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Drogi czytelniku,
Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym
wydaniu chcemy powiedzieć więcej o Systemie Zarządzania Nauką (LMS) w wymiarze
ogólnym, a w szczególności o wyborze LMS Claroline jako najlepszym rozwiązaniu dla
projektu. Powiemy też o realizowanych obecnie działaniach. Mamy nadzieję, że biuletyn
będzie dla Ciebie interesujący.
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System Zarządzania Nauką
System Zarządzania Nauką (Learning Management System - LMS) to
głównie

kombinacja

aplikacji,

które

umożliwiają

łatwo

zamieszczać

i prezentować materiały szkoleniowe, zawierającą też testy, a także różne
narzędzia komunikacyjne takie jako forum dyskusyjne, czat, sfera wymiany
plików i inne. Znaczący jest dostęp i kontrola zawartości jak również
możliwość raportowania.
Platformy LMS są dostępne u wielu dostawców komercyjnych, w przedziale
cenowym od setek do tysięcy dolarów. Mogą być odpowiednie dla firm, które
planują uruchomienie wielu komercyjnych kursów on-line w tym samym
czasie, posiadając cechy nie występujące nigdzie indziej, takie jak replikacja
baz danych, dedykowane serwery i wiele innych. Ponieważ zespół projektowy
nie może pozwolić sobie na użycie drogich rozwiązań i nie jest to konieczne,
zwrócono uwagę na systemy LMS dostępne w ramach licencji GPL.
Możliwych jest tu wiele rozwiązań, niektóre są postrzegane jako lepsze od
innych. Generalnie, ten rodzaj systemów jest szeroko znany, wspierany przez
duże grono użytkowników, z relatywnie niskimi wymaganiami w zakresie
sprzętu i oprogramowania. Przede wszystkim są łatwe w użytkowaniu nawet
bez znajomości w zakresie programowania.

Propozycje LMS
Propozycje partnerów obejmowały
różne systemy LMS:
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Mogą używać różnych rodzajów

Dokonano porównania wszystkich

DBMS ale najbardziej oczywistym

systemów rozważając następujące

rozwiązaniem jest MySQL.

kryteria:



Stworzone są na licencji GPL –
open source.

Wymagania systemowe,



Posiadają wbudowane moduły, co
oznacza że użytkownicy mogą

Bezpieczeństwo,

łatwo wybrać potrzebne narzędzia
Wsparcie,
Łatwość użytkowania,
Zarządzanie,

jak również tworzyć nowe.


Dostosowane są do SCORM



Mają rozwinięty system śledzenia

Współpraca z aplikacjami

Specyficzne cechy:

Elastyczność,
Claroline

Przedstawienie,

Wbudowane aplikacje

Kod źródłowy jest bardzo jasny, co
pozwala tworzyć nowe
funkcjonalności (również dla
urządzeń mobilnych)

Spośród ośmiu porównanych
systemów, dokładnie



Jest bardziej nakierowany na
naukę niż komunikację – narzędzia

przeanalizowano główne cechy

służące do nauki są bardziej

czterech z nich:

rozbudowane niż te służące do
komunikacji

Claroline
Moodle
ATutor
Ilias



Bardzo dobra dokumentacja



Używany na całym świecie



Duża społeczność, która się nim
zajmuje

Wspólne cechy:
Moodle


Zrealizowane w PHP



Najpopularniejsza platforma eLearning, co oznacza dużą

społeczność użytkowników na





całym świecie

osobom niepełnosprawnych

Wiele narzędzi służących

(narzędzia z bardzo dobrą

komunikacji

dostępnością)

Kod nie jest zbyt jasny ze względu
na zbyt dużą liczbę osób
rozwijających go, które mają różne

Ilias


sposoby pisania kodu (ale ogólnie
liczba narzędzi pokrywa niemal


Platforma szczególnie przyjazna

Najlepiej dopasowany do SCORM
spośród wszystkich platform.



Przeszkodą jest to, że platforma ta

wszystkie potrzeby).

jest używana głównie przez

Istnieje już wersja beta mobilnej

użytkowników

platformy learningowej.

niemieckojęzycznych (co oznacza
mniejszą dokumentację i mniejszą



ATutor

społeczność użytkowników niż np.

To również System Zarządzania

Moodle i Claroline).

Zawartością Edukacyjną (LCMS) co
oznacza, że w ramach platformy
znajdują się narzędzia do produkcji
narzędzi szkoleniowych (autorskie
narzędzia).

… zwycięzcą jest…

CLAROLINE!

Główny ekran Claroline LMS

Dlaczego Claroline?
To nowoczesny LMS, stworzony z użyciem najnowszych technologii
Zawiera wszystkie potrzebne moduły

Jest wielojęzyczny
oraz
Jeden z naszych partnerów ma bardzo dobre doświadczenia z tym
systemem!

Inne istotne cechy Claroline:
Claroline to bazujący na stronie Web System Zarządzania Kursami
Umożliwia nauczycielom (profesorom, wykładowcom) tworzyć i
administrować kursem poprzez przeglądarkę (Internet Explorer,
Netscape, FireFox, Mozilla, itd.).

Daje to możliwość:
Publikowania dokumentów w każdym formacie (PDF, HTML, Office,
Video...).
Prowadzenia publicznych i prywatnych forów dyskusyjnych.
Zarządzania listą linków.
Tworzenia grup studentów.
Tworzenia zadań.
Tworzenia agendy z zadaniami i datami zaliczenia.
Tworzenia ogłoszeń (również poprzez e-mail).
Przechowywania dokumentacji studentów.

Sprawdzania statystyki wejścia na stronę i wyników zadań.
I wiele innych.

Rozwój projektu
Oprócz wyboru najlepszego system LMS, partnerzy przeanalizowali też
istniejące na ich rynkach smartphone’y. Zdaje się, że HTC, Nokia i Toshiba
są najbardziej odpowiednie dla potrzeb projektu. Techniczne raporty są
dostępne na stronie projektu.
Partnerzy zaczęli także przygotowania do właściwego transferu produktów
projektów TALAS i ICT w SME. W chwili pisania biuletynu definiowane są
Obiekty Szkoleniowe (Learning Objects - LO).
Więcej na temat LOs – w lipcowym wydaniu biuletynu LearnIT.

