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1. Splnila konference Vaše očekávání?

Zobrazit data grafu

2. Byli jste spokojeni s tématickým zaměřením konference?
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Zobrazit data grafu

3. Vaše hodnocení organizačního zajištění konference

Zobrazit data grafu

4. Jak hodnotíte příspěvky přednášejících?
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Zobrazit data grafu

5. Kde jste získal informace o konferenci MoodleMoot.cz

Zobrazit data grafu

6. Který příspěvek se Vám nejvíc líbil?
- Internetová škola
- Bolo ich veľa, ale asi David Mudrák: Moodleleaks
- Moderní trendy v problematice testování
- Příspěvky Davida Mudráka, Bohumila Havla, Pavla Brebery, Jana Mecy
- Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
- Osamocený Moodle nestačí
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- Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
- Pavel Brebera, Linda Pospíšilová
- Tomáš Kotouč - propojení IS/STAG
- David Mudrák - Moodle leaks a aj udrzba vlastní distribuce Moodle
- Mahoodle a Mahara
- Osamoceny Moodle nestačí
- P. Brebera, L. Pospisilova
- Údržba vlastní distribuce Moodle
- David Mudrák - Údržba vlastní distribuce Moodle
- Advanced Learning Space a jeho nové možnosti
- moodle a mahara jako osobní učební prostředí každého z nas
- P. Brebera
- Klára Cisarova, Igor Kopetschke
- Igor Kopetche
- Meca - Internetová škola
- Mahoodle a Mahara jako osobní učební prostředí každého z nás
- Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
- j. Trojan
- těžké vybrat,typologie N Hermana,elearning bez pozlátka,digitální odzn
- Meca:internetová škola
- 24.6. Moodle na UK:J. Feberová, 25.6. Blended learning: Lilla Koreňová
- Asi Davidovy MoodleLeaks a roztleskávačky
- Je jich více..Internetová škola, Digigální odznaky..,Ůčastníci online
- Libor Juhaňák
- David Mudrák - Novinky v LMS Moodle (2.7 ...)
- David Mudrák - novinky LMS, Moodle leaks, verzování, GIT
- Linda Pospíšilová MAHARA
- Digitální odznaky jako organizační princip kurzu v LMS Moodle
- Advanced Learning Space a jeho nové možnosti

7. Který příspěvek se Vám nelíbil?
- Vše bylo zajímavé.
- Z. Horvathová (tematicky nezapadla)
- E-learning na MUP
- Příspěvek, který by se mi vyloženě nelíbil na konferenci nezazněl.
- -
- E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke stu
- E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu studenta ke stu
- niet, všetky príspevky boli zaujímave
- -
- Modul Workshop ve výuce akademického psaní v anglickém jazyce
- takový nebyl
- jak se daří výuce chemie v moodle
- Jiri Pazourek
- Pazourek - VFU
- jak se daří výuce chemie v moodle
- Zápočtové a zkouškové testy v Moodle v reálném čase
- Z. Horváthová
- žádný, jen některé mě nezajímaly
- Z. Horváthová: E-learning jako jeden z předpokladů na zlepšení vztahu.
- nelíbily se mi příspěvky, které jsem neviděl (rozdvojit se neumím)
- Takový není.
- vše bylo ok - alespon v ramci moznosti
- Radka Juříčková Optimalizace
- E-learning na MUP

8. Co jste na konferenci postrádal?
- Vše bylo v pořádku.
- recenzovaný zborník príspevkov s ISSN napr. v elektronickej podobe
- Na webe konferencie chyba presne umiestnenie konferencie (budova)
- Zřetelnější popis míst konference.
- nič
- vetsi mnozstvi prispevku, lepsi harmonogram
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- -
- Pokročilý workshop pro adminy
- více příspěvků týkajících se vývoje
- lepší navigační informace od organizatoru
- oběd
- Orientační cedule na budovách a k budovám, prezentér
- zastopení komerčního sektoru, vzdělávání dospělých
- označení místa konání a lepší orientace v areálu
- Větší nadhled na použití LMS Moodle i pro mimoakademické prostředí
- zkušenosti z prostředí SŠ
- mrzí mě že jsem nemohla vidět všechny přednášky (překrývaly se)
- Známé :-). Jsem tu poprvé. Příště to bude lepší :-)
- Škoďáka (pozdrav na Nový Zéland) a úterní oběd
- Více přednášek prezentujících praktické ukázky.
- Vše bylo
- lepsi orientaci v kampusu
- možnost zúčastnit se všech přednášek, protože se překrývaly
- možnost praktických ukázek materiálů (v příspěvcích na ně nebyl čas)

9. Co byste na konferenci oželel?
- Vše bylo v pořádku.
- -
- -
- nič
- -
- souběžné sekce
- nepohodlné židle v posluchárně ;-)
- Paralelní sekce: často šly na obou proti sobě velmi zajímavé příspěvky
- nic
- spol. večer

10. BYOD - na konferenci jsem použil pro komunikaci s Moodle své zařízení typu

Zobrazit data grafu

11. Doporučujete přídání workshopů jeden den před(po) konferenci:
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Zobrazit data grafu

12. Další sdělení organizátorům

- Workshopy po konferenci odpoledne

- Děkuji. Konference se mi opravdu líbila.

