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Letos je v Kopru potekala 3. mednarodna konferenca Moodle.si,
ki je, kot do zdaj, združila slovenske uporabnike odprtokodnega
učnega okolja Moodle. Konferenca, katere potek je predstavljen
v prispevku, je bila letos še posebno zanimiva, saj je bil plenarni
del v celoti namenjen predstavitvi vseslovenskega projekta
e-šolstvo. Pozornost je pritegnila tudi delavnica o uporabi aplika-
cije iLife Apple.
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Uvod

V treh letih delovanja skupnosti Moodle.si (http://www.moodle.si),
ki združuje uporabnike odprtokodnega spletnega okolja za podporo
učenja Moodle (lms – Learning Management System) v Sloveniji,
je Center za e-izobraževanje Fakultete za management Koper pri-
pravil že 3. mednarodno konferenco Moodle.si. Spletišče moodle.si
združuje več kot 1400 registriranih uporabnikov, kar nakazuje na to,
da je Moodle med slovenskimi uporabniki dobro sprejet. Na ura-
dni Moodlovi strani (http://moodle.org/sites/) je bilo v začetku junija
2009 registriranih 214 namestitev Moodla, vendar je teh namestitev
po naši oceni vsaj še enkrat toliko. Uradno število namestitev Moo-
dla se je od nastanka skupnosti Moodle.si podvojilo, kar bi morda
bilo treba pripisati tudi letnim srečanjem uporabnikov Moodla – t. i.
MoodleMootom in spletni skupnosti Moodle.si.

V letu 2009 se bodo uporabniki Moodla lahko udeležili številnih
MoodleMootovih konferenc (http://moodle.org/course/view.php?id
=33) po svetu. V Evropi bo konec junija francoski MoodleMoot
(http://moodlemoot2009.insa-lyon.fr/), julija angleški (http://admin
.rsc-wales.ac.uk/events/event_details.asp?eid=490) in septembra av-
strijski MoodleMoot (http://moodlemoot.at/moodle/).

Potek 3. mednarodne konference Moodle.si

Po uspešni izvedbi prve in druge konference Moodle.si (več o kon-
ferencah na http://www.moodle.si/) je Center za e-izobraževanje
Fakultete za management Koper organiziral 3. mednarodno kon-
ferenco Moodle.si. Kot do zdaj so konferenčni dogodki potekali en
dan. Konference se je udeležilo 87 udeležencev iz Slovenije, Italije
in Avstrije.
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Plenarni del konference je bil v celoti namenjen dogajanju na pod-
ročju projekta e-šolstvo (http://www.zrss.si/e-solstvo/), v okviru ka-
terega potekata projekta izobraževanje in usposabljanje ter projekt
svetovanja izobraževalnim zavodom. Projekt se je začel leta 2008 in
bo trajal do leta 2013. V njegovi predstavitvi, ki je spodbudila obširno
diskusijo med udeleženci konference, so sodelovali Janez Čač z mi-
nistrstva za šolstvo in šport, Igor Razbornik iz podjetja pia d. o. o. Ve-
lenje, mag. Nives Kreuh z Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter
Tomi Dolenc iz Arnesa. Predstavitev projekta e-šolstvo je za skup-
nost Moodle zanimiva tudi zaradi izbire Moodla kot priporočenega
spletnega učnega okolja za slovenske šole, kar bo nedvomno vplivalo
na nadaljnje večanje uporabnikov Moodla v Sloveniji. V okviru pro-
jekta e-šolstvo Moodle omogoča podporo sodelovalnemu delu pro-
jektnih skupin, uporablja pa se tudi kot okolje za izobraževanje in
usposabljanje. Tako se za vse svetovalce projekta, ki bodo sloven-
skim osnovnim in srednjim šolam svetovali pri informatizaciji šole,
že izvajajo usposabljanja za uporabo Moodla. Usposabljanje, ki se
izvaja na daljavo prek spletne učilnice Moodle, traja tri tedne.

Po plenarnem delu je Toni Zupančič iz podjetja Powercom sis-
temi d. o. o. udeležencem konference predstavil možnosti priprave e-
vsebin s programom iLife. Po predstavitvi so udeleženci konference
lahko sami preizkusili svojo ustvarjalnost na Applovi opremi mo-
bilne računalniške učilnice.

