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Slovenski uporabniki Moodla, odprtokodnega spletnega učnega
okolja, so se letošnjega maja srečali na 4. mednarodni konferenci
Moodle.si, ki se od prejšnjih konferenc razlikuje predvsem po
večjem številu prispevkov. Večji je bil tudi odziv uporabnikov Mo-
odla iz tujine, saj so se konference udeležili uporabniki Moodla iz
Avstrije, Italije in Srbije.

Ključne besede: MoodleMoot, Moodle, moodle.si

Uvod

Moodle (http://www.moodle.org) je odprtokodna spletna rešitev za
podporo e-izobraževanja v različnih okoljih – akademskih in ne-
akademskih, neprofitnih in profitnih. Sistem, kakršen je Moodle,
imenujemo lms (angl. Learning Management System) oziroma sis-
tem za podporo učenja. Poleg Moodla na trgu e-izobraževanja ob-
stajajo številna druga sorodna okolja. Nekatera učna okolja so ko-
mercialna, kar pomeni, da morajo uporabniki za uporabo takšnega
okolja plačati uporabnino, druga pa, kot Moodle, odprtokodna, kar
pomeni, da za njihovo uporabo ni treba plačati uporabnine. Od-
prtokodne programe lahko v skladu z licenco odprte kode med
drugim prosto distribuiramo, imamo dostop do izvorne kode, ki jo
lahko integriramo v lastne rešitve itn. (več o odprti kodi najdete
na http://www.coks.si/index.php5/Vse_o_Odprti_kodi). Najbolj raz-
širjen primer komercialnega spletnega učnega okolja je nedvomno
BlackBoard (http://www.blackboard.com). Poleg Moodla sta med od-
prtokodnimi rešitvami poznani še Sakai (http://sakaiproject.org) in
Dokeos (http://www.dokeos.com).

Slovenski uporabniki Moodla se na pobudo Centra za e-izobraže-
vanje Fakultete za management Koper v skupnosti Moodle.si zdru-
žujejo že od leta 2007, kar je relativno zgodaj, če vemo, da je bila prva
različica Moodla uporabnikom na voljo šele od avgusta 2002 (Sulčič
2007, 268). Navada je, da se uporabniki Moodla v posameznih drža-
vah srečujejo tudi na letnih srečanjih, ki se imenujejo MoodleMoot.
Center za e-izobraževanje Fakultete za management Koper sloven-
ska srečanja MoodleMoot organizira vsako pomlad v Kopru. Letos se
je tako izvedel že 4. MoodleMoot oziroma 4. mednarodna konferenca
Moodle.si.
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Poleg skupnosti Moodle.si in letnih konferenc pa k širitvi uporab-
nikov Moodla v Sloveniji prispeva tudi projekt E-šolstvo (http://www
.sio.si/sio/projekti/e_solstvo.html), v okviru katerega se vsa usposab-
ljanja in izobraževanja izvajajo prek Moodla. Moodle je vključen v
tudi v Slovensko izobraževalno omrežje (omrežje sio – http://www
.sio.si).

Tako skupnost Moodle.si s svojimi dejavnostmi kot tudi projekt E-
šolstvo sta najbrž vplivala na to, da se je število namestitev Moodla v
Sloveniji v zadnjem letu povečalo za 39 (konec junija 2010 je bilo na
uradni spletni strani Moodle – http://moodle.org/sites – zabeleženih
253 slovenskih namestitev).

Dogajanje na 4. mednarodni konferenci Moodle.si

Do zdaj je Center za e-izobraževanje Fakultete za management Ko-
per s partnerji organiziral tri mednarodne konference. Po doseda-
njih izkušnjah organizator ohranja enodnevni izvedbeni okvir. Le-
tošnja konferenca je potekala 21. maja 2010. Pri organizaciji in iz-
vedbi konference, so poleg Centra za e-izobraževanje Fakultete za
management Koper sodelovali še Artesia, d. o. o., Ljubljana; Šola za
ravnatelje in Apcom, d. o. o., Ljubljana.

Osnovni namen konference je izmenjava primerov dobre prakse
pri uporabi Moodla v različnih okoljih ter prikaz možnosti nadgra-
dnje Moodla oziroma prikaz povezav Moodla z drugimi spletnimi re-
šitvami. Uporabniki Moodla lahko svoje izkušnje prikažejo v obliki
prispevka ali v obliki plakata. Prispevki morajo biti pripravljeni v
skladu z navodili in oddani prek konferenčnega informacijskega sis-
tema, plakate pa uporabniki pošljejo prek skupnosti Moodle.si. Tako
prispevki kot plakati gredo skozi recenzijski postopek, kjer recen-
zenti ocenjujejo primernost vsebine prispevka kot tudi kakovost pri-
spevka in usklajenost prispevka z navodili. Letos je organizator pre-
jel rekordno število prispevkov, zaradi česar je programski odbor na
predlog recenzentov izbral 26 najboljših prispevkov (54,2-odstotna
prehodnost) ter štiri plakate. Konferenca ima mednarodni značaj,
zato so zlasti dobrodošli prispevki iz tujine, ki se predstavijo v med-
narodni sekciji.

