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Pictures from Tirgu-Mures, Romania

Conferência Final
Decorreu a 10 de Outubro de 2013, a apresentação dos principais resultados e futuros desafios do
projecto europeu "Global SRS " , na Conferência Internacional em Interdisciplinaridade na
Engenharia na Universidade " Petru Maior " Universidade de Tirgu - Mures , na Roménia. As últimas
conquistas na metodologia de aprendizagem móvel foram apresentadas e demonstradas pelos
parceiros do projecto (Suécia, Noruega , Portugal e Roménia) na conferência .
A utilidade e os aspectos inovadores do Sistema de Resposta do Estudante, SRS, foi demonstrado aos
participantes da conferência pelo Dr. John B. Stav , Sør -Trøndelag University College, Noruega, que
apresentou a metodologia do produto e realizou uma sessão de testes ao vivo via videoconferência a
partir da Noruega. Os participantes da conferência tiveram a oportunidade de testar ao vivo o
sistema de votações, respondendo via smartphones, laptops ou tablets e os resultados obtidos em
tempo real, projectados para todos os participantes na conferência.
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Participaram na conferência mais 100 pessoas, provenientes de países diferentes dentro e fora da
Europa, nomeadamente da Hungria, Alemanha, Tailândia, Malásia, Irão, Turquia e Paquistão, etc.
Para muitos dos participantes na conferência o sistema de resposta do estudante oferece novas
oportunidades e novas formas de adaptar os cursos às necessidades dos alunos, na medida em que o
SRS apresenta tanto um sistema técnico e como uma metodologia que desafia professores e
formadores a aproveitar a oportunidade e incorporar o sistema nas suas aulas/sessões de formação
diárias, a fim de melhorar o desempenho dos alunos.
O objectivo geral da conferência foi juntar profissionais de diferentes áreas de engenharia a fim de
promover a partilha de experiências e conhecimento através de discussões e apresentações
motivadoras, promovendo o diálogo sobre o desenvolvimento de tecnologias avançadas de
engenharia. O enquadramento do projecto global SRS no âmbito da Conferência Inter -Eng em Tirgu Mures prende-se com o desenvolvimento de metodologias de aprendizagem móveis e melhoria da
qualidade dos sistemas de Educação e Formação Profissionais.

O promotor do projecto, representado por Stefan Wiik,
Centro de Aprendizagem Flexível, Söderhamn, Suécia,
conduziu a mediação da conferência.
Liviu Moldovan, Vice-Reitor da Universidade de Petru Maior
Tirgu-Mures, Roménia, e anfitrião da conferência, apresentou
a aplicação doSRS ao contexto universitário e partilhou
resultados positivos obtidos. Foram ainda ressalvados os
aspectos inovadores metodológicos para os professores o
interesse que demonstrado pelos meios de comunicação,
jornais regionais, bem como rádio acerca do projecto.

Cristina Almeida, coordenadora do projecto, ISQ, Lisboa,
Portugal, descreveu o plano e abrangência do projecto,
enfatizando a importância dos programas europeus para a
melhoria contínua dos sistemas de educação e formação
profissionais, nomeadamente através do desenvolvimento de
projectos de transferência de inovação, como o caso
específico do projecto global SRS, em que o produto foi
desenvolvido pela Sør-Trøndelag University College, na
Noruega, e transferido para o resto dos países da parceria.
Apresentou também os aspectos inovadores do sistema, a sua
metodologia, e aplicação prática em Portugal, no âmbito da
Formação Pedagógica de formadores (90 horas).
Ainda no âmbito dos produtos inovadores desenvolvidos ao
longo do projecto, foi apresentada a articulação entre a
implementação da formação de formadores em SRS através
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da utilização dos instrumentos ECVET.

Aanette Ramstrand, Centro de Aprendizagem Flexível em
Söderhamn, apresentou o curso piloto na Suécia focando
os aspectos pedagógicos e metodológicos do curso e as
experiências entre professores e alunos. A apresentação
incidiu sobre os tipos de perguntas e reacções às respostas
obtidas Destacou também a importância do
acompanhamento dos resultados das respostas dos alunos,
de forma a adaptar os conteúdos das aulas e da
importância da escolha de perguntas de follow up no
seguimento dos resultados das votações.
Guidelines
Durante o Projecto Global SRS Project, foram ainda desenvolvidas orientações comuns para integrar
o Perfil europeu para a formação profissional de formadores, focado no mapeamento das
competências essenciais ( KSC) de formadores e preparação das condições para futuras realizações
de mobilidades de aprendizagem e reconhecimento mútuo, no futuro, na Europa, através da
harmonização do módulo de formação de formadores – SRS utilizando os instrumentos ECVET.
Além disso, a presente directriz foi produzida com o objectivo principal de apoiara futura integração
do perfil do formador global SRS em programas de formação profissional existentes e sistemas nos
países dos parceiros e parcerias operacionais através do Memorando de Entendimento.
A directriz Global SRS para integração do Módulo de formação de formadores Global SRS Formação
de Formadores consiste em:
Perfil europeu do Formador Global SRS: Descriptor da Qualificação e Unidades de Aprendizagem
• Visão nacional dos programas de formação profissional correspondentes
• Estado da implementação do ECVET arte em países parceiros
• Memorando de Entendimento
• Acordo de Aprendizagem
• Registo pessoal de aprendizagem
• Metodologia de Avaliação
• Glossário
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Como todas as ferramentas pedagógicas , o SRS deve ser testados antes de ser integrado numa
sessão de formação. Esta é também uma das razões para associar horas de work-based learning no
módulo de formação Global SRS. A incorporação do Módulo Global SRS, pode adequar-se a uma
formação pedagógica inicial de formadores ou ser introduzida como um módulo de formação
independente que irá fornecer aos formadores novas ferramentas pedagógicas que melhorem os
seus modelos de ensino interactivo e dinâmico, melhorando a comunicação e loops de feedback na
aprendizagem.

Comentários Finais
Após 2 anos de trabalho duro, onde o software e metodologia foram transferidos da Noruega para os
outros países da parceria, podemos concluir que foi uma experiência frutífera em muitos aspectos. O
projecto tem-nos enriquecido na área pedagógica, metodológica e intercultural e temos razão para
acreditar que os resultados positivos do projecto terão um impacto duradouro sobre a Educação e
Formação Profissional na Europa e que a aprendizagem móvel está aqui para ficar .
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