V Polski MoodleMoot, Częstochowa, 10-11 kwietnia 2014
Program konferencji

10 kwietnia 2014
10:00–10:15 rozpoczęcie konferencji: powitanie, ogólna prezentacja programu i tematów przewodnich oraz sponsorów
10:15–12:30 sesja plenarna P1 – Prowadzi – Jerzy Mischke
Ania Turula (UPKr): Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce [...] 2013 – co ten raport mówi nam o kondycji edukacji zdalnej w naszym
kraju (25 minut)
Jacek Markowski (UPWr): Jak upiec szarlotkę, czyli praca zespołowa na platformie Moodle (25 minut)
Katarzyna Bocheńska-Włostowska: Od pigułek wiedzy po social e-learning (25 minut)
Robert R. Gajewski (PW): Wykorzystanie platformy Moodle w realizacji paradygmatu flipped classroom: studium przypadku (25 minut)

12:30–13:00 przerwa kawowa
13:00–14:30 sesja plenarna P2 – Prowadzi – Robert Gajewski
Krzysztof Naparty (Profes): Biznesowe zastosowania Moodle (20 minut)
Przemysław Kędzia (BMSS): Zaproszenie na herbatę, czyli… dlaczego e-learning jest nudny (20 minut)
Andrzej Szandała (Intersieć): Jak wdrożyć grywalizację za pomocą Moodle? (20 minut)
Krzysztof Naparty (Profes) i Przemysław Stencel (Edukacja-Online.pl): Moodle’owe kursy językowe. Przykład projektu (20 minut)

14:30–15:15 przerwa obiadowa
15:15–16:50 sesja plenarna P3 Prowadzi – Anna Turula
Małgorzata Kurek: Jeśli nie Moodle, to co? (20 minut)
Dorota Dżega (ZSB): LMS – ile swobody, tyle kontroli. Scenariusze organizacji kursów i możliwości ich implementacji w Moodle (20 minut)
Marek Hołowiecki (UAM): Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na uczelniach wyższych w Polsce (20 minut)
Andrzej Syguła (PWSZ): Smartfonowe e-kursy z wykorzystaniem Moodle (20 minut)

17:00–18:00 panele dyskusyjne (dyskusje przy kawie i herbacie, i ciasteczkach)
Wtyczki do Moodle’a – jak je dobrze wykorzystać? (moderator: Przemysław Stencel) s. 122 I piętro
Społeczna baza akademickich kursów w Moodle’u (moderator: Anna Stanisławska-Mischke) sala B3
Jak wdrożyć grywalizację za pomocą Moodle? (moderator: Andrzej Szandała – INTERSIEĆ) sala B1 - aula
Jakość kształcenia na odległość (moderator Zygmunt Kucharczyk) sala 60 parter

18:00–18:30 podsumowanie dyskusji panelowych
Wieczór bez Moodle’a - kolacja

11 kwietnia 2014
10:00–11:40 Sesja plenarna P4 – Prowadzi Przemek Stencel
Wiesław Pietruszkiewicz (ZUT): Organizacja procesu eksploracji danych w środowisku LMS (20 minut)
Zygmunt Kucharczyk, Tomasz Walasek (PCz): Próba zastosowania metody ServQal do oceny jakości e-kursu (20 minut)
Piotr Tkacz i Krzysztof Orzechowski (WSB): Temat jeszcze się klaruje (20 minut)
Bartosz Cisek (Edu-Space.pl): Automatyzacja testów funkcjonalnych Moodle (20 minut)
Damian Marchewka (UJ): Korzyści płynące ze współpracy systemów: Moodle, USOS i Mahara (20 minut)

11:40–12:15 przerwa kawowa
12:15–13:45 sesja plenarna P5 – Tomasz Walasek
Przemysław Stencel (Edukacja-Online.pl): Szkolenie e-nauczycieli – decyzje, wyzwania, dylematy (20 minut)
Anna K. Stanisławska-Mischke (UEK): Moodle i (nie)skuteczny transfer dobrych praktyk dydaktycznych (20 minut)
Anna Daniel (UPWr): Piękna i czytelna – informacja, czyli o wizualizacji danych (20 minut)
Małgorzata Wypych (UEK): Postrzeganie korzyści oraz postawy studentów i wykładowców wobec e-learningu na przykładzie UEK (20 minut)

13:45–14:30 przerwa obiadowa
14:30–15:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania (zielona tablica, co dalej z MoodleMoot)