Konferenca Moodle.si je tako kot do zdaj potekala v različnih sek-
cijah. Dopoldne sta se vzporedno izvajali po dve sekciji – sekcija
Moodle pri izobraževanju otrok in mladine s sekcijo Razširitve Moo-
dla in s sekcijo Moodle pri izobraževanju odraslih, katere drugi del
je potekal v popoldanskem času.

Pri sekciji Moodle pri izobraževanju otrok in mladine je bilo pred-
stavljenih osem prispevkov uporabnikov Moodla iz različnih oko-
lij. Učitelji in vzgojitelji so predstavili uporabo Moodla pri pouku
v osnovni in srednji šoli ter uporabo Moodla kot okolja za podporo
sodelovanja s starši in med vzgojitelji oziroma učitelji. Primeri do-
bre prakse pri delu z otroki in mladostniki so pokazali, da se Moodle
učinkovito uporablja tako pri klasičnem pouku, ki se izvaja v učilnici,
kot pri izvedbi izobraževanja na daljavo, kjer sta učitelj in učenec od-
daljena tudi več tisoč kilometrov.

Sekcija Razširitve Moodla je bila namenjena tehnično bolj veščim
uporabnikom Moodla, saj so referenti predstavili nadgradnje Moodla
ter vidik lokalizacije uporabniškega vmesnika.

Že na drugi konferenci je bilo opaziti, da je Moodle postal prilju-
bljeno učno okolje na vseh treh slovenskih univerzah. Letos so bile
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predstavljene tudi izkušnje z uvajanjem Moodla na tržaški univerzi,
kjer so, tako kot na slovenskih univerzah, ugotovili, da sama tehno-
logija le ni zadostna za uspešno uvajanje e-izobraževanja. Podobno
ugotavljajo tudi na slovenskih višjih šolah, kjer ima Moodle vedno
več zagovornikov. V okviru sekcije Moodle pri izobraževanju odraslih,
ki je potekala v dveh delih, je bilo predstavljenih osem primerov do-
bre prakse iz različnih okolij. Podrobnosti o primerih dobrih praks so
razvidne iz prispevkov, ki so objavljeni v zborniku, ta pa je objavljen
v spletni skupnosti Moodle, na straneh 3. mednarodne konference
Moodle.si.

3. mednarodna konferenca Moodle.si se je končala z mednarodno
sekcijo, kjer so bili predstavljeni štirje prispevki. Udeležence kon-
ference je poleg predstavitve vključevanja virtualnih svetov v izo-
braževanje in Moodle pritegnila predstavitev Moodlovega partnerja
iz Avstrije, ki je predstavil razvojne smernice Moodla, predvsem pa
spremembe, ki jih uporabniki Moodla lahko pričakujemo v razli-
čici 2.0.

Sklep

Moodle postaja vedno bolj razširjen med uporabniki na vseh rav-
neh izobraževanja – od vrtcev do visokih šol. Njegova uporaba se
širi tudi v poslovnih okoljih. K tej razširjenosti nedvomno pripo-
more vsakoletno druženje uporabnikov Moodla na konferenci Moo-
dle.si, ki je namenjeno izmenjavi primerov dobrih praks. Vsi dose-
danji primeri so uporabnikom Moodla dostopni prek skupnosti Moo-
dle.si (www.moodle.si), kjer je z drugimi uporabniki mogoče vzdrže-
vati vezi tudi po konferenci. K nadaljnji širitvi skupnosti Moodle bo
nedvomno prispeval tudi projekt e-šolstvo, v okviru katerega je Moo-
dle sprejet kot priporočeno spletno učno okolje. Šole, ki same nimajo
pogojev za vzpostavitev Moodla, lahko s svojo spletno učilnico Moo-
dle gostujejo na Arnesu.

Glede na to, da je Moodle odprtokodna rešitev, se je organizator
tudi letos odločil, da od vsake plačane kotizacije po en evro nameni
razvijalcem Moodla.

Vabljeni na 4. slovenski MoodleMoot in v skupnost Moodle.si.
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