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ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Инструкцията е разработена за да подпомага студенти, преподаватели и служители 

в работата им с електронни и дистанционни форми на обучение в Тракийски 

университет. Инструкцията е отворен документ, който се допълва и изменя при 

възникване на обективна необходимост. Използвани са разработки на доц. Габриела 

Кирякова (Педагогически факултет), гл. ас Надежда Ангелова (Стопански факултет), 

както и на други преподаватели и експерти, занимаващи се с апробирането и развитието 

на електронното и дистанционно обучение.  

Практическите указания са адаптирани към средата Moodle. Платформата е въведена 

в Тракийски университет през 2013 г. В периода на използване са извършвани множество 

актуализации и действия по надграждане. Днес Moodle предоставя изключително богат 

инструментариум, който е приложим във всяка една фаза на учебния процес. 

 

От авторите 
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ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА MOODLE – ПЛАТФОРМАТА ЗА 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРАВА И ДОСТЪП. 

 

В България голяма част от образователните институции използват Moodle като 

инструмент за осъществяване на електронно обучение. 

Структурата на Moodle включва ядро и множество плъгини, осигуряващи 

специфични функционалности. Системата е проектирана така, че да се осигурят 

възможности за разширяването и персонализирането ѝ, без да се налагат промени в 

ядрото, което е от важно значение при обновяване на системата. Стандартната 

дистрибуция на Moodle включва ядрото на системата и определен брой плъгини, които 

позволяват осъществяването на процес на обучение. Средата може да се разширява и 

персонализира в зависимост от конкретните потребности на образователната 

институция. 

Технологиите, използвани при разработката на Moodle са с отворен код и се 

характеризират с многоплатформеност. Moodle е реализирана като комбинация от PHP, 

HTML и JavaScript. 

Moodle е LMS, чрез която може да се управлява процесът на обучение. Основното ѝ 

предназначение е създаването на Уеб-базирани курсове, в които могат да бъдат 

включени различни учебни ресурси и дейности, с които се реализират различните етапи 

от учебния процес. 

Входът към Moodle се извършва чрез електронния адрес edu.uni-sz.bg. Необходимо 

е да имате права за вход в системата. Студентите се добавят при тяхното записване в 

Тракийски университет. Всеки студент има уникална идентификация, която може да се 

променя от него във всеки един момент. Ако имате проблем с входа към Moodle 

изпратете съобщение към support@trakia-uni.bg. 

 

1.1 ВИДОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРАВА  

Администратор на сайта – администрира и управлява системата. Администраторът 

на сайта може да присъединява роли на потребителите; да управлява ролите и да променя 

определени техни права; да дефинира нови роли; 

Мениджър – има достъп до курсовете и може да ги модифицира, може да 

администрира системата (дейности, свързани с курсове, потребители, оценки и други), 

но с по-малко правомощия от администратора; 

mailto:support@trakia-uni.bg
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Създател на курсове – създава курсове и има достъп и до скритите курсове; 

Преподавател – добавя, променя и управлява съдържание към учебните курсове, 

може да оценява студентите в рамките на дейностите, включени в курса; 

Не-редактиращ преподавател – може да оценява студентите в курса, но не може да 

променя или изтрива учебни ресурси и дейности; 

Студент – има достъп до учебния курс, ресурсите и дейностите в него, може да ги 

разглежда и взаимодейства с тях; няма възможност да променя учебното съдържание; 

може да вижда оценките си, получени при изпълнението на поставени задачи и тестове; 

Гост – може да вижда курсовете (ако те са достъпни за гости), но не може активно 

да участва в тях, т.к. има "read-only" достъп; 

Удостоверен потребител – всички потребители, които са влезнали в системата. 

Успоредно с ролята удостоверен потребител, потребителят може да има и друга роля – 

преподавател, студент или друга. 

Удостоверен потребител на началната страница – всички потребители, които са 

влезнали чрез потребителските си акаунти на началната страница. 

 

ВАЖНО!!! 

Голяма част от операциите се извършват от потребители с администраторски права. 

За да се свържете с администраторите е необходимо да изпратите електронно 

запитване до support@trakia-uni.bg. Това е наложително, когато имате проблем с 

достъпа до Moodle поради липса на потребителски акаунт, забравена парола, 

откриване на нов курс, промяна на потребителското ниво и т.н. 

 

1.2 ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ И СТРАНИЦА 

Всеки потребител има своя потребителска страница. В зависимост от нивото на 

достъп отделните потребителски страници могат да имат различен изглед и набор от 

функционалности.  

