INVITAȚIE la un
`let be inspired, and inspire us`

Asociația Consorțiul Regional pentru Învățămînt și Ocupare - CRIO Vest am
promovat ideea „trialogului„ și acum suntem gata să dezvăluim public primele
rezultate ale cooperării cu partenerii din Belgia, Germania și Italia .
Vă așteptăm să fiți parte a acestei aventuri europene, prin seria de evenimente sub
genericul „let be inspired, and inspire us`
-prima sesiune de Public demo a aplicației mobile
TRIALOG 0.1. -o întâlnire cu realizatorii Oana Csertus și
Arthur Csertus
-urmată de o sesiune de discuții provocate de viziunea TRIALOG – care exprimă
crezul în nevoia interacțiunii și a dialogului dintre elevi – educatorii din
școala – și tutorii din companii, în perioada stagiilor de internship, ... și nu
numai
Considerăm că este bine ca toți cei curioși și interesați să aveți oportunitatea de a
cunoaște preocupările și primele rezultate ale echipei care s-a dedicat acestor idei,
pentru că avem determinarea de a construi viitoare dezvoltări ale versiunii
aplicației mobile și a suportului conceptual împreună cu dumneavoastră!
În 23 noiembrie 2017, ora 11.00 vă așteptăm în Galeria Jecza1, care este un
spațiu
inspirațional
deopotrivă
prin
expoziția
curentă
Puterea Liniei – The Power Of The Line, prin gazda noastră Sorina Jecza și întreaga
atmosferă de stare de bine, creativitate prin interacțiune.
Vă așteptăm cu drag!
Ildiko PATAKI, prim-vicepreședinte CRIO Vest

Pentru înregistrare vă rugăm să completați Fișa de înscriere!
Informații suplimentare puteți obține de la Ildiko PATAKI, prim-vicepreședinte CRIO Vest,
managerul proiectului:e-mail: okidli2000@yahoo.com , Tel: 0746259127

Galeria Jecza http://www.jeczagallery.com/index.php
Bd. Calea Martirilor nr. 51/45, Calea Martirilor 1989 51, Timișoara 300774,
1

Despre aplicatia mobilă TRIALOG 0.1.

Aplicația mobila Trialog – este un instrument care nu va înlocui atribuțiile
elevului, ale profesorului îndrumător sau ale tutorelui de la companie, în timpul
stagiilor de internship – dar va putea sprijini o mai bună comunicare între acești
trei actori, va oferi suportul tehnic pentru ca tutorele să formuleze un feedback
pentru fiecare progres al elevului în perioada stagiilor.
Aplicația mobilă – va fi un portofoliu „la purtător„,validat de către angajatori,
cu privire la abilitățile tehnice demonstrate de către elev, dar și trăsături de
personalitate, soft-skills recunoscute de către tutori.
Aplicația mobilă nu înlocuiește diploma de studii, certificatul de competente
obținute în urma examenelor, testelor, dar le completeaza pe acestea, cu dovezi
credibile, certificate de tutori, pe baza acțiunilor elevilor în context real de lucru.
Această aplicație mobilă este în centrul premierei de Public Demo, la care
veți putea participa în 23 noiembrie 2017.
Pentru ca elevul să beneficieze de facilitățile aplicației, este necesar ca în prealabil
tutorele din companie și profesorul îndrumător să planifice întregul stagiu, nu
doar în termeni de competențe finale, de examinat! Provocarea de a defini „small
feedback cycles„, sarcini concrete zilnice personalizate pentru elevi, astfel încât
la sfarșitul zilei să i se ofere un feedback relevant pentru comportamente,
competențe și atitudini – a pus la încercare echipele de școli-companii care au
dezvoltat componenta aplicației numită Work Based Teaching Tool. Acest
instrument, deja pilotat, invită perechea Tutor -Profesor la un dialog, negociere și
acțiune comună, pentru a pregăti stagiul personalizat pentru elevi.

Aceste rezultate au fost obținute prin cooperarea pe parcursul a 10 luni, într-un
parteneriat cu școli, companii, organizații din Belgia, Germania si Italia.

In luna ianuarie 2018 peste 100 de elevi din școlile partenere vor testa în condiții
de stagii reale aplicația Trialog 1.0, iar în februarie – martie testul se mută în
Germania, pentru o validare internațională, cu participarea elevilor din Belgia și
Romania.
Știm deja că imediat după testare vom demara procesul de îmbunătățiri și vom
lansa aplicația pentru utilizare și de către alte parteneriate școli – companii,
interesate.
Aplicația practic este utilizabilă și pentru stagiile dedicate studenților, realizate la
angajatori, fie la nivel local fie mobilități europene.

Pentru orice detaliu important vă rugăm să ne contactați:
Ildiko PATAKI, coordonator proiect,
e-mail: okidli2000@yahoo.com, sau tel 0746 259127
Vă așteptăm cu drag!

CRIO Vest
este coordonator al proiectului TRIALOG,
implementat în perioada oct.2016 – sept. 2018
în parteneriat cu
Scholengroep 23 – Meetjesland,
Scholengroep 1 Antwerpen,
Associazione Studio L&P , Cagliari și
Solaris Foerderzentrum fuer Jugend und Umwelt
gGmbH Sachsen – Chemnit z
cu finanțare Erasmus+

