Pelatihan Online “Mobile Learning
dengan Kelase”
Penjelasan Singkat
Pelatihan online "Mobile Learning dengan Kelase" merupakan ditujukan bagi para pendidik yang
ingin belajar bagaimana memanfaatkan media sosial dan piranti komputasi mobile untuk mendukung
proses belajar mengajar. Dalam pelatihan yang berdurasi 12 Jam Pelajaran ini para peserta akan
mengeksplorasi berbagai bacaan, mengerjakan proyek, berbagi dan berdiskusi dalam forum diskusi
online. Dalam pelatihan ini para peserta akan berperan menjadi Administrator e-Learning dan
perancang Kelas Online dari sebuah institusi pendidikan. Di akhir pelatihan, setelah berhasil
menyelesaikan semua kegiatan, para peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan akan mendapat
sertifikat cetak (sebagai "Kelase Certified Teachers") yang akan dikirim ke alamat rumah peserta.

Tujuan Pelatihan
Di akhir pelatihan ini, para peserta akan mampu untuk:
1. Menyediakan ruang belajar online dan jejaring sosial berbasis institusi untuk dapat
dipergunakan oleh Guru, Siswa dan Orang Tua.
2. Merancang dan menyusun kelas online untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
3. Mengembangkan bahan ajar multimedia untuk berbagai piranti mobile.
4. Melakukan evaluasi dalam lingkungan pembelajaran online.

Tugas dan Penilaian
Dalam pelatihan online ini para peserta akan menyelesaikan tugas secara individu/perseorangan dan
akan dinilai dengan detil sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Jurnal pembelajaran dalam bentuk posting di blog (25%)
Penyiapan dan pengembangan lingkungan belajar online dalam Kelase (30%)
Pengembangan bahan ajar multimedia berupa Slidecast (25%)
Diskusi online dalam forum diskusi (20%)

Informasi dan Jadwal Sesi
Kegiatan pelatihan akan dibagi dalam 5 (lima) topik/sesi , dengan rincian jadwal sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Sesi 1. Berkenalan dengan Mobile Learning dan Kelase: 09 Juni 2014
Sesi 2. Penyiapan Lingkungan Belajar Online untuk Institusi: 10-11 Juni 2014
Sesi 3. Pengembangan Kelas Online dan Kegiatan Belajar: 12-13 Juni 2014
Sesi 4. Pengembangan Bahan Ajar Multimedia: 16-17 Juni 2014
Sesi 5. Penilaian dalam Lingkungan Belajar Online: 18-19 Juni 2014

Sedangkan pengumuman kelulusan dan nilai akhir akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2014.

Prasyarat Peserta
Pelatihan online ini diperuntukkan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, dari institusi
pendidikan formal dan non-formal yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan bersedia untuk
menyelesaikan pelatihan sampai akhir kegiatan. Peserta telah memiliki pengetahuan dasar tentang
penggunaan sistem operasi, aplikasi perkantoran dan dasar Internet (browsing dan berkirim email)
dan bersedia untuk mengimbaskan pengetahuan yang diperoleh kepada pendidik lainnya untuk
memperluas manfaat aplikasi Kelase.

Fasilitator Pelatihan
Pelatihan ini difasilitasi oleh Winastwan Gora, Founder/Director PT. Edukasi Satu
Nol Satu. Fasilitator dapat dihubungi via Email : gora@edukasi101.com, HP:
081298653947 atau via Skype dengan id: indiebrainer.

