
   

 

 

 

L-Ewwel Studju ta 'Każ 

Punt Kontenut 

Introduzzjoni Passi sistematiċi tat-tagħlim tal-lingwi jtejbu l-kapaċità tal-istudenti u jaċċelleraw it-tagħlim tal-lingwi. Dan l-istudju tal-każ jispjega 8 stadji ta 
'proċess sistematiku fit-tagħlim tal-lingwi fil-klassi. It-8 passi huma (i) pjan ta ’lezzjoni xieraq, (ii) induzzjoni ta’ sett interessanti, (iii) messaġġ ta 
’lezzjoni bi (iv) tweġibiet kostruttivi, (v) diskussjoni fi grupp, (vi) korrezzjoni u kontribut addizzjonali mill-għalliem, (vii) valutazzjoni dwar ir-riżultat 
tat-tagħlim, u (viii) konklużjoni / xogħol tad-dar. Illum il-ġurnata, it-Teknoloġija tal-Komunikazzjoni tal-Informazzjoni jew l-ICT tista 'tkun għodda ta' 
tagħlim fl-edukazzjoni. Wieħed mill-eżempji prattiċi fit-tagħlim tal-lingwa kien l-Iskola Primarja GEMS Wellington, li introduċa metodoloġija 
innovattiva tat-tagħlim billi uża tagħmir tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjonijiet (ICT) fil-Lingwa Għarbija bħala għodda ta ’tagħlim 
għat-tfal tas-Sena 3 li ma jitkellmux l-Għarbi. L-inizjattiva hija bbażata fuq is-suġġeriment tal-Ministeru tal-Edukazzjoni tal-UAE fil-Malasja fejn l-
integrazzjoni tat-teknoloġija mal-edukazzjoni hija meħtieġa biex tikkumplimenta l-isforzi biex tingħata spinta lill-effiċjenza tat-taħriġ tal-lingwa 
Għarbija. L-istudenti tas-Sena 3 għamlu preżentazzjonijiet dwar l-esperjenzi tat-tagħlim tagħhom, li kienu jinkludu t-tagħlim tat-tagħmir differenti 
tal-ICT bil-Lingwa Għarbija. Bħala parti mill-proċess tat-tagħlim, ix-xogħol tad-dar u eżerċizzji fil-klassi jingħataw lill-istudenti biex jgħinuhom 
jimmemorizzaw u jirrevedu dak li tgħallmu fil-klassijiet. Assenjazzjonijiet huma pprovduti wkoll bħala prattika biex jgħinu lill-istudenti jsolvu 
problemi u studji ta ’każijiet. Preżentazzjonijiet multimedjali ġeneralment jintużaw biex jiddeskrivu suġġett u juruh billi jużaw viżwalizzazzjoni ta 
'oġġetti u proċess. L-attivitajiet multimedjali huma wkoll kapaċi jittestjaw il-materja spjegata billi jużaw diversi eżerċizzji ppreparati wkoll u billi 
japplikaw dan il-metodu, l-istudenti jistgħu jtejbu l-għarfien tal-ICT tagħhom ukoll. 

Tip ta 'istituzzjoni 
involut 

Skola primarja 

Titolu tal 
metodoloġija użata 

ICT u passi sistematiċi fit-tagħlim u t-tagħlim tal-lingwa fil-klassi 

Tip ta 'edukatur Għalliema 

Għodda / għodod użati MP3 player u MP4, kameras diġitali, camcorder diġitali, telefowns ċellulari u laptops portabbli. 

