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Περίπτωση Η μάθηση που βασίζεται σε φορητές συσκευές ως 

καταλύτης για την παγκόσμια εκπαίδευση των 

πολιτών 

Εισαγωγή  

Η Βασιλική Σχολή του Πεκίνου ήταν ένα από τα 

πρωτοποριακά σχολεία της Κίνας στην ενσωμάτωση της 

μάθησης που βασίζεται σε φορητές συσκευές στον 

παιδαγωγικό μετασχηματισμό. Το πρόγραμμα εκμάθησης 

για φορητές συσκευές ξεκίνησε το 2010. Βάσει του 

προσανατολισμού του σχολείου προς την παγκόσμια 

εκπαίδευση των πολιτών, η Βασιλική Σχολή του Πεκίνου 

αναγνωρίζει αυτού του είδους τη μάθηση ως οδηγό και 

βοηθητικό παράγοντα για την υποστήριξη της ανάπτυξης 

των γνωστικών, κοινωνικο-συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών διαστάσεων των μαθητών, που 

οργανώνονται γύρω από την απόκτηση γνώσεων , 

κατανόηση και σεβασμό για τη διαφορετικότητα και την 

ποικιλομορφία, και για υπεύθυνη εμπλοκή στα παγκόσμια 

ζητήματα. Εκμεταλλεύεται μια ποικιλία εφαρμογών για 

κινητά για την υποστήριξη της πολύγλωσσης εκπαίδευσης 

των μαθητών και χρησιμοποιεί ανοιχτές εκπαιδευτικές 

πηγές(OER) για την υποστήριξη της πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα ενημερωμένα παγκόσμια 

δεδομένα και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστό. 

Συμμετέχει επίσης με μαθητές από άλλες χώρες σε 

προγράμματα και μαθήματα που τους βοηθούν να 

διευρύνουν την κατανόησή τους για διαφορετικούς 

πολιτισμούς και κοινωνικά περιβάλλοντα. 

Τύπος του Οργανισμού 

που είχε εμπλοκή στο 

έργο 

Γυμνάσιο 

Τίτλος της μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε 

Η μάθηση που βασίζεται σε φορητές συσκευές ως καταλύτης 

για την παγκόσμια εκπαίδευση των πολιτών 

Τύπος του Εκπαιδευτή Καθηγητές γυμνασίου 

Εργαλείο/-α που 

χρησιμοποιήθηκε-αν 

Φορητές συσκευές (κυρίως tablets και smartphones) 

Προκλήσεις, μυστικά 

επιτυχίας, παράγοντες 

που αποτέλεσαν κίνητρο 

Στο σχολείο, αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την 

υποστήριξη της πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης των μαθητών. Για πολύγλωσση εκπαίδευση, 

στους μαθητές προσφέρονται μαθήματα επτά διαφορετικών 



γλωσσών: Κινέζικα, Αγγλικά, Κορεάτικα, Ισπανικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά και Ιαπωνικά. Η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού 

περιεχομένου έχει διευκολύνει σημαντικά τις διαδικασίες 

εκμάθησης γλωσσών από τους μαθητές. Για παράδειγμα, η 
χρήση ψηφιακού υλικού ανάγνωσης στην τάξη έχει 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της παράδοσης 

προγραμμάτων σπουδών. Το χαρακτηριστικό υπερκειμένου 

του ψηφιακού υλικού ανάγνωσης, με ενσωματωμένο ήχο, 

εικόνες και μετάφραση, επιτρέπει στους μαθητές να περνούν 

λιγότερο χρόνο αναζητώντας λεξιλόγιο στα λεξικά, και ως εκ 

τούτου ομαλοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσής τους και 

ελευθερώνει περισσότερο χρόνο για συζήτηση σε βάθος 

μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν επίσης τους 

μαθητές να χρησιμοποιούν κινητές εφαρμογές και 

πλατφόρμες για να βοηθήσουν την εξατομικευμένη 

εκμάθηση γλωσσών τους. Σε μια προσπάθεια να γίνει η 

εκμάθηση γλωσσών διασκεδαστική και παρακινητική, το 

σχολείο ενσωματώνει επίσης την εκμάθηση μέσω κινητού με 

μια σειρά εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ξεκινώντας από 

τον ετήσιο Διαγωνισμό Dubbing Movie έως ένα φεστιβάλ 

αγγλικού δράματος για την ενίσχυση της ικανότητας των 

μαθητών στη γλώσσα. 

Διδάγματα και προτάσεις 

βελτίωσης 

Οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο ενθαρρύνουν τους μαθητές όχι 

μόνο να αναπτύσσουν βασικές μαθησιακές δεξιότητες, αλλά 

και να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για τον κόσμο. Για την 

επίτευξη αυτού του στόχου, προωθούν τη χρήση του OER 

(Open Educational Resources=Ανοιχτές εκπαιδευτικές πηγές), 

διευκολύνοντας την ικανότητα των μαθητών να συνδέσουν τις 

θεωρίες και τις μεθοδολογίες που μαθαίνουν στην τάξη με 

εμπειρικές πληροφορίες και δεδομένα από όλο τον κόσμο.  
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