
   

 

Punt It-3 Studju ta 'Każ 

Introduzzjoni Academic and Research Network of Slovenia - Arnes hija istituzzjoni pubblika li tippr

ovdi servizzi ta’ netwerk lil organizzazzjonijiet fil-qasam tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-

kultura u tippermetti l-integrazzjoni tagħhom, kooperazzjoni reċiproka u kooperazzj

oni ma ’organizzazzjonijiet relatati barra l-pajjiż. 

Arnes tibni, iżżomm u tamministra infrastruttura li tgħaqqad universitajiet, istituti, lab

oratorji ta 'riċerka, mużewijiet, skejjel, databases u libreriji diġitali. Joffri lill-utenti tieg

ħu l-istess servizzi bħal netwerks akkademiċi nazzjonali minn pajjiżi oħra li jikkopera 

magħhom fil-proġetti tal-Kummissjoni Ewropea fl-ittestjar, l-iżvilupp ta ’soluzzjonijie

t u l-iskjerament ta’ protokolli u servizzi ġodda tal-Internet. Jipprovdi wkoll servizzi li 

organizzazzjonijiet kummerċjali ma jwettqux iżda jirrappreżentaw bażi għall-operat t

al-Internet fis-Slovenja. 

Aktar minn 1,500 organizzazzjoni Slovena huma konnessi man-netwerk ARNES, u s-s

ervizzi Arnes jimpjegaw kważi 250,000 persuna. Il-konnettività internazzjonali man-n

etwerks edukattivi u ta ’riċerka ta’ pajjiżi oħra hija pprovduta permezz tan-netwerk G

ÉANT 10 GB, kofinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea. B'dan il-mod, l-utenti jistgħu jip

parteċipaw fi proġetti internazzjonali li jeħtieġu konnessjonijiet ta 'komunikazzjoni ta

' informazzjoni veloċi u affidabbli, trasferimenti stabbli ta 'konferenzi bil-vidjo u t-tra

smissjoni ta' ammonti kbar ta 'dejta. 

Tip ta 'istituzzjoni  

involut 

Netwerk Akkademiku u ta 'Riċerka tas-Slovenja - Arnes hija istituzzjoni pubblika. 

Titolu tal-metodolo

ġija użata 

UŻU SIGUR TA 'INTERNET U MEZZI - MOOC 

L-użu sigur tal-Internet u l-apparat huwa kors elettroniku, li jitħabbar darbtejn fis-se

na f'Arnes. 

Il-kors jikkonsisti f’16-il siegħa ta ’tagħlim, u jiffoka kompletament fuq jew ikopri kom

pletament il-Qafas ta’ Kompetenza Diġitali tal-UE DIG COMP 4. Minħabba li metodi t

a ’tagħlim differenti jintużaw fil-kors, il-kors isaħħaħ ukoll lill-ieħor 

kompetenzi diġitali. Barra minn hekk, ftit jew wisq tkopri l-punti kollha fil-Qafas ta 'K

ompetenza Diġitali tal-UE DIG COMP. 

Il-mudell tnieda 5 snin ilu, ibbażat fuq il-mudell Edex. Madankollu, Arnes aġġusta l-m

udell għal dak li huwa l-iktar utli għall-utenti. 

Il-kors elettroniku jieħu 3 ġimgħat. Kull ġimgħa, jinfetħu kontenuti ġodda u t-tmiem 

tal-kors jidher fil-ġimgħa 4. Fl-aħħar ta 'kull ġimgħa huma kwizzijiet obbligatorji sabi

ex jiċċekkjaw il-fehim tal-parteċipanti. Il-kors jinkludi kontenut obbligatorju u addizzj

onali / rakkomandat. Il-kundizzjoni għat-tlestija b'suċċess tal-kors hija t-twettiq ta 'at

tivitajiet obbligatorji inkluż il-wiri ta' vidjows obbligatorji. Fl-aħħar tal-kors jitwettaq 

workshop wiċċ imb'wiċċ ta '2 sigħat u l-parteċipanti kollha ta' suċċess li jattendu l-aħ

ħar workshops jirċievu punt 1 għall-edukazzjoni, li huwa wkoll rikonoxxut mill-Minist

eru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Isport. 

