TIT-us
Transfer of Innovative Training Solutions for VET of quality professionals
Transferul soluţiilor inovative de instruire pentru educaţia şi formarea profesioniştilor în
domeniul calităţii
CCI Mureş implementează in cadrul unui parteneriat internaţional proiectul: “Transfer of innovative training
solutions for VET of quality professionals” (acronim TIT-us), Transferul soluţiilor inovative de instruire pentru
educaţia şi formarea profesioniştilor în domeniul calităţii. Proiectul este finanţat de Comisia Europeana in
cadrul programului de învăţare pe întreg parcursul vieţii Leonardo da Vinci, Transfer de Inovare. Partenerii de
proiect sunt HiST Kompetanse AS Trondheim, Norvegia (HCR), Frøya Videregående Skole Sistranda, Norvegia
(FVGS) şi Tiber Umbria Comett Education Programme Umbria, Italia (TUCEP).
Proiectul îşi propune importul unor metode inovative de formare din Norvegia, adaptarea şi transferarea lor către
părţile interesate în educaţia şi formarea profesională continuă din România, Italia şi Norvegia. Aceste metode se
refera, în principal, la următoarele aspecte:
ABT (Activity Based Training) – este un model pedagogic în care instruirea teoretică este întotdeauna urmată de o
instruire practică (ABT = Instruirea Bazată pe Activităţi). De fiecare dată când este utilizată, ABT reproduce un
proces industrial de producţie, cu ajutorul căruia cursanţii realizează un produs finit. ABT facilitează abordarea de
tipul « just-in-time » a transferului de cunoştinţe şi a competenţelor necesare la locul de muncă
SRS (Sistemul de Răspuns al Studenţilor) - este un sistem de votare care transformă computerul personal al
studentului, sau alte dispozitive ca telefoanele inteligente sau tabletele, în instrumente pentru a răspunde imediat
unor întrebări sau teste fixate de profesor, care primeşte astfel o imagine generală asupra nivelului de înţelegere al
cursanţilor, faţă de tema aleasa. Rezultatele sunt afişate imediat pe un ecran sau o tablă şi pot fi utilizate ca o rampă
de lansare pentru discuţii. Se interacţionează cu toţi studenţii, incluzându-i şi pe cei care sunt mai timizi sau nu
răspund des, încurajându-i să participe. SRS este un sistem de testare bazat pe utilizarea conexiunii de internet,
având următoarele componente principale:
SRS funcţionează in 3 paşi:
1.
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votare student
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Se pune o întrebare

Profesorul pune o întrebare sau testează studentul.
Întrebările pot fi în orice format - PowerPoint, PDF,
fotografii, video sau alte variante multimedia, scrise pe o
tabla sau transmise oral.
2.

Votul studenţilor

Studenţii răspund la întrebări folosind dispozitivele
mobile.
Internet

3. Server- controlează comunicarea si stochează datele

3. Apar rezultatele
Rezultatele apar imediat pe un proiector/ tablă
digitala, pregătind un mediu propice implicării şi
lansării discuţiilor în ora de curs.

Avantaje
- Un instrument flexibil pentru profesor,
- Oferă posibilitatea profesorului de a pune întrebări spontane la care se obţine un răspuns imediat,
- Stimulează angajamentul studenţilor, scoate în evident studenţii mai retraşi,
- Funcţionează prin WiFi, fără logistică, se instalează uşor, este compatibil cu dispozitivele mobile moderne.

