
 

 

       

 

 

Nazwa  

Wprowadzenie Sieć akademicka i badawcza Słowenii - Arnes jest instytucją publiczną, która 

świadczy usługi sieciowe organizacjom w dziedzinie badań, edukacji i kultury 

oraz umożliwia ich integrację, wzajemną współpracę i współpracę z 

powiązanymi organizacjami za granicą. 

Arnes buduje, utrzymuje i zarządza infrastrukturą łączącą uniwersytety, 

instytuty, laboratoria badawcze, muzea, szkoły, bazy danych i biblioteki 

cyfrowe. Oferuje swoim użytkownikom te same usługi, co krajowe sieci 

akademickie z innych krajów, z którymi współpracuje przy projektach Komisji 

Europejskiej w zakresie testowania, opracowywania rozwiązań i wdrażania 

nowych protokołów i usług internetowych. Świadczy również usługi, których 

organizacje komercyjne nie wykonują, ale stanowią podstawę działania 

Internetu w Słowenii. 

Ponad 1500 słoweńskich organizacji jest podłączonych do sieci ARNES, a 

usługi Arnes zatrudniają blisko 250 000 pracowników. Międzynarodowa 

łączność z sieciami edukacyjnymi i badawczymi innych krajów zapewnia sieć 

GÉANT 10 GB, współfinansowana przez Komisję Europejską. W ten sposób 

użytkownicy mogą uczestniczyć w międzynarodowych projektach, które 

wymagają szybkich i niezawodnych łączy informacyjno-komunikacyjnych, 

stabilnych transferów wideokonferencyjnych oraz transmisji dużych ilości 

danych. 

Rodzaj zaangażowanej 
instytucji / poziom Ksz
tałcenia 

Sieć akademicka i badawcza Słowenii - Arnes jest instytucją publiczną 

Nazwa zastosowanej m
etodologii 

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU I URZĄDZEŃ - MOOC 

Bezpieczne korzystanie z Internetu i urządzeń to e-kurs ogłaszany dwa razy 

w roku w Arnes. 

Kurs składa się z 16 godzin dydaktycznych i skupia się w całości na Ramach 

Kompetencji Cyfrowych UE DIG COMP 4. Ponieważ w trakcie kursu 

stosowane są różne metody nauczania, kurs wzmacnia również inne 

kompetencje cyfrowe. Co więcej, obejmuje mniej więcej wszystkie punkty 

unijnych ram kompetencji cyfrowych DIG COMP. 
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Model pojawił się na rynku 5 lat temu, bazując na modelu Edex. Jednak 

Arnes dostosował model do tego, co jest najbardziej przydatne dla 

użytkowników. 

E-kurs trwa 3 tygodnie. Co tydzień otwierane są nowe treści, a koniec kursu 

można zobaczyć w 4. tygodniu. Na koniec każdego tygodnia są to 

obowiązkowe quizy, mające na celu sprawdzenie zrozumienia przez 

uczestników. Kurs zawiera treści obowiązkowe i dodatkowe / zalecane. 

Warunkiem pomyślnego ukończenia kursu jest wykonanie obowiązkowych 

czynności, w tym obejrzenie obowiązkowych filmów. Na zakończenie kursu 

odbywają się 2-godzinne warsztaty bezpośrednie, a wszyscy, którzy odnieśli 

sukces, którzy wezmą udział w ostatnich warsztatach, otrzymają 1 punkt za 

edukację, który jest również uznawany przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i 

Sportu. 

E-kurs obejmuje: 

• podstawowe treści wideo prezentujące wszystkie omówione obszary 

treści; 

• zalecane treści: artykuły, filmy, artykuły radiowe; 

• quizy; 

• część rozrywkowa - treści edukacyjne przedstawione w zabawny sposób 

(zabawne publikacje wideo, znajdź swojego kota itp.); 

• fora (w każdym tygodniu istnieje forum). 

Kurs jest prowadzony na bezpłatnej platformie Moodle za pośrednictwem 

szkolnego portalu SIO (część otwarta, która umożliwia zgłaszanie się innym). 

Nad funkcjonowaniem kursu czuwa 2 mentorów. Są odpowiedzialni za fora i 

są aktywni głównie na początku i na początku kursu. 

Rodzaj prowadzącego 
zajęcia 

Podstawowe treści e-kursu są przeznaczone dla każdego dorosłego 

użytkownika Internetu. Jednak wśród treści szczegółowych większość z nich 

jest przeznaczona dla pracowników edukacji. 

E-kurs jest skierowany przede wszystkim do wszystkich pracowników 

edukacyjnych (od przedszkola po uniwersytet). Jednak kurs zawiera również 

treści przydatne dla każdego dorosłego (dla naukowców, bibliotekarzy i 

uczniów szkół średnich). 

Używane narzędzie / na
rzędzia 

MOOC 

Moodle 

Główne wyzwania, kluc
zowe cele i czynniki  

Kluczowym wyzwaniem we wdrażaniu e-learningu jest wstępne włączenie 

uczestnika do e-kursu. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy użytkownicy nie 



mają wystarczających umiejętności, aby korzystać z narzędzi online i dlatego 

na samym początku napotykają pewne problemy, np. podczas rejestracji. W 

tym przypadku Arnes nie może im pomóc, ponieważ uczestnicy są uznawani 

w Arnes dopiero po zarejestrowaniu się. 

Dlaczego im się udało? Sukces wynika z ich widoczności, przewidywalności 

(wiedz, że e-kurs będzie się odbywał dwa razy w roku). Ponadto osoby, które 

pomyślnie ukończyły kurs, w dużym stopniu przyczyniają się do sukcesu. 

Ważnym osiągnięciem było również zatwierdzenie programu edukacyjnego 

przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu. 

Co nie mniej ważne, pomoc społeczności była również dużym czynnikiem 

sukcesu. Mieli 15 nauczycieli-pilotów, którzy chętnie zgłosili się na ochotnika 

do przetestowania e-kursu. Ich opinie były bardzo cenne. 

Wyciągnięte wnioski i z
alecenia 

Kurs elektroniczny umożliwia Arnesowi kontakt ze społecznością. Arnes 

pozostaje w stałym kontakcie z uczestnikami, dzięki czemu pozostaje w 

kontakcie z rzeczywistością, wiedząc, że nie są to tylko naukowcy. 

Entuzjazm współpracowników to podstawa wszystkiego. Na tej podstawie 

powstał e-kurs Bezpieczne korzystanie z internetu i urządzeń. Entuzjazm + 

profesjonalizm = doskonałe połączenie. 

Wprowadzając e-learning trzeba myśleć stopniowo, małymi krokami. 

Najpierw zacznij od czegoś małego, z niewielkim wkładem i mało czasu. 

Następnie słuchaj użytkowników i na tej podstawie poprawiaj. Budujemy i 

ulepszamy stopniowo. 

Kraj Słowenia 

Nazwa instytucji / centr
um edukacyjnego 

Sieć akademicka i badawcza Słowenii - Arnes 
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