1.2.1 СТУДЕНТСКИ ПРОФИЛ 

Студентският профил може да се редактира чрез Настройки на моя профил –> 

Редактиране на профила от блок Настройки се появява страница, в която потребителят 

попълва полета от профила си. Те са разделени в няколко секции – Общо, Снимка на 

потребителя, Допълнителни имена, Интереси, По избор, Данни за студенти. Разгъването 

на всяка секция е чрез кликване с мишката върху името ѝ. За да се разгънат всички 

mailto:support@trakia-uni.bg
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секции, се кликва върху Разгъване на всички. Потвърждаването на информацията се 

извършва черз натискането върху бутон Записване на промените. 

Необходимо е да поддържате вашия профил с актуална информация, относно 

студентския ви статус. Това ще помогне на преподаватели и администратори да 

извършват операции с профила ви като например добавяне към курс, премахване от 

курс и т.н. 

 

1.2.2 ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПРОФИЛ 

Преподавателският профил също подлежи на редактиране и актуализация. 

Стъпките за това са същите. 

Личната страница на всеки потребител е достъпна от Блок Навигация –> Моята 

страница. 

 

Стандартната лична страница на потребителя включва следните блокове: 

Навигация, Настройки, Мои лични файлове и Онлайн потребители (студентът 

вижда всички потребители, които са на линия в момента и може да изпрати съобщение 

на всеки един от тях). 

В централната част на страницата се визуализират курсовете, в които потребителят 

е записан. 
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Всеки потребител може да персонализира личната си страница – чрез бутон 

Персонализиране на тази страница се преминава в режим на редактиране, който 

позволява да се добавят нови блокове (Коментари, Календар, Съобщения и други), които 

са налични от падащия списък на менюто Добавяне на блок.  

 

Блоковете имат бутони за преместване, закотвяне, скриване и конфигуриране. 

 

 

 

 

 

Настройката на личната страница приключва чрез бутон Край на персонализирането. 

 

 Скриване на блок 

 Закотвяне на блок 

 Преместване на блок 

 
Конфигуриране на блок – къде и как да се 
визуализира и други 
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1.3 МЕТОДИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В КУРС 

За да имате достъп до учебните материали в даден учебен курс, е необходимо да 

бъдете записани като участници в него. Иконите показват възприетия метоз записване 

към курса. 

Икона Възможности за достъп 

 Достъп като гост  

 Налице е възможност за самописване на студентите 

 Достъп като гост, но е необходима парола 

Няма икона Курсът е недостъпен за студенти 

 Допълнителна информация за курса – преподавател, кратко резюме 

 

Възможни са няколко начина на записване в електронен курс: 

 

ЗАПИСВАНЕ КАТО ГОСТ 

Някои курсове са конфигурирани така, че всеки потребител на системата да може 

да се запише в тях. При кликване върху курса се зарежда неговото съдържание. 

 

САМОЗАПИСВАНЕ (БЕЗ ПАРОЛА) 

Когато курсът е конфигуриран с възможности за самозаписване от страна 

студентите, при кликване върху него се появява следната страница: 

 

За записване е необходимо да се избере бутон Запишете ме. 
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ЗАПИСВАНЕ С ПАРОЛА 

Някои от курсовете са достъпни с ключ (парола), който се предоставя от 

преподавателите. При избор на курс с парола се появява следната страница: 

 

В полето Парола се въвежда ключа (паролата) за курса и се избира бутон 

Изпълняване. 

Паролата за записване се въвежда еднократно. При всяко следващо влизане в 

системата курсът е достъпен без парола. 

 

ЗАПИСВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ 

В този случай записването се извършва от администраторите на системата или от 

преподавателите и курсът е достъпен за студентите, без да е необходимо те сами да се 

записват. 

Ако процедурата по записване е преминала успешно курсът ще се вижда в списъка на 

менюто Моите курсове. Обърнете внимание, че най-често методът на записване се 

определя от конкретния преподавател. Преподавателят определя достъпността до 

своите курсове. Ето защо в случай, че имате проблем с присъединяването към 

конкретен курс е необходимо за да се свържете с автора на курса (преподавателя).  
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1.4 ЗАПИСВАНЕ В КУРС НА СТУДЕНТИ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

В общия случай преподавателят е този, който определя кой може да вижда неговите 

ресурси. Ето защо той определя както метода на записване, така и кой да има достъп до 

конкретния курс. Методите на записване са описани в предходната точка. Отделните 

методи имат своите предимства и недостатъци. Така например недостатък на метода 

Самозаписване или Записване с парола е, че се губи общия поглед за групите 

потребители в резултат на преминаващи много индивидуални авторизации. Ето защо е 

практично преподавателят административно да записва студентите в курсовете си.  

 

Записването може да се извърши индивидуално студент по студент. По ефективно е 

записването на цели кохорти. Кохортата представлява съвкупност от хора, групирани 

по определен признак. Кохортата най-често включва студентите от конкретна 

специалност (от една година на прием). Добавяйки кохортата към своя курс автоматично 

се добавят всички студенти от тази специалност.  
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2. РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ. ВИДОВЕ РЕСУРСИ И 

ДЕЙНОСТИ 

 

2.1 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЙНОСТИ 

Ресурсите са елементи, които преподавателите могат да използват и да добавят към 

различните модули от курса, за да подпомагат процесите на обучение. Тук става въпрос 

за трансфер на информация между участниците в процеса на обучение. Учебните 

ресурси са статични, т.е. обучаемите ги разглеждат, но не взаимодействат с тях. 

