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Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra proslavio prvi
rođendan
Ponedjeljak, 08 Prosinac 2008

Centar za e-učenje Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu danas je obilježio prvu godinu rada. S probnim je radom
Centar za e-učenje započeo u rujnu 2007. godine.

Temeljna zadaća Centra je povezivanje stručnjaka, nastavnika i studenata zainteresiranih za e-učenje u aktivnu mrežu za razmjenu znanja i iskustava, te

omogućavanje i pomoć pri uporabi alata e-učenja. Centar ujedno djeluje i kao Središnji sveučilišni ured za e-učenje te obavlja sve poslove iz djelatnosti Ureda.

U proteklih godinu dana Centar je vrlo aktivno radio na implementaciji e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu te provedbi aktivnosti definiranih Strategijom e-učenja.

Provedeno je nekoliko anketa vezanih uz stanje e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i aktivnosti definiranih Strategijom, a rezultate je objavio i predstavio Senat

Sveučilišta u Zagrebu.

"Ako želimo sažeti smisao Bolonjskih promjena u jednu rečenicu onda je to svakako osiguravanje nove razine kvalitete u visokom obrazovanju. Jedan od načina kako

se ta kvaliteta može ostvariti je uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija u procesu obrazovanja. Kako bi uporaba tehnologije bila jednostavna i učinkovita

nastavnicima i studentima treba osigurati preduvjete i podršku. To je upravo uloga Centra za e-učenje u Srcu i na kraju prve godine rada Centra možemo reći da ju je

on počeo uspješno obavljati"rekao je mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnoga računskoga centra.

Popodne@CEU naziv je redovitih mjesečnih druženja na temu e-učenja koje organizira Centar za e-učenje. Tim se redovnim mjesečnim druženjima nastoji što više

širiti informacija o e-učenju prema svim djelatnicima sastavnica Sveučilišta: upravama fakulteta i akademija, nastavnicima i studentima.

Povodom proslave prve obljetnice rada Centra za e-učenje profesor Jeff Haywood, prorektor za upravljanje znanjem i informacijskim službama i knjižnicama

Sveučilištu u Edinburgu, održao je predavanje na temu: E-learning, e-libraries & e-research - supporting innovation to enhance university education. Predavanje se

bavilo strateškim i operativnim pitanjima s kojima se uprave sveučilišta, njihove sastavnice, nastavno, istraživačko i tehničko osoblje susreću pri implementaciji

informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sveučilišnom obrazovanju.

Predavanja je organizirano u okviru Tempus projekta Education Quality Improvement by E-learning Technology-EQIBELT koji se uspješno privodi kraju i kojim je

započeta implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu.

Centar za - e učenje uspostavio je i održava središnji sveučilišni sustav za e-učenje Merlin kojim je omogućio svim nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu postavljanje

kolegija u virtualno okruženje te stalnu pomoć, podršku i edukaciju u radu sa sustavom. Kvalitetu i stabilnost sustava za e-učenje prepoznali su i nastavnici drugih

visokih učilišta u Hrvatskoj. Sustav se neprekidno dorađuje i usavršava prema potrebama nastavnika, a trenutno se na sustavu nalazi više od 180 kolegija i 4000

korisnika.

Ostvarujući sveučilišnu strategiju e-učenja, Senat Sveučilišta je na svojoj sjednici u listopadu 2008. godine uspostavio Nagradu za najbolji e-kolegij. Nagrada će se

prvi puta dodijeliti u akademskoj godini 2008 /2009 Cilj ove nagrade je istaknuti pozitivne i najbolje primjere uporabe suvremene informacijske i komunikacijske
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Ostvarujući sveučilišnu strategiju e-učenja, Senat Sveučilišta je na svojoj sjednici u listopadu 2008. godine uspostavio Nagradu za najbolji e-kolegij. Nagrada će se

prvi puta dodijeliti u akademskoj godini 2008./2009. Cilj ove nagrade je istaknuti pozitivne i najbolje primjere uporabe suvremene informacijske i komunikacijske

tehnologije te interneta u sveučilišnom obrazovanju.

"Ova nagrada je prva takve vrste u Hrvatskoj i označava važan iskorak u poticanju primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svrhu unaprjeđenja kvalitete

sveučilišnoga obrazovanja te postavlja Sveučilište u Zagrebu kao lidera suvremenoga i modernoga obrazovanja u Hrvatskoj", naglasio je mr.sc. Zoran Bekić.

Nagrada je ujedno i prvi iskorak u vrednovanju nastavnika u poučavanju i korištenju tehnologija e-učenja u cilju unaprjeđenja kvalitete nastave. Natječaj za nagradu bit

će objavljen u lipnju 2009.

Obilježavanjem obljetnice rada Centra za e-učenje Sveučilište u Zagrebu želi dati jasnu poruku da je naglasak Sveučilišta na modernom obrazovanju orijentiranom

prema društvu utemeljenom na znanju i potrebama cjeloživotnog učenja, a posebno studenata u 21. stojeću.
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