Vantagens do ensino online
O factor geográfico, cursos mais entusiasmantes, auto-aprendizagem.
Os espaços dos fóruns permitem o apoio de esclarecimento tanto por
parte do docente como por parte dos colegas (quando estes tentam
ajudar, exprimindo suas opiniões). O mais interessante é que acaba
por haver a exposição das opiniões de várias partes, na qual o aluno
duvidoso soma os conceitos de várias pessoas e consegue ter sua
dúvida esclarecida e, ainda há a possibilidade de construir uma ideia
melhorada sobre determinado assunto. E todos poderão tornar a
consultar os conceitos quando necessário. Pois numa aula presencial
muitas vezes as ideias somem no ar e ficam esquecidas no tempo.
O ensino online pode ser classificado com os aspectos positivos, que
vão desde o aluno ter uma flexibilidade horária, não tem de estar
sujeito a pressões de mobilidade e sem duvida criar uma dinâmica de
auto-estudo mais intensa.
As principais vantagens são sem duvida não perder tempo em
deslocações e a disponibilidade, temos dessa forma a possibilidade de
trabalhar ao nosso próprio ritmo, os horários flexíveis uma vez que
podemos aceder ás "aulas" quando nos for possível e não estarmos
dependentes de horários pré-definidos. Uma vantagem também é
podermos ter no mesmo curso colegas a residir em várias áreas
geográficas o que no ensino regular não é possível.
Autonomia + desafio + empenho;
Flexibilidade de horários;
Partilha de experiências;
Partilha de culturas;
Podem participar nos debates professores estudantes de qualquer
parte do mundo;
O professor/aluno tem mais facilidade em gerir o seu tempo;
A grande vantagem é a constante disponibilidade (pode ser usado em
qualquer lugar a qualquer momento) permitindo ao aluno uma gestão
optimizada do seu tempo.
Permite que os alunos se encontrem num só lugar/numa plataforma
embora estejam geograficamente separados, o que vai gerar uma
interessante troca e partilha de informações.
Não haver necessidade de deslocações o que se traduz em poupança
de tempo e dinheiro. Poder acompanhar o estudo a qualquer hora do
dia e em qualquer dia da semana, possibilitando uma maior
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flexibilidade. Apesar de ser uma desvantagem eu coloco como
vantagem o facto de termos que gerir melhor o tempo, ou seja, é
também uma forma de melhorarmos esse aspecto.
Por reduzidas que sejam as deslocações (admitamos ida e volta 1,5
horas/dia numa zona urbana do tipo Porto, Lisboa, Luanda), se o
tempo necessário às deslocações para formação presencial for
investido em estudo online, torna-se uma das grandes vantagens !
Flexibilidade nas horas dedicadas ao estudo.
Permite uma gestão autónoma do tempo dedicado a cada tarefa;
Elimina barreiras geográficas;
Promove a autodisciplina;
Permite percursos de aprendizagem individualizados, onde cada um
pode desenvolver as tarefas propostas ao seu ritmo.
O atendimento personalizado para todos.
Dado que a nossa participação nas aulas (fórum, chat), bem como o
download e a leitura de conteúdos recomendados, fica
automaticamente registada e classificada, facilmente os professores
se apercebem da participação e do progresso ou não dum
determinado estudante ou grupo sobre um determinado assunto ou
temática.
Devido a este “automatismo” seria muito difícil que um determinado
estudante ficasse para atrás, situação que pode facilmente acontecer
numa sala de aula tradicional.
Alunos recebem facilmente uma atenção mais personalizada dos seus
professores em relação aos estudantes que frequentam as aulas
tradicionais.
Flexibilidade nas formas de acesso a conteúdos evitando deslocações;
Horários de utilização do sistema adequados a cada aluno;
O aluno pode definir o seu ritmo de aprendizagem;
Conteúdos permanentemente disponíveis;
Aumenta a auto-confiança e o sentido de responsabilidade dos alunos
que passam a ser gestores da sua aprendizagem;
Menores custos relativamente à formação presencial.
Quanto a vantagens e desvantagens, penso que tudo se resume à
perspectiva com que encaramos a aprendizagem, pois o que
para uma pessoa é uma vantagem pode ser uma desvantagem para
outra e tudo depende de sabermos tirar o máximo proveito.
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