
   

 

Punt It-2 Studju ta 'Każ 

Introduzzjoni DOBA hija istituzzjoni privata ta 'l-iskola sekondarja f'Maribor, is-Slo

venja. Joffri diversi programmi gradwati u post-universitarji. Huma k

ellhom ukoll dipartiment tal-edukazzjoni għall-adulti, dipartiment ta

l-lingwi barranin. Fl-2018, huma jiċċelebraw l-20 anniversarju tal-ist

udji online tagħhom. Huma l-iktar istituzzjoni edukattiva magħrufa f

is-Slovenja 

joffru 100% studji online. 

Tip ta 'istituzzjo

ni involuta 

Istituzzjoni tal-Iskola Sekondarja Privata 

Titolu tal-metod

oloġija użata 

DOBA jimplimenta 100% studji onlajn li huma bbażati fuq il - 

approċċ soċjo-kostruttivist. Huma jibnu fuq l-interazzjoni bejn stude

nti, għalliema onlajn u għalliema. Il-programmi ta 'studju tagħhom h

uma strutturati fuq bażi ta' kors. L-istudenti jistudjaw suġġett wara i

eħor. M'hemmx diversi suġġetti li jmexxu fl-istess ħin. L-enfasi hija f

uq suġġett wieħed biss, li, kif jemmnu, iktar 

jikkorrispondi għall-bżonnijiet tal-istudenti tagħhom. 

L-istudji jibdew b’perjodu preparatorju ta ’ġimagħtejn li fih  

l-istudenti jitgħallmu dwar is-sistema online li qed jużaw, dwar  

e-learning u e-strateġiji. Wara dan il-perjodu huma lesti 

studja online.  

Unità waħda tat-tagħlim iddum ġimgħa. L-istudenti joħorġu ċari 

istruzzjonijiet, skadenzi, attivitajiet strutturati preċiżament sabiex ma 

jintilfux matul l-istudji tagħhom. L-istudenti huma attivi l-ħin kollu w

aqt li l-għalliem jaħdem fl-isfond. Hu / hi jipprepara 

l-istruzzjonijiet, is-sorsi, l-attivitajiet ta ’tagħlim, l-awtovalutazzjoni 

testijiet, testijiet online u jaġixxi bħala faċilitatur. Hu / hi jimmonitorj

a 

diskussjonijiet, twieġeb għall-mistoqsija fil-fora, punti fuq l-istudent  

saħħiet / oqsma biex jitjiebu, imexxi webinars. Hemm 2-3 webinars 

għal kull suġġett ta 'studju. Il-webinars mhumiex dwar lectures imm

a dwar 

diskussjoni diretta u interazzjoni diretta. Għalliem jista 'jassenja stud

enti għal chat rooms differenti fi ħdan il-webinar fejn ifittxu 

soluzzjonijiet u suġġerimenti. Aktar tard huma magħqudin fl-istess k

amra onlajn biex jiddiskutu l-proposti, l-opinjonijiet tagħhom eċċ. 

Jintużaw il-metodi li ġejjin: 



   

 

FORUMS: diskussjoni tal-forum taġixxi bħala l-istrument ewlieni tas-

soċjetà  

tagħlim (suġġetti differenti; is-suġġett huwa assenjat jew huwa akta

r laxk). Hemm aktar livelli tal-forum. Kulħadd jista 'jara l-fora. 

BLOGS huma privati jew jistgħu jkunu viżibbli għal kulħadd. 

CHAT ROOMS huma inqas formali minn forums. 

Hemm attivitajiet individwali kif ukoll xogħol f'tim obbligatorju  

attivitajiet għal kompiti aktar kumplessi. L-għan ta 'attivitajiet ta' ħid

ma f'tim huwa 

biex l-istudenti jitgħallmu kif jaħdmu f’timijiet, biex ikunu jistgħu jid

delegaw  

il-kompiti, issettja l-iskadenzi, tikkoordina l-attivitajiet eċċ. 

Il-valutazzjoni hija sommattiva u formattiva. Il-fattur ewlieni huwa 

feedback li jingħata għal kull attività ta 'student. L-eżami finali huwa 

online. 

Nies ewlenin fil-proċess tat-tagħlim: 

1. Għalliem 

2. Student 

3. Tutur onlajn: jieħu ħsieb grupp iżgħar ta 'studenti. 

Il-kompitu tiegħu / tagħha huwa li jimmotiva, jinkoraġġixxi u 

jimmedja. Dan 

jipprevjeni lill-istudenti milli jitilqu. 

4. Appoġġ akkademiku: appoġġ organizzattiv, appoġġ tekniku, 

appoġġ għall-informazzjoni dwar il-finanzjament. 

Pożizzjoni Direttur tal-Istudji 

Għodda / għodo

d użati 

Is-sistema bażi: Blackboard Learn u s-subsistemi tagħha (Blackboard 

Collaborate, Jammer ...) 

Sistemi oħra wżati: Office 365, Padlet, Safe Assign, Remote Proctor 

Respondus Lockdown Browser, teknoloġiji tal-Wiki 

 

Sfidi Ewlenin,  

Suċċess Ewlenin 

u  

Fatturi li Jipperm

ettu 

Fatturi Ewlenin ta ’Suċċess: 

- Approċċ ċar u maħsub għall - proċess kollu: kull  

- pass fil - proċess huwa ppjanat skond il - bżonnijiet ta 'l - Int

ernet  

grupp fil-mira 



   

 

 

 

- Appoġġ kostanti għall-istudenti. L-appoġġ tal-istudenti jeħti

eġ li jkun preżenti l-ħin kollu peress li dan huwa kruċjali fil-pr

evenzjoni tat-tluq mill-istudenti. 

- Għalliema mħarrġa: kruċjali huwa t-tidwir fir-ras, il-bidla fil-fo

kus 

Sfidi Ewlenin: 

- Dehra rapida ta 'teknoloġiji ġodda: wara l -  

novitajiet, abbiltà li tkun selettiv - qawwa ta 'assorbiment ta' 

għalliema u studenti 

- Fis-Slovenja t-tagħlim onlajn jista 'xorta jitqies bħala inferjuri 

għat-tagħlim tradizzjonali 

- Nuqqas ta 'ħiliet u kompetenzi għat-tagħlim onlajn fost  

għalliema 

Lezzjonijiet Mgħ

allma u Rakkoma

ndazzjonijiet 

(Jekk jogħġbok staqsi lill-edukatur għal pariri, suġġerimenti speċifiċi 

...) 1. 

Approċċ Hollistic 

Għalliema u studenti li qegħdin jgħaddu 

Suppoer, appoġġ, appoġġ 

Interazzjoni 

Pajjiż Is-Slovenja 

Isem l-Istituzzjo

ni / 

Ċentru tal-Eduka

zzjoni 

DOBA 