Стандартните ресурси са: 

Book (Книга); 

File (Файл); 

Folder (Папка); 

IMS content package (IMS пакет); 

Label (Етикет); 

Page (Страница); 

URL. 

Модул Страница позволява на преподавателя да създаде уеб страница с помощта на 

текстов редактор. Страницата може да съдържа текст, изображения, аудио и видео, 

хипервръзки. Чрез ресурс Страница преподавателите могат да предоставят на 

обучаемите учебно съдържание, включващо различни елементи. 

Модулът Книга предоставя възможности за създаване на ресурси, състоящи се от 

много страници. Модулът създава условия за създаване на последователност от уеб 

страници със съдържание, които са групирани в глави и подглави. Този ресурс не е 

интерактивен, но предоставя възможности за създаване на връзки към други дейности. 

Освен това могат да се включват мултимедийни обекти като Флаш клипове. Книгата е 

подходяща за използване в случаите, когато е необходимо да се представи голямо 

количество информация в добре структуриран вид. Този ресурс предоставя възможности 

за многократно използване на учебното съдържание, защото са налице опции за 

импортиране на отделни уеб страници и по този начин ресурсът Книга може да се 

формира чрез обединяване на отделните страници.  

Чрез ресурс Файл може да се предоставя учебно съдържание на обучаемите под 

формата на файлове от различен тип - *.doc, *.ppt, *.xls, *.pdf и т.н..  
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Учебен ресурс IMS пакет предоставя възможности за добавяне на статично 

съдържание под формата на IMS пакети. Това са пакети, в които съдържанието е 

пакетирано съобразно спецификацията IMS content package, която позволява 

импортирането на външно съдържание в средите за електронно обучение. 

Учебен ресурс URL дава възможност да се интегрира препратка към външен източник 

напр. клип в Youtbe. 

Учебен ресурс Етикет позволява да визуализира статично съдържание в 

електронния курс напр. съобщение към студентите, което трябва да е видимо в основния 

изглед на курса. 

Дейностите в Moodle са възможност, чрез която студентите учат като си  

взаимодействат с други обучаеми, с преподавателите или с учебното съдържание.  

Налице са следните стандартни дейности: 

Assignment (Заданиe); 

Chat (Чат); 

Choice (Избор); 

Database (База данни); 

External tool (Външен инструмент); 

Forum (Форум); 

Glossary (Речник); 

Lesson (Урок); 

Quiz (Тест); 

SCORM package (SCORM пакет); 

Survey (Готова анкета); 

Wiki; 

Blog (Блог); 

Workshop (Работилница). 

Могат да се добавят и допълнителни ресурси и дейности. 

Урокът е съвкупност от уеб страници, които могат да съдържат учебно съдържание, 

предназначено за усвояване от обучаемите или въпроси, на които те трябва да отговарят. 

Редът, в който се осъществява урокът (страниците се предоставят на обучаемите) може 

да бъде гъвкав – определя се от преподавателя и зависи от конкретните действия на 

обучаемите. Урокът предоставя възможности за осъществяване на линеен 

(последователно разглеждане на страниците, включени в него) или нелинеен процес (при 
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отговор на даден въпрос, студентът да бъде пренасочван към вече посетена страница с 

учебно съдържание или към следваща с ново учебно съдържание) при осъществяване на 

обучението. 

Уики е съвкупност от уеб документи, които се създават съвместно. Уики страницата 

е уеб страница, която може да бъде създадена от всеки – преподавател, обучаем или 

съвместно от няколко участника в процеса на обучение. В Moodle уикитата могат да се 

използват като инструмент за групова работа на обучаемите по проекти – те разполагат 

с инструмент, с който могат да създават и развиват своите идеи и да оформят крайното 

решение на поставените задачи. Чрез уикитата обучаемите могат да събират, обогатяват 

и споделят учебни материали през дълъг период на обучение. От съществено значение е 

и възможността за съвместна работа и взаимодействие между обучаваните и 

преподавателите чрез този вид учебна дейност. Като цяло дейност уики спомага за 

повишаване мотивацията на обучаваните, тъй като резултатите от тяхната работа са 

видими за всички, включително и за техните колеги, които могат да ги оценяват. 

Наличието на опции за история на уики предоставят възможности за проследяване на 

всички направени промени.  

