
Τετάρτη  24 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κάλεσμα συμμετοχής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019 (28 & 29 Νοεμβρίου

2019 - Θεσσαλονίκη) ) 

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών και  το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης σε

συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης,  διοργανώνουν στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019

στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot.

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα

για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να

παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότη) τες MoodleMootGR

• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

• Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον

• Mobile Learning

• Learning analytics

• Gamification στο Moodle

• Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle

• Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

• Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

• Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας

• Ερευνητές της Εκπαίδευσης

                                        

https://moodlemoot.org/mootgr19/
https://moodlemoot.org/mootgr19/
http://www.lib.auth.gr/
https://moodlemoot.org/mootgr19/organising-committee/
https://www.auth.gr/


• Εκπαιδευτές Ενηλίκων

• Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

Υποβολή Εργασιών

Η καταλη) κτική η) μερομη) νία υποβολής προτάσεων παρουσιάσεων και εργαστη) ρίων είναι η) 

30η)  Σεπτεμβρίου  2019.  Η  φόρμα  υποβολής  των  εργασιών  είναι  διαθέσιμη)  στο 

https://ellak.gr/moodlemootgr19/ 

Εγγραφές Παρακολούθη) ση) ς 

Η καταλη) κτική η) μερομη) νία  εγγραφής των συμμετεχόντων είναι στις 22 Νοεμβρίου 2019.  Η 

εγγραφή παρακολούθη) ση) ς είναι διαθέσιμη)  στο 

https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/ 

Ση) μαντικές η) μερομη) νίες

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 30 Σεπτεμβρίου

Επιβεβαίωση αποδοχής προτάσεων 20 Οκτωβρίου

Καταληκτική  ημερομηνία  προεγγραφής με  έκπτωση
συμμετεχόντων

31 Οκτωβρίου

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής συμμετεχόντων 22 Νοεμβρίου

Δείτε τη) ν επίση) μη)  σελίδα του MoodleMoot Greece.

Ακολουθήστε το MoodleMoot Greece στο Facebook και στο Twitter.

__________________________________________________________________

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  ιδρύθηκε  το  2008,  σήμερα  αποτελείται  από  35

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

έχει  ως κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην  ανοιχτότητα  και  ειδικότερα στην  προώθηση και  ανάπτυξη  των

Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και

των  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  του  δημόσιου  τομέα  και  των

επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα,  ενώ  παράλληλα  φιλοδοξεί  να  αποτελέσει  κέντρο  γνώσης  και  πλατφόρμα

διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών

Τεχνολογιών -  ΕΕΛΛΑΚ είναι  τα πιο  πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και  Ερευνητικά Κέντρα,  ενώ για την

                                        

https://twitter.com/Moot_gr
https://www.facebook.com/mootgr/
https://moodlemoot.org/mootgr19
https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/
https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/
https://moodlemoot.org/mootgr19/presentation-guidelines/
https://moodlemoot.org/mootgr19/registration/
https://ellak.gr/moodlemootgr19/


υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία

και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου

Λογισμικού,  Ανοιχτού  Περιεχομένου  και  Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής.  Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών

Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  εκπροσωπεί  τα  Creative  Commons  (wiki.creativecommons.org/Greece),  είναι

ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data

Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-

do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

                                        

http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative
http://opendatainstitute.org/
http://www.communia-association.org/
http://wiki.creativecommons.org/Greece

