Sažetak prezentacije - Izazovi online nastave i korištenja
Moodle sustava u doba pandemije Covid 19 na Veleučilištu
u Bjelovaru
Uvod, što se je koristilo prije uvođenja sustava za e-učenje Merlina. Koje godine
je Veleučilište počelo koristiti Merlin, za što se je koristio Merlin prije prelaska
na online nastavu.
Kratko predstavljanje sebe i ustanove iz koje dolazim. Kako su se objavljivali nastavni
materijali, rezultati testova, obavijesti studentima vezane uz pojedine kolegije prije
uvođenja sustava za e-učenje Merlin. Kada je na Veleučilištu uveden Merlin. Koja je
uloga administrator sustava. Za što se je koristio sustav za e-učenje Merlin od
uvođenja do prelaska na online nastavu.
Izazovi online nastave i korištenja Moodle sustava u doba pandemije Covid 19.
Online edukacija nastavnika
Prelazak na online nastavu zbog pandemije Covid 19. Sastanak oko edukacije
nastavnog osoblja o korištenju sustava za e-učenje Merlin. Kako smo podijelili
zadatke, tko je za što bio zadužen. Uvođenje online ispita. Kreiranje testa u Merlinu,
kako napraviti pitanja za test i kako podesiti postavke testa. Nastavni materijali koje
smo koristili za edukaciju. Korištenje Zbornice za objavu video materijala edukacije i
ostalih nastavnih materijala.
Izazov kreiranja testa, kreiranje pitanja u bazi pitanja te ubacivanja pitanja u ispit
Opis situacija iz svakodnevnog rada. Problemi s kojima su se nastavnici javljali
administratoru sustava prilikom kreiranja testa i izrade pitanja za test. Poput odabira
vrste pitanja, postavke pitanja kada ima više točnih odgovora, problem koji se javlja
kopiranjem teksta pitanja iz Word-a direktno u novo pitanje u Merlin. Način na koji je
administrator sustava pomogao nastavnicima. Kontakt sa helpdesk centrom za eučenje.
Dodatni zahtjevi nastavnika
Pitanja i prijedlozi nastavnika kako unaprijediti korištenje sustava za e-učenje Merlina.
Neka od pitanja su: kako postaviti poveznicu video snimke predavanja na sustav za

e-učenje Merlin da bude dostupna studentima VUB-a, kako ručno upisati studenta na
e-kolegij u Merlinu, kako dodati studenta u grupe na Merlinu prema prijavama ispitnog
roka, da li je moguće unutar ispita produžiti vrijeme pisanja ispita za pojedinog
studenta. Način na koji su riješeni zahtjeva nastavnika, komunikacija sa helpdesk
centrom za e-učenje. Snimanje kratkih video klipova kako riješiti problem, postavljanje
video klipova u Zbornicu da budu dostupni svim nastavnicima. Kratki video klip
Dodavanje studenata u grupe na Merlinu prema prijavama na ispitnom roku. Trajanje
videa je 2:57 minuta.
Zaključak
Nastavnici Veleučilišta u Bjelovaru su sve izazove korištenja Merlina uspješno
savladali. Svojim konkretnim pitanjima i prijedlozima, te rješavanjem tih pitanja i
prijedloga uz pomoć helpdesk centra za e-učenje svi zajedno smo unaprijedili znanje
i vještine korištenja sustava za e-učenje Merlina.