Блоговете в Moodle са потребителски базирани, т.е. всеки потребител има свой 

собствен блог. Освен това потребителите могат да регистрират свои външни блогове, 

така че постовете в тях автоматично се включват в техния Moodle блог. Чрез блоговете 

могат да се реализират дискусии, свързани с теми от учебния план. Публикуването на 

постове в блогове спомага за развиване на уменията на обучаваните да излагат своите 

мисли и виждания в писмен вид, а така също е възможност за осъществяване на 

ефективна, в повечето случаи неформална обратна връзка от студентите.  

Речниците са дейност, която позволява създаването на списъци с дефиниции, които 

са от съответната област на познанието. Те улесняват свързването на термините в текста 

(които се срещат във всеки един ресурс или дейност, включени в курса) със съответните 

дефиниции в речника. Речниците могат да се създават само от преподавателя, като в този 

случай обучаемите използват готовите дефиниции за запознаване с терминологията. От 

друга страна речниците могат да се създават в резултат на съвместна работа на 

обучаемите и по този начин се реализира „активното учене“, което осигурява качествено 

и трайно знание.  

Модулът за SCORM пакет позволява в курса да се добави архивен файл със SCORM 

или AICC пакет. SCORM пакетът е колекция от файлове, която е съставена съгласно 
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изискванията на SCORM модела. Съдържанието на пакета обикновено се визуализира на 

няколко страници, свързани с хипервръзки помежду си. Пакетът освен страници със 

съдържание може да съдържа и въпроси, отговорите на които се оценяват и оценките 

могат да се записват в дневника за оценки. 

Модулът за дейност База данни позволява на участниците да създават, поддържат и 

търсят в колекция от записи с информация. Структурата на записите се задава от 

преподавателя и представлява съвкупност от полета от различен тип – текстово поле, 

падащ списък, полета за отметки, радио-бутони, URL и изображения. 

Дейността База данни предполага съвместна работа на обучаемите и колективно 

създаване на колекции от различни типове записи. Налице са възможности за 

коментиране и оценяване с рейтинг на записите както от преподавателите, така и от 

студентите. 

Модул Тест позволява създаването на тестове, които включват въпроси от различен 

тип. Въпросите се съхраняват в банка с въпроси и могат да се използват многократно в 

различни тестове, като е възможен и случаен подбор на въпроси, които да се включват в 

тестовете. Освен оценка и верен отговор за всеки въпрос в зависимост от дадения от 

обучаемия отговор може да се зададат няколко вида коментари/рецензии, които да 

насочват обучаемите как да подобрят резултатите си. 

Добавянето, премахването, местенето и други потребителски операции с ресурси и 

дейности се извършва само при активен режим на редактиране. Режимът се активира 

при натискането на бутона Включи редактирането. 

 

 

 

2.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ 
 

2.2.1 ОБЩ ФОРМАТ И УПРАВЛЕНИЕ 

Форматът на курса определя оформлението на страницата му. Налични са 4 формата:  

Социален формат – на страницата на курса се показва форум за писане на мнения по 

различни въпроси;  

Тематичен формат – страницата на курса е организирана в тематични секции (секции, 

представящи учебния материал по теми);  
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Седмичен формат – страницата на курса е организирана на седмични секции, като 

първата седмица започва от датата на започване на курса. 

SCORM format – показва се SCORM пакет на първата секция на страницата на курса; 

формат, който осигурява съвместимост с други системи за учебни курсове. 

Основните блокове в страницата на курса са:  

Блок Навигация – позволява придвижване между отделните теми/седмици в курса; 

към профила на потребителя; курсове, в които участва и др.; 

Блок Настройки – налице са възможности за промяна на настройките на вече 

създадения курс, редактиране на курса, управление на потребителите, архивиране и 

възстановяване на курса, работа с банката с тестови въпроси и др.  

Чрез линк Включи редактирането се преминава в режим на редактиране на курс. 

Този режим осигурява възможности за добавяне, редактиране и изтриване на учебни 

ресурси и дейности.  

Чрез линк Преминаване към роля преподавателите могат да разглеждат 

създадения от тях курс в ролята на студенти (какво и как ще виждат студентите, когато 

работят с материалите в курса).  

В центъра на страницата е разположена основната секция на курса. В нея се 

разполагат учебните дейности и ресурси.  
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2.2.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

Администрирането на потребителите (участниците) в един курс се осъществява 

от блок Настройки/Администрация на курс/Потребители. Налице са следните опции:  

Записани потребители – визуализират се записаните потребители. Чрез бутон 

Запиши потребители могат ръчно да се добавят потребители от списъка с регистрирани 

потребители; 

Методи за записване в курс – на страницата се показва таблица с методите за 

записване в даден курс. До нея имат достъп потребители с права да записват и отписват 

потребители от курса. За активиране на метод за записване се използва иконата 

Забраняване/Позволяване; 

Групи – тази опция дава възможности за създаване и редактиране на групи от 

потребители и добавяне или премахване на потребители в/от група.  

