
 

1 
 

Linji Gwida għall-Applikanti għall-Attivitajiet ta’ Tagħlim Elettroniku 

AVVIŻ: Din il-gwida hi disponibbli bl-INGLIŻ, bil-BULGARU, bil-KROAT, biċ-ĊEK, bid-DANIŻ, bl-OLANDIŻ, bl-ESTONJAN, bil-FINLANDIŻ, 
bil-FRANĊIŻ, bil-ĠERMANIŻ, bil-GRIEG, bl-UNGERIŻ, bit-TALJAN, bil-LATVJAN, bil-LITWAN, bil-MALTI, bil-POLLAKK, bil-PORTUGIŻ, bir-
RUMEN, bis-SLOVAKK, bis-SLOVEN, bl-ISPANJOL u bl-IŻVEDIŻ. 

L-Aħħar Aġġornament: 08/01/2021  

Grazzi talli ħadt interess fl-attivitajiet ta’ Tagħlim elettroniku dwar it-Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza 
fl-Ikel. 

Dan id-dokument hu mmirat biex jiggwida lill-parteċipanti potenzjali dwar il-kundizzjonijiet tas-servizzi 
pprovduti fi ħdan il-BTSF ACADEMY rigward il-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku disponibbli taħt it-taqsima 
tal-BTSF Online. 

Jekk jogħġbok aqrah sew qabel ma tissottometti l-applikazzjoni(jiet) tiegħek, biex tiżgura riżultati ottimali 
rigward ir-reġistrazzjoni u t-tlestija tal-attivitajiet ta’ Tagħlim elettroniku. 
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SFOND 
Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza fl-Ikel 

Il-BTSF hi inizjattiva tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari (DĠ SANTE) li jorganizza 
taħriġ tal-UE fl-oqsma tal-Liġi dwar l-Ikel, tal-Liġi dwar l-Għalf, tas-Saħħa tal-Annimali, tar-regoli dwar it-
Trattament Xieraq tal-Annimali u tar-regoli dwar is-Saħħa tal-Pjanti. L-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 
882/2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-Liġi tal-Għalf 
u l-Ikel, mas-Saħħa tal-Annimali u mar-Regoli dwar il-Welfare tal-Annimali kif ukoll mar-regoli dwar is-Saħħa 
tal-Pjanti, jipprovdi l-istrument legali għal din l-inizjattiva. 

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (minn hawn ’il quddiem imsejħa s-
Chafea) hi responsabbli għat-twettiq tal-kompiti ta’ implimentazzjoni għall-ġestjoni tal-miżuri ta’ taħriġ fis-
sikurezza alimentari koperti mir-Regolament (KE) Nru 882/2004 u mid-Direttiva 2000/29/KE kif speċifikat fl-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 2004/858/KE. 

Il-programm għall-BTSF hu mfassal biex iħarreġ lill-persunal tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri tal-
UE involuti fl-attivitajiet uffiċjali ta’ kontroll bl-għan li jżommhom aġġornati dwar l-aspetti kollha tal-Liġijiet 
tal-UE fl-oqsma speċifikati hawn fuq u jiżgura b’dan li l-kontrolli jitwettqu b’mod uniformi u adegwat fl-Istati 
Membri kollha. 

It-taħriġ organizzat għall-Istati Membri tal-UE hu disponibbli għall-parteċipanti minn Pajjiżi Terzi wkoll. 

Mill-2006, l-inizjattiva espandiet minn seba’ programmi għal taħriġ f’aktar minn 40 suġġett differenti relatat 
ma’ kwistjonijiet dwar l-ikel, veterinarji u dwar is-saħħa tal-pjanti. 

Tħarrġu b’mod dirett aktar minn 68.000 persunal tal-kontrolli uffiċjali, apparti dawk li bbenefikaw b’mod 
indirett bit-tixrid tal-għarfien espert miksub mill-parteċipanti matul it-taħriġ. 

Il-BTSF hi inizjattiva li hi ferm apprezzata mill-parteċipanti u mill-awtoritajiet kompetenti kollha. 

Il-BTSF u t-Tagħlim elettroniku 

Fattur importanti fit-tweġib għal dan il-livell għoli ta’ domanda hu żieda fil-provvista tat-taħriġ. 

It-Tagħlim elettroniku hu rikonoxxut b’mod komuni bħala estensjoni b’saħħitha u siewja għal inizjattivi 
edukattivi tradizzjonali u s-Sistemi ta’ Mmaniġġjar tat-Tagħlim (LMS) huma għodod importanti li jsostnu lil 
dawn il-mudelli edukattivi l-ġodda. 

