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OBJECTIVOS
Divulgar um sistema de resposta on-line (Student
Response System) para Smartphones, PC, MAC e Pad, em
que os formadores obtêm feedback instantâneo dos
formandos relativamente à sessão de formação e os
formandos obtêm feedback instantâneo relativamente à
sua própria compreensão dos conceitos chave

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)

“PetruMaior” University of Targu-Mures (UPM)

Melhorar a interacção e comunicação em sala,
resultando num maior grau de envolvimento e
motivação para formandos e formadores.

RESULTADOS










Transferir a metodologia SRS para os agentes de
Educação e Formação Profissional em Portugal,
Suécia, Roménia e Noruega.
Serviços SRS multilingues.
Desenvolver um quadro comum para ECVET
com base na metodologia SRS.
Desenvolver directrizes e formação de
formadores reconhecidas dentro do EQF e
ECVET.
Adaptar a metodologia SRS para os requisitos
nacionais.
Pilotos nacionais da metodologia SRS.
Realização de mesas redondas, workshops
nacionais e apresentações em conferências.
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ENQUADRAMENTO

O QUÊ?

COMO?

• O Sistema de Resposta on-line (Student Response
System) é projectado para aumentar o envolvimento dos
formandos através da melhoria da interacção e
comunicação em formação.

Produtos tecnológicos destinados a apoiar:
• Resposta
• Comunicação
• Interacção

• SRS fornece software fácil de usar, em que tanto
formandos como formadores podem dar e receber
feedback instantâneo e anónimo.

PARA QUÊ?

• Ponto de partida: formação tradicional
• O formador apresenta novos conteúdos do programa
• É proposto aos formandos um desafio conceptual, e
trabalham com a questão individualmente ou em grupos, 2-3
minutos antes de votar
• Dar resposta: voto (através do PC, Pad, Smartphone ou Mac)
• A exibição do Histograma mostra a distribuição das
respostas do grupo
• O formador comenta as várias alternativas propostas e
destaca a correcta, explicando minuciosamente o porquê da
resposta correcta em detrimento das outras respostas.
• Encerramento! O processo todo pode demorar menos de 5
minutos.

• SRS promove a aprendizagem activa pelo uso da
tecnologia móvel moderna.
• SRS pode ser utilizado em formação presencial ou no
ensino a distância.

Projectado para ajudar os formadores a:
• Quebrar a monotonia de uma palestra/sessão de formação e
permitir que os formandos participem activamente na mesma.
• Aumentar a interacção formador - formandos
• Dar feedback em tempo real aos formadores e formandos
sobre o processo de aprendizagem de forma anónima.

