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Заглавие  

Въведение Академична и изследователска мрежа на Словения - 
Arnes е публична институция, която предоставя мрежови 
услуги на организации в областта на научните 
изследвания, образованието и културата и позволява 
тяхната интеграция, взаимно сътрудничество и 
сътрудничество със сродни организации в чужбина. 

Arnes изгражда, поддържа и управлява инфраструктура, 
която свързва университети, институти, изследователски 
лаборатории, музеи, училища, бази данни и цифрови 
библиотеки. Той предлага на своите потребители същите 
услуги като националните академични мрежи от други 
страни, с които си сътрудничи в проектите на 
Европейската комисия при тестване, разработване на 
решения и внедряване на нови интернет протоколи и 
услуги. Тя също така предоставя услуги, които 
търговските организации не извършват, но 
представляват основа за функционирането на Интернет в 
Словения. 

Повече от 1500 словенски организации са свързани към 
мрежата на ARNES, а в услугите на Arnes работят близо 
250 000 души. Международната свързаност с 
образователните и изследователски мрежи на други 
държави се осигурява чрез мрежата GÉANT 10 GB, 
съфинансирана от Европейската комисия. По този начин 
потребителите могат да участват в международни 
проекти, които изискват бързи и надеждни 
информационно-комуникационни връзки, стабилни 
трансфери на видеоконференции и предаване на големи 
количества данни. 

Тип на институцията Академична и изследователска мрежа на Словения - 
Arnes е публична институция 

Използвана методология СИГУРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ И УСТРОЙСТВА - 
MOOC 

Сигурното използване на Интернет и устройства е 
онлайн курс, който се обявява два пъти годишно в Arnes. 

Курсът се състои от 16 учебни часа и се фокусира изцяло 
върху или изцяло обхваща рамката на ЕС за цифрова 
компетентност DIG COMP 4. Тъй като в курса се използват 
различни методи на обучение, курсът също така засилва 
останалите дигитални компетенции. Нещо повече, той 
обхваща почти всички точки в рамката за дигитална 



компетентност на ЕС DIG COMP. 

Моделът стартира преди 5 години, базиран на модела 
Edex. Arnes обаче е приспособил модела към това, което е 
най-полезно за потребителите. 

Онлайн курсът отнема 3 седмици. Всяка седмица се 
отваря ново съдържание и краят на курса може да се 
види на седмица 4. В края на всяка седмица има 
задължителни тестове, за да се провери разбирането на 
участниците. Курсът включва задължително и 
допълнително/препоръчително съдържание. Условието 
за успешно завършване на курса е извършване на 
задължителните дейности, включително гледане на 
задължителни видеоклипове. В края на курса се 
провежда двучасов уъркшоп лице в лице и всички 
успешни участници, които присъстват на последните 
уъркшопи, получават 1 точка за обучение, което също е 
признато от Министерството на образованието, науката 
и спорта. 

Е-курсът включва: 

• основно видео съдържание за представяне на всички 
обсъждани области на съдържание; 

• препоръчително съдържание: статии, видеоклипове, 
радио статии; 

• тестове; 

• развлекателна част - образователно съдържание, 
представено по забавен начин (забавни видеа, намерете 
котката си и т.н.); 

• форуми (има форум в рамките на всяка седмица). 

Курсът се провежда на безплатна платформа Moodle чрез 
училищен портал SIO (отворената част, която дава 
възможност за външно участие). 

Има двама ментори, които се грижат за функционирането 
на курса. Те отговарят за форумите и са активни 
предимно в началото и в края на курса. 

Тип преподавател Основното съдържание на е-курса е проектирано така, че 
да бъде предназначено за всеки възрастен потребител на 
интернет. Според конкретното съдържание обаче 
повечето от тях са за служители в образованието. 

Е-курсът е насочен предимно към всички служители в 
образованието (от детската градина до университета). 
Курсът обаче включва и съдържание, което е полезно за 
всеки възрастен (за изследователи, библиотекари и 
ученици от средното училище). 

Използвани инструменти MOOC 

Moodle 

Основни 
предизвикателства, 
ключови фактори за успех и 

Основното предизвикателство при прилагането на 
електронното обучение е първоначалното включване на 
участника в е-курса. Това е така, защото някои 



мотивация потребители не са достатъчно квалифицирани да 
използват онлайн инструменти и следователно изпитват 
определени проблеми в самото начало, напр. когато се 
регистрират. В този случай Arnes не може да им помогне, 
тъй като участниците се разпознават в Arnes само когато 
вече са се регистрирали. 

Защо успяха? Успехът е резултат от тяхната видимост, 
предвидимост (знае се, че е-курсът ще се провежда два 
пъти годишно). Освен това хората, които са завършили 
успешно курса, допринасят силно за успеха. Друго важно 
постижение е, че образователната програма беше 
одобрена от Министерството на образованието, науката 
и спорта. 

Не на последно място, помощта на общността също е 
голям фактор за успех. Те имаха 15 пилотни учители, 
които с удоволствие се включиха да тестват е- курса. 
Отзивите им бяха много ценни. 

Изводи и препоръки Е-курсът позволява на Арнес да има контакт с общността. 
Арнес остава в постоянен контакт с участниците и по 
този начин остава в контакт с реалността, знаейки, че те 
не са просто преподаватели. 

Ентусиазмът на колегите е в основата на всичко. На тази 
основа е изграден е-курсът, озаглавен Сигурно 
използване на интернет и устройства. Ентусиазъм + 
професионализъм = отлична комбинация. 

Когато въвеждате електронно обучение, е необходимо да 
мислите постепенно, с малки стъпки. 

Първо започнете с нещо малко, с малко принос и малко 
време. След това слушайте потребителите и 
подобрявайте на тази основа. Изграждаме и надграждаме 
постепенно. 

Държава Словения 

Име на 
институцията/обучителната 
организация 

Academic and Research Network of Slovenia - Arnes 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява 
гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея. 


