Global SRS
Nyhetsbrev 4

Bilder av Tirgu‐Mures, Romania

Sluttkonferanse
Presentasjonen av de endelige resultatene av EU‐prosjektet "Global SRS" fant sted den 10. oktober 2013 på
konferansen Interdisciplinarity in Engineering ved universitetet "Petru Maior" i Tirgu‐Mures i Romania. Ved
denne anledningen ble de siste prestasjoner i mobile læringsmetoder presentert og demonstrert av
prosjektpartnerne fra Sverige, Norge, Portugal og Romania.
Nytten og de innovative aspekter ved studentresponssystemet SRS ble demonstrert til
konferansedeltakerne av John B. Stav, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør‐Trøndelag, Norge, som
presenterte metoden bak SRS og kjørte en testøkt i Norge som ble direktesendt via videokonferanse.
Spørsmål ble stilt i Norge og vist på videoskjermen i Romania. Etter det svarte konferansedeltakerne på
spørsmålene ved hjelp av sine smarttelefoner, bærbare datamaskiner og tabletter, og resultatet ble
returnert til Norge og vist på skjermen slik at alle deltakerne på konferansen i Romania fikk se det.

Det var mer enn 100 personer som deltok på konferansen. Deltakerne kom fra mange forskjellige land i og
utenfor Europa, som f.eks. Ungarn, Tyskland, Thailand, Malaysia, Iran, Tyrkia og Pakistan. Mange av

konferansedeltakerne ble tilbudt helt nye muligheter og nye måter å tilpasse kurs til sine elevers behov ved
å bruke studentresponssystemet. Siden SRS presenterer både et teknisk system og en metode, utfordrer
det forelesere og lærere til å gripe muligheten og innlemme systemet i sin daglige undervisning for å
forbedre studentenes resultater.
Hovedmålet med konferansen var å bringe sammen fagfolk fra ulike ingeniørområder som skulle utveksle
og dele kunnskap gjennom motiverende diskusjoner og presentasjoner og dermed skape dialog om
hvordan man skal forstå og utvikle avanserte ingeniørteknologier. Ettersom prosjektet Global SRS tilbyr en
mobil læringsmetode til europeiske trenere og kvalitetsforbedring av yrkesutdanningssystemet, var det
godt egnet til å bli presentert på Inter‐Eng‐konferansen i Tirgu‐Mures.

Prosjektpromotøren, representert av Stefan Wiik, Centrum
för Flexibelt Lärande, Söderhamn, Sverige, innledet
konferansepresentasjonen av prosjektet.
Dr. Liviu Moldovan, viserektor ved universitetet Petru Maior i
Targu‐Mures i Romania og vert for konferansen, forklarte
hvordan SRS hadde blitt brukt ved universitetet og
presenterte metodens positive resultater. Han understreket
de metodiske innovative aspektene for foreleserne som ved
hjelp av SRS kan få rask tilbakemelding fra alle elevene. Han
understreket også interessen i prosjektet som hadde blitt vist
av mediene, både regionale aviser og radio.

Christina Almeida, koordinator for prosjektet, ISQ, Lisboa,
Portugal, beskrev bakgrunnen og omfanget av prosjektet. Hun
forklarte at SRS tidligere hadde blitt utviklet av Høgskolen i
Sør‐Trøndelag i Norge, og at målet med prosjektet var å
overføre det til resten av partnerlandene. Hun presenterte de
innovative aspekter ved systemet, systemets metode og
umiddelbarhet og ga en kort beskrivelse av de tekniske
aspektene samt prosessen.
Almeida forklarte også hvordan systemet hadde blitt testet på
et 90‐timers lærerkurs i Portugal og presenterte det positive
utfallet av den opplæringen.
Hun snakket også om arbeidet som hadde blitt gjort i prosjektet for å inkludere SRS i ECVET‐systemet og for
å kunne forbedre yrkesfagligopplæring i Europa og legge til rette for mobilitet og gjensidig anerkjennelse
for lærere i yrkesopplæringen over hele Europa.

Aanette Ramstrand, Centrum för Flexibelt Lärande,
Söderhamn, Sverige, presenterte pilotkurset i Sverige og
fortalte om de pedagogiske og metodiske aspektene ved
kurset og lærernes og studentenes erfaringer.
Presentasjonen fokuserte på hvilke typer spørsmål som ble
stilt, når spørsmålene ble stilt og hvem de ble stilt til. Hun
understreket også viktigheten av å følge opp resultatene
om elevenes svar ved å tilpasse forelesningene til utfallet
av studentenes tilbakemeldinger og velge passende
oppfølgingsspørsmål.

Retningslinjer
Under Global SRS‐prosjektet utgjorde man Common Guideline to Integrate the European Profile for VET
Trainer som er en felles retningslinje som skal hjelpe å integrere den europeiske profilen av yrkesfaglærer.
Retningslinjen fokuserte på å kartlegge kjernekompetanse (KSC) av trenere og forberede en harmonisert
ECVET SRS‐metodikk som skal styrke lærermobilitet og gjensidig anerkjennelse i fremtiden i Europa.
Videre ble den nåværende retningslinjen laget med hovedmålet å støtte fremtidig integrering av Global
SRS‐trenerprofilen i eksisterende yrkesfaglige programmer og systemer i partnerland og operative
partnerskap gjennom et forståelsesmemorandum.
Global SRS‐retningslinjen for integrering av Global SRS læreroppplæringsmodul i EU består av
Global SRS‐lærerprofil i EU: kvalifikasjonsbeskrivelse og læringsenheter
 Nasjonal oversikt over tilsvarende yrkesfaglige programmer
 ECVET state of art‐implementering i partnerland
 Forståelsesmemorandum
 Læringsavtale
 Personlig utskrift
 Evalueringsmetode
 Ordliste
Som alle pedagogiske verktøy må SRS bli testet og prøvd før det blir integrert i en opplæringsøkt. Dette er
også en av grunnene til å knytte noen arbeidsbaserte læringstimer til Global SRS‐opplæringsmodulen.
Inkorporering av Global SRS‐modulen i en innledende pedagogisk opplæring av trenere eller som en
selvstendig opplæringsmodul vil gi til trenere nye pedagogiske metoder som forbedrer interaktive og
dynamiske undervisningsmodeller ved å styrke kommunikasjon og pedagogiske tilbakemeldingssløyfer.

Sluttord
Etter to års hardt arbeid hvor programvaren og metoden har blitt overført fra Norge til de andre
partnerlandene, kan vi konkludere med at det har vært en fruktbar erfaring på mange måter. Prosjektet har
beriket oss på det pedagogiske, metodiske og interkulturell området, og vi har grunn til å tro at de positive
resultatene fra prosjektet vil ha langvarig effekt på yrkesfagligutdanning i Europa og at mobil læring er
kommet for å bli.

