Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií zve na

Fórum o vizích moderního vzdělávání
ve třetím tisíciletí
také o streamovaných přednáškách na TUL
konané pod záštitou děkana FM
Prof. Ing. Václava Kopeckého, CSc.
a děkana budoucího
Prof. Ing. Zdeňka Plívy, Ph.D.
Konečně jsme mobilní
Staré formáty jsou minulostí
Zachráněné archivy přednášek budou sloužit dál
Jak slouží mediasite
Znáte MOOC-ky
Mohou MOOC-ky zvýšit úspěšnost našich studentů
Víte co znamená Flipped classroom

KDY: 9.12.2015 9:00 – 12:00
KDE: M – Harcov posluchárna „nad menzou“
Z organizačních důvodů prosíme pedagogy a hosty o registraci ZDE
Studenti prosím, zaregistrujte se ZDE, budete zařazeni do losování o 30 cen

PROGRAM:
1. Zahájení novým děkanem FM
2. Streamovací revoluce na FM, aneb co se stalo za posledního půl roku
3. Nahranou přednášku může autor okamžitě vložit do e-learningového portálu ALS, aneb jak
systém pořizování záznamů funguje
4. Sonic Foundry a jeho působení ve světě aneb jak funguje MS za hranicemi ČR
5. Alternativní technologie v ČR – Slidelive, EduArt, Seduo – český portál MOOC kurzů
6. Mobilní zařízení a naše e-learningové řešení – krátká ukázka
7. Přednášku by dnes autor mohl editovat sám – jak, případně za kolik, předvedeme
8. Diskuse o budoucnosti streamování očima studentů a pedagogů - každý účastník
hlasovacím zařízením může projevit svůj názor a také přímo vstoupit do diskuse
9. Udělení medailí nejaktivnějším pedagogům a studentům na EX-serveru – archiv přednášek
10. Závěr soutěže o nejužitečnější e-learningový kurz na FM – vyhlásí nový děkan FM
11. Představení nových technologií Sonic Foundry – co bychom ještě mohli zlepšit
12. Losování studentských registrací se zajímavými cenami - dokonce bude i iPad

Přístup k místu:
Posluchárna je v areálu vysokoškolských kolejí – adresa : 17.listopadu,587/8, Liberec orientujte
se podle mapky. Fialové obdélníky jsou budovy kolejí. 1. označuje budovu M, do které je lepší
přístup „ze severu,“ ale vstup je možný i z areálu kolejí. Parking je možný vlevo od "jedničky" a
také na označených místech v mapce.

