Zagreb, 10. lipnja 2014.

Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar
pozivaju Vas na

svečano otvaranje
Međunarodne konferencije o ee -učenju - EDEN (European Distance

and EE-learning Network)
u srijedu 11. lipnja 2014. u 9 sati,
u Kongresni centar Hypo, dvorana Kornati, Slavonska avenija 6.

Konferencija EDEN održavat će se tijekom tri dana, od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Sveučilišnog
računskog centra (SRCE) i Kongresnog centra Hypo, a na njoj će sudjelovati oko 400 sudionika iz Hrvatske
i svijeta.
svijeta
Riječ je o najvažnijem europskom godišnjem događan
događa nju na području otvorenog obrazovanja, učenja
na daljinu i ee - učenja koje se već 24 godine održava u kontunuitetu.
Ovogodišnja konferencija EDEN održava se na temu povezivanja ee- učenja i zapošljavanja
zapošlj avanja - From
Education to Employment and Meaningful Work with ICT. Sudionici konferencije razmotrit će pitanja
vezana uz oblikovanje kurikuluma kojima se stvaraju preduvjeti za samozapošljavanje budućih mladih
stručnjaka, odnosno za njihovo lakše snalaženje na tržištu rada.
Konferenciju EDEN zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar uz potporu
Grada Zagreba. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ive Josipovića.
Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša,
Bjeliša sudionicima konferencije EDEN na svečanom
otvaranju obratit će se predsjednik organizacije EDEN prof. António Moreira Teixeira,
Teixeira gradonačelnik
Grada Zagreba Milan Bandić,
Bandić predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i predsjednik
Republike Hrvatske prof.
prof. dr. sc. Ivo Josipović.
Josipović
Tijekom konferencije EDEN bit će prezentirano više od 70 radova i 30-ak postera, održat će se 16 radionica i
dvije demonstracije, a u okviru sesija Synergy Strand predstavit će se oko 40 europskih projekata. Radni
jezik konferencije je engleski.
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Glavni organizator konferencije je neprofitna organizacija EDEN (www.eden-online.org), koja je osnovana
1991. i danas okuplja više od 200 ustanova, organizacija i mreža te 1200 samostalnih članova iz 58 zemalja
svijeta koji se bave e-učenjem i otvorenim i udaljenim poučavanjem.
Sveučilišni računski centar već je šest godina u ime Sveučilišta u Zagrebu aktivni član u mreži EDEN.
Članstvo u ovoj prestižnoj europskoj mreži još je jedan od poticaja sustavnoj implementaciji e-učenja na
Sveučilištu u Zagrebu te pokazatelj konkurentnosti Sveučilišta u domaćem i međunarodnom okruženju.
Kao ravnopravna članica Europske unije Hrvatska je održavanjem ove konferencije ne samo dobila priliku
potvrditi svoje mjesto na europskom zemljovidu i u europskom obrazovnom prostoru nego i pridonijeti
izgradnji i učvršćivanju međunarodne zajednice stručnjaka koji se bave e-učenjem.

Detaljnije informacije o konferenciji EDEN dostupne su u posebnom broju glasila SRCE novosti kojem
možete pristupiti putem poveznice:
http://www.srce.unizg.hr/fileadmin/Srce/dokumenti/srce_novosti/Novosti_pdf/sn54.pdf .
Službena mrežna stranica konferencije EDEN je http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html .

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
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