
   
 

It-2 Studju ta 'Każ 

Punt Kontenut 

Introduzzjoni Il-Kumitat tal-Konsulenti dwar ix-Xjenza u l-Panel dwar it-Teknoloġija Edukattiva fl-Istati Uniti ssuġġerew li l-għalliema għandhom jgħallmu bit-teknoloġija edukattiva, 

mhux jgħallmu dwar it-teknoloġija edukattiva. Għalhekk, l-ICT jistgħu jkunu suġġetti, u tista 'tkun għodda li tuża biex tgħallem suġġetti oħra, jew biex ikollok aċċess  
għall-informazzjoni, tikkomunika ma' oħrajn. Fl-iskejjel pubbliċi ta ’l-Istati Uniti, tliet approċċi għall-integrazzjoni ta’ l-ICT fil-kurrikulu huma komunement użati fl-iskejjel 

medji u sekondarji: a) kors separat ta ’l-ICT; b) fil-kurrikulu kollu; u c) taħlita ta 'kors u xogħol trans-kurrikulari. Il-mudelli li ġejjin ġew proposti u implimentati: 

• Mudell 1: L-ICT bħala suġġett: F'dan il-mudell, l-ICT hija aċċettata bħala suġġett. Għalhekk, dan il-mudell jeħtieġ kors speċifiku tal-ICT kors integrat fil-

kurrikulu tal-5 grad. Grad: 6 th, Suġġett: ICT, Mira: Li tiżviluppa l-ħiliet u l-għarfien meħtieġa biex tuża varjetà ta 'teknoloġiji ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni, Kontenut: Tagħmir ta 'input u output: Multimedia authoring, preżentazzjoni, għodod tal-Web, kameras diġitali, scanners, E-mail, 

diskussjonijiet online Ambjenti tal-Web, Kalkulaturi, sondi tal-ġbir tad-dejta, vidjows, softwer edukattiv. 

• Mudell 2: Integrazzjoni tal-ICT: Fi ħdan dan il-mudell, l-ICT mhix suġġett ta 'tagħlim. L-ICT hija għodda kulturali u medjatorja fis-sistema ta 'attività li fiha 

studenti u għalliema jibnu u jikkostruwixxu għarfien ġdid, fi kliem ieħor, studenti u għalliema qed jagħmlu x-xogħol li jafu. Grad: 10 th, Suġġett: Ġeografija, 

Mira: Tagħlim ta 'żoni ġeografiċi differenti u rikonoxximent ta' differenzi kulturali, Kontenut: Eskimos, Ġeografija, lokazzjoni fid-dinja, popolazzjoni, 

informazzjoni demografika, ekonomija, kummerċ ewlieni. Materjal: Internet, Google Earth, Google Search engine. 

• Mudell 3: Integrazzjoni tal-ICT f'kurrikulu integrat: Dan il-mudell juża t-teorija tal-integrazzjoni tal-kurrikulu bħala bażi għall-integrazzjoni tal-ICT. 

F'dan il-mudell, l-ICT hija meqjusa bħala suġġett (wieħed mill-qasam tal-kontenut) li huwa integrat f'varjetà ta 'suġġetti oħra, bħall-matematika, ix-xjenza, il-

litteriżmu, u t-teknoloġija flimkien. Grad: 6 th, Suġġett: Kif tikber siġra tat-tuffieħ ?, Mira: Il-bini u r-rikostruzzjoni ta 'kif jaħdmu l-affarijiet fin-natura.  
Kontenut: Xjenza (anatomija ta 'siġra, tipi ta' siġar, fergħat, ġisem, għoli, daqs) 

Xjenza Soċjali (valur tas-siġra, l-użi tas-siġar, eċċ.). Saħħa (tindif tal-arja), ICT (tfittxija, kitba, ħars, u żvilupp ta 'programm ġdid. Materjal: Siġra 

(bitħa tal-iskola), kamera diġitali, vidjokamera, kompjuter, internet. 
• Mudell 4: Integrazzjoni tal-kurrikulu (ICT bħala għodda ta 'medjazzjoni kulturali): Grad: 12, Suġġett: Baħar l-Iswed, Mira: Tagħlim tan-natura tal-

