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Moodlerooms

▪ Skalowalny system LMS zbudowany 
w oparciu o Moodle

▪ Jest systemem open source, jednak 
w odróżnieniu od Moodle jest oferowany 
w modelu SaaS, zdejmując z uczelni 
konieczność utrzymywania zaplecza 
technicznego.

▪ Zapewnia wiele funkcjonalności, których nie 
posiada rdzeń Moodle. Posiada też bardziej 
atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika.

▪ Tak jak Moodle, ma otwartą architekturę, 
przez co może być rozbudowywany 
o dodatkowe moduły i funkcjonalności.

▪ 2 duże aktualizacje rocznie i kilka pośrednich

▪ W 100% kompatybilny z Moodle
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Trochę historii

▪ Moodlerooms zostało założone w 2005 roku, przez trzech nauczycieli, którzy chcieli 
umożliwić łatwiejsze korzystanie z Moodle

▪ Firma oferowała wsparcie w zarządzaniu Moodle 

▪ Od 2012 jest działającą niezależnie częścią Blackboard i odpowiada za 70% 
finansowania projektu Moodle

▪ Największy partner Moodle na świecie

▪ Ponad 1,400 instytucji i ponad 4 miliony użytkowników wykorzystuje obecnie 
Moodlerooms
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Partnerstwo z Moodle
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Partnerstwo z Moodle

▪ Partnerzy - certyfikowane przedsiębiorstwa oferujące usługi wspierające wykorzystanie Moodle: 
hosting, wdrożenia, konfigurację, szkolenia, wsparcie, dostosowania

▪ Ponad 50 instytucji na świecie

▪ Partnerzy mają wkład w rozwój Moodle

– Około 10% przychodów 

– Kod, wtyczki, naprawa błędów

▪ Moodle oferuje partnerom

– Priorytetowe aktualizacje kodu 

– Wgląd w rozwój produktu

– Wpływ na roadmapę produktu

Wkład Moodlerooms w Moodle obejmuje: 

• Integracje / Wtyczki

• Import / eksport IMS Common Cartridge

• Interoperacyjność narzędzi edukacyjnych 

IMS dla zewnętrznych repozytoriów 

treści

• Innowacyjne formaty kursów 

i standardów oceniania

Kod, testy, % 
przychodów, zasoby

Otwarty dostęp do 
kodu, aktualizacje
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Czym jest Moodlerooms?

▪ Innowacja edukacyjna, 
społeczność Open Source

▪ Zarządzanie treścią

▪ Narzędzia do komunikacji

▪ Zarządzanie kursami
i aktywnością

▪ Wtyczki

▪ Interoperacyjność

▪ Wysoka dostępność ze
względu na infrastrukturę
chmurową (99,9%)

▪ Migracja i konwersja kursów

▪ Szybka implementacja

▪ Wysoki poziom usługi

▪ Wsparcie techniczne 24/7

▪ Szkolenia i wsparcie dla
klienta

▪ Rewizja kodów Moodle
i kastomizacja

Chmura i pełna 
obsługa techniczna

Ulepszone user 
experience

▪ Lepsze user experience pod
względem użyteczności
i designu – spełnienie 
oczekiwań studentów

▪ Zarządzanie 
mechanizmami tworzenia
spersonalizowanych ścieżek 
kształcenia w ramach kursów 
(PLD)

▪ Analityka nauczania
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Moodlerooms: The Big 5 

Motyw Snap:
unikalna koncepcja User Experience

Conduit: 
silna struktura integracji z systemami zewnętrznymi 

Raportowanie i analityka: 
standardowe i konfigurowalne raporty

1

3

4
Rozwiązanie chmurowe: 
Niezawodnosć, skalowalność i utrzymanie platformy5

Personalized Learning Designer:
tworzenie spersonalizowanych ścieżek kształcenia2
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Motyw SNAP

▪ Snap to pierwszy w pełni responsywny motyw Moodle, obejmujący  
unikalne user experience w ramach kursów i całej platformy. 

▪ Oferuje przyjazną, prostą nawigację, atrakcyjne i przejrzyste interfejsy, 
kluczowe funkcjonalności i informacje dostępne za jednym kliknięciem. 

▪ Dostosowany do urządzeń mobilnych różnej wielkości zbudowany z myślą o 
użytkownikach - przy pomocy projektantów UX.

Czym jest?

Skąd pomysł?

Co daje?

▪ Studenci i wykładowcy sygnalizowali potrzebę ulepszonego, bardziej 
przejrzystego spoobu wyświetlania kursów, zadań, terminów i informacji 
zwrotnych.

▪ Studenci twierdzili, że Moodle wygląda ...zbyt „moodlowo”.

▪ Wdrażanie motywów oraz ich dostosowywanie do brandingu uczelni jest 
bardzo proste.

▪ Łatwo zbudować atrakcyjny wizualnie kurs, jego stworzenie wymaga 
niewielkiej lub zerowej umiejętności projektowania stron internetowych.