- vynikajúci bufet počas konferencie

- Velmi dobře zvládnutá konference!

- Som rad, ze som sa tejto akcie zucastnil, osobne som sa stretol s ludmi, s ktorymi sme komunikovali len online. Prispevky mi ukazali, ze mame
mnoho kvalitnych ludi ale aj to, ze je este vela cesty pred nami.

- Poděkování za organizaci celé akce.

- Přednášejícím by pomohla jedna fotka místnosti, kde budou probíhat přednášky, aby věděli, na jaký prostor se mají připravit ;) 
 
Avizovaná paleta témat konference byla široká do té míry, že jsem neměl pocit, že by příspěvky (a tedy i konference) měly nějaký jednotící prvek,
ale zase to nijak zásadně nevadí, protože smysl vnímám především v inspiraci a pro tu je pestrost nejlepší.

- Příští konference může být třeba v Olomouci.

- Krásne zvládnuta konferencia, tématicky pestrá, veľmi dobre zvládnutá organizácia, vo všeobecnosti ďakujem za možnosť zúčastniť sa
konferencie a verím že o rok budem mať možnosť byť jedným z prispievateľov.

- Přestávka mezi programem a spolecenskym večerem - zázemí pro místní, neměli kam jít.

- Děkuji

- Cyklus konferencí 2 roky - ty 3 roky už nešly vydržet :-) 
Jinak všechno bylo perfektní.

- Dávám za organizaci 1 s *

- Preferoval bych workshop pro pokročilé administrátory

- Oslovení pro účast na konferenci ve formě příspěvků i organizací fungujících mimo akademickou sféru

- Opravdu hOdně zajímavých informací

- Ad 12) Zkuste UP v Olomouci - kontaktujte Centrum výpočetní techniky. 
Ad 13) Paralelní workshopy jen v případě, že jsou zacíleny na různé cílové skupiny. Jsou velmi drahé - na jednom bylo 10 minut zdržení a kolegy ně
si kladla otázku, kolik ji každá z oněch minut stála...

- Příští Moodle Moot (10. v pořadí) by slušel Ostravě.

- Konference byla pěkná, organizátoři velmi milí. 
Děkuji :)

- Nelíbilo se mi rozdělení konference na dvě části v úterý odpoledne, protože obě části měly pro mě zajímavé přednášky a bylo těžké si vybrat.
Přimlouvám se, aby byly příště přednášky spíše lépe rozděleny do dvou dnů.
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- Zvážit možnost vydání sborníku s plnými zněními příspěvků. Ale je mi jasné, že souvisí předpokládám i s termíny recenzního procesu a v
neposlední řadě s finanční stránkou věci ;-)

13. Vaše organizace je typu:

Zobrazit data grafu

14. Vaše role v organizaci pro oblast vzdělávání je

Zobrazit data grafu

15. Další nápady a podněty uveďte níže

- Mal som pocit, ze v paralelnej sekcii 2 boli zaujimavejsie prispevky. Spolocensky vecer bol prijemny, velmi pozitivne ocenujem najma kulturny
program :)
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 Dokumentace k této stránce (anglicky)

Jste přihlášeni jako Bohumil Havel (Odhlásit se)
MoodleMoot.cz 2014
Zásady

- -

- Díky za konferenci, škoda jen, že jsem se z pracovních důvodů mohl zúčastnit jen prvního dne. Ať se Vám daří!

- Předem dát vědět, že je možná účast na více workshopu, že na sebe některé navazují casove.

- Řada příspěvků byla velmi dobrá, těžko vybrat jeden nejlepší. Díky za pořádání takového setkání!

- Už jsem to zmínil - pokud by to organizačně šlo, nedělat souběžné sekce, odpadne těžká volba kam jít

- Trochu jsem postrádala více možností na občerstvení, protože mám bezlepkovou dietu. Organizátoři mi vstřícně poskytli alespoň banány. Příště se
raději informuji předem .. ;-)

- Propagační semináře k Moodle v krajích/místech, kde je méně rozšířen (máte zmapováno?) 

- Pánové, bylo to perfektní!

- certifikáty z workshopů - pokud již nejsou:) 
Více ukázek z reálných kurzů - oblast SŠ

- Ocenil jsem možnost nahlédnout na příspěvky (odeslané autory) ještě před zahájením konference. Také myšlenka realizace konferenčního portálu
v prostředí Moodle je zajímavá. Pokud daná doména bude dostupná i v budoucnu (jako archiv).

◄ Fórum účastníků konference (skryté) Přejít na...
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