Desafios do ensino online
O desafio maior é a autodisciplina do estudante online.
Os principais desafios de um aluno são sem duvida uma gestão
adequada de tempo. Tal como o texto nos refere é necessário definir
prioridades na vida. O facto mais importante para mim, retirado da
leitura é o conceito do que é uma gestão adequada de tempo como
produtividade e não como actividade. Volto a focar ainda que o
conceito de auto-estudo é então mais um paradigma apresentado
num ensino deste tipo, onde entre a família, os amigos e o emprego
já nos retiram uma enorme parcela de tempo.

Os principais desafios enquanto estudante online são principalmente
o adaptar a uma nova forma de aprendizagem pois é necessário uma
auto-motivação superior uma vez que cada estudante tem de
delinear o seu próprio caminho ao contrario do ensino regular que por
vezes basta ir acompanhando as aulas.
Saber utilizar bem a Internet ,o ftp o email , entre outras ferramentas
é fundamental.
Quais os desafios que se colocam ao estudante online?
Estimula no aluno:
-Auto-aprendizagem;
-Responsabilidade;
-Disciplina;
-Investigação;
-Discussão;
-Promovendo permanentemente o seu desenvolvimento pessoal e
intelectual;

Fazer gestão eficaz do tempo;
Estabelecer prioridades;
Obriga uma organização do trabalho a desenvolver;
Fazer/aceitar críticas construtivas;
Conseguir interagir enquanto grupo, conciliando horários e ritmos de
trabalho distintos.
Vencer a procrastinação.
Vencer a “timidez” para poder interagir com os demais intervenientes
no processo de ensino de forma escrita.
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Aprendizagem do uso racional do tempo offline e online.

Em relação às exigências da aprendizagem online penso que estas
variam consoante as metodologias utilizadas. No entanto, de uma
forma geral, e tendo em conta as principais tecnologias associadas a
esta temática, há no meu entender factores essenciais para o sucesso
neste tipo de aprendizagem: Motivação, gestão do tempo,
competências na utilização das tecnologias e capacidade de
comunicação e interacção. É claro que estes factores também devem
estar presentes na aprendizagem tradicional, contudo na
aprendizagem online ganham um peso muito maior, porque o aluno
está muito mais por sua conta.
Considero a motivação importante, primeiro porque sem ela nem vale
a pena começar uma etapa destas, depois porque a motivação é
transversal ou influi em todos os outros factores. Mais motivação é
igual a mais capacidade para gerir o tempo ou para desenvolver mais
competências.
Quais os desafios que se colocam ao estudante online?
Partilhar;
Motivar e motivar-se;
Gestão do tempo,
Elaborar plano diário/semanal e monitorizar os mesmos.
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