
   

 

 Il-4 l-istudju tal-każ 

Introduzzjoni " Microteaching " imur lura għall-bidu u nofs is-sittinijiet fejn ġie ddisinja
t fl- " Università ta 'Stanford " (Allen & Wang, 1996) u ġie kkunsidrat bħa
la waħda mill-aktar tekniki ta' suċċess fit-taħriġ tal-għalliema. L-iskop ew
lieni kien li l-professjonisti futuri kienu konxji ta 'dak li nsejħu " ac eduka
ttiv "u li jiksbu l-'għarfien 'pedagoġiku (ħila) definit f'termini ta' mġieba o
sservabbli. Dan il-proġett huwa bbażat fuq il-karatteristiċi ewlenin ta 'da
wn il-prattiki, li huma: għanijiet ristretti u konċiżi fformulati f'termini ta' 
mġieba ta 'tagħlim, indipendentement mill-kontenut tal-lezzjoni; immud
ellar simboliku (struzzjonijiet bil-miktub u verbali, deskrizzjoni tal-imġieb
a tat-tagħlim, interazzjoni verbali) u / jew perċezzjoni (sekwenza ta 'reġi
strazzjoni, viżwali u li tinstema' fejn 'għalliem' juri l-imġieba li trid takkwi
sta); prestazzjoni ta 'għalliem-student f'sitwazzjoni ta' tagħlim issimplifik
ata (b'4 jew 5 studenti; lezzjoni ta '5 minuti) u analiżi tar-riżultati b'tisħiħ 
pożittiv tal-għanijiet milħuqa.  

L-istituzzjonijiet inv
oluti 

Edukazzjoni Ogħla 

Titolu tal- metodolo
ġija 

ICTs, ESPs and ZPD fil micro lessons fl-edukazzjoni tal-għalliema 

Tip ta' edukatur Letturi Akkademiċi 

Għodda użata Peress li l-għan ewlieni ta 'dan l-istudju kien li jtejjeb it- tagħlim ta' " Ingl
iż għal Skopijiet Speċifiċi " (ESP) u l- interazzjoni ta ' " Żona ta' Żvilupp Pr
ossimali " (ZPD) mat-teknoloġija permezz ta 'mikrotagħlim fl-edukazzjon
i ta' l-għalliema, ir-riċerkaturi kkunsidraw li jidentifikaw kif it-Teknoloġija 
ta 'l-Informazzjoni u l-Komunikazzjonijiet (ICT) ) jista 'jintuża f'dawn is-se
ttings fi tliet modi istruttivi differenti: bħala appoġġ (vidjo) għal analiżi p
ermezz ta' interazzjoni għalliem-għalliem, bħala mezz ta 'interazzjoni so
ċjali u użu tal-lingwa għall-edukazzjoni bejn għalliem u studenti (użu tat-
teknoloġija għall-istruzzjoni) , u bħala mod biex joħolqu l-materjali ddisi
njati tagħhom stess għat-taħriġ tal-lingwa (permezz tal-użu tat-teknoloġ
ija). 

 

L-iktar metodu frekwenti u effiċjenti biex jiġu identifikati l-akkwist tat-ta
għlim, l-interazzjoni djalogika u l-ħsieb kritiku huwa permezz ta ' " kwest
jonarji u intervisti tad-dejta rrapportati minnhom infushom " (Kavaliausk
ienè, Kaminskienè, & Anusiene, 2007, p. 161), li huma l-mezzi għall-ġbir 
tad-dejta fil- l-istudju kurrenti. Il-kwestjonarju, ibbażat fuq Johnson (200
7) u Pool et al. (2013, p. 455), poġġa d-dipendenza fuq dejta kwantitatti
va u kien fih tnax-il mistoqsija fuq skala Likert relatati mal-użu tal-intera
zzjoni, l-ICTs u l-ESPs fil-mikrolessjonijiet fejn l-istudenti għażlu fi skala m
inn 1 ('jaqblu') sa 2 ('ma jaqblux) '). Dejta kwalitattiva inkisbet minn mist
oqsija miftuħa dwar ir-razzjonalizzazzjoni tal-esperjenza tagħhom u prop



   

 

osti għal titjib. Analiżi tad-dejta suċċessiva, saru intervisti sabiex titraww
em il-ħsieb kritiku tal-istudent dwar l-esperjenza tat-tagħlim-tagħlim tag
ħhom stess. Din ir-riflessjoni ġiet diskussa f'relazzjoni djalogika bejn l-għ
alliem-għalliem tal-lingwa u l-għalliema-kandidati, u għalhekk ittejjeb iż-
ZPD. 

