
 

 

Nazwa Mobile Learning as a Catalyst to Global Citizenship 

Education 

Wprowadzenie Pekińska Szkoła Królewska była jedną z pionierskich szkół w 

Chinach we włączaniu mobilnego uczenia się do transformacji 

pedagogicznej. Program mobilnego uczenia się rozpoczął się w 

2010 roku. Wywodząc się z orientacji szkoły na globalną 

edukację obywatelską, Beijing Royal School uznaje mobilne 

uczenie się zarówno za siłę napędową, jak i czynnik 

wspomagający rozwój poznawczych, społeczno-emocjonalnych i 

behawioralnych wymiarów uczniów, zorganizowanych wokół 

zdobywania wiedzy , zrozumienie i szacunek dla odmienności i 

różnorodności oraz odpowiedzialne zaangażowanie w kwestie 

globalne. Wykorzystuje różnorodne aplikacje mobilne do 

wspierania wielojęzycznej edukacji uczniów i wykorzystuje 

otwarte zasoby edukacyjne (OER) do wspierania edukacji 

wielokulturowej, korzystając z aktualnych danych i informacji z 

całego świata dostępnych w Internecie. Angażuje również 

uczniów z innych krajów w projekty i kursy, które pomagają 

uczniom poszerzyć wiedzę na temat różnych kultur i kontekstów 

społecznych. 

Rodzaj zaangażowanej 

instytucji / poziom 

Kształcenia 

Szkoła średnia 

Nazwa zastosowanej 

metodologii 

Mobilne uczenie się dla globalnej edukacji obywatelskiej 

Rodzaj prowadzącego zajęcia Nauczyciele szkół średnich 

Używane narzędzie / 

narzędzia 

Urządzenia mobilne (głównie tablety i smartfony) 

Główne wyzwania, kluczowe 

cele i czynniki  

W szkole technologie mobilne są wykorzystywane do wspierania 

wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji uczniów. W przypadku 

edukacji wielojęzycznej studentom oferowane są kursy 

językowe w siedmiu językach: chińskim, angielskim, koreańskim, 

hiszpańskim, francuskim, niemieckim i japońskim. Korzystanie z 

cyfrowych treści edukacyjnych znacznie ułatwiło uczniom proces 

uczenia się języków. Na przykład korzystanie z cyfrowych 

materiałów do czytania w klasie poprawiło skuteczność 

dostarczania programów nauczania. Funkcja hipertekstu w 

cyfrowych materiałach do czytania, z wbudowanym dźwiękiem, 

obrazami i tłumaczeniem, pozwala uczniom spędzać mniej czasu 

na wyszukiwaniu słownictwa w słownikach, a tym samym 

usprawnia ich proces czytania i zwalnia więcej czasu na 

dogłębną dyskusję w klasie. Nauczyciele zachęcają również 
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uczniów do korzystania z aplikacji mobilnych i platform 

wspomagających ich indywidualną naukę języka. próbując 

uczynić naukę języków zabawną i motywującą, szkoła włącza 

także mobilną naukę do szeregu zajęć pozalekcyjnych, 

począwszy od corocznego konkursu filmowego na dubbing, a 

skończywszy na festiwalu teatralnym w języku angielskim, 

mającym na celu podniesienie kompetencji językowych 

uczniów. 

Wyciągnięte wnioski i 

zalecenia 

Nauczyciele w szkole zachęcają uczniów nie tylko do rozwijania 

podstawowych kompetencji programowych, ale także do 

pogłębiania zrozumienia świata. Aby osiągnąć ten cel, promują 

wykorzystanie OER (otwartych zasobów edukacyjnych), 

ułatwiając uczniom łączenie teorii i metodologii, których uczą 

się na zajęciach, z empirycznymi informacjami i danymi z całego 

świata. 
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