Il-kors elettroniku jinkludi: 

• kontenut vidjo bażiku biex tippreżenta l-oqsma kollha diskussi tal-kontenut; 

• kontenut rakkomandat: artikli, vidjows, artikli tar-radju; 



   

 

• kwiżżis; 

• parti ta 'divertiment - kontenut edukattiv ippreżentat b'mod divertenti 

(kontribuzzjonijiet umoristiċi tal-vidjow, sib il-qattus tiegħek, eċċ.); 

• fora (hemm forum f'kull ġimgħa). 

Il-kors jitmexxa fuq pjattaforma Moodle b'xejn permezz ta 'portal tal-iskola SIO (il-pa

rti miftuħa li toffri lil ħaddieħor biex japplika). 

Hemm 2 parrini, li jieħdu ħsieb il-funzjonament tal-kors. Huma responsabbli mill-for

a u huma attivi l-aktar fil-bidu u fil-bidu tal-kors. 

 

Tip ta 'edukatur Il-kontenut bażiku tal-kors-e huwa ddisinjat biex ikun maħsub għal kull utent adult t

al-Internet. Fost il-kontenut speċifiku, madankollu, ħafna minnhom huma għall-impj

egati fl-edukazzjoni. 

 

Il-kors-e jimmira primarjament għall-impjegati kollha fl-edukazzjoni (mill-kindergart

en sal-università). Madankollu, il-kors jinkludi wkoll kontenut li huwa utli għal kull ad

ult (għal riċerkaturi, librara, u studenti tal-iskola sekondarja). 

 

Għodda / għodod u

żati 

MOOC 

Moodle 

  

Sfidi Ewlenin,  

Suċċess Ewlenin u  

Fatturi li Jippermett

u 

L-isfida ewlenija fl-implimentazzjoni tat-tagħlim elettroniku hija l-inklużjoni inizjali ta

l-parteċipant fil-kors elettroniku. Dan għaliex xi utenti mhumiex tas-sengħa biżżejjed 

biex jużaw għodod online u għalhekk jesperjenzaw ċerti problemi fil-bidu nett, eż. M

eta jirreġistraw. F'dan il-każ, Arnes ma tistax tgħinhom, billi l-parteċipanti huma rikon

oxxuti f'Arnes biss meta jkunu diġà rreġistraw. 

Għaliex irnexxielhom? Is-suċċess huwa riżultat tal-viżibilità, il-prevedibbiltà tagħhom 

(kun af li l-kors-e se jsir darbtejn fis-sena). Barra minn hekk, persuni li temmew il-kor

s b'suċċess jikkontribwixxu bil-qawwa għas-suċċess. Kien ukoll kisba importanti meta 

l-programm edukattiv ġie approvat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Ispo

rt. 

L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-għajnuna tal-komunità kienet ukoll fattur kbir ta ’suċċes

s. Huma kellhom 15-il għalliem pilota li kienu kuntenti li joffru volontarjat biex jittestj

aw il-kors-e. Ir-reazzjonijiet tagħhom kienu siewja ħafna. 

Lezzjonijiet Mgħall

ma u Rakkomandaz

zjonijiet 

Il-kors elettroniku jippermetti lil Arnes li jkollha xi kuntatt mal-komunità. Arnes jibqa 

'f'kuntatt kostanti mal-parteċipanti u b'hekk jibqa' f'kuntatt mar-realtà, jaf li mhumie

x biss akkademiċi. 

L-entużjażmu tal-ko-ħaddiema huwa l-pedament ta 'kollox. Fuq din il-bażi, inbena l-

kors elettroniku, intitolat Użu sikur ta 'l-internet u apparat. Entużjażmu + professjona

lità = kombinazzjoni eċċellenti. 

Meta tintroduċi t-tagħlim elettroniku, huwa meħtieġ li taħseb gradwalment, f'passi ż

għar. 



   

 

 

L-ewwel, ibda b'xi ħaġa żgħira, bi ftit input u ftit ħin. Imbagħad, isma 'lill-utenti u ttej

jeb fuq din il-bażi. Aħna nibnu u naġġornaw gradwalment. 

Pajjiż Is-Slovenja 

Isem l-Istituzzjoni / 

Ċentru tal-Edukazzj

oni 

Netwerk Akkademiku u ta 'Riċerka tas-Slovenja - Arnes 