 

Dan l-istudju uża " prattika ta ' microteaching " biex jistudja t-taħriġ, l-an
aliżi u r-riflessjoni tal-istudent dwar il-lingwa speċifika, kif ukoll il-metodi 
u l-ħiliet meħtieġa biex jgħallmu lingwi barranin. Il-parteċipanti kienu er
bgħa u tletin student full-time tat-tieni sena bl-Ingliż bħala lingwa barra
nija fl-Edukazzjoni Primarja BA (Hons.). L-istudju tal-każ twettaq barra m
ill-ħin tal-klassi fi gruppi ta ’tliet studenti tul it-tnax-il siegħa ta’ kuntatt t
as-Sistema Ewropea ta ’Trasferiment u Akkumulazzjoni ta’ Krediti (ECTS) 
assenjati għall-kors. L-azzjoni, iddisinjata biex issaħħaħ il- kontenut tas-s
uġġett, hija maqsuma fi tliet taqsimiet differenti wara Wallace (1991) u l
-mudell ta ’Seidel (1998) ta’ analiżi kwalitattiva tad-dejta: jinnota, jiġbor 
u jaħseb. 

 

Il-proġett ewlieni kien jikkonsisti fit-tħejjija, il-preżentazzjoni u r-reġistra
zzjoni tal-vidjow fil-klassi ta ’mikrotagħlim li żviluppa attivitajiet, metodi 
u strateġiji għat-tagħlim tal-Ingliż fl-edukazzjoni tat-tfulija bikrija. L-iktar 
suġġetti rilevanti ġew rikapitolati fi glossarju biex jiġu riveduti u kkunsidr
ati matul l-azzjoni. Il-mikrolessjoni kienet tinvolvi l-osservazzjoni tal-iżvil
upp tal-lingwa, l-użu xieraq ta ’termini u kunċetti relatati mal-ESP fil-pre
-iskola, l-interazzjoni bejn il-membri tal-grupp biex tippjana u tieħu l-ħin 
tal-lezzjoni (eż. Laqgħat wiċċ imb wiċċ, komunikazzjoni teknoloġika bl-uż
u ta’ riżorsi differenti bħal Google Drive, Dropbox, eċċ .), kostruzzjoni ko
nġunta u xogħol kollaborattiv, u ħolqien ta 'materjali ddisinjati (teknoloġ
iċi) proprji għat-taħriġ tal-lingwa. 

 

Il-proċess ta 'evalwazzjoni huwa parti importanti ta' kwalunkwe progra
mm ta 'taħriġ; għalhekk it-tieni assenjazzjoni kienet teħtieġ ġbir u analiżi 
tad-dejta. Wara li jaraw ir-reġistrazzjonijiet tal-vidjow tagħhom stess dw
ar il-mikrotagħlim f'Youtube jew Dropbox, l-istudenti 

 

kienu meħtieġa jaħdmu b'mod awtonomu permezz ta 'kwestjonarju ma
għluq dwar ir-rendiment personali bbażat fuq l-erba' rubriki msemmija h
awn fuq. 

 

Kvale (1983) jiddefinixxi l-intervista ta ’riċerka kwalitattiva bħala“ intervi
sta, li l-iskop tagħha huwa li tiġbor deskrizzjonijiet tad-dinja tal-ħajja tal-
persuna intervistata fir-rigward tal-interpretazzjoni tat-tifsira tal-fenom



   

 

eni deskritti ”(p. 174). Fl-aħħar fażi, l-istudenti jikkontribwixxu l-ħsieb u l
-proposti tagħhom biex itejbu l-interazzjoni fiż-ZPD f'diskussjoni individw
ali riflessiva wiċċ imb'wiċċ mat-tutur dwar il-preżentazzjoni tar-reġistraz
zjoni tal-vidjo tagħhom. 

Sfidi Ewlenin u  

fatturi ta 'suċċess 

Ir-riżultati tat-tweġibiet u r-riflessjonijiet tal-istudenti dwar it-tagħlim 
tagħhom stess wara li jaraw il-prestazzjoni tal-vidjow tagħhom juru li l-
proċess żviluppat jissodisfa l-għanijiet, kif muri fit-Tabella 1. 

