CALL for PAPERS
Výzva k zaslání příspěvků
Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o.,
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Metropolitní univerzitou Praha,
Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně
pořádají mezinárodní konferenci

MoodleMoot.cz 2014
Letošní konference navazuje na úspěšné předchozí ročníky MoodleMoot.cz.

Datum konání: 23. až 25. 6. 2014

Místo konání:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchdol

http://moodlemoot.cz

Motto konference:
Moodle stokrát jinak aneb jak na efektivní vzdělávání

Témata konference:
• Mobilní technologie
• Motivace studentů a gamifikace studia
• Problematika upgradů a udržitelnosti aktuálnosti verze
• Integrace s ostatními systémy
• Certifikované testování
• Jak pomocí Moodle snížit TCO zajištění vzdělávání
• Atypická použití Moodle

Na konferenci budou prezentovány plenární zvané přednášky předních odborníků a přijaté
příspěvky. Součástí konference budou i prezentace zajímavých e-learningových kurzů.
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Důležitá data:

Odeslání příspěvku k recenznímu řízení
Oznámení o přijetí příspěvku do sborníku
Odeslání finálních tiskových verzí

21. dubna 2014
11. května 2014
25. května 2014

Konání konference

24. a 25. června 2014

Dílny konané v rámci konference

23. června 2014

Publikování přijatých příspěvků:
Přijaté plné příspěvky a prezentace zařazené do programu konference představují výběr ze
zaslaných příspěvků. Budou publikovány na webových stránkách konference.
Abstrakty příspěvků budou publikovány v tištěném sborníku konference. Alespoň jeden
z autorů přijatého příspěvku či prezentace se musí na konferenci registrovat.
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. E-learningové prezentace

Prosíme autory o zaslání abstraktu. Každý kurz/řešení/projekt mají autoři možnost představit
formou posteru nebo osobně (předpokládá se 10 min. prezentace a 5 min. na diskuzi).
Další informace naleznete na stránkách konference v sekci „Pro autory“.
Přijímány jsou příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině.
Více informací o konferenci MoodleMoot.cz 2014
najdete na http://www.moodlemoot.cz

