Poniedziałek 4 czerwca
9:00 – 10:15 Przywitanie, rejestracja, networking przy kawie
10:15 – 10:30 Rozpoczęcie konferencji
10:30 – 12:30 Sesja A
•

Joanna Damasiewicz-Gargol przedstawi dwie wtyczki do Moodle pozwalające
na organizowanie wideokonferencji: ClickMeeting oraz OpenMeetings oraz wyjawi,
co wybrało Centrum e-Learningu AGH.

•

Anna Bąkała opowie o doświadczeniu użytkownika (UX) w e-learningu akademickim.

•

Marcin Czyżuk opowie, jak można popsuć system światowej klasy elearningiem... po to, żeby
to potem poprawić i zrobić go po swojemu od nowa.

•

Anna Grygoruk i Wiesław Przybyła opowiedzą o wykorzystaniu Clickmeeting w kształceniu
zdalnym na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

•

Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka opowiedzą o automatycznym sprawdzaniu zadań
programistycznych z wykorzystaniem wtyczki CodeRunner.

12:30 – 13:00 networking przy kawie
13:00 – 15:00 Sesja B
•

Beata Tworzewska-Pozłutko opowie o tym, jak w AGH podeszliśmy do obowiązkowego
szkolenia studentów z elearningu i co z tego wyszło.

•

Piotr Maczuga opowie, jak robić profesjonalne wideo do kursów – w 15 minut przedstawi
15 kluczowych rad od najlepszych filmowców.

•

Monika Brząkała, Izabela Kraśniewska i Joanna Markowska zastanowią się, jak można
skutecznie zastąpić tradycyjne zajęcia webinariami i co o takiej zamianie myślą studenci
oraz prowadzący.

•

Anna Turula opowie o przygotowaniu nauczycieli języka angielskiego do łączenia edukacji
językowej z obywatelską – będzie to prezentacja z Moodlem w tle.

•

Ewelina Kochanowska, Michał Olszewski i Olga Sharapkina zaprezentują jak w prosty
sposób podnosić jakość kształcenia wykorzystując m.in. antyplagiatową wtyczkę do Moodle.

15:00 – 16:00 networking przy obiedzie
16:00 – 18:00 Sesja C
•

Andrzej Szandała opowie o tym, jak wdrożyć RODO na platformie e-learningowej Moodle.

•

Anna Stanisławska-Mischke opowie o roli błędu i być może przecenianej sile oddziaływania
multimediów na proces uczenia i nauczania.

•

Anita Dąbrowicz-Tlałka odpowie na pytanie, czy studenci i nauczyciele są gotowi na uczenie
się matematyki na platformie e-learningowej.

•

Przemysław Stencel zdradzi, jak zrobić idealny screencast wspomagający szkolenia
dla wykładowców.

•

Beata Galas i Magda Sochacka opowiedzą na temat różnic pomiędzy Moodle
a Moodlerooms i wyjaśnią, jakie dodatkowe funkcjonalności posiada Moodlerooms.

19:00 networking przy grillu

Wtorek 5 czerwca
8:30 – 10:30 networking wśród jurajskich skał
11:00 – 13:00 Sesja D
•

Małgorzata Kurek pokaże, jak wykorzystać e-learning by otworzyć uczelniane okna
(i studenckie głowy) na świat.

•

Mirosław Zientarski zaprezentuje egzamin w formie cyfrowej na przykładzie rozwiązania
Mobilnej Pracowni Egzaminacyjnej WSB w Toruniu.

•

Jerzy Mischke będzie mówił o tym, jak moglibyśmy obiektywnie badać skuteczność procesów
dydaktycznych, wykorzystujących różne metody i techniki komunikacji zdalnej oraz o tym,
czy stosowanie multimediów coś w tej sprawie zmienia.

•

Anna Grabowska zaproponuje jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym osób starszych
korzystając z platformy Moodle i aplikacji na smartfona/iphone’a.

13:00 – 13:30 networking przy kawie
13:30 – 15:30 Sesja E
•

Grzegorz Kisielewski przekona nas, że każdy może animować.

•

Marek Vogt-Goliasz zaprezentuje studium przypadku związane z multimediami i grywalizacją
w biznesie.

•

Joanna Opoka opowie o tym, jak transformować tekstowy materiał szkoleniowy na szkolenie
e-learningowe.

•

Paweł Kozłowski przedstawi możliwości ogólnouniwersyteckiej platformy UW.

15:30 networking przy obiedzie
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