Is-sejbiet urew li l-biċċa l-kbira ta ’dawk li wieġbu (97%) jikkontemplaw li 
jużaw vokabularju ESP u kunċetti relatati mat-tagħlim ta’ l-Ingliż qabel l-
iskola, filwaqt li 88% użawh jekk mill-Glossarju “Materjali, metodi u 
riżorsi fl-Edukazzjoni tat-Tfulija Bikrija”, u b’hekk iwessgħu l-
ispeċifiċitajiet tagħhom. għarfien fil-qasam. 

Il-parteċipanti kollha indikaw li sabiex jintlaħqu l-għanijiet tat-tagħlim, il-
lezzjonijiet kienu ppjanati u skedati b’mod korrett (85%) f’laqgħat wiċċ 
imb wiċċ (84%), u bl-użu tat-teknoloġija (85%) bħal e-mails, messaġġi bit-
telefon ċellulari u Dropbox f'ħidma kollaborattiva u ta 'sħubija (95%). L-
istudenti qiesu prinċipalment li l-interazzjoni u l-kostruzzjoni konġunta 
tat-tagħlim tapprofondixxi r-relazzjonijiet (94%) u l-fehim bejn l-
imsieħba, li jwassal, għalhekk, għal titjib (91%). 

Ir-riżultati wrew, madankollu, li ħafna studenti (94%) jippreferu jużaw 
riżorsi tradizzjonali (flashcards, kanzunetti u realia) bl-għajnuna tat-
teknoloġija (YouTube, websajts tat-TEFL, eċċ.) Aktar milli joħolqu l-
materjali jew programmi teknoloġiċi ddisinjati tagħhom stess għal 
taħriġ fil-lingwa (6%). Analiżi u speċifikazzjoni ta 'din id-dejta, kemm bil-
miktub kif ukoll f'intervisti personali, tindika li l-istudenti kklassifikaw 

l-esperjenza kbira, li taqbeż l-aspettattivi tagħna f'termini ta 'impenn u 
interess fil-proġett. It-teknoloġija (vidjows) tintuża għall-evalwazzjoni 
tal-mikrotagħlim u bħala mezz ta ’lingwa u interazzjoni soċjali (studenti 
u għalliema) mhux biss permezz tal-kompjuter, iżda wkoll b’riżorsi 
mobbli (sms bit-telefon). Riżultat mhux mistenni wera li l-ICT ma ntużatx 
għall-ħolqien ta ' materjali tad-disinn proprji għat-taħriġ tal-lingwa 
permezz tal-użu ta' programmi tekniċi minħabba l-ammont konsiderevoli 
ta 'ħin li tinvolvi. 

 

Rakkomandazzjoniji
et u Lezzjonijiet Tgħ
allmu 

Mid-dejta statistika miksuba, l-użu tat-teknoloġija permezz tal-mikroless
jonijiet huwa vvalutat b'mod favorevoli mhux biss bħala teknika ta 'taħri
ġ, iżda wkoll biex tipprattika u tintroduċi kontenut ġdid. Analiżi tal-istrat
eġiji differenti tat-tagħlim użati fil-vidjows wasslu għal riflessjoni fihom i
nfushom f’interazzjoni djalogika bejn l-għalliem tal-lingwa u l-għalliema-
kandidati permezz tat-teknoloġija (vidjows u internet) fi ħdan iż-ZPD, sk
ond l-idea li l-iżvilupp huwa definit kemm minn dak li jista 'jagħmel l-istu



   

 

 

dent b'mod indipendenti kif ukoll minn dak li jista' jagħmel meta jkun m
egħjun minn adult aktar kompetenti. 

 

Id-dokument preżenti wera biss li l-għalliema jistgħu jużaw informazzjon
i dwar ZPD ta 'Vygotsky (1978) biex jorganizzaw attivitajiet fil-klassi, jipp
rovdu struzzjoni ppjanata, armar u tagħlim kooperattiv bit-teknoloġija. D
awn is-sejbiet preliminari jirrakkomandaw aktar riċerka fuq żewġ fażijiet 
addizzjonali; ippjanar mill-ġdid u tagħlim mill-ġdid tal-mikrotagħlim, biex 
tistudja kif ir-riflessjoni u l-interazzjoni djalogika fi ħdan iż-ZPD jistgħu jw
asslu għal titjib fid-direzzjoni mixtieqa. 
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