Konferenca se je začela s plenarnim delom, ki je bil namenjen
predstavitvi dejavnosti pri projektu E-šolstvo. Janko Harej s Teh-
niškega šolskega centra Nova Gorica je 63 udeležencev konference
seznanil s potekom dejavnosti pri projektu, predvsem pa s konča-
nimi dejavnostmi. Poudaril je podporo, ki jo šole lahko pričakujejo
od usposobljenih svetovalcev, posebno pri uvajanju spletnih učilnic
Moodle in njihovi uporabi pri pouku.
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V drugem delu plenarnega dela je predstavnik podjetja Power-
com sistemi, d. o. o., predstavil pripravo e-vsebin s pomočjo aplikacij
Apple iLife 09.

V nadaljevanju je konferenca v dopoldanskem času potekala v
dveh vzporednih sekcijah – Moodle pri izobraževanju otrok in mladine
ter Moodle pri izobraževanju odraslih. V sekciji Moodle pri izobraže-
vanju otrok in mladine je bilo predstavljenih osem prispevkov – od
primera uporabe Moodla pri pouku v 2. triletju do uporabe Moodla
za podporo drugih dejavnosti na šoli, na primer za podporo razre-
dništva. Moodle je mogoče uporabiti tudi pri športni vzgoji.

V sekciji Moodle pri izobraževanju odraslih so, večinoma višješolski
in visokošolski učitelji, prikazali način uvajanja Moodla v posame-
zne izobraževalne zavode ter tudi primere uporabe pri posameznih
predmetih. Prek Moodla se je mogoče pripraviti tudi na mednarodni
izpit iz kitajščine (izpit hsk).

V popoldanskem času so bili v sekciji Moodle – na splošno pred-
stavljeni štirje prispevki. Teme so bili zanimive za učitelje vseh ravni,
zato je bila sekcija uvrščna v popoldanski del konference. Prednosti
in slabosti Moodla v primerjavi s sistemom Wordpress so bile pred-
stavljene na primeru poučevanja tujega jezika na ljudski univerzi.
Moodle se je že večkrat pokazal kot večuporabniški sistem. Tako ga
uporabljajo tudi za informacijsko podporo vodenja sistema kakovosti
višje šole v Postojni. Z višje šole v Novem mestu so prikazali nadgra-
dnjo Moodla za izdelavo podrobnih poročil o dejavnostih uporabni-
kov Moodla. Največ pozornosti je pritegnil prispevek s pedagoške
fakultete v Ljubljani o načinu ugotavljanja plagiatorstva v Moodlu,
saj se problem plagiatorstva pojavlja na vseh ravneh izobraževanja,
v višjem in visokem šolstvu pa je še posebno problematičen.

Letošnja konferenca je bila zanimiva tudi zaradi povečanega šte-
vila prispevkov v angleščini, zaradi česa je organizator izvedel dve
mednarodni sekciji. Posebno zanimive prispevke so predstavili upo-
rabniki Moodla z dunajske tehnične univerze. Pozornost je pritegnil
prispevek Gergelyja Rakoczija o študiji sledenja uporabnikove po-
zornosti pri uporabi Moodla, saj so izsledki študije uporabni za uči-
telje pri pripravi učnih vsebin. Andreas Hruska, prav tako z dunajske
tehnične univerze, je predstavil na pol avtomatiziran način spremlja-
nja dejavnosti učečih se v Moodlu. Sistem je še razvojni in testni fazi
na tehnični univerzi, kjer že imajo pozitivne odzive nanj, predvsem
pa se kažejo pozitivni učinki na večjo dejavnost študentov, hkrati pa
na večjo racionalizacijo časa, ki ga učitelji namenjajo podpori štu-
dentov. Konferenco je končala Alja Sulčič s prikazom možnosti mo-
bilne uporabe Moodla, ki omogoča drugačne metode poučevanja, saj
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lahko učeči se po mobilnih napravah (na primer mobilnem telefonu)
opravljajo svoje učne obveznosti tudi zunaj učilnic, v realnem okolju.

Sklep

Uporabniki Moodla se srečujejo enkrat ali pa tudi večkrat na leto
na t. i. moodlemootih – konferencah po vsem svetu. Junija so se tako
srečali ameriški, češki, francoski in japonski uporabniki Moodla (glej
http://moodle.org/course/view.php?id=33). Julija je bil MoodleMoot
v Italiji, Avstraliji in še trije dodatni v Združenih državah Amerike.
Do konca leta pa se bodo srečali še uporabniki Moodla v Španiji in
na Japonskem.

Slovenska skupnost uporabnikov Moodla naglo narašča, saj je
prek spletišča www.moodle.si prijavljenih že več kot dva tisoč upo-
rabnikov. Spletišče Moodle.si uporabnikom Moodla omogoča izme-
njavo izkušenj, pridobivanje novih idej za prakso, reševanje more-
bitnih težav in drugo. Prek moodle.si lahko vsi, ki jih uporaba Moo-
dla zanima, dostopijo do prispevkov, objavljenih na vseh dosedanjih
konferencah Moodle.si, tudi z letošnje, 4. mednarodne konference
Moodle.si. Zaradi rekordnega števila prispevkov je letošnji program-
ski odbor imel zahtevnejšo nalogo kot v prejšnjih letih. Organizatorja
je razveselilo predvsem večje zanimanje tujcev – tako za predstavitev
kot tudi za sam obisk konference. Tako so se letošnje konference slo-
venskih uporabnikov udeležili uporabniki Moodla iz Italije, Avstrije
in Srbije. Kot vsa leta do zdaj je organizator tudi letos razvijalcem
Moodla namenil po en evro od vsake plačane kotizacije.
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