
   

 

Punt Ir-4 Studju ta 'Każ 

Introduzzjoni B’aktar minn 25 sena esperjenza, il-kumpanija B2 Ltd tibqa ’l-kumpanija ewlenija fil

-qasam tal-edukazzjoni tal-kompjuter u t-tagħlim elettroniku. Il-firxa tas-servizzi ta

għha hija arrikkita wkoll bl-offerta addizzjonali fit-tul ta 'akkwist ta' edukazzjoni for

mali u l-iżvilupp ta 'softwer ta' tagħlim elettroniku u analitiċi tan-negozju. Il-bidu ta

l-kumpanija jmur lura għall-1989 u ġie stabbilit primarjament bl-intenzjoni li jakku

mpanja lin-nies bit-teknoloġija tal-informazzjoni fi triqthom lejn produttività akbar, 

kompetittività u sodisfazzjon. Mill-fondazzjoni 'l quddiem, il-kumpanija toffri eduka

zzjoni tal-kompjuter u servizzi tal-IT. Mill-1996, il-kumpanija offriet ukoll kwalifiki p

ubbliċi rikonoxxuti uffiċjalment. 

Il-missjoni tal-kumpanija hija li tgħin lin-nies iżidu l-produttività, il-kompetittività u 

s-sodisfazzjon tagħhom bl-użu tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Il-kumpanija toħlo

q xejriet ta 'żvilupp fil-qasam ta' l-edukazzjoni, tagħlim elettroniku, soluzzjonijiet ta 

'l-IT u intelliġenza kummerċjali. Huwa jsaħħaħ ir-rwol tiegħu fis-suq, jirrispondi mal

ajr għan-novitajiet u jarrikkixxi s-servizzi tiegħu fil-qasam tal-edukazzjoni u soluzzjo

nijiet tat-teknoloġija tal-informazzjoni. 

Tip ta 'istituzzjoni  

involut 

Kumpanija privata 

Titolu tal-metodolo

ġija użata 

Programmi edukattivi onlajn għal kumpaniji. 

B2 joffri lill-kumpaniji programmi online speċifiċi, bil-għan li jistabbilixxi ċ-ċentru ta 

'taħriġ elettroniku tiegħu stess fil-kumpanija sabiex iħarreġ sistematikament lill-imp

jegati fil-kumpanija. 

Bħala parti minn dan il-programm online, B2 joffri taħriġ u materjali elettroniċi min

n tliet oqsma differenti:  

1) l-ewwel qasam huwa GĦARFIEN PROPRJI, jiġifieri. għarfien intern tal-kumpanija. 

Huwa għarfien organizzattiv intern ta 'kumpanija li ġeneralment huwa awto-definit 

fi ħdan ċertu grupp ta' kumpanija (per eżempju, HR, servizzi finanzjarji, eċċ.); 

2) il-qasam l-ieħor huwa KONSISTENZA TAN-NEGOZJU - leġiżlazzjoni, regolamenti

, etikett, etika, kultura tan-negozju; 

3) it-tielet qasam huwa GĦARFIEN ĠENERALI - ħiliet rotob, kompjuters, ħiliet ta 'ko

munikazzjoni. 

Tingħata wkoll ħafna attenzjoni għall-preparazzjoni tal-materjal elettroniku. Il-mate

rjal huwa jew ippreparat minn B2 innifsu jew f'kooperazzjoni mal-kumpanija (klijent

). F'xi każ, il-materjal jitħejja wkoll mill-kumpanija (klijent). 

L-individwi li ġejjin huma involuti fil-preparazzjoni tal-materjal: 

- l-awtur, jiġifieri espert; 

- disinjatur ta 'struzzjoni (dan huwa xi ħadd, li jaf is-sistema, jiġifieri pjattafor

ma għall-preparazzjoni tal-materjal elettroniku, sewwa).  

Metodoloġija għall-introduzzjoni ta 'ċentru ta' taħriġ elettroniku fil-kumpanija:  

- workshops inizjali mal-impjegati sabiex jaqblu dwar il-kontenut u l-approċ

ċi tat-tagħlim;  



   

 

- skjerament gradwali jew taħriġ. 

L-istabbiliment tat-taħriġ elettroniku jista 'jdum minn ġimgħa sa xahrejn, skont id-

deċiżjoni tal-klijent jekk jużax materjal ippreparat minn qabel jew kontenut elettron

iku jew le.  

It-taħriġ elettroniku reali jikkonsisti fi tliet komponenti:  

- l-iktar importanti hija s-sistema vera, li tippermetti tagħlim elettroniku ta 'k

walità kif ukoll takkumpanja l-analitiċi kollha li l-kumpanija (klijent) teħtieġ. 