L-iżvilupp ta’ għodod tat-Tagħlim elettroniku jfisser l-ilħiq ta’ udjenza akbar b’anqas spejjeż; jippermetti t-
tħejjija ta’ livell differenti bbażat fuq l-għarfien tal-korsijiet u fl-istess ħin il-korsijiet ikunu aktar flessibbli fit-
termini tal-ġestjoni tal-ħin tal-uffiċjali tal-SM. 

Fuq il-bażi ta’ dawn l-ideat, l-inizjattiva BTSF nediet il-produzzjoni ta’ moduli tat-Tagħlim elettroniku għal 
taħriġ ta’ livell bażiku li tista’ sservi bħala punt tat-tluq għal taħriġ aktar immirat u orjentat lejn il-prattika. 

L-offerta ta’ taħriġ ta’ livell bażiku permezz tat-Tagħlim elettroniku żżid is-sensibilizzazzjoni u n-numru ta’ 
parteċipanti, u se tippermetti li matul il-workshops l-enfasi tinxteħet fuq taħriġ prattiku avvanzat. 

Il-proġett pilota ta’ Tagħlim elettroniku tal-BTSF - imniedi fl-2010 - hu msawwar minn żewġ stadji ewlenin 
immirati lejn l-iżvilupp ta’ għaxar moduli. 
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Metodoloġija tal-Korsijiet ta’ Taħriġ 

Il-kompjuters ilhom jintużaw fl-edukazzjoni u llum il-ġurnata l-użu tagħhom qed iħalli impatt dejjem akbar 
fuq is-soċjetà, bis-saħħa tas-suċċess edukattiv li qed jikber tal-Internet u l-aċċess eħfef għalih. 

Dan il-qasam wiesa’ (li jista’ jinkludi kwalunkwe tip ta’ proċess ta’ tagħlim) normalment jissejjaħ Tagħlim 
elettroniku. 

L-istudenti għandhom l-opportunità li jadattaw il-perkors ta’ tagħlim għall-ħtiġijiet personali u professjonali 
tagħhom stess jekk jieħdu sehem fl-inizjattivi ta’ Tagħlim elettroniku, għaliex il-flessibbiltà hi l-karatteristika 
ewlenija ta’ din il-metodoloġija, xierqa ħafna għat-taħriġ għall-adulti. 

Ħafna aktar milli f’sitwazzjonijiet edukattivi tradizzjonali, is-suċċess tal-proġetti ta’ edukazzjoni fuq distanza 
jiddependi fil-parti l-kbira fuq il-proċess ta’ tagħlim espress mill-individwi, mill-motivazzjoni tagħhom stess 
u mill-ħiliet awtomaniġerjali personali. 

Il-materjali tat-taħriġ intgħażlu, tfasslu u ġew prodotti kif xieraq biex jiffaċilitaw il-proċessi ta’ tagħlim 
personali, b’kunsiderazzjoni tal-profil tal-grupp fil-mira. Dan l-approċċ għandu l-għan li jiggarantixxi 
interazzjoni dinamika tal-istudenti mal-oġġetti ta’ tagħlim permezz ta’ għodod multimedjali. 

Il-metodoloġija tieħu f’kunsiderazzjoni li, f’ħafna mill-każijiet, il-parteċipant diġà jkun kemxejn informat dwar 
il-kwistjonijiet trattati. Għaldaqstant, il-korsijiet jiffokaw mhux tant fuq l-għarfien akkademiku iżda aktar fuq 
l-iżvilupp tal-ħiliet tal-parteċipanti fl-identifikazzjoni ta’ punti kritiċi u fis-sejbien ta’ soluzzjonijiet prattiċi 
għall-problemi ewlenin li jaffaċċjaw ta’ kuljum fuq ix-xogħol. 

L-għodod ewlenin għall-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ taħriġ deskritta huma testi fi skrins interattivi, 
maskots 3D, eżempji prattiċi, logħob serju, kontenut approfondit, eċċ. 

