
 

 

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Systematyczne etapy nauczania i uczenia się języków zwiększają możliwości 

uczniów i przyspieszają naukę języków. To studium przypadku wyjaśnia 8 

etapów systematycznego procesu nauczania i uczenia się języków w klasie. 

Osiem kroków to (i) właściwy plan lekcji, (ii) wprowadzenie interesującego 

zestawu, (iii) przekaz lekcji z (iv) konstruktywnymi odpowiedziami, (v) 

dyskusja w grupie, (vi) korekta i dodatkowe informacje od nauczyciela, (vii) 

ocena na temat wyników nauczania oraz (viii) wnioski / prace domowe. W 

dzisiejszych czasach technologie informacyjno-komunikacyjne lub 

technologie informacyjno-komunikacyjne mogą być narzędziem 

edukacyjnym. Jednym z praktycznych przykładów nauczania i uczenia się 

języka była szkoła podstawowa GEMS Wellington Primary School, która 

wprowadziła innowacyjną metodologię nauczania poprzez wykorzystanie 

sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w języku arabskim 

jako narzędzi uczenia się dla dzieci z klas 3 nie mówiących po arabsku. 

Inicjatywa opiera się na sugestii Ministerstwa Edukacji ZEA w Malezji, gdzie 

integracja technologii z edukacją jest konieczna, aby uzupełnić wysiłki na 

rzecz zwiększenia skuteczności szkolenia języka arabskiego. Uczniowie roku 

3 przedstawili prezentacje na temat swoich doświadczeń edukacyjnych, 

które obejmowały naukę różnych urządzeń ICT w języku arabskim. W 

ramach procesu uczenia się uczniom zadaje się prace domowe i ćwiczenia, 

aby pomóc im w zapamiętywaniu i powtarzaniu tego, czego nauczyli się na 

zajęciach. Zadania są również świadczone jako praktyka pomagająca 

uczniom w rozwiązywaniu problemów i studiów przypadku. Prezentacje 

multimedialne są zwykle używane do opisu tematu i zilustrowania go za 

pomocą wizualizacji obiektów i procesów. Na zajęciach multimedialnych 

można również przetestować wyjaśnioną tematykę za pomocą kilku 

przygotowanych ćwiczeń, a stosując tę metodę, uczniowie mogą również 

pogłębić swoją wiedzę z zakresu ICT. 
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Używane narzędzie / na
rzędzia 

Odtwarzacze MP3 i MP4, aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe, 

telefony komórkowe i przenośne laptopy. 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

4 czynniki pedagogiczne brane pod uwagę przy jego realizacji to: 

• Kreatywność: Kreatywność to zobowiązanie do przekazywania 

nowej wiedzy i generowania nowych pomysłów. Kreatywność 

zwiększyła złożone i wyrafinowane myślenie poznawcze. Rolą 

nauczyciela jest merytoryczne stymulowanie i zachęcanie do 

kreatywności. Środowisko kreatywności zapewnia większą kontrolę 

nad prawą półkulą mózgu. Czynnik kreatywny należy zastosować na 

etapie 2 (zestaw wprowadzający, który jest odpowiedni i 

interesujący) oraz na etapie 8 (zakończenie i zadanie domowe dla 

uczniów). Kreatywność to posiadanie zdolności do produkowania, 

wprowadzania innowacji i ulepszania, tj. Jakości. 

• Refleksja: gotowość nauczycieli do refleksji nad nauczaniem. 

Świadomość nauczycieli w zakresie synchronizacji procesu nauczania 

i uczenia się ze stylami uczenia się uczniów. Udokumentowana 

refleksyjność jest niezbędna, aby wiedzieć, w jaki sposób odbywa się 

uczenie się i służy jako źródło do dalszych badań. Lewa półkula 

mózgu jest bardzo zaangażowana w proces refleksji. Czynnik 

refleksyjny należy zastosować na etapie 1 (przedstawienie planu 

lekcji, przygotowanie pomocy dydaktycznych, zasobów i obecności 

na zajęciach, odzwierciedlając poprzedni plan lekcji, aby 

przeprowadzić lepszą lekcję) oraz na etapie 7 (aby zmierzyć i ocenić 

cele nauczania i uczenia się). Warto zastanowić się nad efektami 

nauczania, które zostały określone w planie lekcji w celu zmierzenia. 

cele nauczania). Wdrażany system powinien być zawsze badany, 

oceniany i ulepszany, w tym nauczanie, uczenie się i 

administrowanie szkołą. 

• Współpraca: nauczyciele zachęcali do udziału członków zespołu w 

sposób oparty na współpracy. Wzajemne uczenie się i dzielenie się w 

grupach wzmocniło samokierowanie, cenne pomysły członków 

zespołu i sposoby aktywnego zaangażowania jako zespół. 

• Odpowiedzialność (współodpowiedzialność): Skuteczne nauczanie 

wymaga znacznego zaangażowania w treści i tematy. Nauczyciele 

muszą mieć poczucie odpowiedzialności za poziom zrozumienia 

uczniów. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Jako nauczyciel języka arabskiego w GEMS Wellington Primary School, Gihan 

Ahmed Mansoor powiedział: „nauka języka arabskiego przy użyciu 

najnowszych narzędzi ICT zrewolucjonizowała praktyki nauczania i uczenia 

się. To wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród dzieci nie mówiących po 

arabsku. Zachęcamy naszych uczniów do wykorzystywania zalet technologii, 

ponieważ jest ona ważna zarówno jako narzędzie nauczania, jak i coraz 



ważniejsza część ich życia”. Studentka trzeciego roku, Maheen Shariff, 

powiedziała: „Nauczyłem się części ciała po arabsku, używając mojego 

Nintendo DS. Zrobiłem to, rysując je na DS i przechwytując je za pomocą 

aparatu. Następnie wysłałem je do laptopa przez Bluetooth. Teraz mogę 

jednocześnie uczyć się języka i technologii i naprawdę mi się to podoba!” 

Kraj Malezja 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Szkoła podstawowa GEMS Wellington 
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