
   

 

Punt Il-5 Studju ta 'Każ 

Introduzzjoni CDI Univerzum hija istituzzjoni pubblika ta ’edukazzjoni għall-adulti stabbilita fl-1957

. Imwaqqfa mill-Gvern tar-Repubblika tas-Slovenja bil-għan li l-għarfien meħtieġ jinġ

ieb eqreb lejn in-nies fil-perjodi kollha tal-ħajja u b’hekk tintlaħaq l-idea ta’ tagħlim t

ul il-ħajja. Matul is-snin, l-offerta ta 'programmi edukattivi infirxet u llum CDI Univerz

um timpjega aktar minn 10 persuni ta' profili differenti u tikkopera ma 'aktar minn 1

00 espert estern. 

Joffri taħriġ biex itejjeb il-kompetenzi ġenerali u professjonali ta 'individwu għal inte

grazzjoni aktar b'suċċess fis-suq tax-xogħol u fis-soċjetà. Barra minn hekk, toffri wkol

l taħriġ lill-istituzzjonijiet edukattivi, għalliema u parteċipanti biex jiksbu ħiliet diġitali

, metodi ta ’tagħlim u ambjent ta’ tagħlim tal-ICT kif ukoll klassijiet u workshops għal

l-ħin liberu u żvilupp personali. 

Is-servizzi tagħhom huma bbażati fuq livell ta 'kwalità għolja u motivazzjoni tal-impj

egati, bil-għan li tiġi żgurata s-sinerġija tal-partijiet interessati kollha. 

L-għarfien espert huwa mtejjeb b'taħriġ kontinwu tal-impjegati, jiffoka fuq l-iżvilupp, 

kooperazzjoni ma 'proġetti lokali, reġjonali, nazzjonali u internazzjonali. 

Il-parteċipanti jingħataw ambjent ta 'tagħlim motivanti u rilassanti, appoġġjat bl-użu 

tal-aħħar teknoloġija tal-ICT, firxa wiesgħa ta' ħiliet formali u informali u servizzi ta 'p

ariri. 

Tip ta 'istituzzjoni 

involut 

Istituzzjoni pubblika ta 'edukazzjoni għall-adulti 

Titolu tal-metodolo

ġija użata 

Proġett pilota Twaqqif ta 'klassijiet online 

Fl-2012/13, l-istituzzjoni bdiet bi proġett pilota intitolat li tistabbilixxi klassijiet online

. Qabel dan, ma kellhom l-ebda e-classrooms, għalhekk kellhom ifasslu mill-ġdid is-s

istema ta 'tagħlim imħallat, li fiha riedu jikkombinaw it-tagħlim onlajn mat-tagħlim tr

adizzjonali. Il-pjan tagħhom kien li jippruvaw is-sistema fi programmi tal-iskola seko

ndarja u mbagħad ikomplu bi programmi edukattivi oħra. 

LMS għall-klassijiet elettroniċi kien Moodle. 

Fażijiet tat-tħejjija tal-klassi elettronika: - tħejjija ta 'ambjent LMS; - tħejjija ta' materj

ali għall-klassi elettronika (Suġġett: L-arti taż-żfin. Programm: Edukazzjoni ta 'qabel l

-iskola); - ittestjar tal-klassi elettronika; - evalwazzjoni. 

 

Tħejjija ta 'materjali għall-klassi online: 

Il-materjal tħejja minn 3 persuni - xjenzat tal-kompjuter, persuna inkarigata mill-org

anizzazzjoni ta ’programmi edukattivi u għalliem li diġà kien qed juża Moodle fi pro

grammi regolari ta’ l-iskola sekondarja. 

Ittestjar tal-klassi elettronika: 

Bejn wieħed u ieħor, 60 parteċipant ġew inklużi fl-ittestjar. Kien dwar tagħlim imħall

at: 70% e-klassi u 30% wiċċ imb wiċċ. 

