
   

 

Punt Klassi Virtwali fl-iskola 

Introduzzjoni Is-76 Skola f'Sofia, il-Bulgarija tipprovdi lill-istudenti l
i ma jistgħux jattendu klassijiet regolari għal ċertu pe
rjodu ta 'żmien b'konsultazzjonijiet onlajn ħajjin fil-Kl
assi Virtwali VEDAMO. Is-sessjonijiet ta 'rkupru onlajn 
f'ħin reali jwasslu għal prestazzjoni aħjar tal-istudent
i u l-involviment tal-ġenituri. 

Ħafna drabi l-għalliema, il-ġenituri u l-istudenti jkollh
om diffikultajiet meta t-tfal ikollhom ilaħħqu wara li jk
unu assenti mill-klassi. Kull meta t-tfal jitilfu l-klassij
iet iridu jċemplu lill-għalliem tagħhom jew lill-ġenitur
i ta 'sħabhom tal-klassi, li huwa wkoll inkonvenjent g
ħall-għalliema. Xi sfidi oħra li jiffaċċjaw huma: 

 L-informazzjoni li jirċievu l-ġenituri ħafna drab
i mhix affidabbli 

 L-għalliema ma jistgħux jirrispondu immedjata
ment 

 Il-ġenituri mhumiex infurmati għal kollox il-ħin 
kollu 

 Il-ġenituri ta 'tfal morda ma jfittxux informazzj
oni b'mod regolari biżżejjed 

 L-istudenti jsibuha diffiċli biex ilaħħqu, li jaffett
wa l-gradi tagħhom. 

It-tmexxija tal-iskola ddeċidiet li tibda tuża Klassi Virt
wali bħala mod kif ittejjeb il-prestazzjoni tal-istudenti
. Dan naqqas ukoll il-livelli ta 'tensjoni tat-tfal li kellh
om jagħmlu tajjeb għal dak li kienu qbiżt fil-klassi. 

Tip ta 'istituzzjoni involuta Skola 

Titolu tal-metodoloġija uż
ata 

Konnessjoni tal-vidjokonferenza f'ħin reali biex tiżgur
a l-parteċipazzjoni attiva online tat-tfal kollha assenti 

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-iskola 

Għodda / għodod użati Klassi virtwali 



   

 

 

 

Sfidi Ewlenin, Suċċess E
wlieni u Fatturi li Jipperm
ettu 

Ippreżenta għodda ta 'tagħlim innovattiva 

Oħloq mod ġdid attraenti u effettiv biex tippreżenta l-
materjal tat-tagħlim lill-istudenti 

Tippromwovi l-bidla tal-proċess ta 'tagħlim / tagħlim 
permezz tal-użu ta' teknoloġiji ġodda 

Tippromwovi metodi ta 'tagħlim innovattivi 

Lezzjonijiet Mgħallma u R
akkomandazzjonijiet 

Il-proċess tax-xogħol tjieb f'ħafna oqsma: 

Il-prestazzjoni akkademika tal-istudenti ġiet imtejba b
'50%. Dan żied il-livell ta 'fiduċja bejn l-għalliema u l-
ġenituri. 

L-għalliema aġġornaw il-ħiliet tagħhom relatati mat-
teknoloġija. 

L-involviment tal-ġenituri fil-proċess ta 'tlaħħaq żdie
d, kif ukoll l-involviment tal-ġenituri fil-progress tal-i
studenti b'mod ġenerali. 

Ħafna ħin ġie ffrankat mill-partijiet kollha. 

Il-komunikazzjoni fost il-partijiet kollha tjiebet. 

Pajjiż BG 

Isem l-Istituzzjoni / Ċentr
u tal-Edukazzjoni 

Is-76 Skola f'Sofia 


