
   

 

 Il-1 l-istudju tal-każ 

Introduzzjoni “Space Race” huwa esperjenza ta 'tagħlim interdixxiplinari bbażati f
uq Game-based Learning bħala metodoloġija edukattiv kompliment
ari għall-pedagoġika Flipped Classroom approċċ fl-edukazzjoni ogħ
la.  Tagħlim aktar attiv u sinifikanti ġie promoss fl-istudent bl -implim
entazzjoni tiegħu. Bl-istess mod, ippermetta li l-klassijiet wiċċ imb wi
ċċ jiġu enerġizzati, u joħloq atmosfera rilassata. L-użu riflettiv u kriti
ku ta 'applikazzjonijiet teknoloġiċi u apparat mobbli fil-klassi ġie mħe
ġġeġ ukoll.   L-użu tal Space Race  żied il-parteċipazzjoni ta ’studen
ti fil-klassi, il-motivazzjoni u l-interess tagħhom, jikkollaboraw fl-iżvilu
pp ta’ ħiliet u abbiltajiet. Din l-għodda kienet utli ħafna biex tikseb fe
edback bidirezzjonali għalliem-student f'ħin reali . Bħala riżultat, inki
seb tagħlim aktar kooperattiv, riflessiv u sinifikanti. 

L-istituzzjonijiet 
involuti 

Edukazzjoni Ogħla 

Titolu tal- metod
oloġija 

Game-based Learning bħala metodoloġija edukattiva: Space Race 

 

Tip ta' edukatur Academic Lecturers and Industry Professionals 

Għodda użata Ir-riżorsa “Space Race”   użata fil-klassi hija disponibbli fl- applikazz
joni tal  “Socrative digital teaching application”.  Socrative hija siste
ma ta 'rispons intelliġenti fejn l-għalliem jista' jwettaq mistoqsijiet, ko
mpetizzjonijiet u logħob, li għalihom l-istudenti jistgħu jirrispondu f'ħi
n reali mill-apparat mobbli tagħhom. It- tweġibiet tal- istudenti huma 
proġettati istantanjament fuq it-tagħmir tagħna. L-istudenti jistgħu jħ
allu feedback dwar l-attività billi jużaw ir-riżorsa tal “Exit Ticket”.   

 

Sabiex niksbu informazzjoni plural, avviċinajna l-istudju tal-użu tagħ
ha minn perspettiva interdixxiplinari minn għalliema li jappartjenu għ
al oqsma differenti ta 'għarfien; speċifikament l- Inġinerija u l-Bijome
diċina mis-sena akkademika 2015–16 sal-preżent fl-Università ta ’ Z
aragoza. Fiż-żewġ każijiet, Space Race intużat skont approċċi meto
doloġiċi differenti. Kultant l-istudenti pparteċipaw individwalment u d
rabi oħra fi gruppi.  

  Ġie ppruvat li jintuża biex jinkoraġġixxi l-użu ta 'din l-għodda fil-kla
ssi bi spirtu kritiku, riflessiv u ludiku. Il- proposta f’din l-esperjenza ki
enet l-użu tar-riżorsa Space Race  biex tappoġġja l-implimentazzjon
i tal- istrateġija tat-Tagħlim Ibbażat fuq il-Logħob ( Gamifikazzjoni ) k
omplementari għall-approċċ pedagoġiku Flipped Classroom. 

 



   

 

 
 

Sfidi Ewlenin u  

fatturi ta 'suċċes
s 

Bħala żvantaġġ nistgħu nindikaw li: 

Il-verżjoni bla ħlas tal-applikazzjoni ma tippermettix li jiġu kkonfigura
ti l-għażliet tal-punteġġjatura jew il-ħin assenjat għal kull mistoqsija
. Tista 'biss tosserva l-pożizzjoni relattiva tal-parteċipanti mal- bqija t
al-avversarji (Figura 1), għalhekk mhix adattata bħala sistema ta' va
lutazzjoni f'ħin reali. 

L-għodda tippermetti lill-istudenti / gruppi jagħżlu kulur speċifiku għa
t-tagħmir tagħhom stess jew tista 'tiġi assenjata b'mod każwali. Din l
-aħħar għażla tista 'tiffalsifika r-riżultati 

Apparat mobbli jew in-netwerk innifsu jistgħu jaffettwaw l-effettività t
iegħu bħala sistema ta ’valutazzjoni. 

Il-verżjoni b'xejn tippermetti biss li tikkompeti bejn 20 student / grup
p, li hija limitazzjoni. 

Rakkomandazzj
onijiet u Lezzjon
ijiet Tgħallmu 

L-analiżi ta 'l-użu tar-riżorsa Space Race  turi li:  

Tiffaċilita r-riżoluzzjoni ta 'dubji dwar il-kompiti assenjati li ġew żvilup
pati b'mod indipendenti mill-istudenti barra l-klassi skond il-mudell F
lipped Classroom. 

Tippermetti l-monitoraġġ tas-suġġett (feedback tal-istudenti), kif uko
ll l-evoluzzjoni tal- proċess tat- tagħlim tat- tagħlim . Tiżvela dawk l-a
spetti l-aktar diffiċli għall-istudenti. Nistgħu nenfasizzaw kunċetti. 

Tiffaċilita l-valutazzjoni kontinwa u l-verifika tal-progress tal-istudenti 
fir- rigward tas-suġġett. 

Jagħti trażmissjoni ta 'informazzjoni mgħaġġla u immedjata permez
z ta' logħba ta 'kompetizzjoni. Ħafna ħin jiġi ffrankat fit-trasmissjoni t
al-informazzjoni favur attenzjoni personalizzata tal-istudenti. 



   

 

 

 

  

Id-dinamika ġġenerata fil-klassi tistieden id-dibattitu. B'dan il-mod il-
klassi wiċċ imb'wiċċ tmur minn akkoljenza passiva għal parteċipazzj
oni attiva. 
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