Jadwal Pelatihan Elearning
Pedagogic Skills Manajemen Perkuliahan Berbasis Elearning di Perguruan Tinggi

JPL

Pukul

Materi

Keterangan

Hari Ke-1
1

08:00 – 08:45

2

08:45 – 09:30

Presentasi: Me-manage
matakuliah berbasis
elearning

Pengalaman penerapan elearning
di universitas di USA, Canada dan
Australia
Kontrak belajar, outline pelatihan
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1. Manajemen elearning: admin,
manager dan user (dosen,
mahasiswa dan tamu)
2. Peserta diberikan kesempatan
menjadi mahasiswa dengan
mengakses
http://elearning.ncie.education
menuju ke mata kuliah
PELATIHAN ELEARNING
3. Peserta mulai mengakses materi
training online.
4. Peserta mencoba semua features
yang ada di elearning mulai dari
men-download materi
pembelajaran, forum tanyajawab, forum diskusi, berkirim
sms, mengisi komentar dan
mengerjakan quiz/ujian online.

09:30 – 10:15

Pengalaman sebagai
mahasiswa dalam mengikuti
perkuliahan berbasis
elearning

10:15 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 11:15

Men-setting mata kuliah (1)

11:15 – 12:15

LUNCH and PRAYING BREAK
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12:15 – 13:00

Men-setting mata kuliah (2)
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13:00 – 13:45

Learning Resources (1)
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Info pelatihan elearning klik http://ncie.education 5/2/16

1. Settingan secara umum (course
outline)
2. Cara mahasiswa mendaftar
mata kuliah (manual and self
enrolment)
1. Mata kuliah untuk kelas parallel
(satu mata kuliah untuk
beberapa kelas)
2. Block penting dalam mata kuliah
(comment, online users, message
dll)
Meng-upload file ke mata kuliah
(handouts dan materi kuliah
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lainnya).
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13:45 – 14:30

Learning Resources (2)

Membuat link untuk menyerahkan
tugas secara online.
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14:30 – 15:15

Learning Activities (1)

Membuat pengumuman online

15:15 – 15:30

Afternoon Tea
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15:30 – 16:15

Learning Activities (2)

Membuat forum tanya jawab
online
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16:15 – 17:00

Learning Activities (3)

Membuat forum diskusi online

Hari Ke-2
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08:00 – 08:45

Ulasan materi hari pertama

Klarifikasi permasalahan yang
dihadapi peserta terkait materi hari
pertama.
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08:45 – 09:30

Learning Activities (4)

Membuat forum chatting
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09:30 – 10:15

Learning Activities (5)

Making quiz online and exam
online

10:15 – 10:30

Coffee Break

10:30 – 11:15

Men-setup nilai

11:15 – 12:00

LUNCH and PRAYING BREAK

15

12:00 – 13:00

Men-download nilai

Peserta men-download nilai
mahasiswa dalam bentuk excel.

16

13:00 – 13:45

Integrasi social media ke
dalam mata kuliah online

Peserta mengintegrasikan
TWITTER dan FACEBOOK ke
elearning
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13:45 – 14:30

Standar Mutu dan
Penjaminan Mutu Elearning

Pengecekan elearning pada setiap
mata kuliah dosen peserta
pelatihan untuk memastikan bahwa
elearning mata kuliah tersebut
benar-benar telah memenuhi
STANDAR MUTU dan
PENJAMINAN MUTU
ELEARNING dan siap untuk
diakses oleh mahasiswa bukan
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1. Peserta memberikan penilain
secara online terhadap diskusi
dan ujian online.
2. Peserta men-setting persentase
penilaian sesuai pedoman
akademik perguruan tinggi.
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hanya untuk mendownload materi
perkuliahan tetapi juga untuk
komunikasi dalam bentuk tanya
jawab dan diskusi, untuk
menyerahkan tugas, mengerjakan
ujian secara online dan mengelola
nilai mahasiswa secara online.
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14:30 – 15:15

Presentasi elearning karya
peserta (1)

15:15 – 15:30

Afternoon Tea
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15:30 – 16:15

Presentasi elearning karya
peserta (2)

Perwakilan kelompok 2
mempresentasikan karya
elearningnya sementara peserta
yang lain menjadi mahasiswa.
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16:15 – 17:00

Penutup

Debriefing materi hari kedua
diikuti dengan klarifikasi
permasalahan yang dihadapi
peserta terkait materi hari kedua.
Sekaligus ikrar bersama berupa
komitmen setiap peserta untuk
membantu mensosialisasikan
penerapan elearning pada dosen
lainnya.

Info pelatihan elearning klik http://ncie.education 5/2/16

Perwakilan kelompok 1
mempresentasikan karya
elearningnya sementara peserta
yang lain menjadi mahasiswa.
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