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Sobre o Global SRS
O projecto europeu “Global SRS” apresenta o
student response system, sistema de resposta
do aluno, que permite que professores e
formadores obtenham feedback de todos os
formandos/alunos na sala. O sistema facilita:
 A participação de todos os formandos
 O desenvolvimento do conhecimento
 A colaboração entre colegas
 A instrução de pares
 A adaptação imediata às necessidades dos
formandos
O SRS apresenta-se como uma plataforma on
line com um custo eficiente, a que os formandos
e formadores podem aceder via smartphones,
laptops ou dispositivos similares.
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Cursos Pilotos
Formadores/Professores e formandos/alunos em Portugal, Roménia e Suécia
têm, durante a primavera de 2013, testado o SRS numa série de sessões de
formação. Houve uma resposta positiva global dos formadores, bem como dos
formandos relativamente à utilização do SRS dentro das diferentes
organizações envolvidas nos cursos de piloto.
Os resultados da avaliação realizada pelos formadores sobre os benefícios da
utilização do SRS em seus cursos podem ser apresentados da seguinte forma:

A implementação do curso piloto em Portugal, promovido pelo ISQ visou
explorar dois objectivos:
1. Testar e avaliar a futura incorporação do Global SRS no espectro da sua
vasta oferta formativa;
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2. Testar a eficácia do Global SRS enquanto ferramenta pedagógica capaz
de promover uma maior dinâmica formativa e uma maior participação
activa dos seus formandos
O curso piloto foi implementado no âmbito do curso de Formação Pedagógica
de Formadores e o feedback obtido pelos participantes revelaram como
aspectos mais valorizados o facto de o SRS promover uma maior participação
activa, bem como aprendizagem, devido à utilidade e aplicabilidade do sistema
durante as sessões de formação.

Todos os futuros formadores responderam de forma positiva sobre a aplicação
do SRS nos seus programas de formação no futuro.
Um total de oito professores do CFL na Suécia testou o SRS com os seus alunos
durante a primavera de 2013. O sistema foi testado em diferentes disciplinas e
os professores utilizaram-no para uma infinidade de propósitos. Aqui estão
alguns comentários dos professores:
 A simplicidade do sistema torna-o fácil de utilizar
 Todos os alunos se tornam mais activos, as vozes de todos pode ser
"ouvidas"
 Os professores podem ver imediatamente se os alunos compreenderam
 Todos podem obter uma visão geral do feedback de todos os estudantes
 Os alunos podem responder com ou sem ter consultado os seus pares
 As discussões podem ser iniciadas
 Quebra a rotina
 Os professores podem adaptar as aulas às necessidades dos alunos no
local
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 Se a conexão à internet falhar, o sistema não funciona
Na Universidade Petru Maior deTirgu-Mures na Roménia, a resposta tem sido
igualmente positiva entre os formadores, bem como estudantes. Os estudantes
apontam que:
 Torna-nos mais activos nas aulas, é divertido utilizá-lo e quebra a
monotonia
 Há uma maior interação entre professor e alunos
 Dá-nos a oportunidade de aprendermos com os nossos colegas
 Não temos medo de responder porque toda a gente pode responder
anonimamente
 É interessante ver como os outros alunos pensam e como eles resolvem
tarefas
O próximo gráfico apresenta os resultados das avaliações realizadas pelos
alunos:
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Workshops e Conferencias
O sistema de SRS foi
apresentado numa série de
conferências e grandes e
pequenos workshops por toda a
Europa. Foi muito bem recebido e os participantes demonstraram grande
interesse no uso do sistema nas actividades de suas organizações.

Conferência Final
A conferência de divulgação final do projecto
global SRS será realizada em conjunto com a
na Conferência Internacional
interdisciplinaridade de Engenharia 2013 em
Tirgu-Mures, Roménia.
Nesta conferência a metodologia de aprendizagem móvel do sistema SRS, bem
como o resultado do projecto será apresentado e demonstrado pelos parceiros
do projecto a partir dos quatro países participantes, Suécia, Noruega, Portugal
e Roménia.
Para informações sobre a conferência aceda a: http://inter-eng.upm.ro/2013/
Para informações sobre o projecto, visite por favor o website: www.globalsrs.eu
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