
MoodleMoot na staùe juý zagoúciù na mapie konferencji 
poúwiæconych nauczaniu on-line. MoodleMoot jest miejscem 
wymiany doúwiadczeñ miùoúników, uýytkowników i praktyków 
nauczania na odlegùoúã w ogóle, a platformy Moodle jako 
narzædzia w szczególnoúci. Podobne spotkania odbywajà sie 
cyklicznie w wielu krajach - od dwóch lat równieý w Polsce,        
w Czæstochowie

Moodle, choã z pewnoúcià jest najbardziej popularnà platformà 
w Polsce i prawdopodobnie w Europie, jest tylko narzædziem, za 
pomocà którego tworzone sà i dostarczane kursy on-line. 
Narzædziem wszechstronnym, lubianym i wykorzystywanym 
przez nas chætnie, ale nie jedynym. Podczas tegorocznego 
Moot'a spróbujemy spojrzeã trochæ poza i ponad platformæ 
Moodle.

Dlatego w³aúnie tematem przewodnim tegorocznego spotkania 
MoodleMoot Polska jest debata nad rozwijaniem kompetencji 
nauczyciela i ucznia pracujàcych w úrodowisku elektronicznym. 
Wybór tej tematyki podyktowany jest ogromnà popularnoúcià 
technik e-learningowych przy jednoczesnej tendencji do 
intuicyjnego ich wykorzystywania. Tymczasem efektywny          
e-learning  wymaga caùego wachlarza nowych kompetencji 
technicznych, dydaktycznych, spoùecznych czy organizacyjnych. 
Umiejætnoúã doboru i wykorzystania dostæpnych narzædzi, 
tworzenia odpowiednich zadañ dydaktycznych,  organizacji 
czasu czy teý funkcjonowania w spoùecznoúci wirtualnej to tylko 
kilka czynników warunkujàcych  skutecznoúã pracy i nauki       
on-line. Na ile sà to kompetencje  przyswajane samoistnie?      
W jaki sposób moýna wspomóc ich rozwój? Jaki jest ich wpùyw 
na efektywnoúã e-learningu?
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Do dyskusji na te i pokrewne tematy zapraszamy pracowników 
naukowych,  dydaktyków i nauczycieli szkól wszystkich stopni. 

Podczas wykladów, prezentacji i warsztatów chcemy zwróciæ 
szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce zagadnienia: 

- Zagadnienia zwi¹zane z administracj¹ platform¹ Moodle,
- Moodle od strony nauczyciela,
- Przyk³ady wykorzystania Moodle,
- Moodle w projektach.

- Kompetencje nauczycieli i studentów w œrodowisku 
  e-learningowym,
- Spojrzenie poza Moodle, 
  Open Educational Resources,
- Ograniczenia kszta³cenia online,
- E-learning w projektach europejskich,
- Moodle w szko³ach podstawowych, gimnazjalnych i
  ponadgizmnazjalnych.

- tworzenie sylabusa kursu e-learningowego,
- tworzenie kursu e-learningowego na podstawie scenariusza,
- wykorzystanie narzêdzi Moodle w pracach zespo³ów           
nauczycielskich,
- projekt edukacyjny z wykorzystaniem narzêdzia WebQuest 
na Moodle,
- edukacja czytelnicza i medialna z wykorzystaniem Moodle,
- kursy blended learningowe przygotowuj¹ce do egzaminów 
zewnêtrznych (egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny). 

15 wrzeœnia 2011 – termin nadsy³ania streszczenia artyku³ów, 
15 paŸdziernika 2011 – termin nadsy³ania gotowych artyku³ów 
oraz  prezentacji w postaci ppt,
31 paŸdziernika 2011 – zamkniêcie rejestracji.

Tematyka spotkania

Sesja techniczna:

Sesja dydaktyczna:

Propozycje warsztatów dla nauczycieli:

Terminarz

Publikacja

Warunki uczestnictwa

http://moodlemoot.pl

Rejestracja

http://moodlemoot.pl.

moodlemoot@wsl.edu.pl 

http://www.womczest.edu.pl

Artykuùy zgùoszone na konferencjæ zostanà poddane recenzji, po 
czym bædà wydrukowane jako rozdziaù  w recenzowanej 
monografii.

Zapraszamy do Czæstochowy! Gospodarzem Trzeciego 
MoodleMoot Polska bædzie po raz kolejny Wyýsza Szkoùa 
Lingwistyczna, która jednak zmieniùa swojà siedzibæ. 
Zapraszamy do nowego budynku przy ul. Nadrzecznej 7, 42-200 
Czæstochowa.

Podczas tegorocznego MoodleMoot wspieraæ nas bêdzie 
Regionalny   Oœrodek   Doskonalenia    Nauczycieli   „WOM”
w   Czêstochowie.   Dziêki    specjalnej    ofercie    warsztatów 
i konsultacji skierowanych do nauczycieli wszystkich etapów 
edukacyjnych Oœrodek chce przyczyniæ siê do promocji 
kszta³cenia na odleg³oœæ w polskich szko³ach z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej Moodle."

Opùata konferencyjna wynosi 90zù i obejmuje poczæstunek 
podczas przerw kawowych oraz koszty organizacyjne.  Opùata 
nie obejmuje wieczornego spotkania, noclegów ani kosztu 
dojazdu. Wiæcej informacji na stronie: http://moodlemoot.pl.

Tradycyjnie MoodleMoot jako pierwsza i, jak dotàd, jedyna 
konferencja w Polsce, bædzie w caùoúci transmitowana               
w Internecie - i tradycyjnie zawdziæczamy to firmie Elluminate, 
za co serdecznie dziækujemy. Udziaù w obradach przez Internet 
jest bezpùatny. Na stronie konferencji  
moýecie Pañstwo obejrzeã poprzednie spotkania.

Rejestracja na konferencjæ odbywa sie elektronicznie na 
stronie 

Serdecznie zapraszamy!!!

Centrum Zastosowañ Technologii Informacyjnych w Edukacji
Zakùad Nowoczesnych Technologii w Edukacji
Wyýsza Szkoùa Lingwistyczna w Czæstochowie,
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Czæstochowa
e-mail: WWW: 
sekretarz konferencji:  mgr Mariusz Damian Wlekliñski

Wspóùorganizator:
Regionalny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Aleja Jana Paw³a II 126/130, 42-202 Czêstochowa

http://www.moodlemoot.pl
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