Sfidi Ewlenin, Ewlenin 
Suċċess & 

Fatturi li Jippermettu 

4 fatturi pedagoġiċi kkunsidrati għall-implimentazzjoni tiegħu huma; 
• Kreattività: Il-kreattività hija impenn għat-trasferiment għarfien ġdid u tiġġenera ideat ġodda. Il-kreattività żiedet ħsieb konjittiv 

kumpless u sofistikat. Ir-rwol tal-għalliema huwa li jistimulaw u jinkoraġġixxu l-kreattività b'modi sostantivi. Ambjent tal-kreattività 

aktar kontroll fuq moħħ it-tajjeb. Fattur kreattiv għandu jiġi applikat fit-tieni pass (issettja l-induzzjoni li hija rilevanti u interessanti) u 

fil-pass 8 (il-konklużjoni u l-għoti tad-dar għall-istudenti). Il-kreattività hija li jkollok il-ħila li tipproduċi, tiġġedded u ttejjeb jiġifieri fuq il-

kwalità. 

• Riflessività: Rieda tal-għalliema li jirriflettu fuq it-tagħlim. L-għarfien tal-għalliema biex jissinkronizzaw il-proċess tat-tagħlim 

u l-istil tat-tagħlim tal-istudenti. Ir-riflettività dokumentata hija vitali biex tkun taf kif isir it-tagħlim u sservi bħala riżorsi għal 

aktar riċerka. Moħħ ix-xellug huwa xieraq ħafna fir-riflettività. Fattur li jirrifletti għandu jiġi applikat fl-ewwel pass (li tipprovdi 

pjan tal-lezzjoni, tħejji għajnuniet għat-tagħlim, riżorsi u attendenza fil-klassi, li tirrifletti l-pjan tal-lezzjoni preċedenti sabiex 

tmexxi lezzjoni aħjar) u fil-pass 7 (biex tkejjel u tevalwa l-għanijiet tat-tagħlim u t-tagħlim , Irrifletti fuq ir-riżultati tat-tagħlim li 

ddikjarat fil-pjan tal-lezzjoni biex tkejjel l-għanijiet tat-tagħlim). Is-sistema implimentata għandha dejjem tiġi studjata, 

evalwata u mtejba inkluż it-tagħlim, it-tagħlim u l-amministrazzjoni tal-iskola. 

• Kooperazzjoni: L-għalliema ħeġġew il-parteċipazzjoni fost sħabhom b'mod kollaborattiv. It-tagħlim bejn il-pari u l-qsim fi gruppi tejbu 

l-awtodirezzjoni, vvalutaw l-ideat ta 'sieħbu tat-tim u kif jinvolvu ruħhom b'mod attiv bħala tim. 

• Responsabbli: Tagħlim effettiv jirrikjedi impenn sostanzjali għal kontenut u suġġetti. L-għalliema għandu jkollhom sens ta 
'responsabbiltà lejn il-livell ta' fehim ta 'l-istudenti. 

Lezzjonijiet li Tgħallimt & 
Rakkomandazzjonijiet 

Bħala għalliem tal-lingwa Għarbija fl-Iskola Primarja GEMS Wellington Gihan Ahmed Mansoor qal “it-tagħlim tal-lingwa Għarbija bl-użu tal-aħħar 
għodod tal-ICT irrivoluzzjona l-prattiki tat-tagħlim. Iġġenera interess tremend fost tfal li ma jitkellmux l-Għarbi. Inħeġġu lill-istudenti tagħna biex 
jieħdu vantaġġ mill-vantaġġi tat-teknoloġija għaliex hija importanti, kemm bħala għodda ta 'tagħlim kif ukoll bħala parti dejjem aktar importanti 
f'ħajjithom. ". Student ta ’tliet snin, Maheen Shariff, iddikjara:“ Tgħallimt il-partijiet tal-ġisem bl-Għarbi permezz tal-Nintendo DS tiegħi. Jien 
għamilt dan billi tpinġihom fuq id-DS u qbadthom bl-użu ta 'kamera. Wara bgħatthom fuq il-laptop bl-użu tal-Bluetooth. Issa nista 'nitgħallem il-
lingwa u t-teknoloġija fl-istess u jien verament qed nieħu pjaċir biha! ". 

Pajjiż Il-Malasja 



   

 

Isem tal - 
Istituzzjoni / Edukazzjoni 
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