Global SRS
Nyhetsbrev 3
Redaktörens ord

Innehåll:
Välkommen till vårt tredje nyhetsbrev!
Läs om de pilotkurser vi har genomfört i tre av
partnerskapsländerna. Vi hoppas att du finner
det intressant och vill veta mer om
Studentresponssystemet.
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Om Global SRS
Det Europeiska projektet "Global SRS"
presenterar en modell för studentresponssystem, som möjliggör för lärare att få
återkoppling från alla elever i klassrummet.
Systemet medger;
 att alla studerande deltar
 kunskapsutveckling
 samverkan mellan studerande
 stöd mellan studerande
 ögonblicklig anpassning till de
studerandes behov
SRS har en kostnadseffektiv internetbaserad
plattform som studerande och lärare kan
komma åt via smartphones, bärbara datorer
eller liknande utrustning.

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. För innehållet i detta nyhetsbrev ansvarar endast upphovsmannen,
och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras dess innehåll.

Pilotkurser
Lärare och studerande i Portugal, Rumänien och Sverige har, under våren 2013,
testat SRS i ett antal olika utbildningar. Det har varit en allmänt positiv respons
från lärare och studerande inom de olika organisationer som är inblandade i
pilotkurserna.
Resultatet av utvärderingarna bland lärarna rörande fördelarna med att
använda SRS i sina kurser presenteras nedan:
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ISQ i Portugal har genomfört ett nationellt pilotprojekt som syftar till att
undersöka två huvudsakliga mål:
1. Testa och bedöma framtida införlivande av Global SRS - metodiken i ett
bredare spektrum av ISQ’s utbildningsverksamhet.
2. Testa Global SRS effektivitet som ett pedagogiskt verktyg för att göra
utbildningarna ännu mer dynamiska, vilket leder till ett mer aktivt
deltagande från de studerande..
Piloten genomfördes inom ramen för ISQ’s pedagogiska utbildning av lärare.
Responsen från deltagarna visade att den högst värderade aspekten av SRS var
främjandet av ett aktivt deltagande och lärande, på grund av användbarheten
av systemet under utbildningsspassen. Alla lärare var positiva till att tillämpa
SRS i sina utbildningsprogram i framtiden.

Totalt antal 8 lärare på CFL i Sverige testat SRS med sina studerande under
våren 2013. Systemet har testats i många olika ämnen, och lärarna har använt
systemet för en mängd ändamål. Här är några kommentarer från lärarna:









Enkelheten i systemet gör det lättanvänt
Alla studerande blir mer aktiva, allas röster blir "hörda"
Läraren kan omedelbart se om studerande har förstått
Alla kan få en överblick över alla studerandes synpunkter
Studerande kan svara med eller utan att ha diskuterat med sina kamrater
Diskussioner kan initieras
Det bryter rutinen
Läraren kan anpassa sina lektioner till behoven hos de studerande på plats
 Om Internet-anslutningen misslyckas, fungerar inte systemet
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På Petru Maior University i Tirgu-Mures, Rumänien, har responsen varit lika
positiv bland lärare och studerande. De studerande påpekar att:
• det gör dig mer aktiv i klassen, det är roligt att använda och det bryter monotonin
• det skapar mer interaktion mellan lärare och elever
• det ger dig chansen att lära dig av andra
• du är inte rädd för att ge ditt svar eftersom alla kan svara anonymt
• det är intressant att se hur andra elever tänker och hur de löser uppgifter
Denna graf visar resultatet av utvärderingen bland de studerande:
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Workshops and Conferences
SRS-systemet har presenterats vid ett antal konferenser och stora och små
work-shops över hela Europa. Det har tagits emot mycket väl och deltagarna
har visat ett stort intresse av att använda systemet i verksamheten inom sina
organisationer.

Slutkonferens
Den slutliga spridningskonferensen för Global SRS - projektet kommer att
hållas i samband med den internationella konferensen ”Interdisciplinarity in
Engineering” 2013 i Tirgu-Mures, Rumänien.
Vid denna konferens kommer den mobila inlärningsmetod med SRS-systemet
samt resultaten av projektet att presenteras och demonstreras av projektets
partner från de fyra deltagande länderna Sverige, Norge, Portugal och
Rumänien.
För information om konferensen, besök: http://inter-eng.upm.ro/2013/
För information om projektet, besök projektets hemsida: www.globalsrs.eu
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