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Dan l-istudju tal-każ jippreżenta l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta 'serje ta' workshop ta 'żvilupp professjonali dwar l-integrazzjoni tat-telefowns ċellulari fit-tagħlim tax-xjenza għal grupp ta' 

għalliema tax-xjenza sekondarji (5 irġiel u 13 nisa) fis-Sri Lanka. L-għalliema ntgħażlu apposta abbażi tal-kompetenza rrappurtata tagħhom fl-użu tal-funzjonijiet tal-mowbajl u l-attitudni 

pożittiva tagħhom lejn l-użu tal-mowbajls kif muri fit-tweġibiet tagħhom għal stħarriġ ta 'kwestjonarju preċedenti. Is-serje kienet tinkludi Workshop ta ’Ippjanar ta’ 3 ijiem segwit 

mill-implimentazzjoni tal-lezzjonijiet ippjanati fil-klassijiet reali u Workshop ta ’Reviżjoni ta’ ġurnata wara. Matul il-Workshop tal-Ippjanar, l-għalliema ngħataw sessjoni prattika dwar l-użu 

tal-mowbajls fit-tagħlim tax-xjenza segwit minn attivitajiet kollaborattivi ta ’ppjanar tal-lezzjonijiet. L-approċċ metodoloġiku meħud għall-evalwazzjoni tal-inizjattiva kien kwalitattiv, u d-dejta 

nġabret bl-użu ta 'osservazzjonijiet u noti fuq il-post. Id-dejta ġiet analizzata bl-użu ta 'tekniki ta' analiżi tematika bl-appoġġ ta 'softwer ta' analiżi ta 'dejta kwalitattiva ta' NVivo8 (QSR 

International Pty Ltd., Victoria, Awstralja). Instab li billi żvilupp professjonali għall-għalliema ġie pprovdut separatament bħala Workshops ta ’Ippjanar u Reviżjoni, dawn il-workshops appoġġjaw 

lill-għalliema biex jirrikonoxxu l-potenzjal edukattiv tat-telefowns ċellulari, fit-tagħlim kif jużawhom fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza, fit-tibdil tal-attitudnijiet tagħhom lejn il- użu tat-telefowns 

ċellulari fit-tagħlim u fil-qsim ta 'għarfien u ħiliet relatati ma' applikazzjonijiet tat-telefown ċellulari fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza. Id-dejta ġiet analizzata bl-użu ta 'tekniki ta' analiżi tematika 

bl-appoġġ ta 'softwer ta' analiżi ta 'dejta kwalitattiva ta' NVivo8 (QSR International Pty Ltd., Victoria, Awstralja). Instab li billi żvilupp professjonali għall-għalliema ġie pprovdut separatament 

bħala Workshops ta ’Ippjanar u Reviżjoni, dawn il-workshops appoġġjaw lill-għalliema biex jagħrfu l-potenzjal edukattiv tat-telefowns ċellulari, fit-tagħlim kif jużawhom fit-tagħlim u t-tagħlim 

tax-xjenza, fit-tibdil tal-attitudnijiet tagħhom lejn il- użu tat-telefowns ċellulari fit-tagħlim u fil-qsim ta 'għarfien u ħiliet relatati ma' applikazzjonijiet tat-telefown ċellulari fit-tagħlim u t-tagħlim 

tax-xjenza. Id-dejta ġiet analizzata bl-użu ta 'tekniki ta' analiżi tematika bl-appoġġ ta 'softwer ta' analiżi ta 'dejta kwalitattiva ta' NVivo8 (QSR International Pty Ltd., Victoria, Awstralja). Instab li 

billi żvilupp professjonali għall-għalliema ġie pprovdut separatament bħala Workshops ta ’Ippjanar u Reviżjoni, dawn il-workshops appoġġjaw lill-għalliema biex jirrikonoxxu l-potenzjal edukattiv tat-telefowns ċellulari, fit-tagħlim kif jużawhom fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza, fit-tibdil tal-attitudnijiet tagħhom lejn il- użu tat-telefowns ċellulari fit-tagħlim u fil-qsim ta 'għarfien u ħiliet relatati ma' applikazzjonijiet tat-telefown ċellulari fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza.

Il-workshops

Workshop dwar l-Ippjanar Jum 1: a) sessjoni ta 'brainstorming sabiex tiġbor l-opinjonijiet eżistenti tal-parteċipanti dwar l-użu tal-mowbajls fit-tagħlim u 

t-tagħlim. b) diskussjoni fi grupp stimulat minn preżentazzjoni bil-PowerPoint fuq "telefowns ċellulari għat-tagħlim u t-tagħlim ta 'l-iskola." c) is-sessjoni 

prattika, li pprovda esperjenza prattika għall-parteċipanti dwar kif jużaw telefowns ċellulari fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza. e) attivitajiet ewlenin: erba 'gruppi 

ta' ħidma: Kull grupp għażel lezzjoni mill-kurrikulu tax-xjenza nazzjonali tal-gradi 6–11 li fih il-mowbajls jistgħu jiġu integrati u għamlu pjanijiet inizjali dwar kif 

dan jista 'jseħħ. Jum 2: a) diskussjoni fi grupp wara preżentazzjoni bil-PowerPoint dwar l-azzjonijiet pedagoġiċi u l-mudell ta 'raġunament ta' Shulman, li 

