
       

1 

Call for Papers / Výzva k zaslání příspěvků 
  

Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o., 
 ve spolupráci s  VŠB-TU Ostrava, Metropolitní univerzitou Praha, Ostravskou univerzitou v Ostravě, 

VUT v Brně  a EUNIS-CZ 
 pořádají druhý ročník mezinárodní konference 

 

MoodleMoot.cz 2011 
 

Datum konání: 20. – 21. 10. 2011 
Místo konání: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava 

http://moodlemoot.cz 
  

Konference navazuje na šest ročníků konference Silesian Moodle Moot . 
 

Záštitu mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2011 převzal  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor  
VŠB-TUO 

 
 

Motto konference: Moodle? Ano, Moodle! 
 
Témata konference: 

 Rozsáhlé projekty nasazení Moodle  
 Trendy v oblasti elektronického vzdělávání (Web 2.0, e-portfolio)  
 Moodle a cloud computing  
 Integrovaná podpora řízení vzdělávání  
 Personal Learning Network  
 Pedagogické výstupy pro e-výuku  
 Ukázky úspěšných řešení z praxe  
 Evropské fondy a rok 2013? Hrozba nebo příležitosti?  
 MŠMT projekty pro školství  
 Kyberšikana  

 
Na konferenci budou prezentovány přednášky předních odborníků a příspěvky v jednotlivých sekcích. 
Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu 
právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit 
konference bez publikace plného příspěvku. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné 
kurzy v systému Moodle  a jiné ukázky své práce. 
 
Důležitá data: 

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení  15. srpna 2011 

Odeslání abstraktu do sekce e-learningových prezentací 10. září 2011 

Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku 31. srpna 2011 

Oznámení o přijetí příspěvku do sekce e-learningových prezentací 15. září 2011 

Včasná registrace 15. září 2011 

http://moodlemoot.cz/
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Odeslání finálních tiskových verzí 20. září 2011 

Odeslání finálních příspěvků do sekce e-learningových prezentací 30. září 2011 

Konání konference 20. a 21. října 2011 

 
 
Publikování přijatých příspěvků 
Přijaté plné příspěvky i prezentace zařazené do programu konference představují výběr ze zaslaných 
příspěvků.  Budou publikovány na webových stránkách konference.  Abstrakty příspěvků i prezentací 
budou publikovány v tištěném sborníku konference.  Alespoň jeden z autorů přijatého příspěvku či 
prezentace se musí na konferenci registrovat a zaplatit vložné. 
Příspěvky je možné posílat ve dvou režimech: 

1. Plné příspěvky procházející recenzním řízením 
Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující šest stran B5. Je 
povinností autora prezentovat přijatý článek na konferenci. Další informace naleznete na 
stránkách konference v sekci „Pro autory“. 

2. Sekce e-learningových prezentací 
Prosíme autory o zaslání abstraktu. Každý kurz/řešení/projekt mají autoři možnost 
představit formou posteru nebo osobně (předpokládá se 10min. prezentace a 5 min. na 
diskuzi). Další informace naleznete na stránkách konference v sekci „Pro autory“. 

  
Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. 
 
Program 

Aktuální podoba programu bude zveřejňována na stránkách konference http://moodlemoot.cz. 
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Tlumočení není zajištěno. 
  
Dílny 

Souběžně s konferencí budou probíhat půldenní dílny/kurzy zaměřené na LMS Moodle 2. Dílny jsou 
určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro pedagogy a pro 
administrátory. Jejich uskutečnění plánujeme na středu 19.10.2011, v případě zájmu překračující 
kapacity proběhnou dílny i v první konferenční den. 

Přehled: 

U1 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro pedagogy bez zkušeností s Moodle 
U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy 
A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky 
  
 
Informace o poplatcích, ubytování a další naleznete na stránkách konference http://moodlemoot.cz. 

http://moodlemoot.cz/

