Z życia szkoły - e-mentor
W czerwcu br. ukazał się 5 numer dwumiesięcznika e-mentor, jest to ostatnie wydanie w tym roku
akademickim. Numer zawiera szereg ciekawych artykułów z zakresu e-edukacji, kształcenia ustawicznego,
e-biznesu oraz zarządzania wiedzą.
W zakresie problematyki e-learningu zaprezentowana została dotychczasowa działalność SGH na tym polu
oraz zasygnalizowany został kierunek rozwoju e-edukacji w Uczelni. SGH rozpoczęła proces powszechnego
uzupełniania studiów zaocznych e-learningiem. W pierwszej kolejności prace koncentrują się na wykładach i
ćwiczeniach z listy przedmiotów podstawowych, w najbliższym czasie powinny rozpocząć się pracę
związane z uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych i wypracowaniem oferty pełnych, fakultatywnych
wykładów.
W numerze tym przedstawiona została również relacja z konferencji Akademia Online
i wywiad z prof. Jerzym Mischke, przewodniczącym Rady Programowej tej
konferencji. Dział e-edukacji w kraju dopełnia artykuł opisujący doświadczenia i
problemy płynące z kształcenia przez internet z perspektywy nauczyciela, natomiast
w dziale e-edukacja na świecie kontynuujemy tematykę edukacyjnych gier
komputerowych a także prezentujemy działalność kolejnego ośrodka z zagranicy.
Z zakresu zarządzania wiedzą polecam artykuł dotyczący roli zaawansowanych
technologii i systemów informatycznych w procesie wdrażania zarządzania wiedzą w
firmie, a także wywiad z prof. Gilbertem Probstem, autorem książki pt. "Zarządzanie wiedzą w organizacji".
W dziale e-biznes podejmujemy problematykę m.in. telepracy. Technologie pracy zdalnej, rozwijane od lat,
stają się coraz bardziej ważne dla pracodawców. Telepraca jest ciekawym rozwiązaniem dla firm, które
borykają się z problemami lokalowymi, pozytywnie wpływa na elastyczność zatrudnienia w firmie oraz
wykorzystanie zasobów ludzkich, które do tej pory nie mogły być brane pod uwagę. Charakter telecentrów
już dawno przekroczył wymiar lokalny czy krajowy.
W bieżącym numerze nie zabrakło również zagadnień z zakresu kształcenia ustawicznego, a także już
tradycyjnie - felietonu. Tym razem tematem jest problem ściągania na egzaminach wśród studentów. Artykuł
wywołał spore poruszenie, serdecznie zachęcam do dołączenia do dyskusji jaka toczy się na łamach wersji
internetowej czasopisma www.e-mentor.edu.pl.
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