
   

 

Punt Skjerament tal-iPad għall-Għalliema tax-Xjenza 

Introduzzjoni Dan l-istudju tal-każ iffoka fuq kif tuża t-teknoloġija mobbli,  

iPads b'mod partikolari, bħala għodda utli fil-klassi għall-integra

zzjoni tat-teknoloġija. Ir-riċerkaturi riedu jipprovdu żvilupp profes

sjonali u appoġġ kontinwu lil 4 skola sekondarja 

għalliema tax-xjenza dwar l-użu tal-iPads bħala għodda ta ’tek

noloġija. Il 

l-għanijiet tal-proġett kienu li jinkoraġġixxu 

għalliema biex jieħdu l-iżvilupp professjonali tagħhom 

u għaqqad il-ħtiġijiet tal-lezzjonijiet ma 'l-użu tat-teknoloġija mo

bbli fil-klassi. 

Tip ta 'istituzzjoni 

involut 

Id-dipartiment tax-xjenza fi skola sekondarja suburbana fl-Istati U

niti 

Titolu tal-metodoloġija 

użata 

Tagħlim u tagħlim mobbli fil-Klassi u Onlajn 

 

Tip ta 'edukatur Għalliem tal-iskola 

Għodda / għodod użati Ambjent ta 'tagħlim virtwali 

Sfidi Ewlenin, Ewlenin  

Suċċess u Abilitazzjoni  

Fatturi 

 Matul l-applikazzjoni tal-istudju tal-każ, kien ovvju li  

l-appoġġ kontinwu pprovdut lill-għalliema (mir-riċerkaturi) wara 

t-taħriġ inizjali tagħhom, tahom motiv qawwi u feedback biex ik

omplu jużaw l-iPads. Dan kien ikkunsidrat bħala suċċess ewlieni. 

L-isfida ewlenija kienet li l-għalliema jħossuhom kunfidenti meta 

jużaw iPads, bħala 

għodda pedagoġika, quddiem l-istudenti tagħhom. It-tieni, l-għ

alliema ħassew li l-istudenti mhux se jittrattaw l-iPads b'attenzjon

i u huma jikkunsidraw lilhom infushom li jużaw apparat / telefon 

ċellulari pjuttost 

minn kompjuter. Bħala riżultat, dan mhux se jispirahom biex jiksb

u 

impenjat serjament bl-għan tal-lezzjoni. Is-sessjoni inizjali tal-iżvilu

pp professjonali kienet iddisinjata biex tintroduċi l-użu tal-iPad lill

-għalliema (mir-riċerkaturi) billi twaqqfu l-apparat u l-iTunes tag

ħhom 

kontijiet. Il-pass li jmiss kien li tipprovdi lill-għalliema kollha 

materjal diġitali meħtieġ kif ukoll orjentazzjoni bażika għal xi ap

plikazzjonijiet relatati max-xjenza. Dan apps 

kienu mgħobbija minn qabel fuq it-tagħmir tal-għalliema, sabie

x ikunu jiffrankaw il-ħin. L-għan ewlieni kien li taġġorna jew tintro

duċi apps ġodda lill-istudenti u tagħtihom biżżejjed għarfien bie

x jibqgħu jiskopru affarijiet ġodda u jevalwaw data ġdida. 

L-għalliema ma ħassewx wisq kunfidenza fil-bidu. Min-naħa l-oħ

ra huma ppruvaw jippersonalizzaw l-użu tal-iPad għall-bżonnijie

t tal-lezzjoni tagħhom billi għamlu lill-istudenti jimlew kwiżż online

, jużaw l-apparat tagħhom, segwit minn dimostrazzjoni ta 'għalli



   

 

 

em ta' ċertu kunċett tal-kimika billi tuża app u mbagħad kamer

a tad-dokument biex tipproġetta l-iskrin lill-klassi. It-tieni kwiżs ikk

onkluda l-lezzjoni u fl-aħħar kulħadd qabel li l-integrazzjoni ta 'b

osta attivitajiet differenti ta' tagħlim mobbli f'sessjoni kienet suċċ

ess mhux ħażin. 

 

Lezzjonijiet li Tgħallimt u  

Rakkomandazzjonijiet 

Dan l-esperiment wera li l-bidla u t-trasformazzjoni ta ’lezzjoni bl-

użu ta’ għodod diġitali u ICT huma interessanti u innovattivi u jż

ommu l-istudenti motivati u aktar involuti. Madankollu, il-periklu 

ewlieni huwa li l-istudenti juru maturità u sjieda meta jużaw l-ap

parat u ma jħossux li qed jiskopru biss xi affarijiet utli mingħajr m

a jieħdu vantaġġ serju minnu. Ħaġa oħra li teħtieġ li titqies hija l

-ispiża għolja tal-iPad, peress li bħala apparat wieħed, għandh

om kważi l-istess spiża bħal kompjuter jew żewġ netbook. Finalm

ent, l-iktar ħaġa importanti kienet l-istudent wieħed għal wieħe

d. -proporzjon mal-apparat: mingħajr dan, l-għalliema jaħsbu li 

huwa pjuttost impossibbli li nimxu aktar lejn it-tagħlim mobbli. 
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