Is-sistema hija tajba jekk tista 'tiġi integrata ma' sistema eżistenti oħra fil-k

umpaniji. Wieħed mill-benefiċċji huwa li d-dejta miġbura dwar it-taħriġ tist

a 'tiġi trasferita fis-sistema tal-HR tal-kumpanija. Is-sistema teħtieġ li tipper

metti l-ħolqien ta 'ambjent ta' tagħlim li jkun intuwittiv u motivazzjonali. 

- Il-materjali elettroniċi għandhom ikunu multimedjali sinjuri u interattivi. 

- Fl-aħħarnett, imma l-iktar importanti - in-nies. Fi ħdan il-kumpanija (klijent

), persuna li hija ħerqana li titgħallem u entużjasta dwar it-tagħlim elettroni

ku hija dak li huwa importanti ħafna. 

 

Tip ta 'edukatur Mentor - espert f'xi qasam, esperti tas-suġġett.  

System Manager - jaf dwar id-dati importanti fi ħdan il-programm, jibgħat tfakkirie

t u jassenja drittijiet. 

L-awturi tal-materjal elettroniku - ipprepara materjali elettroniċi. 

Għodda / għodod u

żati 

Sabiex timplimenta t-tagħlim elettroniku, il-kumpanija B2 tuża l-LMS (Sistema ta ’Ġ

estjoni tat-Tagħlim) tagħhom imsejħa E CAMPUS. Is-sistema hija aġġornata u aġġo

rnata kontinwament. Is-sistema tippermetti wkoll il-preparazzjoni ta 'kontenut vidjo

, kwiżżis u logħob tat-tagħlim. E-campus hija sistema pagabbli, iddisinjata biex toħl

oq programmi ta 'taħriġ elettroniku, toħloq gruppi, tħejji materjali u tmexxi fora. 

 

Sfidi Ewlenin,  

Suċċess Ewlenin u  

Fatturi li Jippermett

u 

Sfidi Ewlenin: 

- Mil-lat tal-klijent, hemm żewġ raġunijiet biex programm ta 'taħriġ elettroni

ku jkun ta' suċċess jew le. Waħda mir-raġunijiet ewlenin hija persuna fi ħda

n il-kumpanija li hija entużjasta dwar it-tagħlim elettroniku. Jekk il-kumpan

ija m'għandhiex tali persuna jew il-persuna ma kinitx parti mill-introduzzjo

ni inizjali tas-sistema, allura l-e-learning x'aktarx ma jiġix ħaj. Xi ħadd li huw

a responsabbli għall-immaniġġjar tat-tagħlim elettroniku huwa wieħed mil

l-persuni ewlenin u ħafna drabi dan huwa xi ħadd li jħobb it-teknoloġija u 

huwa interessat fl-iżvilupp. Ir-raġuni l-oħra tinsab fid-deċiżjoni jekk il-kum

panija tiddeċiedi li tipprepara l-materjali elettroniċi tagħha stess. 

- Fil-bidu, l-isfida kienet fil-fatt li l-kumpaniji (klijenti) kienu għadhom mhum

iex lesti għat-taħriġ elettroniku. Aktar tard, B2 kellu bżonn jegħleb l-isfida l

i jimmotiva n-nies. Issa, l-affarijiet huma differenti ħafna. Il-kumpaniji huma 

lesti għall-bidliet u n-nies qed isiru dejjem aktar motivati. 

Fatturi ewlenin ta 'suċċess: 

Metodoloġija proprja, li hija ċċertifikata fl-istandard ISO, li tfisser li l-proċessi ewlen

in kollha tat-tagħlim elettroniku huma miktuba b'mod preċiż. Għalhekk, huwa iktar 



   

 

 

faċli li tippreżentahom malajr u b'mod ċar lill-kumpaniji. Barra minn hekk, il-kwalità 

għolja u n-numru u l-wisa 'tan-nies responsabbli mit-tagħlim elettroniku huma wk

oll importanti ħafna. Minħabba li B2 żviluppa l-LMS tiegħu stess, jista 'jinbidel jew j

iġi aġġustat malajr, għalhekk numru ta' affarijiet jistgħu jiġu aġġustati għal klijent. 

Lezzjonijiet Mgħall

ma u Rakkomandaz

zjonijiet 

Lezzjoni mgħallma: 

Il-metodoloġija, li tippresupponi proċessi u applikazzjonijiet ċari u preċiżi hija ta 'im

portanza sinifikanti. Il-klijenti b’hekk isibuha aktar faċli biex jaslu għal ftehim mal-k

umpanija, li jfisser li kulħadd jara għajn ma ’għajn u l-kumpanija malajr tikseb l-info

rmazzjoni importanti kollha li għandha jkollha sabiex tieħu d-deċiżjoni t-tajba. 

Barra minn hekk, il-pariri u l-flessibilità jibqgħu importanti wkoll.  

Pajjiż Is-Slovenja 

Isem l-Istituzzjoni / 

Ċentru tal-Edukazzj
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