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Pilotaktiviteter
Det Europeiska projektet "Global SRS" arbetar med ett system för studentrespons.
Ett system som låter läraren få feedback från alla studerande i klassrummet, och
genom detta se det faktiskt deltagande och den faktiska kunskapsutveckling i hela
studiegruppen. Systemet gynnar dessutom samarbetet mellan studenter och
inbördes med hjälp av en kostnadeffektiv internetbaserad plattform, som studenter
och lärare kan komma åt via smartphones bärbara datorer eller liknande utrustning.
Läraren kan starta diskussioner eller införa utvärderingsmoment, och få delaktighet
och
snabb återkoppling i alla lärandesituationer. Detta i sin tur gör det möjligt för läraren
att anpassa kursen baserat på den respons den får från studenterna.
För närvarande pågår pilotaktiviteter i de deltagande länderna, Sverige, Norge,
Portugal och Rumänien under 2012 och 2013. Här är några av kommentarerna från
de deltagande lärarna:
-

Lätt att använda

-

Billigt

-

Omedelbar
återkoppling från alla
studerande

-

De tysta studerande blir hörda

-

Jag kan anpassa lärandet allt eftersom kursen
går framåt för att anpassa den så att den
passar alla studerande

-

Oväntade resultat kommer att förbättra min
egen förståelse för de utmaningar de
studerande ställs inför

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar endast upphovsmannen,
och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras dess innehåll.

Konferenser och seminarier
Syftet med projektet är att sprida användandet av SRS-systemet och metodiken till så
många aktörer som möjligt, lokalt, regionalt och nationellt i alla deltagande länder.
Och inte bara det, informationsspridning genomförs i en större skala internationellt.

Spridningsaktiviteter omfattar presentationer och demonstrationer i en rad
länder och sammanhang. Några exempel:
-

IADIS International Conference. WWW/INTERNET 2011, Rio de Janeiro, Brasil.
The 5th International Conference Inter-Eng 2011, Târgu-Mureş Romania.
4th World Conference on Educational Science, Barcelona, Spain.
The 8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain.
Uppsala University, Department of Further Training, Sweden.
Lycée Auguste Renoir – Academie de Limoges, France.
Technical Program, Staffangymnasiet, Söderhamn, Sweden.
Presentations at The Online Educa International conference, Berlin, Germany.
The NFF conference in Disruptive Education, Oslo, Norway.
Demonstration and use of SRS, European Welding Federation (EWF) in Lisbon,
Portugal.
Information about SRS to 7 universities and e-learning organizations, Krakow,
Poland.
Interactive demonstration, University of Thessaly, Volos, Greece.
Flatåsen Secondarry School and Sunnland Secondarry School, Trondheim,
Norway.
SRS course, Diakonhjemmets Høgskole, Oslo, and Hedemark University
College, Hamar, Norway.

Dessutom har SRS - metodik och resultat presenterats i artiklar i "Petru Maior"
Universitetets vetenskapliga bulletin och konferensprogram.
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar endast upphovsmannen,
och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras dess innehåll.

ECVET
Vad är ECVET?
"European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and
Training" är ett Europeiskt initiativ som syftar till att underlätta jämförelser och
förståelse för de kunskaper och kompetenser som förvärvats inom olika yrkesinriktade
utbildningar och kurser på olika håll hela Europa. Syftet med ECVET är att underlätta
arbetskraftens rörlighet inom yrkesutbildning i hela Europa.
Bakgrund
Utformningen av utbildning
varierar stort mellan olika
länder, och många olika
inblandade aktörer är
involverade. De flesta länder har
utvecklat nationella ramar för
att beskriva de färdigheter en
person förvärvar genom utbildning, vilket innebär att det finns en mängd olika
kvaliteter, certifikat, diplom, tillstånd, osv. Sammantaget gör detta det komplicerat för
människor med en yrkesexamen för att få sina kompetenser erkända i andra länder.
Det gör det svårare för människor att avbryta en utbildning i ett land, och återuppta
studierna i ett annat.
Gemensamma riktlinjer
För att öka öppenheten och underlätta den fria rörligheten, är det tänkt, att i
kontexten av ECVET, att utarbeta gemensamma riktlinjer för hur resultatet av
yrkesutbildning beskrivas och bedömas. En betydande del av detta arbete är
betoningen på att dela upp yrkesutbildningar i mindre enheter, och att både delar av
kurser, likväl som hela utbildningsprogram, skall klassificeras i syfte att beskriva deras
innehåll.
ECVET och Global SRS
Målet med Global SRS projektet i förhållande till ECVET är att utforma en Europeisk
modul för SRS baserad "utbildning av utbildare", baserad på lärandemålen (uttalandet
av kunskaper, färdigheter och kompetenser), med hänsyn tagen till Europeiska
rekommendationer.
Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar endast upphovsmannen,
och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras dess innehåll.

