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Imagini din Tîrgu-Mureș, România

Conferința finală
Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului european „Global SRS” a avut loc în data de 10
octombrie 2013 în cadrul conferinței Interdisciplinaritate în inginerie, la Universitatea „Petru Maior”
din Tîrgu-Mureș în Romania. Partenerii de proiect din Suedia, Norvegia, Portugalia și România au
prezentat în cadrul conferinței cele mai noi realizări legate de metodologia de învățare mobilă.
Utilitatea și aspectele inovatoare ale Sistemului de Răspuns al Studenților, SRS, au fost prezentate
participanților la conferință de către Dr. John B. Stav, de la Colegiul Universitar Sør-Trøndelag din
Norvegia, care a expus metodologia și a efectuat o sesiune demonstrativă în direct din Norvegia prin
sistemul de video-conferință. Au fost puse întrebări în Norvegia care s-au afișat pe un ecran video în
România. Apoi, participanții la conferință au răspuns cu ajutorul propriilor telefoane inteligente,
laptop-uri sau tablete, iar rezultatul a fost transmis în Norvegia unde a fost afișat pe ecran pentru a fi
văzut de toți participanții la conferința din România.

La conferință au participat mai mult de 100 de persoane. Participanții au venit din țări diferite,
situate în Europa dar și din afară, cum ar fi: Ungaria, Germania, Thailanda, Malaiezia, Iran, Turcia și
Pakistan, pentru a menționa doar câteva. Pentru mulți dintre participanții la conferință Sistemul de
Răspuns al Studenților a oferit posibilități complet noi dar și noi moduri de adaptare a cursurilor la
nevoile studenților. Deoarece SRS prezintă atât un sistem tehnic cât și o metodologie, aceasta
constituie o provocare pentru instructori și profesori de a folosi această oportunitate și a o încorpora
în sistemul lor curent de predare, în vederea îmbunătățirii performanțele studenților.
Obiectivul general al conferinței a fost de a reunii profesioniști din diverse domenii ale ingineriei în
vederea transmiterii și schimbării de cunoștințe prin discuții motivante și prezentări, cu scopul de a
promova dialogul legat de modul de înțelegere și dezvoltare al tehnologiilor avansate în inginerie.
Deoarece proiectul Global SRS oferă o metodologie de învățare mobilă pentru formatori europeni și
sisteme EFP, îmbunătățirea calității sistemului a constituit un subiect principal prezentat la conferința
Inter-Eng din Tîrgu-Mureș.
Promotorul de proiect, reprezentat prin Ștefan Wiik, de la
Centrul de învățare flexibilă, Söderhamn, Suedia, a efectuat
introducerea în prezentarea proiectului.
Dr. Liviu Moldovan, pro-rector al Universității „Petru Maior”
din Târgu-Mureș, România, și gazdă a conferinței, a explicat
modul în care SRS a fost folosit în universitate, dar și a
rezultatelor sale pozitive. El a subliniat aspectele inovative
metodologice pentru profesori atunci când aceștia pot primi
un feedback instantaneu de la toți studenții. El a subliniat, de
asemenea, interesul cu care a fost prezentat proiectul de
către mass-media, ziarele regionale, precum și la radio.

Christina Almeida, coordonator al proiectului, ISQ, Lisabona,
Portugalia, a prezentat conținutul și obiectivele proiectului.
Ea a arătat că SRS a fost elaborat la Colegiul Universitar SørTrøndelag din Norvegia și că obiectivul proiectului a constat în
transferul metodologiei către restul țărilor partenere. Ea a
prezentat aspectele inovatoare ale sistemului, metodologia,
rapiditatea aplicării și a făcut o scurtă descriere a aspectelor
tehnice, precum și a procesului.
D-na Almeida, de asemenea, a prezentat modul în care
sistemul a fost testat într-un curs de 90 de ore pentru cadrele
didactice din Portugalia și a prezentat rezultatele pozitive ale
instruirii.
Ea a elaborat materialul realizat în cadrul proiectului pentru a include SRS în sistemul ECVET, cu
scopul de a îmbunătăți formarea profesională în Europa și pentru a facilita mobilitatea și
recunoașterea reciprocă în toată Europa pentru formatori VET.

Aanette Ramstrand, de la Centrul de învățare flexibilă din
Söderhamn, a prezentat cursul pilot din Suedia și a explicat
aspectele pedagogice și metodologice ale cursului precum
și experiențele cadrelor didactice și ale studenților.
Prezentarea s-a axat pe tipuri de întrebări adresate, atunci
când aceștia au fost testați, arătând cui au fost adresate
întrebările. Ea a subliniat de asemenea, importanța
urmăririi rezultatelor răspunsurilor studenților prin
adaptarea modului de expunere a cursurilor în funcție de
rezultatul feedback-ului colectat de la studenți și prin
formularea de întrebări corespunzătoare.
Linii directoare
Pe parcursul proiectului Global SRS, Ghidul comun de integrare a profilului european al
formatorului EFP s-a axat pe cartografierea competențelor de bază (KSC) ale formatorilor și
pregătirea pentru o metodologie armonizată ECVET SRS care să consolideze mobilitatea formatorilor
și recunoașterea reciprocă în viitor, la nivel european.
Mai mult decât atât, ghidul a fost realizat cu obiectivul principal de a sprijini integrarea viitoare a
instruirii Global SRS în programele și sistemele de formare profesională existente în țările partenere
precum și parteneriate operaționale prin Memorandumul de înțelegere.
Ghidul Global SRS pentru integrarea UE Global SRS a modulului de formare a formatorilor se
compune din Profilul european al instructorului Global SRS: Descriptor de calificare și unități de
învățare:
 Prezentarea națională a programelor de formare profesională corespunzătoare
 Stadiul curent al aplicării ECVET în statele partenere
 Memorandumul de înțelegere
 Contractul de studii
 Fișa personală
 Metodologia de evaluare
 Glosar
Ca orice instrument pedagogic, SRS trebuie să fie testat și încercat înainte de a fi integrat într-o
sesiune de instruire. Acesta constituie, de asemenea, unul dintre motivele care solicită alocarea unui
timp de studiu modulului de instruire Global SRS. Încorporarea modulului Global SRS, fie într-o
pregătire pedagogică inițială a formatorilor, fie ca un modul de instruire independent, oferă
formatorilor noi metode pedagogice care să sporească modelele interactive și dinamice de predare
prin îmbunătățirea comunicării și a feedback-ului de instruire.
Ultimele cuvinte
După 2 ani de muncă grea, în care software-ul și metodologia au fost transferate din Norvegia către
alte țări partenere, putem concluziona că a fost o experiență fructuoasă în multe privințe. Proiectul
ne-a îmbogățit în domeniul pedagogic, metodologic și intercultural și avem motive să credem că
rezultatele pozitive ale proiectului vor avea un impact pe termen lung asupra educației EFP în Europa
și că învățarea mobilă se va perpetua.

