
   

 

Punt L-Ewwel Studju ta 'Każ 

Introduzzjoni School of Computing hija l-ikbar fakultà fl-Irlanda tax-Xjenza tal-Kompjuter. Hum

a joffru programmi undergraduate, postgraduate u PhD orjentati lejn il-professjo

nalità li huma kkaratterizzati minn impenn qawwi fl-industrija permezz ta 'appren

distati, proġetti tal-industrija u akkreditazzjoni tal-industrija. Huma bbażati 

fiċ-ċentru tal-belt ta 'Dublin, il-belt kapitali tal-Irlanda, li kisbet reputazzjoni bħala 

s-'Silicon Valley tal-Ewropa'. Il-viżjoni tagħhom għal attivitajiet internazzjonali hija 

li l-Iskola tkun ċentru globali għall-konnessjoni tal-gradwat internazzjonali tal-inf

ormatika tal-ogħla kalibru mal-ICT globali 

industrija. L-Iskola tax-Xjenza tal-Kompjuter fid-DIT għandha stabbiliment u 

rekord estensiv f'ħafna aspetti ta 'attività internazzjonali inklużi  

it-twassil ta 'programmi ta' Baċellerat fi tliet kontinenti (l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika

) permezz ta 'sħubiji ma' Istituti ta 'Edukazzjoni Ogħla oħra. L-attività primarja tag

ħhom hija fi programmi ta ’tagħlim b’a 

fokus professjonali u prattiku, li huma relevanti ħafna għall-bżonnijiet ta '  

il-post tax-xogħol u matul is-snin il-kurrikulu u l-metodi tal-kunsinna tagħna  

evolvew biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-setturi li naqdu. Aħna nimmiraw li niżgura

w li l-istudenti tagħna jkollhom esperjenza ta 'tagħlim rikka u awtentika bbażata f

uq is-soluzzjoni ta' problemi tad-dinja reali, u b'hekk niżguraw li l-gradwati tagħn

a huma 

mgħammra bl-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex tadatta u tirnexxi f'ekonomija tal-

għarfien. 

Fl-Iskola tal-Kompjuter it-tagħlim imħallat jiġri fil-korsijiet kollha (materjal addizzj

onali online, riżorsi fuq l-internet, riżultati fil-klassi online, parti mill-valutazzjoni h

ija online, studenti jagħtu x-xogħol kollu tagħhom online, lectures onlajn, xogħol 

f'tim online ...). F'korsijiet ta 'tagħlim imħallat hemm taħlita ta' kuntatti wiċċ imb w

iċċ u xogħol onlajn. Huwa importanti li jkollok kuntatti wiċċ imb wiċċ fil-bidu, fin-

nofs u fl-aħħar tal-kors. L-iskola tħeġġeġ lill-istudenti biex ikunu kurjużi, biex jirriċ

erkaw waħedhom kemm jista 'jkun, biex iwettqu l-kompiti tagħhom ta' kull ġimgħ

a u biex jikkoperaw f'timijiet online. 

Tip ta 'istituzzjoni  

involut 

Edukazzjoni Ogħla 

Titolu tal-metodolo

ġija użata 

LABS GLOBALI - tagħlim imħallat 

Global Software Labs huwa proġett li ġie żviluppat permezz tal-Hublinked Erasmus 

+ Knowledge Alliance, infurmat minn riċerka mwettqa fi proġett GETM3 iffinanzjat 

minn Marie-Curie f’kollaborazzjoni konġunta bejn TU Dublin School of Computer S

cience (Dublin Institute of Technology saret l-Università Teknoloġika ta ’Dublin fuq 

1 ta 'Jannar 2019), l-Iskola tal-Innovazzjoni, id-Disinn u l-Inġinerija tal-Università t

a' Mälardalen, u Telecom Sud-Paris. 

Il-metodoloġija tat-tagħlim tas-SOFTWARE GLOBALI hija bbażata fuq tagħlim ibb

ażat fuq proġett li jinvolvi studenti mill-Ewropa u l-Asja minn istituzzjonijiet differ

enti tal-iskola sekondarja. Il-modulu huwa modulu ta 'twassil ta' tagħlim imħallat l

i fih l-istudenti jaħdmu f'timijiet fuq proġett ta 'żvilupp ta' softwer billi jaħdmu f'a



   

 

mbjent ta 'tagħlim virtwali. Huma mmexxija minn professjonisti kemm akkademiċ

i kif ukoll mill-industrija li jissorveljawhom għal 12-il ġimgħa. 