▪ Studenci chętniej korzystają z narzędzia, bardziej odpowiadającego ich 
potrzebom i oczekiwaniom, przejrzysty interfejs sprzyja koncentracji na 
nauce.
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deadline’y

informacja 
zwrotna

wiadomości

postęp w realizacji 
kursów i ocenykursy
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Zasoby w Moodle Zasoby Moodlerooms

Terminy 
i ostrzeżenia o ich 

przekroczeniu

Status zaliczenia
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Kurs w Moodle Kurs w Moodlerooms
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Grader: łatwiejsze ocenianie

Czym jest?

Co daje?

▪ Grade to alternatywne narzędzie do oceniania w uproszczonym
dwukolumnowym panelu

▪ Wykładowcy wyrażali opinię, że ocenianie prac zaliczeniowych jest
czasochłonne i skomplikowane.

▪ Łatwiejszy, bardziej przejrzysty interfejs oceniania umożliwiający szybsze, 
bardziej intuicyjne ocenianie oraz nanoszenie komentarzy.

▪ Szybki dostęp do prac wymagających oceny, przyjazna nawigacja i łatwe 
przełączanie między zadaniami zaliczeniowymi i studentami.

Skąd pomysł?
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Ocenianie prac zaliczeniowych w Moodlerooms
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Personal Learning Designer: spersonalizowane ścieżki 
kształcenia

Czym jest?

Co daje?

▪ Oferuje wykładowcom możliwość tworzenia i modyfikowania "reguł"
w ramach kursów, które wyzwalają zdarzenia i wykonują akcje,
personalizując naukę dla poszczególnych studentów w ramach jednego
kursu.

▪ Uczelnie i wykładowcy szukają sposobów tworzenia spersonalizowanych
ścieżek nauczania, umożliwiających dostosowanie kursów do
indywidualnego studenta, jego tempa przyswajania informacji i postępów
w nauce.

▪ Rozbudowane wsparcie spersonalizowanego nauczania w porównaniu do 
standardowego Moodle’a 

▪ Intuicyjne i spersonalizowane powiadomienia, alerty i komunikaty 

▪ Wsparcie dla przekierowań do dodatkowych aktywności, treści i materiałów

▪ Wyższy poziom retencji studentów na kursach

Skąd pomysł?
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Start kursu1

Ukończenie 
kursu

7

Moodlerooms Personal Learning Designer

Automatyczne 
powitanie 
wiadomością e-mail 
i wyskakujące 
okienka powitalne

2

3

Quiz
Wyniki określają ścieżkę

4 Email – monit progresu 
do wykładowcy

Weryfikacja 
retencji

5

Zachęcenie do 
ukończenia kursu 6
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Conduit: integaracja z systemami zewnętrznymi

Czym jest?

Co daje?

▪ Conduit to silna i dobrze udokumentowana struktura integracji z systemami
zewnętrznymi, automatyzująca zadania administracyjne, takie jak tworzenie
użytkowników, grup, kursów i rejestracji, a także umożliwiajaca integrację
SSO lub dwukierunkową wymianę ocen pomiędzy systemem
dziekanatowym i Moodlerooms

▪ Uczelnie potrzebowały integracji platformy z innymi systemami, tak, aby
możliwy był łatwy przepływ danych i brak konieczności wprowadzania tych
samych danych do kilku systemów.

▪ Automatyzacja przepływu danych w stosunku do Moodle, który obsługuje 
tylko proste zewnętrzne zapisy do bazy danych lub pliki CSV

▪ Historia zapisów i możliwość zarządzania zapisami na zajęcia z poziomu 
Moodlerooms

▪ Natywna implementacja usług sieciowych

Skąd pomysł?
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CONDUIT

Oceny

Single Sign On

Zarządzanie 
użytkownikami

Tworzenie grup

Zapisy na 
zajęcia

Conduit
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Raportowanie i analityka 

Czym jest?

Co daje?

▪ Pakiet standardowych i konfigurowalnych raportów oraz dashboardy,
umożliwiające analizę danych dotyczących kursów oraz aktywności
i zaangażowania użytkowników.

▪ Uczelnie mają trudności z generowaniem raportów i analizowaniem
poziomu aktywności i efektów kształcenia osiąganych przez studentów.

▪ Bardziej rozbudowany zestaw raportów i danych w porówaniu do Moodle

▪ Szybkie i proste generowanie raportów, niewymagające znajomości SQL

▪ Dane dotyczące zaangażowania i aktywności użytkowników oraz możliwość 
generowania porównań

▪ Możliwosć generowania wykresów i dashboardów

Skąd pomysł?
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Rozwiązanie chmurowe

Czym jest?

Co daje?

▪ System wdrażany jest jako usługa (SaaS), uczelnia nie musi utrzymywać
zasobów technicznych koniecznych do obsługi platformy (infrastruktura IT,
administratorzy). Uczelnia może skupić się na tworzeniu dobrych kursów,
pozostawiając kwestie techniczne Moodlerooms.

