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Уважаеми читателю,
С удоволствие ви представяме втория брой на бюлетина на проект LearnIT. В този
брой ще ви представим системите за управление на обучението (Learning
Management Systems - LMS) и в частност системата “Claroline”, която е избрана
като най-доброто решение за проект LearnIT. Ще продължим да ви информираме
за дейностите на проекта. Надяваме се, че темите ще предизвикат вашия
интерес.
Екипът на проект LearnIT

В този брой:

Система за управление на обучението
Системата за управление на обучението (Learning Management
System

-

LMS)

представлява

комбинация

от

приложения,

които

позволяват лесно качване и представяне на учебните материали и
включват различни комуникационни инструменти като форуми, чатове,
обмяна на файлове и др. От голямо значение е също лесният достъп,
управлението на съдържанието и изчерпателната отчетна система.
LMS платформите се предлагат от различни търговци, като цените
варират от стотици до хиляди долара. Те биха били подходящи за
фирми,

които

предлагат

голям

на

брой

обучителни

курсове

със

специализирани характеристики, например репликиране на бази от
данни, посветени front-end сервъри и много други. Тъй като повечето
партньори не могат да си позволят такова решение и всъщност то не е
необходимо, партньорството се насочи към LMS системи, достъпни под
GPL лиценз. Тези системи са по-популярни, поддържат се от големи
общности, имат по-малки изисквания към хардуера и софтуера и найвече са лесни за използване без да са необходими познания в областта на
програмирането. Съществуват множество решения, като някои се
смятат за по-добри от другите.

Предложения за LMS системи
Партньорите предложиха
следните LMS системи:

Atutor

Sakai

Claroline

LRN

Ilias

Joomla!

Moodle

Bespoke

Системите бяха сравнени по

избират инструментите, от които

следните показатели:

се нуждаят, както и да
разработват нови инструменти.

Системни изисквания,
Сигурност,



SCORM съответствие



Добре разработена система
за отчитане на активността

Поддръжка,
Леснота на употреба,

Специфични характеристики:

Управление,
Claroline
Междуплатформеност,



Гъвкавост,

Сорс кодът е много ясен,
което позволява лесното
разработване на нови функции

Изпълнение,

(както и за мобилни устройства)
Вградени предложения



Ориентирана е повече към
обучение отколкото към
комуникация, така че

Четири от осемте системи бяха

инструментите за обучение са по-

анализирани по-подробно:

подходящи от тези за
комуникация.

Claroline
Moodle
ATutor



Много добра документация



Използвана в световен
мащаб

Ilias


Много разработчици

Общи характеристики:


Разработени в PHP



Могат да използват
различни DBMS , но найочевидното решение е MySQL.



Издават се под GPL лиценз
за отворен код.



Вградените модули
позволяват на хората лесно да

Moodle


Най-популярната
електронна платформа за
обучение, което означава голям
брой разработчици и потребители
в световен мащаб.



Многообразни

обекти (оторизиращи

инструменти, особено
комуникационни


инструменти).
Платформата е създадена



Сорс кодът не е ясен

за хора с увреждания

(подреден), може би защото

(инструменти с добър достъп)

твърде много програмисти
използват кода по различен
начин (но в общи линии броят на

Ilias

инструментите покрива почти
всички нужди).


Съществува бета версия за
мобилна платформа за обучение

Това е системата с най-



добро SCORM съответсвие.
Недостатък на системата е,



че се използва предимно от
немско говорещи потребители
(което означава по-малко

ATutor


Тази система е за
управление на съдържанието на

документация и по-малко
разработчици в сравнение с
Moodle и Claroline).

обучението, което означава, че в
платформата има инструменти
за разработване на обучителни

… победителят е…

CLAROLINE!

Заглавната страница на системата Claroline

Защо Claroline?
Това е една модерна LMS система, разработена с помощта на
съвременните технологии
Съдържа всички необходими модули

Многоезикова по подразбиране
и
Един от партньорите има голям опит в използването и!

Други важни характеристики на Claroline:
Claroline е уеб-базирана система за управление на курсове
Тя дава възможност на разработващите курсове да създават и
администрират уеб сайт на курса чрез използване на браузър
(Internet Explorer, Netscape, FireFox, Mozilla, etc).

Системата дава възможност за:
публикуване на документи във всякакъв формат (PDF, HTML,
Office, Video...)
поддържане на публични и лични дискусионни форуми
за управление на списъци с линкове
създаване на групи от обучаеми
за създаване на упражнения
структуриране на дневен ред със задачи и срокове
за изпращане на съобщения (също по e-mail)
изпращане на доклади от обучаемите
публикуване на резултатите на обучаемите

и много други.

Развитие на проекта
Освен избора на най-добри LMS системи партньорството също така
направи анализ на съществуващите на пазара смарт телефони. Оказа се,
че устройствата на HTC, Nokia и Toshiba са най-подходящи за целите на
проекта. Техническите доклади могат да се свалят от уеб сайта на
проекта.
Партньорите започнаха да подготвят трансфера на двата проекта TALAS и ICT in SME. В момента се дефинират обектите на обучение.
По-подробна информация за обектите на обучение ще намерите в
следващия брой на бюлетина на проекта