Baħar l-Iswed. Kontenut: Xjenza (Post, daqs, kontenut, karatteristiċi (rata tal-melħ), Xjenza Soċjali (pussess, pajjiżi madwar, politika, ħajja, interazzjoni, 

storja),  
Ekoloġija. Materjal: ICT (komunikazzjoni (komunitajiet virtwali), kompjuter (mappa li qed tiżviluppa) , Internet (komunikazzjoni, tiftix), kitba, tara, u toħloq 

(kull ħaġa possibbli). 
• Mudell 5: Kurrikulu Mħallat: Suġġett appoġġjat b'kors tal-laboratorju tal-ICT: Grad: 5 th, Suġġett: Storja ta ’Kolombu, Għan: Ikun kapaċi tidentifika d-dati u l-

avvenimenti importanti mill-istorja ta’ Kolombu, Kontenut: Kontenut tal-Istorja: Ġeografija ta ’Kolombu, l-ewwel settlers, indipendenza, gwerer. Kontenut tal-ICT: 
PowerPoint (żvilupp ta ’ħila bażika biex tinħoloq preżentazzjoni, skedi tal-ħin), kalkolaturi, sondi tal-ġbir tad-dejta, vidjows, softwer edukattiv. Materjal: Laboratorju tal-
kompjuter, Softwer ta 'Preżentazzjoni Middle and High School 

Tip ta 'istituzzjoni 
involut 

 

Titolu tal 
metodoloġija użata 

Mudelli ta ’Integrazzjoni tal-ICT fil-Kurrikulu tal-Iskola Medja u Sekondarja fl-Istati Uniti 

Tip ta 'edukatur Għalliema 

Għodda / għodod użati kameras diġitali, għodod tal-web, skaners, sondi tal-ġbir tad-dejta, softwer edukattiv 

Sfidi Ewlenin, Ewlenin 
Suċċess & 

Fatturi li Jippermettu 

Jidher li huwa diffiċli ħafna li tiddefinixxi, tivvaluta u tivvaluta l-PCK tal-għalliema. L-għalliema jiżviluppaw subkulturi tas-suġġetti matul l-edukazzjoni ta ’qabel 
is-servizz u l-ħajja professjonali tagħhom. Is-subkulturi tas-suġġett jirrappreżentaw l-identitajiet tal-għalliema, f'relazzjoni mal-qasam ta 'kompetenza 
tagħhom. Pereżempju, l-għalliema tax-xjenza għandhom ċerti modi kif jgħallmu x-xjenza, u l-mod kif jgħallmu x-xjenza jirrappreżenta l-identitajiet tagħhom u 
l-kultura akkademika tagħhom; dan ikun l-istess għall-għalliema tal-arti, u għalliema tal-matematika. Għalhekk, dan il-mudell tal-kurrikulu jirrikjedi li għalliema 
tal-ICT jgħallmu varjetà ta 'korsijiet tal-ICT fl-iskejjel tal-K12. Madankollu, dan il-mudell mhux se jkun l-aħjar mudell għall-kurrikulu tal-ICT, minħabba li l-linja 
mhux ċara bejn l-ICT bħala suġġett u l-ICT bħala mod ta 'struzzjoni. Sabiex l-istudent jitħejja bil-ħiliet u l-għarfien meħtieġa għas-soċjetà tal-informazzjoni, l-
ICT għandha 

Lezzjonijiet li Tgħallimt & 
Rakkomandazzjonijiet 

tkun integrata għal-livell kollu u l-kurrikulu tas-suġġett kollu bil-mod xieraq. Għal dan il-għan l-għalliema għandhom ikunu ppreparati bil-ħiliet u l-għarfien tal-
qasam akkademiku, l-ICT, u l-pedagoġiji tat-tnejn għall-integrazzjoni. It-tagħlim sempliċement tal-ICT, m'għandux ikun l-għan tal-edukazzjoni. L-ICT 
għandhom jipprovdu opportunitajiet lill-istudenti kollha biex jitgħallmu aħjar u aktar malajr f'ambjent pjaċevoli. Huwa maħsub li dawn il-mudelli se jespandu l-
fehim tal-integrazzjoni tal-ICT fit-tagħlim u t-tagħlim ta 'materji tas-suġġetti tal-iskejjel medji u sekondarji. 

Pajjiż L-Istati Uniti 
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