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Actividades Piloto
O projecto europeu "Global SRS" apresenta um sistema de resposta do aluno/formando, que
permite que professores e formadores obtenham feedback de todos os alunos/formandos
em sala, a fim de aferir o nível real de participação e desenvolvimento de conhecimento de
todo o grupo. O sistema também favorece a colaboração entre formandos e instrução entre
pares através do uso de uma eficiente plataforma baseada na internet a que formandos e
formadores podem aceder via smartphones, laptops ou dispositivos similares.
Os formadores podem começar discussões ou introduzir momentos de avaliação e obter a
participação e feedback instantaneamente, em qualquer situação de aprendizagem. Isto, por
sua vez, torna possível para o professor / formador conseguir ajustar as actividades de cada
situação de formação no local, com base na resposta proveniente dos formandos.
Estão a ser actualmente desenvolvidas actividades piloto nos países participantes (Suécia,
Noruega, Portugal e Roménia), durante 2012 e 2013.

Alguns dos comentários dos formadores participantes:
-

Fácil de utilizar
Barato
Feedback
imediato dos
formandos

-

-

Mesmo os formandos mais silenciosos
podem participar
É possível ajustar a formação à medida
que avançamos, para melhor
acompanhar os formandos
Resultados inesperados vão melhorar
a minha compreensão dos desafios
que os formandos enfrentam

Conferências e workshops
O objectivo do projecto é igualmente disseminar o uso do sistema e metodologia SRS a
tantos interessados quanto possível, a nível local, regional e nacional em todos os países
participantes. Adicionalmente, as actividades de divulgação estão a ser igualmente
realizadas em larga escala internacionalmente.

As actividades de divulgação realizadas incluem apresentações e demonstrações em uma
ampla variedade de países e contextos. Alguns exemplos:
-

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.

Adicionalmente, a metodologia SRS e os resultados foram apresentados em artigos
publicados no Boletim Científico da Universidade "Petru Maior" e anais de congressos.

ECVET
O que é o ECVET?
O "Sistema Europeu de Créditos do
ensino e formação Profissionais" é uma
iniciativa europeia, que visa facilitar a
comparação

e

compreensão

das

aptidões e competências adquiridas em
cursos profissionalizantes diferentes em
toda a Europa.

O objectivo do ECVET é facilitar a mobilidade da força de trabalho no âmbito da Educação e
Formação Profissional em toda a Europa.
Background
Os sistemas de formação profissional variam muito entre países diferentes e muitos actores
estão envolvidos. A maioria dos países desenvolveram também quadros nacionais de
qualificação para descrever as competências que uma pessoa adquire através da
educação/formação profissional. Isso significa que há uma variedade de níveis, certificados,
diplomas, etc., o que faz com que seja complicado para as pessoas com uma qualificação
profissional obter o reconhecimento das suas competências em outros países. Existem
igualmente dificuldades para as pessoas que estão em processo de formação
profissional/qualificação, interromperem o seu processo de aprendizagem num país ou
região, e retomá-las em outro país ou região.
Orientações Comuns
A fim de aumentar a transparência e facilitar a sua implementação, pretende-se, no
contexto do ECVET, elaborar directrizes comuns para a forma como os resultados de
aprendizagem, no âmbito formação profissional, deverão ser descritos e avaliados. Um
elemento importante deste trabalho é a ênfase na divisão de programas de formação
profissional em unidades menores e que ambas as partes dos cursos, assim como todo o
programa, sejam classificados de forma a descrever o seu alcance.
ECVET e Global SRS
O objectivo do projecto Global SRS relativamente ao ECVET é conceber um módulo europeu
para a "Formação de Formadores” em SRS, orientada para os resultados de aprendizagem
(declarações de conhecimentos, aptidões e competências), tendo em consideração as
recomendações europeias.

