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PARTNERS
PROJEKTETS SYFTE
Att sprida ett nätbaserat system för ”Student Response
System (SRS)” för smartphones, datorer och läsplattor.
Ett system där lärare får omedelbar feedback på hur väl
studerande tagit till sig en kunskap, samtidigt som
eleverna får omedelbar feedback på hur de förstått
centrala begrepp.
Ett arbetssätt som stärker samspel och kommunikation
i undervisningen, som i sin tur resulterar i en djupare
förståelse och högre motivation för både studerande
och lärare.
FÖRVÄNTADE RESULTAT
• Överföra kunskap om SRS metodik till
yrkesutbildning
• Utbildning av intressenter inom utbildning i
Portugal, Sverige, Rumänien och Norge.
• Utveckla flerspråkiga SRS tjänster.
• Utveckla en gemensam ram för ECVET sombygger
• på SRS-metodiken.
Riktlinjer och utbildning av utbildare som erkänns
inom ramen för EQF och ECVET.
• Anpassning av SRS metodik efter nationella
riktlinjer.
• Nationella pilottester av SRS metodiken.
• Rundabordsdiskussioner, nationella seminarier, och
presentationer på konferenser.
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• Student Response System (SRS) är utformad för
att öka engagemanget genom att öka samspel
och kommunikation i klassrummet.
• SRS har en lättanvänd mjukvara där elever och
lärare kan ge och få snabb feedback.
• SRS främjar aktivt lärande med hjälp av modern
teknik.
• SRS kan användas för utbildning på plats eller i
distansundervisning.

Teknologi avsedd att stödja:
• Återkoppling
• Kommunikation
• Interaktion

• Utgångspunkt: traditionell undervisning.
• Läraren presenterar nytt material
• Studenterna presenteras med en konceptuell
frågesport, och arbetar med frågan enskilt eller i
grupp, 2-3 minuter innan de röstar.
• Svara: rösta (via PC, Pad, Smartphone eller Mac)
• Diagram visar fördelningen av klassens svar
• Läraren kommenterar om de olika alternativen
och belyser det rätta, förklara ordentligt varför
det är den rätta och varför de andra är felaktiga.
• Klart! Hela processen kan ta så lite som fem
minuter.

VARFÖR
Designad för att hjälpa lärare att:
• bryta det monotona i lektioner
• låt de studerande aktivt delta under en
föreläsning.
• öka samspelet mellan lärare och studerande.
• ge lärare och studenter en direkt återkoppling
om lärandets effekt i realtid.