BTSF Online 
BTSF Online toffri 10 korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku f’5 lingwi (l-Ingliż, il-Ġermaniż, il-Franċiż, l-Ispanjol u l-
Portugiż), li jistgħu jiġu segwiti fil-BTSF ACADEMY, biex b’hekk il-parteċipanti jkunu jistgħu jitgħallmu dwar: 

 It-Trattament Xieraq tal-Annimali 
 Il-Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel 
 Is-Sistema ta’ Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf 
 L-Analiżi tal-Perikli u l-Punti Kritiċi ta’ Kontroll 
 Il-Prevenzjoni, il-Kontroll u l-Qerda tal-Enċefalopatiji Sponġiformi Trażmissibbli 
 L-Iġjene u l-Kontrolli tal-Ikel dwar prodotti tas-Sajd u Molluski Bivalvi Ħajjin (LBMs) 
 In-Nutrizzjoni tal-Annimali 
 Ir-Reġim tal-UE ta’ Kwarantina tal-Pjanti għall-Importazzjonijiet 
 It-Trattament Xieraq tal-Annimali matul it-tbiċċir u l-qtil għall-kontroll tal-mard għall-Pollam 

Jekk jogħġbok żur https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5 biex tiskopri aktar dwar 
kull wieħed mill-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku disponibbli. 

  

https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5
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ELIĠIBBILTÀ U KIF TAPPLIKA 
Eliġibbiltà 

Il-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku pprovduti fi ħdan l-inizjattiva Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza fl-Ikel 
huma miftuħa biss għall-persunal ta’ pajjiżi mistiedna tal-UE u mhux tal-UE, li jaħdem f’Awtoritajiet 
Nazzjonali Kompetenti involuti fil-kontrolli uffiċjali fl-oqsma tar-regolamentazzjoni tal-Ikel u tal-Għalf. 
Parteċipanti minn pajjiżi u minn setturi oħra (eż. Akkademiċi, industrija, eċċ.) mhumiex eliġibbli għalissa. 

Qabel ma tapplika 
 Ivverifika l-Lista ta’ Kuntatt tal-NCPs f’każ li teħtieġ aktar informazzjoni dwar l-eliġibbiltà tiegħek. 
 Jekk int kandidat eliġibbli, minn pajjiż mistieden, int tista’ tapplika biex tirreġistra fil-korsijiet 

disponibbli tal-BTSF Online, permezz tal-BTSF Online Application Form (Formola ta’ Applikazzjoni 
tal-BTSF Online). 

 Għal applikazzjonijiet konformi minn pajjiżi mistiedna li mhumiex minn Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali, 
jekk jogħġbok ikkuntattja lid-DĠ SANTE fuq il-kaxxa tal-ittri funzjonali:  
SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu 

Kif tapplika 
Jekk jogħġbok aqra deskrizzjoni dettaljata tal-passi u tal-kundizzjonijiet tal-prereġistrazzjoni, tal-validazzjoni 
u tar-reġistrazzjoni. 

- Formola tal-prereġistrazzjoni (BTSF Online Application form) tiġi sottomessa bid-dettalji tal-parteċipant 
(applikazzjoni waħda għal kull kors). Il-Kors tat-Tagħlim elettroniku magħżul u l-lingwa preferita jistgħu jiġu 
speċifikati f’dan l-istadju. Kif intqal aktar ’il fuq, il-Korsijiet disponibbli ta’ Tagħlim elettroniku jistgħu jiġu 
segwiti bl-Ingliż, bil-Ġermaniż, bil-Franċiż, bl-Ispanjol u bil-Portugiż. 

 Jekk jogħġbok ivverifika l-preċiżjoni tal-indirizz ipprovdut tal-posta elettronika meta timla l-formola ta’ 
Prereġistrazzjoni. Jekk jogħġbok kun af li dan l-indirizz se jintuża għall-komunikazzjonijiet meħtieġa 
inklużi l-kredenzjali u l-informazzjoni li tkun se tiġi aċċessata. Jekk int applikajt għal Korsijiet oħra ta’ 
Tagħlim elettroniku, jekk jogħġbok uża l-istess indirizz tal-posta elettronika għall-applikazzjonijiet 
kollha, biex tiżgura li l-profil tiegħek ma jiġix duplikat. It-Tim tal-BTSF jirrakkomanda li tintuża kaxxa 
tal-ittri uffiċjali jekk possibbli, li tgħin lill-NCPs rilevanti waqt li jkunu qed jevalwaw l-eliġibbiltà tal-
applikazzjonijiet. 
 Oqgħod attent(a) b’mod partikolari għall-Isem/Kunjom, li ser ikunu jinsabu fl-aħħar stadju tal-

Kors(ijiet) ta’ Tagħlim elettroniku biex jiddaħħlu fiċ-Ċertifikat tat-tlestija. 

