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dotLRN: Teleirakaskuntza plataforma

“Ikastaroak antolatzeko eta komunitateak eraikitzeko 
portal-oinarridun kode-irekiko sistema, malgua eta 
erabilterraza izateko diseinatuta.”

Zergatik dotLRN?

� MIT Sloan School of Management (1999-2002)
  87 ikastaro, 900-1200 bisita egunero

� Software librea da: 

� AOLServer web-zerbitzaria (Apache)

� PostgreSQL datu-basea (Oracle)

� OpenACS aplikazioen zerbitzaria

� Funtzionalitate egokia



dotLRN: Ezaugarriak

� Guztia konfiguragarria web interfasearen
  bitartez: itsura, agertzen den informazioa, non 
  agertzen den, etab...

� Zereginak sakabana daitezke: foroen 
  moderatzaileak, lan-taldeen arduradunak, ikasgai 
  baten prestakuntza, etab...

� Atariaren atal bakoitzean konbina daiteke  
  taldearen informazioa  informazio 
  pertsonalarekin. Adibidez: dokumentuak, 
  agendaren gertaerak, etxerako lanak, etab...

� Atariaren atal guztietan, fitxategiak edo 
  dokumentuak atxeki daitezke: berriak, foroak, 
  agenda, etab... 



dotLRN: Ezaugarriak II

� Dokumentuak eta etxerako lanak: bertsioen 
  konparaketa, baimenen kudeaketa, e-postaren 
  bidezko abisuak

� Eztabaida-foroak: moderatu/ez, kategorizatu/ez,
  publiko/pribatu, e-postaren bitartezko abisuak...

� Agenda: talde / pertsonala, errepikapenak, 
  fitxategiak, PDA-rekin sinkronizagarria

� Berriak 

� Inkestak eta  ebaluazio testak: galdera adarkatuak,
  erantzun mota ezberdinak, CSV-ra esportatu (Excell)

� Taldeko e-posta (artxibatuak)

� Kontrol-panela: norberak erabaki zer eta non ikusi



dotLRN: Irakaslearen ikuspegia

� Ikastaroak eskainiko dituen zerbitzuak definitu: 
  foroak, inkestak, berriak, dokumentuak, etxerako
  lanak, etab

� Atalen izaera definitu: itsura orokorra finkatu,
  foro pribatuak, berri publikoak, etab... Besteek
  jarritako edukian aldaketak egin ditzake.

� Ikastaroan partehartzaileak onartu eta haien 
  papera definitu, funtzio ezberdinetarako 
  baimenak kudeatuz.

� Ikasleak taldeka ditzake eginkizun konkreturarako. 
  Taldeek, haien foro, berri, etab izan ditzakete.

� Etxerako lanak ezarri, e-postaz abisatzeko 
  aukerarekin



Ikaslearen ingurunea

Talde/pertsonal

Konfiguratu



Ikastaro baten edukia

Eduki osoa fitxategi batean

Etxerako lanak

Azterketak
Apunteak



Dokumentuen propietateak

Bertsio ezberdinak Baimenen kudeaketa

Igo Kopiatu|mugitu



Kontrol Panela

Partaidetza kontrolatu

Itsura aldatu

Abisuak



Itsuraren aldaketa

Portlet: sekzio bakoitzeko “kutxatxoa”

portlet-a
kendu jeitsi eskumatara

Dekorazioaren aldaketa



Ondorioak eta informazio gehiago

Ondorioak: 

� Plataforma malgua eta pertsonalizagarria, 
  irakaskuntzarako beharrezko diren ezaugarriak 
  dituena

� Eduki osoa artxibatu egiten da eta berrerabil daiteke

Informazio gehiago:

� http://www.dotlrn.org

� http://dotlrn.collaboraid.net (demo-a ingelesez)

� http://garatu.efaber.net (demo-a euskaraz)
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