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Activități de pilotare
Proiectul european "Global SRS" prezintă un sistem de răspuns al studenților, care permite
profesorilor și formatorilor să primească feedback de la toți studenții din clasă, cu scopul de
a cunoaște gradul de participare și asimilare a cunoștințelor întregului grup. Sistemul
favorizează, de asemenea, colaborarea între studenți și instruirea reciprocă, prin utilizarea
unei platforme internet care are un cost eficient și pe care studenții și profesorii o pot accesa
prin intermediul telefoanelor inteligente, a laptop-urilor sau a altor dispozitive similare.
În orice activitate de învățare, profesorii pot iniția discuții sau activități de evaluare din care
rezultă participare și feedback instantaneu. În funcție de răspunsurile primite de la studenți
profesorul / instructorul poate să adapteze activitățile de instruire la fața locului.
Activitățile de pilotaj se desfășoară în țările participante în proiect: Suedia, Norvegia,
Portugalia și România, în cursul anilor 2012 și 2013. Iată câteva dintre comentariile cadrelor
didactice participante:
-

Ușor de utilizat
Ieftin
Feedback
instantaneu de la
toți studenții.

-

-

Și cei mai tăcuți studenți pot fi
auziți.
Pot să ajustez predarea pe
parcurs pentru a se potrivi
grupei de studenți.
Rezultatele neașteptate vor
îmbunătății percepția mea
asupra problemelor cu care se
confruntă studenții.

Conferințe și workshopuri
Scopul proiectului este de a disemina utilizarea sistemului și a metodologiei SRS către cât
mai multe părți interesate, la nivel local, regional și național în toate țările participante. Și nu
numai atât, activitățile de diseminare se desfășoară pe scară largă în plan internațional.

Activitățile de diseminare desfășurate cuprind prezentări și demonstrații într-o paletă largă
de țări și contexte. Câteva exemple:
-

Conferința Internațională IADIS. WWW/INTERNET 2011, Rio de Janeiro, Brazilia.
A 5-a Conferință Internațională Inter-Eng 2011, Târgu-Mureş Romania.
A 4-a Conferință Mondială de Științe ale Educației, Barcelona, Spania.
A 8-a Conferință Internațională de Management Strategic, Barcelona, Spania.
Universitatea Uppsala, Departamentul de învățământ la distanță, Suedia.
Liceul Auguste Renoir – Academia de Limoges, Franța.
Programul Tehnic al Gimnaziului Staffan, Söderhamn, Suedia.
Prezentări la Conferința Internațională Online Educa, Berlin, Germania.
Conferința NFF de Educație Disruptivă, Oslo, Norvegia.
Demonstrații și utilizarea SRS, la Federația Europeană de Sudură (EWF) Lisabona,
Portugalia.
Informarea despre SRS la 7 universități și organizații care utilizează învățământul
electronic, Krakowia, Polonia.
Demonstrații interactive, Universitatea Thessaly, Volos, Grecia.
Colegiul Flatåsen și Colegiul Sunnland, Trondheim, Norvegia.
Curs SRS, Diakonhjemmets Høgskole, Oslo, și Colegiul Universitar Hedemark, Hamar,
Norvegia.

În plus, metodologia și rezultatele SRS au fost prezentate în articole publicate în Buletinul
Științific al Universității "Petru Maior" și volume ale conferințelor.

ECVET
Ce este ECVET?
Sistemul european de credite pentru educaţie şi formare profesională (ECVET) este o inițiativă
europeană care are scopul de a facilita compararea și înțelegerea abilităților și competențelor
dobândite în diferite cursuri de formare profesională în Europa. Obiectivul ECVET este de a facilita
mobilitatea forței de muncă în educația și formarea profesională în Europa.

Fundal
Modalitățile de instruire variază foarte mult între diferite țări și presupune implicarea de
actori diferiți. De asemenea, cele mai multe țări au dezvoltat cadre naționale specifice
pentru descrierea competențelor pe care o persoană le dobândește prin educație. Acest
lucru înseamnă că există o varietate de grade, certificate, diplome, autorizații etc. Toate
acestea complică recunoașterea în alte țări a abilităților dobândite de o persoană printr-o
diplomă profesională. De asemenea, îngreunează întreruperea studiilor pentru persoane
care sunt în formare într-o anumită țară sau regiune și reluarea lor într-o altă țară sau
regiune.
Ghiduri comune
Cu scopul de a spori transparența și pentru a facilita mobilitatea persoanelor, se
intenționează, în contextul ECVET, să se elaboreze linii directoare comune pentru modul în
care ar trebui să fie descris rezultatul de formare profesională, dar și modul de evaluare. Un
element important al acestui deziderat este accentul pus pe împărțirea programe de
formare profesională în unități mai mici și faptul că ambele părți ale cursurilor, precum și
întregul program, sunt clasificate cu scopul de a descrie domeniul lor de aplicare.
ECVET și Global SRS
Obiectivul proiectului global SRS în ceea ce privește ECVET este de a proiecta un modul
european de „formare a formatorilor” SRS, susținut de rezultatele învățării (declarații de
cunoștințe, aptitudini și competențe), luând în considerare recomandările europene.

