KONTRAKTØR

Centre for Flexible Learning, Söderhamn, Sverige
PARTNERE

MÅL

HiST Contract Research (HCR), Trondheim, Norge

Distribuere et online studentdrevet responssystem
(SRS) for smarttelefoner, PC, MAC og nettbrett. Lærere
får øyeblikkelig tilbakemelding på studenters
forståelse. Studenter får øyeblikkelig tilbakemelding på
deres forståelse av viktige begrep.

Institute for Technology and Quality (ISQ), Lisboa, Portugal

Forbedre interaksjon og kommunikasjon i
klasserommet. Dette vil resultere i en høyere
forståelse, og motivasjon, for både studenter og
lærere.

RESULTAT
•
•
•
•
•
•
•

Distribuere SRS-metoden til yrkesfaginstitusjoner i
Portugal, Sverige, Romania og Norge.
Flerspråklige SRS-tilbud.
Utvikle et felles rammeverk for ECVET-basert SRSmetode.
Instruksjoner og instruktørtrening godkjent
innenfor EQF og ECVET.
Tilpasse SRS-metoden til nasjonale krav.
Nasjonal pilottesting av SRS-metoden.
Møter, nasjonale workshoper og presentasjoner
på konferanser.
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BAKGRUNN
•

•

•
•

Student Response System (SRS) er laget for å
øke deltagelsen hos studenter ved å
vektlegge interaksjon og kommunikasjon i
klasserommet.
SRS gir en brukervennlig software der
studenter og lærere kan gi og få øyeblikkelig,
og anonym, tilbakemelding.
SRS promoterer aktiv læring gjennom bruk av
moderne mobilteknologi.
SRS kan brukes både i vanlig undervisning og i
fjernundervisningssituasjon.

HVA
Tekniske produkter designet for å støtte opp om:
• Tilbakemelding
• Kommunikasjon
• Interaksjon
HVORFOR
Laget for å hjelpe lærere til å:
• bryte med den monotone forelesningen, og sikre
en aktiv studentdeltagelse
• øke interaksjonen mellom studenter og lærere
• gi lærer og studenter tilbakemelding på
• læringsutbytte i sann tid

HVORDAN
•
•
•

•
•
•
•

Utgangspunktet er tradisjonell undervisning.
Læreren tar opp nye elementer fra pensum.
Studentene blir gitt et spørsmål for å avdekke
deres forståelse av pensum. Studentene jobber
individuelt, eller i grupper, i 2-3 minutter før de
stemmer.
Gir tilbakemelding ved å stemme via PC,
nettbrett, smarttelefon eller Mac.
En graf viser fordelingen av klassens svar.
Læreren kan kommentere de ulike alternativene,
og fremheve det korrekte svaret.
Avslutning! Hele prosessen tar fem minutter.

