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Заглавие  

Въведение Систематичните стъпки на преподаване и учене на езици 
повишават капацитета на учениците и ускоряват 
изучаването на езици. Този казус представя 8 стъпки от 
систематичен процес в преподаването и ученето на езици 
в класната стая. 8-те стъпки са (i) правилен план на 
урока, (ii) интересно въведение, (iii) послание на урока с 
(iv) конструктивни отговори, (v) групова дискусия, (vi) 
корекция и допълнителен принос от учителя, (vii) 
оценяване на резултатите от обучението и (viii) 
заключение/домашна работа. В днешно време 
информационните комуникационни технологии или ИКТ 
могат да бъдат учебен инструмент в образованието. Един 
от практическите примери за преподаване и изучаване 
на език е основното училище GEMS Wellington, което 
въведе иновативна методика на преподаване, 
използвайки оборудване за информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) на арабски език като 
инструменти за обучение на деца, които не говорят 
арабски. Инициативата се основава на предложението на 
Министерството на образованието на ОАЕ в Малайзия, 
където интеграцията на технологиите с образованието е 
необходима за допълване на усилията за повишаване на 
ефективността на обучението по арабски език. 
Учениците от 3-та година направиха презентации на 
наученото, които включваха изучаване на различните 
ИКТ устройства на арабски език. Като част от учебния 
процес, домашните и упражненията в клас се дават на 
учениците, за да им помогнат да запомнят и 
преразгледат наученото в часовете. Заданията също са 
предвидени като практика за подпомагане на учениците 
при решаване на проблеми и казуси. Мултимедийните 
презентации обикновено се използват за описание на 
темата и илюстриране с помощта на визуализация на 
обекти и процеси. Мултимедийните дейности също могат 
да се използват за тестване, като се използват и няколко 
подготвени упражнения. Чрез прилагането на този метод 
учениците могат също така да подобрят своите познания 
в областта на ИКТ. 

Тип на институцията Начално училище 

Използвана методология ИКТ и систематични стъпки в преподаването и 
изучаването на език в класната стая 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти MP3 и MP4 плеър, цифрови камери, мобилни телефони и 



лаптопи 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 
мотивация 

4 педагогически фактора 

Креативност: Творчеството е стимул за пренасяне на 
нови знания и генериране на нови идеи. Творчеството 
увеличава сложното и усъвършенствано когнитивно 
мислене. Ролята на учителите е да стимулират и 
насърчават творчеството по различни начини. 
Творческата среда влияе повече на десния мозък. 
Творческият фактор трябва да се приложи в стъпка 2 
(задайте индукция, която е подходяща и интересна) и в 
стъпка 8 (заключение и даване на домашна работа за 
учениците). Креативността е да имаш способността да 
произвеждаш, да създаваш иновации и да подобряваш, 
т.е. да влияеш на качеството. 

Рефлексивност: желанието на учителите да разсъждават 
върху преподаването. Информираността на учителите за 
синхронизиране на процеса на преподаване и учене със 
стиловете на обучение на учениците. Документираната 
отражателна способност е жизненоважна за 
осъзнаването как протича обучението и служи като 
ресурс за по-нататъшни изследвания. Левият мозък е 
много подходящ за рефлексия. Коефициентът на 
отразяване трябва да се приложи в стъпка 1 
(предоставяне на план на урока, изготвяне на учебни 
помагала, ресурси и посещаемост на класната стая, 
отразяващ предишния план на урока, за да се проведе по-
добър урок) и на стъпка 7 (за измерване и оценка на 
целите на преподаването и ученето, отразяване на 
измеримите резултати от преподаването, посочени в 
плана на урока, целите на преподаването). Внедрената 
система винаги трябва да се изучава, оценява и 
подобрява, включително преподаването, ученето и 
училищната администрация. 

Сътрудничество: Учителите насърчават участието на 
създаването на екипи. Обучението и връзката с 
връстници в групата повишават самоуправлението, 
оценяват идеите на съотборника и умението за активно 
включване в екип. 

Отговорност: Ефективното преподаване изисква 
съществен ангажимент към съдържанието и предметите. 
Учителите трябва да имат чувство за отговорност към 
нивото на разбиране на учениците. 

Изводи и препоръки Като учител по арабски език в GEMS Wellington Primary 
School, Gihan Ahmed Mansoor казва, че „изучаването на 
арабски език с помощта на най-новите ИКТ инструменти 
революционизира практиките на преподаване и 
обучение. Това предизвика огромен интерес сред децата, 
които не говорят арабски. Ние насърчаваме нашите 
ученици да се възползват от предимствата на 
технологията, защото тя е важна, както като инструмент 
за преподаване, така и като все по-важна част от живота 



им." 

Ученик от трета година, Махин Шариф, заяви: „Научих 
частите на тялото на арабски, използвайки моя Nintendo 
DS. Направих това, като ги нарисувах на DS, заснемайки 
ги с камера. След това ги изпратих до лаптопа чрез 
Bluetooth. Вече мога да науча език и технологии 
едновременно и наистина ми е приятно!”. 

Държава Малайзия 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

GEMS Wellington Primary School 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и 

не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея. 