 

2.2.3 ДОБАВЯНЕ НА РЕСУРСИ 

 

Текст 

Ресурсът Етикет позволява между хипервръзките към дейностите на страницата 

на курса да бъдат вмъкнати допълнително текст и мултимедия. Етикетите са много 

гъвкави и могат да спомогнат за подобряване външния вид на курса. Етикети могат да 

се използват за: 

Поставяне на подзаглавия или изображения в някой дълъг списък от дейности 

Вмъкване на аудио или видео файл направо върху страницата на курса 

Добавяне на кратко описание към секция от курса 

 

Файл 

Чрез ресурс Файл може да се предоставя учебно съдържание на обучаемите под 

формата на файлове от различен тип. Този ресурс се визуализира в съответната секция 

на курса във вид на хипервръзка. Налице са два начина за добавяне на файл: 

1-ви начин (drag and drop) – чрез придърпване на избраните файлове. 

2-ри начин (чрез File Picker) – избира се бутон Добавяне.  
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Папка 

Модулът за ресурс Папка позволява на преподавателят да покаже група от файлове 

в отделна папка, намалявайки по този начин броя на елементите върху страницата на 

курса. Цялата папка може да се качва и изтегля под формата на zip файл или може да се 

направи празна папка и в нея да се добавят един по един файлове.  

 

Връзка към външен източник 

Ресурсът URL позволява на преподавателя да предостави в курса хипервръзка към 

ресурс от друг сайт. Към всяко нещо, което е свободно достъпно в мрежата, като 

документ или изображение, може да се направи връзка; URL-ът не е задължително да е 

главната страница на някой сайт. URL-ът на дадена страница може да се копира и 

постави или може да се избере с "Избиране на файл" от някое хранилище като Flickr, 

YouYube или Wikipedia (зависи какви хранилища са достъпни на сайта). Има много 

настройки за показване на URL, като вградено показване, или в изскачащ прозорец, и 

настройки за изпращане на информация до сървър, като име на студента, ако е 

необходимо. URL-и може да се вмъкнат като хипервръзки и в текста към всеки друг 

ресурс, посредством текстовия редактор. 

 

Страница 

Ресурсът Страница позволява на преподавателя да създаде интернет страница с 

помощта на текстовия редактор. Страницата може да показва текст, изображения, аудио 

и видео, хипервръзки или вмъкнат програмен код, като например Google карти. 

Предимството да се използва Страница вместо Файл е, че така съдържанието е по-

достъпно, (например за потребители с мобилни устройства) и по-лесно за обновяване. За 

по-обемисто съдържание се препоръчва да се използва Книга вместо Страница. Страница 

може да се използва за: 

 Да се представят условията и правилата за курса или програмата на 

курса, 

 Вмъкване на няколко видео или аудио файлове, вместо обяснителен 

текст, 

 Като задаване на индивидуални или групови задания на студентите. 
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Книга 

Книгата е съвкупност от страници, които са организирани под формата на книга. В 

книгата могат да се обособят глави и подглави. Съдържанието на книгата се визуализира 

в отделен блок и се използва за навигация между отделните глави и подглави.  

 

Урок 

Дейността Урок е интерактивна дейност и се използва за предоставяне на учебно 

съдържание. Урокът се състои от множество HTML страници. Страниците на урока 

могат да бъдат: 

 Меню-страници – под учебното съдържание са налични бутони за отваряне 

на други страници от урока; 

 Страници с въпроси – под учебното съдържание са налични въпроси и в 

зависимост от отговора на студентите се пренасочват към друга страница от урока. 

 Меню-страница се използва, когато студентите могат да изберат към коя 

следваща страница от урока да преминат или просто да продължат към следващата 

страница с учебен материал от урока. 

Страница с въпрос се използва, когато на студентите се задава въпрос, свързан със 

съдържанието на текущата или разглежданите преди това страници. Към следваща 

страница се преминава след отговаряне на въпроса, като тя се избира според дадения 

отговор. При правилен отговор се преминава към друга страница от урока. При 

неправилен отговор студентите могат да бъдат насочени към същата или предишна 

страница, за да прочетат отново учебното съдържание.  

Създаването на учебна дейност Речник е необходимо при работа с термини от 

съответната област, които няма нужда да се обясняват постоянно по време на лекции или 

упражнения, или когато се срещат в различни материали в курса. 

Създаването на речник има възможности, които улесняват свързването на 

непознатите думи в текста с термините в речника и тяхното обяснение. Добавянето на 

списък с термините може да бъде осъществено както от страна на преподавателя, така и 

от студентите. Възможно е добавянето на коментари. 

Речникът може да бъде създаден основен за целия курс, както и отделни вторични 

речници с термини за конкретната тема. Като начало е необходимо създаването на 

няколко записа от преподавателя, които да покажат на студентите как трябва да въвеждат 

и описват термините. 
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Във формуляра за създаване на речник се попълват съответните полета свързани с 

дефинициите, външния вид на речника, типа, начините на оценяване и използването на 

рейтинги, както и условията за изпълнение на дейността и ограничението на достъпа.  

