de la ISQ, sunt obligați să participe la un curs de formatori).
Pe data de 15 iunie 2012, a avut loc un nou workshop de diseminare, cu durata de o jumătate de zi, realizat de echipa de
la Hist, pentru o audiență de 21 de participanţi din diferite organizaţii EFP, cu un impact și feedback similar.
•

•

ISQ-Instituto de Soldadura e Qualidade-Lisbon, Portugalia / www.isq.pt

PARTNERUL: CFL - Suedia

În data de 25 aprilie, în cursul celei de-a doua întâlniri a managementului de proiect, care a avut loc la CFL, Centrul de
învăţare flexibilă din municipiul Söderhamn, și workshop-ul suedez de transfer, susţinut de HiST Contract Research, la
care au participat instituţii de educaţie şi formare profesională de la nivelul secundar superior şi nivelul de învăţământ
superior de educație profesională, reprezentate de profesori, manageri de unități educaționale şi experţi.

Workshop-ul a fost un succes, în cursul căruia majoritatea participanţilor au putut vedea modelul de utilizare al
metodologiei şi facilitățile oferite prin utilizarea tehnologiei mobile. „Acesta va fi pus pe agenda Comitetului de
Coordonare al şcolii!" a fost un comentariu al grupului de participanți. „Cât de repede putem avea acces la acest sistem?"
a fost alt comentariu. Succes! După aceasta, au avut loc alte două workshop-uri în cadrul conferinţei internaţionale
organizate la CFL, intitulată „Cu viteză maximă în viitor", 26 - 17 aprilie.
•

Centre for Flexible Learning, municipalitatea din Söderhamn - Suedia / http://www.cfl.se/

• PARTNERUL: UPM - România
În intervalul 13-14 martie a fost organizat workshop-ul de transfer, la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, în
România. Aceasta a avut loc fata în față, dar și prin folosirea infrastructurii video între UPM şi Hist. Cursul a fost
structurat în 5 componente principale: introducere; prezentarea tehnică a SRS, metodologia SRS; sesiunea de testare;
rezumat. În partea a doua a evenimentului a fost organizată o sesiune de instruire practică a participanţilor.

La sfârşitul workshop-ului de transfer a fost organizată o masă rotundă cu participanţii la workshop. Aceasta a fost axată
pe următoarele obiective principale: privire de ansamblu asupra importanţei şi utilizării în viitor a metodologiei și
produsului SRS pentru participanţi şi organizațiile din care aceștia provin; contribuţia pentru adaptarea metodologiei în
funcţie necesităţile naţionale şi specificul cultural; promovarea și crearea grupului de diseminare şi a comisiei de
integrare.
Au participat 12 de persoane de la diverse instituţii EFP, experţi în învăţământ, promotori de politici locale şi naţionale:
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Inspectoratul Şcolar Județean Mureș, Colegiul Economic Transilvania din
Tîrgu Mureș, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Mureş, Asociaţia Naţională a Evaluatori din România, Consorţiul
de Inginerie Economică din România, Academia Cysco, Societatea Română de Automatică şi Informatică.

În data de 02 aprilie, în Aula Universităţii „Petru Maior”, a fost organizată o prezentare a metodologiei SRS pentru
directorii şi profesorii din liceele județului Mureș. Au participat peste 100 de persoane.
Evenimentele organizate la UPM au fost prezentate în ziarele regionale (Zi de zi, 24 de ore mureșene), televiziunile
regionale (Știi TV, TV Mureș), dar și Programul National TV.
• “Petru Maior” University of Tîrgu-Mureș, România / www.upm.ro

