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Заглавие Мобилни технологии за достъп и включване в 

образованието 

Въведение „Мария Фортуни“ е държавно начално училище в 

Каталуния с голям брой ученици имигранти с нисък или 

много нисък социално-икономически статус и културен 

капитал, които са изправени пред значителни пречки в 

училище. Преподавателският състав и училището като 

цяло откриват, че мобилните технологии са много 

мощен инструмент за смекчаване на тези трудности и 

помагат на учениците да постигнат успех и да 

реализират своя потенциал като учащи се. В училище 

„Мария Фортуни“ мобилните устройства се прилагат във 

всички предметни области като инструмент за 

включване и педагогика, ориентирана към ученика, чрез 

универсално използване за всички ученици. Училището 

работи широко с програми и методологии на mSchools, 

като дизайнерско мислене и съвместно създаване, както 

и с инициативи като MHM (Mobile History Map), Toolbox, 

Scratch и EduHack. MHM играе централна роля в 

развитието на модела за цифрово образование на 

училището. През 2018 г. клас от ученици от 5-ти клас от 

училището бяха финалисти на MHM за ученическите 

награди за проекта си, наречен „Carrilet“ (железопътна 

линия на каталунски). Това беше съвместен и 

интердисциплинарен изследователски проект, който 

изследва влака като социален феномен за жителите на 

Реус чрез картографиране на обекти с историческо и 

културно наследство, интервюта, посещение на музеи и 

качване на геолокационно съдържание, включващо 

текстови резюмета и видеоклипове, на MHM платформа. 

Тип на институцията Начално училище 

Използвана методология Мобилни технологии за образователни цели 

Тип преподавател Учители 

Използвани инструменти MHM (Mobile History Map) 

Основни 

предизвикателства, 

ключови фактори за успех и 

MHM (Мобилна историческа карта) насърчава 

използването на базирани на местоположението 

мобилни технологии, прилагани към проектно базирано 

обучение. MHM позволява на учителите да мотивират 



мотивация своите ученици да създават и споделят смислено 

съдържание, свързано с тяхната общност, докато 

работят по учебната програма и подобряват своите 

цифрови умения. MHM е приложим за междупредметен 
подход и може да се използва по различни предмети; 

позволява на учениците да работят съвместно върху 

платформа за геопозициониране, създавайки търсене на 

съкровища или маршрути, показващи културни и 

исторически елементи. Апликацията има над 10 000 

ученици, които работят съвместно всяка година. 

Изводи и препоръки MHM и подобните мобилни приложения могат да бъдат 

перфектна основа за проектиране и провеждане на 

обучение по услуги и образователни дейности в 

общността, ангажиращи учениците, премествайки част 

от учебния процес извън класната стая.  

Държава Испания (Каталуния) 

Име на 

институцията/обучителната 

организация 

Marià Fortuny School 
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