Включването на опцията за Автоматично свързване трябва да бъде разрешена от 

администратора на сайта (Администриране на сайт/Филтри). По този начин, когато 

някъде в курса се срещне термин, включен в речника можем да проверим неговата 

дефиниция автоматично. 

Добавянето на нов термин става чрез бутон Добавяне на нова дефиниция. В 

зададения формуляр попълваме съответните полета, като има възможност да се прикачи 

и файл. 

Когато речникът вече е създаден, той се визуализира в курса под формата на 

хипервръзка. Кликваме върху нея и ни препраща към съдържанието на речника, където 

имаме възможност да прегледаме термините по автор, дата, азбучен ред и категории. 

Можем да коментираме термините и да оценяваме с рейтинги, ако това е разрешено, да 

ги редактираме или изтриваме. Също така има възможност за отпечатване на речника 

От блока Настройки в левия панел на прозореца може да се променят правата и 

ролите на участниците в курса и тези, които имат достъп до дейността. Има възможност 

за импортиране и експортиране на дефиниции, архивиране и възстановяване на речника. 

 

Форум 

Модулът за дейност Форум позволява на участниците да провеждат несинхронни 

обсъждания по различни теми, т.е. дискусии, които протичат в продължителен интервал 

от време. 

Има няколко типа форуми, между които може да се избира, като стандартен форум, 

където всеки може да започне нова дискусия по всяко време; форум, в който всеки 

студент може да напише само една дискусия; или форум за въпроси и отговори, в който 

студентите първо трябва да напишат мнение преди да имат право да видят мненията на 

другите студенти. Преподавателят може да разреши към мненията да се прикрепват 

файлове. Прикрепените изображения се показват в текста на мненията. 

Участниците могат да се абонират за даден форум, за да получават уведомления за 

новите мнения. Преподавателят може да определи режима на абониране: по избор, 

принудително или автоматично, или да забрани напълно абонирането. Ако е необходимо 

студентите може да бъдат възпрепятствани да изпращат повече от определен брой 
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мнения за определен интервал време; това ще предпази дискусиите от доминиращи 

мнения. 

Мненията могат да се оценяват с рейтинг от преподавателите и студентите (взаимно 

оценяване). Рейтингите могат да се обобщават за да формират крайна оценка, която се 

записва в дневника за оценки. Форумът има много приложения, като: 

 Място за общуване на студентите за да се опознават; 

 За изпращане на съобщения (чрез използване на форум с 

принудително абониране); 

 За обсъждане съдържанието на курса или други материали за 

четене; 

 За дискусия само между преподавателите (чрез използване на скрит 

форум); 

 Като център за оказване на помощ, в който преподавателите и 

студентите си дават съвети; 

 Като средство за индивидуална помощ и персонален контакт 

преподавател-студент (чрез използване на форум с групи, в които всеки 

студент е отделна група); 

 За разширени дейности, например "главоблъсканица" за студентите 

да размишляват и предлагат решения. 

След създаването на форума можете да променяте ролите и правата на участниците 

в него. Това става чрез командите в блока за Настройки в левия панел на прозореца. 

Можете да преминете в ролята на студент, гост или друг участник в курса, за да 

видите как изглежда дейността и какви възможности за участие предлага. 

 

Чат 

Модулът за дейност Чат позволява на участниците да провеждат писмено 

разговор в реално време. Чатът може да бъде еднократен или да се повтаря в определено 

време ежедневно или ежеседмично. Проведеният разговор се запазва и може да бъде 

показан на всички или само на потребители с права да четат запазените чат сесии. Чатът 

е особено полезен, когато участниците не могат да се срещнат на живо за: 

 Редовни срещи на участници в онлайн курс, за да си обменят опит, 

ако се намират на различни места; 
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 Студент, който временно не може да посещава занятия, да разговаря 

с преподавател за да не изостане; 

 Студенти на трудов стаж, да се съберат заедно и обсъдят своя опит 

помежду си или с техния преподавател; 

 Малки деца, използват чат вечер, вкъщи като контролирано 

(наблюдавано) навлизане в света на социалните мрежи; 

 Интервю с поканен събеседник от друго място с въпроси към него 

и отговори; 

 Разговор с цел помагане на студентите да се подготвят за тест, в 

който преподавател или друг участник поставя примерни въпроси. 

 

Всеки потребител, с роля на преподавател в курс, може да редактира (добавя, 

редактира или изтрива) съдържанието му. За целта трябва да бъде включен режим 

редактиране – чрез бутон Включи редактирането или чрез линка Включи 

редактирането от блок Навигация. До всеки един от ресурсите и дейностите в 

централната част на курса се появява линк Редактиране, който съдържа опции за 

редактиране. 