 
- Ladarba tiġi sottomessa l-formola ta’ Prereġistrazzjoni, il-Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali rilevanti jevalwa l-
applikazzjoni. Jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà, il-parteċipant jiġi vvalidat għar-reġistrazzjoni. 
Messaġġ ta’ notifika bit-titlu “BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation” (“BTSF ACADEMY - Validazzjoni tal-
Prereġistrazzjoni”) jintbagħat b’mod awtomatiku fuq l-indirizz tal-posta elettronika użat għas-sottomissjoni 
tal-applikazzjoni(jiet). 
 
- Reġistrazzjoni tal-applikazzjonijiet validati mit-Tim tal-BTSF. Jekk jogħġbok qis li r-reġistrazzjoni effettiva 
tal-applikazzjonijiet validati tiġi ġestita ta’ kull ġimgħa sa 12:00 CET fl-aħħar jum ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa, 
inklużi dawk kollha riċevuti qabel id-data tar-reġistrazzjoni effettiva. 
 
Wara li jitkompla dan l-aħħar pass, jintbagħat messaġġ awtomatizzat li jinkludi l-kredenzjali u l-istruzzjonijiet 
għall-aċċess lill-parteċipanti reġistrati. 
 
 

https://btsfacademy.eu/training/mod/data/view.php?id=43
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/training/mod/data/view.php?id=43
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Il-link għas-sejbien tal-password fl-iskrin tal-Illoggjar 

Il-Kundizzjonijiet tas-Servizz 

Jekk jogħġbok aqra l-informazzjoni li ġejja dwar il-kundizzjonijiet relatati mal-provvista tas-servizz għall-
Korsijiet ta’ Tagħlim Elettroniku fi ħdan il-BTSF ACADEMY. 

Disponibbiltà 

 L-aċċess għall-parteċipanti jingħata għal 365 jum tal-kalendarju mid-data tar-reġistrazzjoni effettiva. 
 Il-ħin medju dedikat għal kull Kors ta’ Tagħlim elettroniku hu ta’ madwar 8 sigħat. 
 Ma tapplika ebda limitazzjoni għan-numru ta’ Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku li jistgħu jintalbu għal 

kull parteċipant. Minkejja dan, it-Tim tal-BTSF jirrakkomanda li l-iskeda tiġi ppjanata skont id-
disponibbiltà tal-parteċipant u li l-applikazzjonijiet jiġu distribwiti matul perjodu li jippermetti li 
jitkomplew b’kumdità. Jistgħu jiġu sottomessi applikazzjonijiet addizzjonali wara li jitlesta kull Kors ta’ 
Tagħlim Elettroniku. 

 Il-Korsijiet ta’ Tagħlim Elettroniku ser ikunu disponibbli mingħajr interruzzjoni tul is-sena sħiħa. Jekk 
jogħġbok kun af li sa tmiem dan il-perjodu, se tiġi skedata waqfa għall-kompiti ta’ manutenzjoni u 
maniġerjali, biex tiġi arkivjata l-informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni u jiġġeddu r-riżorsi ta’ Tagħlim 
elettroniku fil-BTSF ACADEMY. 

 F’każ li l-applikanti ma jkollhomx punt ta’ aċċess għall-Internet disponibbli biex ilestu l-attivitajiet, fuq 
talba tista’ tiġi pprovduta soluzzjoni offline. Minkejja dan, il-Kwestjonarji dwar l-Għarfien u l-
Kwestjonarju dwar is-Sodisfazzjon għandhom jingħaddu lit-Tim tal-BTSF għall-ħruġ taċ-Ċertifikat 
korrispondenti. 

Data tal-bidu tal-attivitajiet tat-Tagħlim elettroniku 

 Il-Prereġistrazzjoni tal-applikanti se tiddetermina l-ġimgħa tar-reġistrazzjoni kif ukoll id-data tal-bidu 
tal-attivitajiet ta’ Tagħlim elettroniku. Għaldaqstant, id-DĠ SANTE u ċ-Chafea jirrakkomandaw l-
ippjanar tas-sottomissjoni tal-Formoli ta’ prereġistrazzjoni skont id-disponibbiltà tal-iskeda tal-
applikant. 

