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Live Online
εκπαίδευση

Μια νέα προσέγγιση
για ACCA, CIA και CFA

Από αυτό το μήνα
θα προσφέρουμε ένα
ανασχεδιασμένο
μείγμα Live Online
μαθημάτων μέσω
διαδικτύου σε
απευθείας σύνδεση
και ηχογραφημένων
ενοτήτων, που θα
συνοδεύονται από
ολοκληρωμένες
σημειώσεις

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΤΗ

T

ο 2010 ξεκινήσαμε
ένα πρόγραμμα,
το οποίο έχει ως
στόχο να προσφέρει στους φοιτητές
ένα καινοτόμο
τρόπο εκπαίδευσης αρκετά ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται
στις ανάγκες των πολυάσχολων
επαγγελματιών και να αξιοποιεί
ταυτόχρονα τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.
Η μεθοδολογία μας εξελίσσεται διαρκώς και έχει
προσελκύσει το ενδιαφέρον
υποψηφίων από περιοχές όπου
οι αποστάσεις θα μπορούσαν να
αποτελούν εμπόδιο για φυσική
παρακολούθηση μαθημάτων σε
τάξη.
Από αυτό το μήνα θα προσφέρουμε στους μαθητές και
εταιρικούς μας πελάτες ένα
ανασχεδιασμένο Live Online
πρόγραμμα για το ACCA, το CIA
και το CFA. Σκοπός μας είναι να
αναπτυχθεί το πρόγραμμα με
πιο εξελιγμένα μέσα ηλεκτρο-
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νικής εκπαίδευσης και να δοθεί
στους φοιτητές μια διαφορετική
προσέγγιση και μέθοδος διδασκαλίας, παρέχοντας έτσι μια
πλατφόρμα για να διαχειρίζονται τη μελέτη τους πιο αποτελεσματικά.
Κάθε ενότητα θα αποτελείται από ένα μείγμα Live Online
μαθημάτων μέσω διαδικτύου
σε απευθείας σύνδεση και ηχογραφημένων ενοτήτων, που θα
συνοδεύονται από ολοκληρωμένες σημειώσεις και περίγραμμα
εκπαίδευσης, όλα προετοιμασμένα από το έμπειρο προσωπικό διδασκαλίας.
Οι Live Online υπηρεσίες
μας απευθύνονται σε άτομα
που ψάχνουν για ένα εντατικό πρόγραμμα, όπου δίνεται
έμφαση στα σημαντικά και
δυσκολότερα θέματα της εξεταστέας ύλης, αφήνοντας τα πιο
εύκολα για προσωπική μελέτη,
με την καθοδήγηση πάντα της
Globaltraining.
Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται
στο επαναληπτικό μέρος του
προγράμματος και ως εκ τούτου
η νέα δομή είναι παρόμοια με
το αντίστοιχο επαναληπτικό
μέρος των μαθημάτων που
διεξάγονται στην τάξη (blockrelease). Τα επαναληπτικά αυτά
μαθήματα απαιτούν περισσότερη πειθαρχία και αφοσίωση
από τους μαθητές, καθώς είναι
προκαθορισμένο στο πρόγραμμα
συγκεκριμένες ερωτήσεις να
λύνονται από τους μαθητές πριν

την προγραμματισμένη Live
Online διάλεξη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα αναλύεται λεπτομερώς και θα υποδεικνύεται ο
σωστός τρόπος επίλυσης μιας
ερώτησης (exam technique).
Μέσω του νέου συστήματος
πληροφοριών για τους φοιτητές (SIS – Student Information
System) και την πλατφόρμα
e-learning, οι μαθητές θα έχουν
συνεχή πρόσβαση στο υλικό
εκπαίδευσης και τις ηχογραφημένες διαλέξεις. Η υποστήριξη
των υποψηφίων θα βελτιωθεί,
καθώς αποτελέσματα προόδου
και ενημερωτικά δελτία, που
θα αποστέλλονται από τους
καθηγητές θα είναι προσβάσιμα
μέσω του Globaltraining App ή
στο SIS ανά πάσα στιγμή κι από
οπουδήποτε.
Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια
αναδιάρθρωση της τρέχουσας
μεθοδολογίας. Είναι μια αλλαγή
νοοτροπίας στην προσέγγιση
της διδασκαλίας μας, η οποία
δίνει εναλλακτική λύση στους
φοιτητές που χρειάζονται καθοδήγηση και επικέντρωση στις
τεχνικές εξετάσεων και όχι
απλώς μια πιο λεπτομερή κάλυψη της διδακτέας ύλης.
Τα προσεχή μαθήματα CIA και
CFA αρχίζουν αυτό το μήνα και
θα προσφέρονται στο μέλλον
μόνο με τη μέθοδο Live Online.
Για το ACCA θα προσφερθούν
Live Online μαθήματα και για τις
14 εξετάσεις, που θα τρέχουν
παράλληλα με τα προυπάρχοντα

νυχτερινά και «Block Release»
μαθήματα, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να επιλέξουν
ανάμεσα σε μια ποικιλία τρόπων
παράδοσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Τα Live Online μαθήματα
θα αρχίσουν αυτό το μήνα για
την εξεταστική περίοδο του
Δεκεμβρίου 2013. Επίσης, οι
μαθητές έχουν την ευκαιρία
να επιλέξουν συνδυασμό των
πιο πάνω μεθόδων παράδοσης.
Για παράδειγμα, να κάνουν το
πρώτο μέρος ενός μαθήματος
(teaching phase) Live Online και
στη συνέχεια το δεύτερο μέρος
(revision phase) στην τάξη, σ’
ένα από τα κέντρα σπουδών
μας σε Λευκωσία, Λεμεσό, Βουκουρέστι και Αθήνα. Αυτό είναι
εφικτό δεδομένου ότι όλα τα
κέντρα σπουδών μας ακολουθούν την πολιτική του ενιαίου
προϊόντος (one product policy),
δηλαδή, εφαρμόζουν την ίδια
ακριβώς μέθοδο διδασκαλίας, τα
ίδια προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
σε κάποιο από τα κέντρα της
Globaltraining ή επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα μας στο
www.globaltraining.org
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