
Norma Baharu: P&P Amali Dari Rumah

Pandemik Covid-19 telah menyebabkan perubahan

secara mendadak keatas pengajaran dan

pembelajaran (P&P) di seluruh sistem Pendidikan

dunia dan Malaysia khususnya. Dan ini telah

menimbulkan keresahan di kalangan para pelajar,

pendidik serta ibubapa. Para pensyarah khususnya

harus memikirkan strategi dan kaedah P&P yang

berkesan supaya objektif pembelajaran dapat dicapai

sepenuhnya.

Dengan mengambil kira salah satu objektif

kursus Pengurusan Pejabat Hadapan adalah

melahirkan para pelajar yang

berketerampilan profesional dan menarik,

oleh itu, salah satu aktivit i amali yang harus

saya berikan kepada para pelajar tahun dua

dari program Pengurusan Perhotelan adalah

Professional Grooming. Contoh arahan yang

saya berikan kepada para pelajar adalah

seperti disebelah;

Rancangan P&P harus disediakan dengan lebih terperinci dan juga telit i. Ini bagi

mengelakkan kekeliruan dan pertanyaan yang banyak dari para pelajar. Setiap arahan

harus terang, tepat dan mudah difahami. Kekangan yang dihadapi oleh para pelajar yang

belajar di kediaman masing-masing harus diambil kira. Para pelajar juga harus

mempunyai kelengkapan dan bahan untuk digunakan ketika aktiviti mahupun kuliah

amali. Masa yang diperuntukkan juga harus lebih agar para pelajar mempunyai masa

untuk menyelesaikan tugasan amali dengan baik.
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Mengajar kursus Pengurusan Pejabat Hadapan (Front

Office Management) secara atas talian sepenuhnya

membuatkan saya harus merancang sebaik mungkin

P&P khususnya bagi kursus yang mempunyai amali

ataupun praktikal. Pelbagai sudut harus diambil kira

untuk memastikan P&P kursus tersebut dapat

dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin.
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Pada minggu ke 4 kuliah, para pelajar telah menghantar gambar Professional Grooming

masing-masing seperti yang ditetapkan dan hasilnya adalah diluar jangkaan. Melihat hasil

yang mereka hasilkan membuatkan saya ingin mengabadikan usaha mereka melalui poster

untuk dikongsi bersama pelajar-pelajar lain dan pada masa yang sama memudahkan untuk

difailkan bagi tujuan audit P&P kelak. Berikut merupakan hasil amali grooming dari para

pelajar Pengurusan Hotel Tahun Kedua.

Meskipun terdapat keterbatasan untuk melakukan aktiviti amali ketika musim pandemik ini,

namun para pelajar telah memberikan hasil yang terbaik. Semoga perkongsian ini boleh

memberikan ide kepada para pensyarah dan pendidik untuk merancang P&P sesuai dengan

keperluan kursus dan kreativiti masing-masing.

Selamat Mengajar!
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