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METODOLOGIE MOBILĂ DE ÎNVĂŢARE
PENTRU FORMATORI EUROPENI ŞI
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SISTEMELOR DE
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

OBIECTIVE
Diseminarea Sistemului de Răspuns al Studenţilor (SRS)
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
pentru telefoane inteligente, PC, MAC şi Pad, cu
ajutorul căruia profesorii sunt informaţi instantaneu
asupra atenţiei pe care studenţii o acordă sesiunii de
instruire, iar studenţii recepţionează feedback asupra
gradului de înţelegere al conceptelor cheie.
Interacţiune şi comunicare ridicată în clasă, ceea ce
duce la un nivel ridicat de înţelegere şi motivaţie pentru Universitatea „PetruMaior” din Tîrgu-Mureş (UPM)
studenţi şi profesori.

RESULTATE
•

•
•
•
•
•

•

Transferarea metodologiei SRS către părţile
interesate în educaţia şi formarea profesională din
Portugalia, Suedia, România şi Norvegia
Servicii SRS multilingve
Dezvoltarea unui cadru comun pentru ECVET, care
are la bază metodologia SRS
Ghiduri şi activităţi de instruire ale formatorilor
recunoscute de EQF şi ECVET
Adaptarea metodologiei SRS la cerinţele naţionale
Pilotarea la nivel naţional a metodologiei SRS
Mese rotunde, workshop-uri naţionale şi
prezentări la conferinţe

CONTACT
Stefan Wiik, stefan.wiik@soderhamn.se
Aanette Ramstrand, aanette.ramstrand@soderhamn.se
CFL, Centre for Flexible Learning
Söderhamn, Suedia
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CONTEXT
• Sistemul de Răspuns al Studenţilor (SRS) este
conceput pentru a creşte implicarea la clasă prin
facilitarea interacţiunii şi a comunicării
• SRS pune la dispoziţie un soft uşor de utilizat cu
ajutorul căruia studenţii şi profesorii pot oferi şi
pot primi feedback instantaneu şi anonim
• SRS promovează învăţarea activă prin utilizarea
tehnologiei mobile moderne
• SRS poate fi folosit în activităţile de instruire la clasă
sau la distanţă

CE
Produse ale tehnologiei proiectate pentru a susţine:
• răspunsul,
• comunicarea,
• interacţiunea.
DE CE
Este conceput pentru a ajuta profesorii:
• să reducă monotonia din timpul cursului şi să implice
studenţii în mod activ la curs,
• să crească interacţiunea dintre profesori şi studenţi,
• să ofere profesorilor şi studenţilor „în timp real“
feedback anonim asupra rezultatelor învăţării.

CUM
• Punct de pornire: metodele tradiţionale de predare,
• Profesorul prezintă cursul nou din curriculum,
• Studenţilor li se dă un test şi lucrează individual sau în
grupe, 2+3 minute înainte de începerea votului,
• Răspunsul se dă: prin vot (cu ajutorul PC, Pad, Telefon
inteligent sau Mac),
• Histograma indică distribuţia răspunsurilor la clasă,
• Profesorul comentează alternativele de răspuns şi
evidenţiază pe cea corectă, explicând de ce aceasta
este corectă iar celelalte sunt incorecte,
• Sfârşit! Întregul proces durează sub 5 minute.

