
 

 

Nazwa Mobile technologies for access and inclusion in education 

Wprowadzenie Marià Fortuny jest publiczną szkołą podstawową w Katalonii, w 

której rośnie liczba uczniów-imigrantów o niskim lub bardzo 

niskim statusie społeczno-ekonomicznym i kapitale kulturowym, 

którzy napotykają znaczne przeszkody w szkole. Kadra 

pedagogiczna i szkoła jako całość odkryli, że technologie 

mobilne są bardzo potężnym narzędziem do łagodzenia tych 

trudności i pomagania uczniom w osiągnięciu sukcesu i 

wykorzystaniu ich potencjału jako uczących się. W Maria 

Fortuny School urządzenia mobilne są wdrażane przekrojowo 

we wszystkich obszarach przedmiotowych jako narzędzie 

pedagogiki włączającej i zorientowanej na ucznia poprzez 

uniwersalne zastosowanie dla wszystkich uczniów. Szkoła 

intensywnie współpracuje z programami i metodologiami 

mSchools, takimi jak myślenie projektowe i współtworzenie, a 

także z inicjatywami takimi jak MHM (Mobile History Map), 

Toolbox, Scratch i EduHack. W szczególności MHM odegrał 

kluczową rolę w rozwoju szkolnego modelu edukacji cyfrowej. 

W 2018 roku klasa 5 uczniów tej szkoły została finalistami MHM 

w konkursie Student Awards za projekt „Carrilet” (kolej w języku 

katalońskim). Był to wspólny i interdyscyplinarny projekt 

badawczy, w ramach którego badano szkolenia jako zjawisko 

społeczne dla mieszkańców Reus, mapując miejsca dziedzictwa 

historycznego i kulturowego, przeprowadzając wywiady, 

odwiedzając muzea i umieszczając treści geolokalizacyjne, w 

tym streszczenia tekstowe i filmy, na Platforma MHM. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Szkoła Podstawowa 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Technologie mobilne do celów edukacyjnych 

Rodzaj prowadzącego zajęcia Nauczyciele szkolni 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

MHM (mobilna mapa historii) 

Główne wyzwania, kluczowe 

cele i czynniki  

Mobilna mapa historii (MHM) sprzyja wykorzystywaniu 

technologii mobilnych opartych na lokalizacji stosowanych w 

uczeniu się opartym na projektach i uczeniu się usług. MHM 

pozwala nauczycielom motywować swoich uczniów do 

tworzenia i udostępniania znaczących treści związanych z ich 

społecznością, podczas gdy oni pracują nad programem 

nauczania i doskonalą swoje umiejętności cyfrowe. MHM ma 

zastosowanie w podejściu międzyprzedmiotowym i może być 
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stosowany w różnych przedmiotach; umożliwia uczniom 

wspólną pracę na platformie geodezyjnej, tworząc poszukiwania 

skarbów lub szlaki prezentujące elementy kulturowe i 

historyczne. Każdego roku współpracuje z nim ponad 10 000 

uczniów. 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

MHM i równoważne aplikacje mobilne mogą stanowić 

doskonałą podstawę do projektowania i wdrażania usług 

uczenia się i działań edukacyjnych opartych na społeczności, 

angażując uczniów podczas przenoszenia części procesu uczenia 

się poza salę lekcyjną. 

Kraj Hiszpania (Katalonia) 

Nazwa instytucji / centrum 

edukacyjnego 

Marià Fortuny School 
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odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 