 
  

 Jekk jogħġbok nitolbuk tistenna sad-data ta’ reġistrazzjoni li jmiss wara li tirċievi l-ittra elettronika bit-
titlu “BTSF ACADEMY - Pre-enrolment Validation” (“BTSF ACADEMY - Validazzjoni tal-
Prereġistazzjoni”) qabel ma titlob għajnuna għall-aċċess. 
 F’ċerti każijiet, il-messaġġi jistgħu jiġu ffiltrati fil-folder spam/junk malli jiġu riċevuti. Jekk jogħġbok ara 

li tivverifika dan il-folder qabel ma titlob l-għajnuna. 
 Il-parteċipanti reġistrati li ma jirċivux il-kredenzjali tagħhom għandhom l-għażla li jaċċessaw faċilment 

billi jużaw il-link disponibbli fl-iskrin tal-Illoggjar fuq: https://btsfacademy.eu/training/login/index.php 
u jdaħħlu l-indirizz tal-posta elettronika li użaw għas-sottomissjoni tal-Formola tal-prereġistrazzjoni. 

https://btsfacademy.eu/training/login/index.php
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Estensjonijiet tar-reġistrazzjoni 

 Hu possibbli li tintalab estensjoni tar-reġistrazzjoni ta’ 365 jum tal-kalendarju, b’ġustifikazzjoni, f’każ 
li d-durata inizjali ma tkunx biżżejjed għall-finalizzazzjoni tal-attivitajiet. 

 It-talbiet ta’ estensjoni tar-reġistrazzjoni jridu jiġu indirizzati lill-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali rilevanti. 
Dawn se jiġu applikati fl-aħħar jum ta’ xogħol ta’ kull ġimgħa (Kalendarju Belġjan). 

 
Tentattivi tal-Post-Test 

 Il-kundizzjonijiet għat-tlestija tal-Post-Test jippermettu lill-parteċipanti jissottomettu 3 tentattivi. 
F’każ li ssib diffikultajiet biex tikseb il-grad meħtieġ biex tgħaddi mill-kwestjonarju, jekk jogħġbok 
irrevedi l-kontenut tal-Modulu qabel ma terġa’ tipprova tissottometti l-Post-Test. Il-perċentwal 
minimu ta’ tweġibiet tajbin biex tgħaddi mill-Post-Test hu ta’ 75%. 

 Jekk il-parteċipant jaqbeż in-numru ta’ tentattivi disponibbli, jekk jogħġbok ikkuntattja lil 
general@btsfacademy.eu għall-istruzzjonijiet. 

Ċertifikati tat-Tlestija 

 Il-BTSF hi inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea, li l-attivitajiet tagħha huma koordinati mid-Direttorat 
Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari (DĠ SANTE) u implimentati mill-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (Chafea), liema Organizzazzjonijiet isostnu ċ-
Ċertifikati miksuba mill-parteċipanti li jlestu l-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku b’mod sodisfaċenti. 
Madankollu, l-inizjattiva BTSF mhix programm ta’ tagħlim għall-gradwazzjoni. Din għandha l-għan li 
tiżgura l-iżvilupp professjonali kontinwu tal-persunal tal-awtoritajiet kompetenti inkarigati mill-
kontrolli uffiċjali fuq kwistjonijiet relatati mal-infurzar tad-dritt tal-UE fl-oqsma tal-SPS. 

 Hu f’idejn l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tal-parteċipant ikkonċernat li jirrikonoxxu dawn 
iċ-ċertifikati u jagħtuhom valur kredizju jekk iqisu li dan ikun xieraq. Jekk jogħġbok idħol f’kuntatt mal-
NCP rilevanti tal-BTSF għal aktar tagħrif. 

 It-tlestija tal-attivitajiet ta’ kull Kors ta’ tagħlim elettroniku tippermetti li l-parteċipanti jniżżlu 
Ċertifikat ta’ tlestija (it-taqsima Diploma fil-Korsijiet), li jixhed il-kisba ta’ minimu ta’ 75% tat-tweġibiet 
korretti fil-Post-Test. Ma hu inkluż ebda grad fiċ-Ċertifikati msemmija.  

