
   

 

Punt Klassi Virtwali għall-Edukazzjoni tal-Lingwa 

Introduzzjoni ERYIA Online Education joffri korsijiet bl-Ingliż u l-Ġe
rmaniż bħala lingwi barranin li jsiru esklussivament o
nline. Huma jżommu klassijiet onlajn ħajjin għal profe
ssjonisti minn 20 sa 50 sena, li jipparteċipaw minn dja
rhom jew mill-uffiċċji tagħhom billi jużaw Klassi Virtw
ali. 

http://eryia.eu/en 

 

Tip ta 'istituzzjoni involuta Skola tal-lingwa privata 

Titolu tal-metodoloġija uż
ata 

Konnessjoni tal-vidjokonferenza f'ħin reali biex tkun ż
gurata l-parteċipazzjoni attiva online tal-istudenti kol
lha 

Viżwalizzazzjoni tal-kontenut tat-tagħlim billi tuża l-
whiteboard interattiva tal-klassi virtwali u l-media pl
ayer tagħha. 

Għal tagħlim onlajn b'aktar minn student wieħed, l-għ
alliema jassenjaw kompiti individwali fil-kmamar tat-
tifrik. 

Tip ta 'edukatur Għalliema tal-lingwa u tuturi 

Għodda / għodod użati Klassi virtwali 

Sfidi Ewlenin, Suċċess E
wlieni u Fatturi li Jipperm
ettu 

Sfidi ewlenin: 

 Xi klijenti għandhom tħassib dwar li t-tagħlim o
nlajn ma jkunx tajjeb daqs modi tradizzjonali ta 
'tagħlim 

 Biża 'li tuża softwer li jista' ma jkunx faċli biex t
użah u tinnavigah 

 L-interfaces tas-softwer mhumiex faċli għall-u
tent biżżejjed 

 Softwer li m'għandux il-karatteristiċi kollha li t
eħtieġ klassi għat-tagħlim tal-lingwi 

 Limitazzjonijiet ġeografiċi meta jiġu impjegati 
membri tal-persunal ġodda 

Lezzjonijiet Mgħallma u R
akkomandazzjonijiet 

Studenti adulti jistgħu jattendu klassijiet onlajn onlajn 
mill-konvenjenza ta 'djarhom jew l-uffiċċji tagħhom s
tess  

http://eryia.eu/en


   

 

 

 

 

 

L-istudenti jista 'jkollhom esperjenza li hija simili għa
ll-klassi tradizzjonali mingħajr ma jonfqu xi ħin jew fl
us jivvjaġġaw 

Is-softwer huwa faċli għall-utent, faċli biex tużah, ma
lajr biex jitgħabba, u għandu l-karatteristiċi kollha li ji
sta 'jkollu bżonn tutur tal-lingwa online. 

Jippermetti lill-għalliema jaħdmu minn kważi kullimki
en fid-dinja ma 'nies minn madwar id-dinja, li offrew p
otenzjal ta' negozju enormi. 

Tuturi onlajn jistgħu jorganizzaw il-ħin tagħhom bl-ak
tar mod effiċjenti possibbli. 

Kull għalliem jista 'jivvjaġġa għall-pjaċir waqt li fl-iste
ss ħin iżomm l-impjieg tiegħu bħala għalliem onlajn. 

Klijenti aktar introvertiti ta 'l-iskola jħossuhom aktar 
kunfidenti għax m'għandhomx għalfejn jittrattaw il-pr
essjoni tal-preżenza fiżika ta' nies oħra. 

Pajjiż HR 

Isem l-Istituzzjoni / Ċentr
u tal-Edukazzjoni 

Eriya Edukazzjoni Onlajn 


