Desvantagens do ensino online
Formatos tecnológicos limitados, que podem limitarem o uso de
determinadas metodologias;
Necessidade de ter um Web servidor, dificuldades de acesso e falhas
de comunicação;
Hábitos; custos; comunicação física.

Tempo necessário para o "download" de algumas aplicações;
Alguns programas de formação Web, são demasiado estáticos e
pouco interactivos;
O ensino online tem custos elevados, que inicialmente podem exceder
os dos métodos tradicionais;
Maior dificuldade em disciplinar e motivar os estudantes, impedindoos de desistir;
Informação em excesso, pode confundir e consumir muito tempo aos
estudantes;
Maior dificuldade de entendimento ou interpretação incorrecta das
intenções de um interveniente perante a atitude de outro.
Falta de comunicação presencial, esta faz com que sejam criadas
barreiras que impedem a criação de laços mais fortes no conceito de
grupo ou equipa.
A principal a meu ver é a interacção pessoal com os colegas (ou a
falta dela), é necessário mais disciplina e organização é necessário
ter bastante iniciativa.
A rapidez (ou falta dela) com que a rede funciona para executar-mos
as tarefas necessárias para um bom funcionamento do curso e do
nosso estudo.
Não está directamente ligado ao debate mas, uma possível
desvantagem é a falta de reconhecimento dado por algumas
empresas que consideram o ensino online como uma qualificação
menor.
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Uma desvantagem/vantagem é o ter de procurar muita informação
externa á disponibilizada.
Vantagem para quem quer saber algo mais e assim ao pesquisar a
informação encontra varias matérias relacionadas.
Desvantagem para quem se quer cingir á matéria disponibilizada ou
para quem não tem muito tempo disponível
Possível desinteresse/desmotivação mais acentuada que na vertente
tradicional.
Só o facto da formação não ser presencial.
Não existe contacto presencial.
Alguma monotonia associada a algum desinteresse gerado pode levar
a perca de controlo de tempos dedicados ao curso.
Falta de contacto pessoal com os colegas, é realmente um factor que
considero importante.
Falta de contacto com os professores também é uma desvantagem,
pois o contacto pessoal cria uma empatia e compreensão entre aluno
e professor que no ensino online é mais difícil de criar. No entanto os
professores online têm com certeza uma experiência neste tipo de
ensino e saberão como contornar esta questão ou minimizá-la pelo
menos.
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Dependência das condições de acesso à Internet;
Impessoal;
Sentimento de isolamento
Procrastinação;
O ensino online pode criar um sentimento de isolamento a
determinadas pessoas que não têm grandes habilidades ou que se
sintam pouco a vontade em relação ao uso das novas tecnologias,
nomeadamente o uso de tecnologias orientadas a Internet e
consequentemente levar a desistência ou ao insucesso.
Dado que não há ninguém “dizer-nos” e não existe a obrigatoriedade
para ir as aulas diariamente num determinado horário predefinido e
tão pouco existe aquela “pressão física” do professor é fácil adiar a
leitura, pesquisa ou até mesmo a participação num determinado
trabalho.
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A procrastinação na minha perspectiva pode ocorrer facilmente,
pondo em causa o sucesso da nossa participação no ensino online.
Inexistência de interacção presencial entre alunos e entre alunos e
professores dificulta a socialização e a criação de vínculos relacionais;
Maior responsabilidade colocada sobre o aluno que tem de ser mais
autónomo e disciplinado na forma como acompanha os conteúdos
pode ser uma desvantagem para aqueles que não tenham bons
hábitos de estudo;
Limitações no ensino de matérias que envolvam uma forte
componente prática ou laboratorial.
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