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Карта анізотропії мікрохвильового реліктового випромінювання
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 2001-2012
http://map.gsfc.nasa.gov/



The Shawshank Redemption, 1994



"Mr. Dekins, do you want your sons
to go to Harvard... or Yale?"





Massive
Online
Open
Course 

M
O
O
C 

http://www.shanghairanking.com/

http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc

Information is everywhere
(Dave Cormier, What is a MOOC?)



http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc



Кому це потрібно?
www.bootstup.org



www.bootstup.org

No Child Left Behind Act, 2001
http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act





http://www.ocwconsortium.org/









Звичайно ж, можна і самостійно

Але в товаристві – веселіше і ефективніше.



Безкоштовний відкритий доступ до знань 
звідки завгодно

Що в цьому доброго?

Розвиток цифрової економіки

Можливість співпрацювати/спілкуватися з 
представниками іншої культури/галузі знань
і формувати професійну мережу

Можливість долучитися до розробки 
навчального контенту (wiki)

Можливість використовувати прогресивні 
навчальні моделі та засоби



http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education.html

Salman Khan: 
Let's use video to reinvent education
Березень 2011 р.



http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom.html

Peter Norvig:
The 100,000-student classroom
Березень 2012 р.



www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html

Daphne Koller: 
What we're learning from online education
Червень 2012 р.



Daphne Koller: 
What we're learning from online education
Червень 2012 р.

www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html



Daphne Koller: 
What we're learning from online education
Червень 2012 р.

www.ted.com/talks/daphne_koller_what_we_re_learning_from_online_education.html
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6.002x had 154,763 registrants. 
Of these, 69,221 looked at the first problem set, 
and 26,349 earned at least one point on it. 
9,318 people got a passing score on the midterm. 
5,800 people got a passing score on the final exam. 
Finally, after completing 14 weeks of study, 
7,157 people have earned the first certificate
awarded by MITx. 

March 5th - June 14th, 2012





https://www.coursera.org/





Fri 13 Jan 2012 - Sun 22 Apr 2012 







Можливість вільно скачувати відеолекції



Можливість вільно скачувати слайди лекцій



Унікальні документи, експерименти та дані



Тести
в 
лекції









Уніфікована структура (як і в будь-якій LMS)



Форум ніколи не спить



Аналітичні тести



Взаємне оцінювання письмових робіт





Coursera communities











https://www.edx.org/







Лекційні демонстрації



Вбудовані інструменти аналізу електричних схем!



Ефект присутності в аудиторії



НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ПОВТОРИТИ В АУДИТОРІЇ!





Конструктор молекул



Модульний контроль





Перевірка аналітичних формул!

2*pi*epsilon_0/ln(b/a)



Вбудовані візуалізації!



Консультація: повторюй, скільки треба



Форум, в якому хочуть і можуть допомогти



Інтерактивні довідкові системи



Підручники у відкритому доступі!



Можливість контролювати і прогнозувати свої досягнення



... Інші приємні дрібниці ... 



www.khanacademy.org









https://www.udacity.com/





Платформи для online-курсів







http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=2016017

Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning
http://www.tandfonline.com


