SRS
Răspuns în 1-2-3 paşi

Ce este SRS?

Sistem de Răspuns al Studenţilor

SRS este un sistem de votare care transformă
computerul personal al studentului, sau alte dispozitive
ca telefoanele inteligente (smartphone) sau tabletele,
în unelte pentru răspuns imediat.
Studenţii răspund la întrebări sau teste fixate de
profesor, care primeşte astfel o imagine generală
asupra nivelului de înţelegere al studenţilor, 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,
cu implicarea studenţilor.
Se interacţionează cu toţi studenţii, incluzându-i
şi pe cei care sunt prea timizi sau nu răspund des,
încurajându-i să participe.

“SRS necesita o fracţiune din
timpul obişnuit pentru a desfăşura
o votare”
Prof. Liviu Moldovan,
Universitatea din Târgu Mureş, România

Sistemul este potrivit în aceeaşi
măsura pentru toate tipurile de
subiecte de curs, la orice şcoală sau
instituţie de învăţământ superior.

Instrumente şi servicii dezvoltate
de profesori şi studenţi

1 Pune o întrebare

2 Votul studenţilor

3 Apar rezultatele

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.

Studenţii răspund la întrebări folosind
dispozitivele mobile.

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

Răspuns în 1-2-3 paşi

De ce sa folosim SRS în învăţământ?
Aveti cursanţi care nu sunt activi la ore?
Înţeleg, cu adevarat, cursanţii conţinutul lecţiilor predate?
Cum primeşti feedback de la cursanţi?

Transformaţi dispozitivele mobile
ale studenţilor în instrumente de
răspuns imediat cu SRS.
Avantaje
•
•
•
•
•
•
•

Un instrument flexibil pentru profesor
Angajamentul studentului
Răspuns imediat
Funcţionează prin WiFi
Este compatibil cu dispozitivele mobile moderne
Fără logistică
Oferă posibilitatea profesorului de
a pune întrebări spontane
• Scoate în evident studenţii timizi
• Se instalează uşor

“Predarea devine mai eficientă
şi studenţii au performanţe
mai bune”.
Sven-Olof Larsson,
Centrul de Învăţământ Flexibil,
Söderhamn, Suedia

Nu sunt probleme de logistică deoarece
sistemul funcţionează pe calculatoarele
sau dispozitivele mobile ale studenţilor.

Transformă dispozitivele mobile ale studenţilor în
instrumente pentru a obţine un răspuns imediat!

Lifelong Learning Programme

Contact & requests: info@one2act.no • www.one2act.no

R&D: info@histproject.no • www.histproject.no

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