Evalwazzjoni: 

Meta evalwaw, huma vverifikaw jekk il-kunċett ikunx utli għal suġġetti jew program

mi oħra wkoll. Huma kkonkludew li kunċett uniformi ta 'klassijiet online għal kulħad



   

 

d jista' jiġi żviluppat għall-programmi kollha tal-iskola sekondarja. Fis-sena ta 'wara, 

huma b'hekk ħejjew kunċett għall-klassijiet elettroniċi għas-suġġetti kollha fil-progr

ammi ta' l-iskola sekondarja, ħejjew taħriġ għall-għalliema kollha fl-istituzzjoni dwar 

kif tuża l-e-klassi. Barra minn hekk, fil-bidu ta 'kull sena skolastika, huma xorta jħarrġ

u lill-parteċipanti l-ġodda kollha dwar kif jużaw il-klassi elettronika (3 darbiet kull sie

għa ta' tagħlim). 

 

Fl-2014/15, fil-fatt bdew jimplimentaw tagħlim imħallat fil-programmi kollha tal-isko

la sekondarja u s-suġġetti kollha. Anke llum, ir-relazzjoni bejn it-tagħlim onlajn u tra

dizzjonali tibqa ’50:50 bl-eċċezzjoni ta’ ċertu suġġett bħat-tisjir. Il-klassijiet elettroniċ

i huma unifikati, kollha għandhom l-istess kunċett (titlu, tislima introduttorja, materj

ali għal kapitoli jew laqgħat differenti) sabiex ikun aktar faċli għall-parteċipanti li już

aw il-klassijiet elettroniċi. 

Illum, il-klassijiet elettroniċi jintużaw anke bħala parti minn edukazzjoni mhux formal

i. 

Tip ta 'edukatur Għalliema fi programmi ta 'skola sekondarja, skola elementari għall-adulti u wkoll fi p

rogrammi mhux formali. 

Huma jħejju wkoll workshop dwar kif tuża l-e-classroom u l-e-materials għall-għallie

ma l-ġodda kollha. Għandhom ukoll kampjun onlajn tal-klassi lest għalihom. Minħab

ba li jużaw LMS Moodle, li jintuża f'ħafna skejjel sekondarji fis-Slovenja, l-għalliema d

iġà jafu sew is-sistema. 

Għodda / għodod u

żati 

LMS = Moodle 

Kwizzijiet, assenjamenti, forums, glosarji, Facebook - grupp magħluq biex tpoġġi vid

eo clips. 

Sfidi Ewlenin, 

Suċċess Ewlenin u 

Fatturi li Jippermett

u 

Sfidi Ewlenin: 

- Il-bidu kien l-iktar parti diffiċli, peress li s-sistema kollha kellha tiġi stabbilita, kemm 

mil-lat tekniku kif ukoll mil-lat ta 'kif titwaqqaf il-klassi. Huma bdew bl-ebda paramet

ru referenzjarju jew eżempji ta 'prattika tajba. 

- L-akbar sfida llum hija Moodle, peress li ħafna drabi tiġi aġġornata u teħtieġ ukoll l

-aġġornament tal-klassijiet elettroniċi.  

- Fil-bidu, xi għalliema ma kinux jħobbu l-idea u kemmxejn ma kinux ċerti dwar il-pre

parazzjoni ta 'materjal onlajn, peress li kien mingħajr ħlas. 

Fatturi ewlenin ta 'suċċess: 

- 2 persuni ewlenin li huma impenjati għat-tagħlim elettroniku, jiġifieri xjenzat tal-ko

mpjuter biex il-kollegi, l-għalliema u l-parteċipanti jkunu jistgħu jduru, u professjonis

t biex jgħin fil-preparazzjoni ta 'materjali onlajn; 

- fit-tagħlim imħallat, wieħed irid jiżgura li l-individwi kollha li huma parti mill-proċes

s tat-tagħlim elettroniku, jiġifieri l-għalliema, il-parteċipanti u l-fornituri tal-edukazzj

oni, ikunu mħarrġa sew għall-użu tal-klassi elettronika.  

 

Lezzjonijiet Mgħall

ma u Rakkomandaz

zjonijiet 

Lezzjoni mgħallma: 



   

 

 

- Irrispettivament mill-fatt li l-affarijiet ma kinux faċli fil-bidu nett, il-persistenza kiene

t ta 'importanza kbira, billi t-tagħlim imħallat tassew għandu ħafna vantaġġi. It-tagħl

im, il-preparazzjoni tal-materjal jista 'jseħħ kullimkien u kull ħin bil-pass tiegħu. 

 

 

Pajjiż Is-Slovenja 

Isem l-Istituzzjoni / 

Ċentru tal-Edukazzj

oni 

CDI Univerzum 