 
Преместване на ресурса/дейността в различните 

секции на курса.  

 Преместване на ресурса/дейността вдясно  

 Редактиране на заглавието на ресурса/дейността  

 Обновяване на ресурса/дейността  

 Дублиране на ресурса/дейността  

 Изтриване на ресурса/дейността от курса  

 

Скриване на ресурса/дейността. В този режим 

ресурсът/дейността е видим само за преподаватели, 

но не и за студентите в курса.  

 
Преминаване между различните групови режими – 

без групи, видими групи, отделни групи  

 Задаване на роли  
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3. РАБОТА С ТЕСТОВЕ 

Основна информация: 
Според класификацията на Moodle тестът се определя като „Дейност“. Тази дейност 

може да се добавя неограничено към разработените курсове – самостоятелно в отделни 

теми, във всяка тема, в комбинация с други инструменти и т.н. Преди да разработите 

тест е необходимо внимателно да обмислите неговия дизайн и структура. Това ще 

спести време. 
 

В средата Moodle е застъпена следната последователност на работа: 

 

Управлението на банката с въпроси се намира в лявата част на екрана при менюто с 

инструментите към електронния курс. Възможно е менюто Настройки да е скрито и е 

едва след кликване върху него да излиза списъкът с възможните действия по 

електронния курс. 

Банка с 
въпроси

Тест 1

Тест 2

Тест 3

........
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При кликване върху менюто „Банка с въпроси“ се отваря следния прозорец. 

 

Тук е моментът, в който трябва да се отговори на няколко важни въпроса: 

1. Въпросите в теста, който ще бъде генериран по-късно, равни ли са 

стойност и значение за оценъчния процес? – Ако е така не е необходимо да се 

генерират категории. 

2. Въпросите в теста, който ще бъде генериран по-късно, различни ли са по 

стойност и значение за оценъчния процес? – Ако е така създайте категории 

или дърво от категории. Този подход се използва, когято има наколко 
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фнудаментални блока от въпроси и тестът трбява задължително да обхване 

въпроси от всеки един конкретен блок.   

Пример: 

Предвижда се да се създаде тест, в който трябва да бъдат обхванати въпроси от темите 

Климат, Води и Почви. И трите теми са фундаментали и студентът трябва да има 

съответните знания по тях. Ето защо е необходимо е да се създадат три категории: 

1. Климат 

2. Води 

3. Почви 

Спазва се следната последователност от работа: 

Банка с въпроси – Категории. Ще се появи следния прозорец. 

 

След добавяне на категорията се повтаря същата процедура за да се създадат и другите 

две категории – Води и Почви. Изглед към създадените категории. 

По подразбиране новата категория се записва 

като подчинена на основния курс. Може да 

избере това да е подкатегория на друга 

категория и т.н. 

Наименование на 

категорията 
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След като са създадени категориите вече може да се премине към по-съществена 

дейност, а именно формулиране на въпросите. В примера ще се създадат два въпроса към 

всяка категория. Първо ще се създадат въпросите, свързана с водите. В същия прозорец 

се кликва върху категорията Води. Отваря се следния изглед. 

 

Кликва се върху бутон Създаване на въпрос и се появява следния изглед. 

Брой на въпросите в категорията 

Настройка на категория. 

Промяна на местоположението и 

изтриване на категорията. 
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 Системата ще предложи изключително богат набор от варианти, които могат да се 

използват. Съветът е, да не пренебрегвате нито един възможен подход. Последователно 

се запознайте със всеки един метод или поне с повечето от тях. Това ще ви е от полза. В 

примера ще се използват най-използвания тестови метод, а именно създаването на 

затворени тестови въпроси. Представен е като „Множество възможни отговори“.  

Ще се появи форма с няколко основни раздела, които могат да се попълнят. Разделите 

са следните: 

1. Основни – в този раздел ще трябва да покажете – Каква е формулировката 

на въпроса, в коя категория ще се съхранява, колко точки ще дава, какъв е типът 

на въпроса – с един или няколко възможни отговора, дали при визуализирането 

на теста отговорите ще са разбъркани за всеки изпитван студент (много 

практична опция) и т.н. 

2. Отговори – тук се формулират отговорите и тежестта на всеки един от тях. 

Практически от тук се дефинират правилните и грешни отговори. 

3. Забележки – какви съобщения ще излизат основно след като се приключи 

изпълнение на теста. 

4. Многократни опити – системата дава възможност за наказания за 

провеждането на последователни неверни опити.  

5. Етикети – избира се кой етикет да бъде прикачен въпроса. Опцията не е 

задължителна. 
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Примерът представя създаването на шест въпроса – по два въпроса във всяка 

категория – Климат, Води и Почви. 

