MoodleMoot Polski - ju¿ po raz
drugi!
4 - 5 listopad 2010 r.

MoodleMoot to cykliczne spotkania miloœników,
u¿ytkowników i fanów platformy do nauczania na
odleg³oœæ MOODLE. Spotkania takie organizowane s¹
od kilkunastu lat w wielu krajach na œwiecie. Po raz
drugi zapraszamy do udzia³u w polskim spotkaniu
MoodleMoot. Pomys³ na zorganizowanie takiego
spotkania narodzi³ siê na forum dyskusyjnym Moodle, a
zaprosi³a nas do siebie Wy¿sza Szko³a Lingwistyczna w
Czêstochowie.
Nasze tegoroczne spotkanie odbêdzie siê 4-5 listopada
2010 w siedzibie Wy¿szej Szko³y Lingwistycznej w
Czêstochowie.
W tym roku chcielibyœmy rozszerzyæ tematykê
konferencji. Proponujemy podjêcie dyskusji w obrêbie
nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- zmiany celów edukacyjnych, nowe oferty zajêæ z
wykorzystaniem narzêdzi MOODLE – równie¿ w
procesie nauczania stacjonarnego
- u¿ytkownicy MOODLE: nowy profil e-studenta oraz enauczyciela akademickiego
- korzyœci oraz zagro¿enia p³yn¹ce z nauczania na
odleg³oœæ
- jak efektywnie uczyæ i skuteczne sprawdziæ efekty
kszta³cenia wykorzystuj¹c platformê MOODLE.
Zakwalifikowane artyku³y wydamy w recenzowanej
monografii.

Podczas naszego spotkania podyskutujemy na
nurtuj¹ce nas tematy, bêdziemy mogli siê poradziæ,
poprosiæ o pomoc w rozwi¹zaniu problemów
zwi¹zanych z MOODLE, poznaæ interesuj¹cych ludzi –
ludzi, których ³¹czy MOODLE. Dlatego zapraszamy
równie¿ mi³oœników nauczania i uczenia siê on-line.
Prosimy o prezentacje Pañstwa dokonañ i dzia³añ.
Mamy równie¿ nadziejê, ¿e spotkanie stanie siê
inkubatorem nowych pomys³ów i projektów.
Dziêki uprzejmoœci firmy Elluminate nasza konferencja
bêdzie transmitowana w Internecie w formie webinar –
interaktywnej wideokonferencji. Zapraszamy do
aktywnego udzia³u w MoodleMoot osobiœcie w
Czêstochowie lub przez Internet http://moodlemoot.pl.
Rejestracja na konferencjê odbywa siê elektronicznie
na stronie: http://moodlemoot.pl do 15 paŸdziernika
2010 r. Gotowe prezentacje w formacie PowerPoint
powinniœmy otrzymaæ do 25 paŸdziernika 2010 r.
Op³atê konferencyjn¹ w wysokoœci 250 z³ nale¿y uiœciæ
do 25 paŸdziernika 2010 r. na nr konta 98 1050 1142
1000 0022 7222 4219 z dopiskiem „moodlemoot”.
Informacji udziela sekretarz konferencji mgr Mariusz
Damian Wlekliñski, moodlemoot@wsl.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!!!
Centrum Zastosowañ Technologii Informatycznych
w Edukacji
Wy¿sza Szko³a Lingwistyczna w Czêstochowie,
e-mail: moodlemoot@wsl.edu.pl
WWW: http://www.moodlemoot.pl
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WARSZTATY MOODLE
DLA NAUCZYCIELI I WYK£ADOWCÓW
6 listopada 2010 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i wykùadowców,
którzy pragn¹ zg³êbiæ tajniki platformy MOODLE, na
trzy warsztaty:
1. MOODLE dla nauczycieli – omówienie
poszczególnych funkcji MOODLE dla tworz¹cych kursy
2. QUIZ w MOODLE – warsztaty dla zaawansowanych
u¿ytkowników MOODLE poœwiêcone w ca³oœci
aktywnoœci Quiz
3. Aktywnoœæ LEKCJA w MOODLE – ta aktywnoœæ,
mimo ¿e posiada wielki potencja³ dydaktyczny, jest
niedoceniana i rzadko u¿ywana ze wzglêdu na
skomplikowane u¿ycie. Postaramy siê sprawiæ, ¿eby
u¿ycie jej sta³o siê prostsze.
Rejestracja na warsztaty odbywa siê elektronicznie na
stronie: http://moodlemoot.pl do dnia warsztatów. O
udziale w warsztatach decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zapraszamy do rejestracji, gdy¿ liczba miejsc na
warsztatach jest ograniczona pojemnoœci¹ sali
komputerowej. Warsztaty QUIZ i LEKCJA odbêd¹ siê
równolegle.
Koszt udzia³u w warsztatach wynosi 50 z³. Op³atê
nale¿y wp³aciæ na nr konta 98 1050 1142 1000 0022
7222 4219 z dopiskiem „moodlemoot”.
Program warsztatów oraz inne informacje na stronie:
http://moodlemoot.pl
Serdecznie zapraszamy!!!