jiddeskrivi l-attivitajiet li l-għalliem jidħol fihom meta joħolqu istruzzjonijiet għat-tagħlim. Matul dan, ġew enfasizzati l-aspetti li kellhom jiġu kkunsidrati meta jiġu 

ddisinjati lezzjonijiet tax-xjenza waqt li jiġu integrati l-mowbajls. Dan inkluda l-konsiderazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet tal-istudenti dwar l-użu tal-mowbajl, 

il-kompetenza tal-għalliema fl-użu tagħhom u l-għażla tat-teknoloġija kif xieraq għall-attivitajiet rilevanti. b) pjan tal-lezzjoni abbozzat minn kull grupp: b'referenza 

għall-istadji tal-mudell ta 'Shulman. c) feedback mill-pari: użati biex jirfinaw il-pjanijiet tal-lezzjoni. Jum 3 (ġimgħa wara Jum 2): a) logħob tal-irwol: il-lezzjonijiet 

iddisinjati kellhom rwol ta 'membru ta' grupp waqt li l-oħrajn aġixxew bħala studenti. b) diskussjoni fi grupp: fl-aħħar tar-rwol tal-logħob ta 'kull lezzjoni fejn 

il-prattiċi pedagoġiċi u l-modi ta' kif jintużaw it-teknoloġiji biex jappoġġjaw dawn il-prattiċi ġew evalwati b'mod kritiku.

Workshop ta ’Reviżjoni: Matul ir-ReviżjoniWorkshop, l-għalliema ppreżentaw l-esperjenzi, ir-riflessjonijiet u l-ħsibijiet tagħhom dwar l-użu 

tal-mowbajls fit-tagħlim u t-tagħlim tax-xjenza.
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L-integrazzjoni tal-mowbajls fit-tagħlim: Studju ta 'każ ta' taħriġ għall-għalliema permezz ta 'workshops ta' żvilupp professjonali

Għalliema Sekondarji tax-Xjenza

Telefowns ċellulari, NViVo8

Anki jekk il-potenzjal tal-ICT u t-telefowns ċellulari issa huma rikonoxxuti, ostaklu wieħed biex dawn jiġu sfruttati fit-tagħlim u t-tagħlim huwa n-nuqqas ta 

'fiduċja tal-għalliema fl-użu tat-teknoloġija. Mill-1994 fis-Sri Lanka, il-Ministeru ta 'l-Edukazzjoni implimenta numru ta' inizjattivi biex jintegra l-ICT fit-tagħlim u 

t-tagħlim. Minkejja dan, il-proporzjon tal-kompjuter mal-istudenti huwa 1: 130 u, fil-preżent, ir-riżorsi tal-ICT disponibbli f'ħafna mill-iskejjel mhumiex adegwati. 

Madankollu, il-livell ta 'penetrazzjoni tat-telefowns ċellulari fis-Sri Lanka huwa għoli u laħaq is-70% sa tard fl-2010. Barra minn hekk, it-telefowns ċellulari 

huma irħas mill-kompjuters u ħafna studenti jafu jużawhom. Għalhekk, deher

ta 'siwi li tintroduċi l-mowbajl bħala għodda ta' tagħlim fis-sistema skolastika tas-Sri Lanka. Madankollu, huwa importanti li wieħed jinnota li l-għalliema 

fis-Sri Lanka ġeneralment mhumiex midħla tal-potenzjal edukattiv tat-telefowns ċellulari, u l-użu personali tal-għalliema tal-ICT huwa limitat ukoll.

Dan l-istudju tal-każ wera kif l-istrutturar ta ’workshops ta’ żvilupp professjonali separatament bħala Workshop ta ’Ippjanar u Workshop ta’ 

Reviżjoni madwar opportunità biex jiġu implimentati lezzjonijiet f’ambjenti ta ’klassi reali pprovdew ħafna opportunitajiet biex jiġu żviluppati 

l-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet tal-għalliema lejn l-użu tal-mowbajls fit-tagħlim tax-xjenza. u t-tagħlim. Dawn l-opportunitajiet kienu jinkludu 

kemm l-iżvilupp tal-fehim tal-istudenti tagħhom tal-kunċetti tax-xjenza kif ukoll l-impenn tagħhom mal-proċessi u l-ħiliet tax-xjenza 

bħall-osservazzjoni u r-reġistrazzjoni. Il-provvediment ta ’sessjoni prattika fil-bidu tal-Workshop tal-Ippjanar ippermetta lill-għalliema jesploraw 

il-potenzjal tat-telefowns ċellulari għat-tagħlim tax-xjenza. Barra minn hekk,

Dawn ħolqu ambjent favorevoli li fih jaqsmu l-għarfien u l-ħiliet ma 'xulxin kif ukoll mar-riċerkatur. Madankollu, filwaqt li dawn il-workshops 

ipprovdew inizjattiva ta ’taħriġ ta’ darba ta ’suċċess li appoġġat lill-għalliema biex jintegraw il-mowbajls fil-lezzjonijiet tagħhom, għandhom isiru 

aktar studji biex tinvestiga s-sostenibbiltà ta’ dan it-tip ta ’żvilupp professjonali fl-iskejjel tas-Sri Lanka.
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