Il-modulu tat-Tagħlim Imħallat jgħaqqad 'il-kunsinna strutturata tal-kors ma' tagħ

lim ibbażat fuqha nnifisha, soluzzjoni ta 'problemi, lekċers onlajn, laqgħat onlajn, 

preżentazzjonijiet ta' live streaming, mentoring, kif ukoll firxa ta 'teknoloġija użata 

għall-qsim ta' softwer, status ta 'ġestjoni ta' proġett u dokumentazzjoni. L-istude

nti jattendu sessjoni ta ’live streaming ta’ kull ġimgħa mal-mexxej tal-modulu, jip

preżentaw status online u jagħtu preżentazzjonijiet biex jindikaw il-progress tagħ

hom, kwistjonijiet li qed jinħadmu fuqhom, pjanijiet futuri, u mitigazzjoni tar-riskj

u possibbli kif meħtieġ. Metodoloġiji ta 'valutazzjoni stabbiliti sew jintużaw fi pro

ġetti oħra bbażati fuq tim flimkien ma' proċess ta 'reviżjoni iterattiv fl-aħħar ta' ku

ll kunsinna. "Paule Doyle  

Tip ta 'edukatur Letturi Akkademiċi u Professjonisti fl-Industrija 

Għodda / għodod u

żati 

Ambjent ta 'Tagħlim Virtwali: Brightspace huwa pjattaforma ta' tagħlim virtwali għ

all-Edukazzjoni Ogħla li tintegra t-tagħlim u l-valutazzjoni tal-istudenti f'għodda 

waħda. Nota tal-Lecture, vidjow u awdjo hosting flimkien ma ', blogs, fora u funzj

onalità ta' valutazzjoni kollha jiffaċilitaw ambjent ta 'waqfa waħda għat-tipi kollha 

ta' korsijiet. L-istudenti jistgħu jissottomettu materjal ta ’stima f’formati multipli, i

nklużi rapporti tal-vidjow, u b’sistemi ta’ rubrick li jistgħu jiġu kkummissjonati l-VL

E joffri appoġġ sofistikat għal diversi tipi ta ’moduli. 

Sfidi Ewlenin,  

Suċċess Ewlenin u  

Fatturi li Jippermett

u 

Sfidi ewlenin rigward il-Labs Globali / Tagħlim Imħallat: 

- biex tiżgura li l-istudenti jkunu involuti u jitgħallmu b'mod attiv; 

- biex jimmotiva lill-letturi (lettur għandu għażla li jiżviluppa modulu ta 'tag

ħlim imħallat u jekk hu / hi qed jagħmel dan għandu vantaġġi. Kull lettur 

li jagħżel li jiżviluppa modulu ta' tagħlim imħallat għandu jimpenja ruħu l

i jibqa 'fuq il-kors għal sentejn . 

Fatturi ewlenin ta 'suċċess rigward il-Labs Globali:  

- motivazzjoni għolja tal-persunal; 

- titjib kostanti tal-materjal tal-kors (kull kors irid jiġġedded kull sentejn. 

- iffoka fuq dak li huma tajbin fih. 

- L-istudenti jistgħu jvarjaw il-Pace / Post / Path tat-tagħlim tagħhom meta 

l-materjal jitħallat. 

Lezzjonijiet Mgħall

ma u Rakkomandaz

zjonijiet 

Lezzjoni li tgħallimt dwar il-Labs Globali: 

-meta jiżviluppaw il-kors tat-tagħlim imħallat il-letturi għandhom jiffokaw fuq il-k

ontenut aktar milli fuq il-produzzjoni tal-materjal aħħari.  

- riżorsi addizzjonali huma meħtieġa biex jgħinu fil-produzzjoni ta 'outputs ta' vid

jow u awdjo ta 'kwalità għolja u biex jiġi żgurat li jkun hemm marka konsistenti u 

standards li jinħolqu bil-materjal kollu li jiffaċċja l-istudenti.  

Xogħol addizzjonali huwa meħtieġ mill-lettur dwar ir-rabta bejn it-teorija tal-lekċ

ers u x-xogħol prattiku assenjat f'sessjonijiet tal-laboratorju. Dan jiżgura li l-kors m

a jiġix maqsum. 

Feedback u reviżjoni tal-progress tal-istudenti huma essenzjali, allura kuntatt mal

-istudent fil-laboratorji jippermetti l-iżvilupp ta 'feedback apposta lill-klassi kollha 



   

 

 

kemm hi. Dan ir-rispons jista 'jkun materjal tal-vidjow addizzjonali, jew tibdil tal-

materjal tal-laboratorju. 

- ix-xogħol jista 'jkun iebes. Allura dejjem għandek bżonn lil xi ħadd biex jgħin (g

ħajnuna teknika). 

Pajjiż L-Irlanda 

Isem l-Istituzzjoni / 

Ċentru tal-Edukazzj

oni 

Università Teknoloġika ta 'Dublin,  

Iskola tax-Xjenza tal-Kompjuter  


