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Avslutande konferens
Slutpresentationen av det europeiska projektet "Global SRS" ägde rum 10 oktober 2013 i
konferensen ”Interdisciplinarity i Engineering” vid universitetet ”Petru Maior" i Tirgu-Mures,
Rumänien. De senaste landvinningarna inom mobilt lärande presenterades och demonstrerades på
konferensen av projektets partner från Sverige, Norge, Portugal och Rumänien.
Användbarheten och de innovativa aspekterna i Student Response System, SRS, demonstrerades för
konferensdeltagarna av Dr John B. Stav, Sør-Trøndelag Högskola, Norge, som presenterade
metodiken bakom produkten och genomförde en testsession via videokonferens från Norge. Frågor
ställdes i Norge som visades på videoskärmen i Rumänien. Deltagarna i konferensen svarade då via
sina smarta telefoner, bärbara datorer eller surfplattor och resultatet skickades till Norge för att
omedelbart visas på skärmen för alla deltagare på konferensen i Rumänien.

Mer än 100 personer deltog i konferensen. Deltagarna kom från många olika länder i och utanför
Europa; Ungern, Tyskland, Thailand, Malaysia, Iran, Turkiet och Pakistan, för att bara nämna några.
För många av deltagarna på konferensen visade Student Response System på helt nya möjligheter
och nya sätt att anpassa kurserna till elevernas behov. Eftersom SRS erbjuder både ett tekniskt
system och en metod utmanar det föreläsare och lärare att ta tillfället i akt och införa systemet i sin
dagliga undervisning i syfte att förbättra de studerandes resultat.
Det övergripande målet med konferensen var att föra akademiker inom olika teknikområden
samman för att utbyta erfarenheter och dela kunskap genom ett flertal presentationer och
inspirerande diskussioner. Man ville främja en dialog om hur man kan förstå och utveckla avancerad
ingenjörsteknik. Eftersom projektet Global SRS erbjuder en metod för mobilt lärande för yrkeslärare i
Europa samt för kvalitetsförbättring inom yrkesutbildningssystemet var det passande att göra
slutpresentaitonen vid Inter-Eng konferensen i Tirgu-Mures.
Projektägaren, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn, här
representerad av Stefan Wiik, inledde presentation av
projektet på konferensen.
Dr. Liviu Moldovan, vice rektor vid universitetet Petru Maior i
Tirgu-Mures i Rumänien, och värd för konferensen, förklarade
hur SRS hade använts vid universitetet och dess positiva
resultat. Han betonade de metodologiska, innovativa
aspekterna för föreläsarna då de kan få omedelbar feedback
från samtliga studenter. Han betonade också det intresse som
rönts för projektet i media, såväl i regionala tidningar som i
radio.

Christina Almeida, koordinator för projektet, ISQ, Lissabon,
Portugal, beskrev bakgrunden och omfattningen av projektet.
Hon förklarade att SRS tidigare utvecklats av Sør-Trøndelag
Högskola i Norge och att syftet med projektet var att sprida
produkten till resten av partnerskapsländerna. Hon
presenterade de innovativa aspekterna av systemet, dess
metodik, omedelbarhet och gav en kortfattad beskrivning av
både de tekniska detaljerna och själva processen.
Christina Almeida förklarade också hur systemet hade testats i
en 90-timmars kurs för lärare i Portugal och presenterade det
positiva resultatet av denna utbildning.
Hon beskrev även det arbete som gjorts inom projektet för att inlemma SRS i ECVET-systemet, i syfte
att förbättra yrkesutbildningen i Europa och underlätta rörlighet och ömsesidigt erkännande i hela
Europa för yrkesutbildning.

Aanette Ramstrand, Centrum för flexibelt lärande i
Söderhamn, presenterade pilotkursen som genomfördes i
Sverige och de pedagogiska och metodiska aspekterna av
kursen samt lärarnas och elevernas erfarenheter.
Presentationen fokuserade på vilka typer av frågor som
ställts i olika kurser, när de ställdes och till vem. Hon
betonade också vikten av att följa upp resultaten av
elevernas svar genom att anpassa upplägget av
föreläsningarna utifrån resultatet av elevernas återkoppling
genom att välja lämpliga följdfrågor.
Riktlinjer
Under projekttiden i Global SRS, har det skapats Gemensamma riktlinjer för att integrera SRSmodulen i den europeiska profilen för yrkeslärare, vilka är inriktade på att kartlägga
nyckelkompetenser för lärare och förbereda för en gemensam ECVET-SRS metodik och därmed
underlätta för yrkeslärares rörlighet och ömsesidigt erkännande i Europa i framtiden.
De nuvarande riktlinjerna har tagits fram i huvudsak för att stödja den framtida integrationen av SRSmetodiken för lärare i befintliga yrkesutbildningsprogram och system i de olika partnerländerna och i
operativa partnerskap.
Riktlinjerna för integrering av en europeisk SRS utbildningsmodul för lärare består av kursmoduler
och examensbeskrivning för yrkeslärare:
• Nationell översikt över motsvarande yrkesutbildningsprogram
• Hur man integrerar ECVET partnerländerna
• Samförståndsavtal
• Inlärningsavtal
• Betygsdokumentation
• Bedömninsgsmetodik
• Ordlista
I likhet med alla pedagogiskt verktyg måste SRS testas innan det integreras i ett
utbildningssammanhang. Detta är också en av anledningarna till att man bör integrera ett antal
praktiska övningstimmar i SRS utbildningsmodul. Införandet av en SRS modul, oavsett om det ingår i
en inledande pedagogisk lärarutbildning eller som en fristående utbildningsmodul, kommer att ge
lärare nya pedagogiska verktyg som förbättrar interaktiva och dynamiska undervisningsmodeller
genom att förbättra kommunikation och instruktion i återkopplingen.
Avslutande ord
Efter 2 år av hårt arbete, där programvaran och metodiken har överförts från Norge till övriga
partnerländer, kan vi konstatera att det har varit en givande upplevelse i många avseenden.
Projektet har berikat oss inom det pedagogiska, metodiska och interkulturella området och vi har
anledning att tro att de positiva resultaten av projektet kommer att få långvariga effekter på
yrkesutbildningen utbildning i Europa och att mobilt lärande är här för att stanna.

