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 It-Tagħlim Mobbli bħala Katalizzatur għall-Edukazzjoni 

dwar iċ-Ċittadinanza Globali 

Introduzzjoni L-Iskola Rjali ta 'Beijing kienet waħda mill-iskejjel pijunieri fiċ-

Ċina fl-inkorporazzjoni tat-tagħlim mobbli fit-trasformazzjoni 

pedagoġika. Il-programm ta 'tagħlim mobbli tiegħu beda fl-

2010. Joriġina mill-orjentazzjoni tal-iskola lejn edukazzjoni taċ-

ċittadinanza globali, l-Iskola Rjali ta' Beijing tirrikonoxxi t-tagħlim 

mobbli kemm bħala sewwieq kif ukoll bħala faċilitatur għall-

appoġġ tal-iżvilupp tad-dimensjonijiet konjittivi, soċjo-

emozzjonali u ta 'mġieba tal-istudenti, organizzati madwar l-

akkwist tal-għarfien. , fehim u rispett għad-differenza u d-

diversità, u impenn responsabbli bi kwistjonijiet globali. Huwa 

jieħu vantaġġ minn varjetà ta 'apps mobbli biex jappoġġja l-

edukazzjoni multilingwi tal-istudenti, u juża riżorsi edukattivi 

miftuħa (OER) biex jappoġġa l-edukazzjoni multikulturali, billi 

jieħu vantaġġ mid-dejta u l-informazzjoni dinjija aġġornata 

disponibbli fuq il-web. 

Tip ta 'istituzzjoni involuta Skola sekondarja 

Titolu tal-metodoloġija użata Tagħlim mobbli għall-edukazzjoni taċ-ċittadinanza globali 

Tip ta 'edukatur Għalliema tal-iskola sekondarja 

Għodda / għodod użati Apparat mobbli (prinċipalment pilloli u smartphones) 

Sfidi Ewlenin, Suċċess Ewlieni 

u Fatturi li Jippermettu 

Fl-iskola, it-teknoloġiji mobbli jintużaw biex jappoġġjaw l-

edukazzjoni multilingwi u multikulturali tal-istudenti. Għal 

edukazzjoni multilingwi, l-istudenti huma offruti korsijiet tal-

lingwa f'seba 'lingwi: Ċiniż, Ingliż, Korean, Spanjol, Franċiż, 

Ġermaniż u Ġappuniż. L-użu ta 'kontenut edukattiv diġitali 

ffaċilita b'mod sinifikanti l-proċessi tat-tagħlim tal-lingwi tal-

istudenti. Pereżempju, l-użu ta 'materjal ta' qari diġitali fil-klassi 

tejjeb l-effiċjenza tat-twassil tal-kurrikulu. Il-karatteristika tal-

hypertext tal-materjal tal-qari diġitali, b’audio, stampi u 

traduzzjoni inkorporati, tippermetti lill-istudenti li jqattgħu inqas 

ħin ifittxu vokabularju fid-dizzjunarji, u għalhekk itaffu l-proċess 

tal-qari tagħhom u jilliberaw aktar ħin għal diskussjoni fil-fond 

tal-klassi. L-għalliema jħeġġu wkoll lill-istudenti biex jużaw 
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applikazzjonijiet u pjattaformi mobbli biex jgħinu t-tagħlim tal-

lingwi individwalizzat tagħhom. f’tentattiv biex it-tagħlim tal-

lingwi jsir divertenti u motivanti, l-iskola tintegra wkoll it-

tagħlim mobbli f’firxa ta ’attivitajiet barra l-kurrikula, li jvarjaw 

mill-Konkors annwali tad-Dubbing tal-Films għal festival tad-

drama Ingliż biex itejbu l-kompetenza lingwistika tal-istudenti. 

Lezzjonijiet Mgħallma u 

Rakkomandazzjonijiet 

L-għalliema fl-iskola jħeġġu lill-istudenti biex mhux biss 

jiżviluppaw kompetenzi bażiċi tal-kurrikulu, iżda wkoll 

japprofondixxu l-fehim tagħhom tad-dinja. Biex jiksbu dan l-

għan, jippromwovu l-użu ta 'OER (Riżorsi Edukattivi Miftuħa), u 

jiffaċilitaw l-abbiltà tal-istudenti biex jgħaqqdu t-teoriji u l-

metodoloġiji li jitgħallmu fil-klassi ma' informazzjoni empirika u 

dejta minn madwar id-dinja. 

Pajjiż Iċ-Ċina 

Isem l-Istituzzjoni / Ċentru 

tal-Edukazzjoni 

L-Iskola Rjali ta 'Beijing 

 

 

 

 

 

 

 

 


