Univerzita Hradec Králové, zastoupená
rektorkou doc. RNDr. Jaroslavou Mikuleckou, CSc.
a
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, zastoupená
proděkanem doc. PhDr. Josefem Krobem, CSc.
si vás dovolují pozvat na setkání uživatelů a tvůrců výukového obsahu pro elektronické kurzy
na vysokých školách

SCO 2004
E-learning přichází
pondělí 26. ledna 2004, Filozofická fakulta MU v Brně
Cílem setkání je výměna zkušeností. Vítáni jsou odborníci všech oborů, jimž mohou e-technologie zpříjemnit,
usnadnit či zefektivnit práci nebo kteří se mohou o takovéto zkušenosti podělit.
Témata:
• Obsah kurzů a jejich tvorba, sdílení zkušeností se zaváděním, podporou a provozem systémů pro správu elektronické výuky
(LMS – Learning Management System)
• SCO (Sharable Content Object) – přenositelné výukové objekty: jaké jsou vlastnosti a výhody této technologie?
• Multimédia a tvorba filmů – klady a zápory, jejich využití ve výuce
• Elektronická výuka v jazykových oborech a její podoba na obou univerzitách
• ECDL (European Computer Driving Licence) – zkušenosti z oblasti přípravy pro úspěšné ovládání počítačů studenty i učiteli
na obou univerzitách
• Spolupráce různých úrovní škol, výchova budoucích tutorů pro online vzdělávání
• Certifikace a interní certifikace kurzů a jejich obsahu na univerzitách
• Další témata vztahující se k elektronicky podporované výuce: technické meze, podmínky napojení na jiné systémy (např.
platební nebo systém pohybu osob), světové trendy a výhledy do budoucna, virtuální univerzity…

Součást programu:
• Ukázky výuky založené na přenositelném výukovém obsahu, výhody (i ekonomické) tvorby přenositelného výukového
obsahu.
• Prezentace nejvýznamnějších komerčních výrobců, srovnání ceny a vhodnosti komerčních systémů pro nasazení na VŠ

Navržený program:
Dopoledne (10-12:45):
Odpoledne (14-16:30):

V podvečer (17-18):

společný blok s představením prostředků pro výuku používaných na obou univerzitách
specializované sekce
1. Obecné otázky e-learningu
2. Obsahová stránka e-learningu
3. Multimédia
kulatý stůl

Setkání se bude konat v učebnách vybavených audiovizuální technikou. Pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení.
Uzávěrka přihlášek:
Příspěvky ohlaste laskavě do 15. ledna 2004 (se stručnou anotací).
Svoji účast – pokud nepřednesete příspěvek – oznamte laskavě do 22. ledna 2004.
Účast na setkání je bezplatná.

Další informace:
http://sco2004.phil.muni.cz/
Dotazy: sco2004@phil.muni.cz nebo tel. 608 870 207.
V Brně dne 8. 1. 2004

Za FF MU
doc. PhDr. Josef Krob, CSc.
proděkan
a organizační tým

