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Заглавие Мобилното обучение като катализатор на 

образованието за глобално гражданство 

Въведение Кралското училище в Пекин беше едно от пионерските 

училища в Китай при включването на мобилното 

обучение в педагогическата трансформация. Неговата 

програма за мобилно обучение стартира през 2010 г. 

Изхождайки от ориентацията на училището към 

глобално гражданско образование, Пекинското кралско 

училище признава мобилното обучение както като 

двигател, така и като средство за подпомагане 

развитието на когнитивните, социално-емоционалните 

и поведенческите измерения на учениците, 

организирано около придобиването на знания, 

разбиране и уважение към различията и 

многообразието и отговорно ангажиране с глобалните 

проблеми. Училището се възползва от разнообразни 

мобилни приложения в подкрепа на многоезичното 

образование на учениците и използва отворени 

образователни ресурси (OER) в подкрепа на 

мултикултурното обучение, като използва актуалните 

световни данни и информация, достъпни в мрежата. 

Също така се ангажира с ученици от други страни в 

проекти и курсове, които помагат на студентите да 

разширят разбирането си за различни култури и 

социален контекст. 

Тип на институцията Основно училище 

Използвана методология Мобилно обучение за глобално гражданско образование 

Тип преподавател Учители в основното образование 

Използвани инструменти Мобилни устройства (предимно таблети и смартфони) 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

мотивация 

В училището мобилните технологии се използват в 

подкрепа на многоезичното и мултикултурно 

образование на учениците. За многоезично образование 

се предлагат езикови курсове на седем езика: китайски, 

английски, корейски, испански, френски, немски и 

японски. Използването на дигитално образователно 

съдържание значително улеснява процесите на учене на 

езици от учениците. Например използването на 

дигитални материали за четене подобрява 



ефективността на преподаването на учебната програма. 

Хипертекстовата функция на дигитален материал за 

четене, с вградени аудио, изображения и превод, 

позволява на учениците да отделят по-малко време за 
търсене в речниците и по този начин изглаждат процеса 

на четене и освобождават повече време за задълбочена 

дискусия в клас. Учителите също така насърчават 

учениците да използват мобилни приложения и 

платформи, за да подпомогнат индивидуализираното им 

изучаване на езици. В опит да направи обучението по 

езици забавно и мотивиращо, училището също така 

интегрира мобилното обучение в набор от извънкласни 

дейности, вариращи от ежегодния конкурс за дублиране 

на филми до фестивал на английска драма за 

повишаване на езиковата компетентност на учениците. 

Изводи и препоръки Учителите в училището насърчават учениците не само да 

развият основни компетенции в учебната програма, но и да 

задълбочат разбирането си за света. За да постигнат тази 

цел, те насърчават използването на OER (Отворени 

образователни ресурси), улеснявайки способността на 

учениците да свързват теориите и методологиите, които 

усвояват в клас, с емпирична информация и данни от цял 

свят. 
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