▪ Szybka implementacja (15-30 dni)

▪ Niezawodność – dostępność na poziomie 99,9%

▪ Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych

▪ Bezproblemowe wdrażanie aktualizacji przy minimalnym zaangażowaniu 
uczelni

▪ Wysoka możliwość skalowania systemu, w zależności od potrzeb

▪ Najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami prawnymi

▪ Optymalizacja działania (wydajność zwiększona o nawet 40%)

▪ Zdefiniowane SLA, wsparcie i monitoring 24/7 
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Hardware
22%

Admistratorzy
17%

Przestoje i odzyskiwanie 
danych

15%

Implementacja/ 
Konfiguracja

10%

Wsparcie 
10%

Szkolenia/ Rozwój
8%

Kastomizacja
8%

Aktualizacje/ 
Utrzymanie

5%

Kopie zapasowe
5%

Rozwiązanie chmurowe a koszty obsługi
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Więcej o Moodlerooms

https://www.youtube.com/watch?v=Fay8I7JyxGY

https://www.youtube.com/watch?v=Fay8I7JyxGY
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Blackboard Learn

▪ Flagowy LMS Blackboard służący do 
prowadzenia kursów i zarządzania nimi

▪ Obejmuje także repozytorium materiałów 
dydaktycznych oraz portal wspierający 
tworzenie społeczności uczelnianej online

▪ System webowy, dostępny z poziomu 
przeglądarki internetowej

▪ 3 metody wdrożenia: na własnej 
infrastrukturze uczelni, z hostingiem 
zapewnianym przez Blackboard lub 
w chmurze 

▪ Rozwiązanie autorskie, ma jednak otwartą 
architekturę i skalowaną konstrukcję, 
umożliwiające integrację z systemami 
zewnętrznymi, oraz dobudowywanie 
modułów i funkcjonalności

▪ Posiada dwie wersje: Learn oraz Learn Ultra
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Wybór konkretnego rozwiązania związany z wyborem 
metody wdrożenia

Hosting we własnej 
infrastrukturze

Hosting 
obsługiwany przez 

Blackboard

Rozwiązanie 
chmurowe
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Platforma LMS

Blackboard to nie tylko LMS

Blackboard App dla Studenta

Blackboard Instructor App dla Wykładowcy

Aplikacja mobilna oparta
o Moodle z funkcjonalnościami
Moodlerooms (personalizacja)



2626



27

Blackboard Collaborate

▪ Webowe narzędzie do współpracy w czasie rzeczywistym 
za pomocą wirtualnych pokoi

▪ W pełni responsywne rozwiązanie, oparte na
przeglądarce – brak konieczności instalacji na urządzeniu

▪ Zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.0

▪ Do wykorzystania na każdym urządzeniu 

▪ Ściśle zintegrowane z platformami LMS Blackboard, 
integrowalne (poprzez LTI) także z innymi LMS

▪ Może być używane niezależnie od LMS

▪ Otwarty interfejs API do wbudowania w portale

Zdalne konsultacje

Zdalna współpraca
i spotkania

Wirtualne wykłady

Eventy i webinaria

Przykłady wykorzystania
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Ally

▪ Pomaga zrozumieć i rozwiązać problem dostępności

▪ Wraz z wdrożeniem staje się integralną częścią LMS

▪ 4 główne funkcje

✓ Zautomatyzowane tworzenie alternatywnych formatów dla studentów (epub, html5, 
mp3, ebraille etc.)

✓ Informacja zwrotna dla nauczycieli w zakresie dostępności tworzonych treści

✓ Raport dostępności treści na poziomie uczelni, pomagający spełnić standardy WCAG 2.0

Alternatywne wersje formatów Informacja zwrotna dla 
nauczyciela

Raporty dla instytucji
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Aplikacja mobilna Moodlerooms Mobile app.

Moodlerooms wykorzystuje rdzeń oficjalnej aplikacji 
Moodle Mobile, oraz zapewnia niestandardową 
estetykę opartą na brandingu instytucji, szkoły lub 
organizacji.
▪ dostosowanie kolorów, logo i innych według

wytycznych instytucji
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Aplikacje mobilne dla Learn

Aplikacja stworzona dla studentów Aplikacja stworzona dla wykładowców

Umożliwia wykładowcom zarządzanie 
swoimi kursami, wysyłanie powiadomień 
i pozostawanie w kontakcie ze studentami 

Umożliwia studentom bycie na bieżąco 
z nauką i informacjami od wykładowców, szybki 
i mobilny dostęp do materiałów dydaktycznych 
oraz kontakt z wykładowcami i innymi 
studentami
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Dostarczenie pełnego spektrum rozwiązań wspierających 
kształcenie
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Kontakt

Head of Business Eastern Europe 

tel. +48 515 211 639

beata.galas@blackboard.com

Beata Galas

Magda Sochacka
Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami 
Biznesowymi 

tel. +48 502 044 265

magda.sochacka@pcgacademia.pl

mailto:beata.galas@blackboard.com
mailto:magda.sochacka@pcgpolska.pl