Servizzi tal-Helpdesk tal-BTSF ACADEMY 

 Jekk jogħġbok ikkuntattja lil general@btsfacademy.eu għal informazzjoni rigward l-attivitajiet ta’ 
Tagħlim elettroniku pprovduti fi ħdan il-BTSF ACADEMY, inklużi domandi dwar ir-reġistrazzjoni, 
talbiet dwar il-ġestjoni ta’ data personali jew kwalunkwe mistoqsija relatata mal-provvista ta’ servizzi. 
It-Tim tal-BTSF ser ikun lest biex jgħinek. 
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L-ISTRUTTURA TAL-KORSIJIET 
Kull Kors ta’ Tagħlim elettroniku fil-BTSF ACADEMY hu strutturat kif ġej: 
 eFolder. Taqsima li fiha d-dokumenti PDF b’informazzjoni dwar l-inizjattiva BTSF, pjan ta’ Tagħlim u 

Gwida għall-Istudenti għal kull Kors ta’ Tagħlim elettroniku. 
 Pre-Test. Dan il-Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tal-Għarfien hu mmirat biex jevalwa l-familjarità tal-

parteċipant mas-suġġet qabel ma jsegwi l-Kors ta’ Tagħlim elettroniku. 
 Modulu. Introduzzjoni għas-suġġett(i), segwita mill-kontenut ewlieni, organizzat f’Unitajiet 

multimedjali li huma aċċessibbli għall-parteċipanti reġistrati fi ħdan il-BTSF ACADEMY. 
 Post-Test. Dan il-Kwestjonarju ta’ Valutazzjoni tal-Għarfien jevalwa l-fehim tal-parteċipant dwar is-

suġġett(i) wara li jirċievi t-taħriġ online. Hu meħtieġ li tal-anqas 75% mit-tweġibiet ikunu korretti biex 
jinkiseb iċ-Ċertifikat ta’ tlestija. 

 L-Istħarriġ. Kwestjonarju dwar is-Sodisfazzjon tal-parteċipanti tal-BTSF jiġbor il-feedback tal-
parteċipanti biex jidentifika l-problemi ewlenin li jeħtieġu attenzjoni għat-Tim tal-BTSF fid-DĠ SANTE u 
fis-Chafea biex jippjanaw u jimplimentaw soluzzjonijiet għat-titjib tal-provvista tas-servizzi. 

 Diploma. Wara li jlestu l-attivitajiet preċedenti kollha, il-parteċipanti jkunu jistgħu jniżżlu Ċertifikat ta’ 
tlestija direttament. 

 PDFs. L-Unitajiet tal-kontenut huma disponibbli biex jitniżżlu f’format PDF. 
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REKWIŻITI TEKNIĊI 
Biex taċċessa l-kontenut disponibbli kollu fl-attivitajiet tal-Kors ta’ Tagħlim elettroniku fil-BTSF ACADEMY, 
jekk jogħġbok irrieżamina l-lista li ġejja ta’ rekwiżiti: 
 Kompjuter b’Aċċess għall-Internet. Hu rakkomandat li tuża kompjuter u mhux apparat mobbli biex 

issegwi l-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku pprovduti fi ħdan il-BTSF ACADEMY. Għad li t-tifsila tal-BTSF 
ACADEMY hi risponsiva, id-daqs tal-iskrins u t-teknoloġiji involuti jistgħu jikkawżaw diffikultajiet waqt li 
tkun qed issegwi l-konteut tal-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku bil-mowbajls u bit-tablets. 

 Headphones jew speakers. Il-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku pprovduti fi ħdan il-BTSF ACADEMY fihom 
animazzjonijiet bl-awdjo; jekk jogħġbok ara li l-apparat awdjo hu ssettjat kif suppost b’output adattat li 
jippermetti d-daqq filwaqt li ssegwi l-Moduli. 

 Brawżer tal-Internet. It-Tim tal-BTSF fid-DĠ SANTE u fis-Chafea ttestja l-Korsijiet ta’ Tagħlim elettroniku 
bl-aktar brawżers komuni. L-eżiti ta’ dawn it-testijiet jindikaw li l-Internet Explorer u Edge ta’ Microsoft 
ikunu anqas veloċi bl-istess konnessjoni tal-internet. Dan jista’ ma jħallix l-animazzjonijiet jillowdjaw 
minħabba żminijiet ta’ waqfien u problemi ta’ konġestjoni. Għaldaqstant, hu rakkomandat li tuża 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera jew Safari għal prestazzjoni aħjar. Jekk jogħġbok kun af li l-
parteċipanti jistgħu jkunu jeħtieġu s-sostenn mingħand it-Tim tal-IT fl-NCA tagħhom biex jitolbu l-
installazzjoni ta’ softwer addizzjonali fil-kompjuters tagħhom. 

https://btsfacademy.eu/training/
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