1. Климатът е: 

a. моментното състояние на времето (грешен отговор); 

b. многогодишен статистически режим на времето, характерен за 

дадена местност в зависимост от географското и́ положение (верен 

отговор). 

c. съвкупност от метеорологични явления (грешен отговор) 

2. Кои са климатообразуващите фактори: 

a. Слънчева радиация (верен отговор) 

b. Геомангнитната активност (грешен отговор) 

c. Атмосферната циркулация (верен отговор) 

d. Подстилащата повърхност (верен отговор) 

e. Многогодишния режим на времето (грешен отговор) 

3. Вярно ли е, че точката на кипене на водата зависи от атмосферното 

налягане? 

a. Да (верен отговор) 

b. Не (грешен отговор) 

4. Чрез хидролиза водата се разлага на: 

a. Въглерод (грешен отговор) 
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b. Водород (верен отговор) 

c. Азот (грешен отговор) 

d. Кислород (верен отговор) 

5. Най-високото съдържание на хумус е при: 

a.  Канелени горски псевдоподзолисти почви (грешен отговор) 

b. Сиви горски почви (грешен отговор) 

c. Черноземни типични почви (верен отговор) 

6. Сивите горски почви са разпространение в: 

a. Тракийската низина (грешен отговор) 

b. Предбалкана (верен отговор) 

c. Западните Родопи (грешен отговор) 

Ред на въвеждане на въпросите: Банка с въпроси – Категории – Добавяне на въпрос 

Въвеждане формулировка на въпроса и неговото местоположение. 

 

Въвеждане на характеристиката на въпроса от същото място, но по-надолу. 
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Точно тук е мястото, където ще се зададат параметрите на въпроса. В момента се 

въвежда първият въпрос от примера и той е само с един възможен отговор. Ако въпросът 

е с повече от един възможен тогаво ще се избере опцията – Множество възможни 

отговори. Много удобна функционалност е разбъркването на отговорите в рамките на 

въпроса. Сега следва да се настроят и отговорите във въпроса. 

 

 

Напомняме, че този отговор е грешен. Ето защо от падащото меню ще се избере 

опцията „Нищо“ т.е не носи точка. Обърнете внимание, че е възможно да се определи 

отговорът да носи дори  отрицателен принос т.е да отнема от общата успеваемост на 

студента. Това е приложимо към въпроси с много важно и фундаментално значение. 
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Сега ще се въведе верният отговор. 

 

При формулирането на верния отговор се настройва той да дава 100% от точката 

(точките), които носи въпроса. Ако верните отговори са два ще се настроят различни 

проценти, така че общият им сбор да дава сто процента (например по 50% за всеки верен 

отговор при два верни отговора или 33,33333% при три верни отговора и т.н.). Следва да 

се въведе и третия възможен отговор, който е грешен и ще му бъде зададено „Нищо“ като 

принос в точката, която дава въпросът.  

След като се формулират отговорите се преминава към дефиниране на забележките, 

които ще се появяват най-вече след приключването на теста. По подразбиране са 

записани следните забележки: 

1. Вашият отговор е верен. 

2. Вашият отговор отчасти е верен. 

3. Вашият отговор не е верен. 

В повечето случаи тези формулировки удовлетворяват напълно потребителите. Ако 

сметнете за необходимо ги променете според конкретната нужда. 

С това се приключва дефинирането на въпроса. Има допълнителни възможности за 

настройка в менютата „Многократни опити“ и „Етикети“. Тези настройки имат по-скоро 

препоръчително значение според специфичните нужди на потребителя. Натиска се върху 

бутон „Записване на промените“ и първият въпрос вече е въведен в банката с въпроси. 
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След записването на въпроса системата ще ви върне в банката с въпроси. Там ще 

видите вашият въпрос с възможни опции за редактиране, преглед, изтриване, дублиране 

и т.н. Тук е мястото където ще се отдаде възможност един въпрос да се мести от 

категория в категория, ако е необходимо. 

 

Вече може да видите как ще изглежда вашия въпрос. Кликнете върху знакът, който 

показва лупа. При това действие ще видите вашия въпрос в неговия потребителски 

изглед. 
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При необходимост въпросът може да се редактира и отново запише в банката с 

въпроси.  

Тази последователност ще се приложи и за останалите пет въпроса, които трябва да 

се въведат в банката. След като се въведат и те в менюто категории на банката с въпроси 

ще е видно, че във всяка категория има по два въпроса. 

Може да се създаде и първият тест, съдържащ комбинация от въпроси, които вече са 

формулирани в банката с въпроси. Нека тестът да е разположен в Тема 6, която ще се 

казва „Семестриален тест за проверка на знанията“. Ще се редактира наименованието 

на темата, чрез опцията Редактиране. Кликва се върху „Добавяне на дейност (или 

ресурс)“ 

 

 

Ще се отвори списъкът с наличните инструменти. 
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Избира се дейността „Тест“ и се натиска бутона „Добавяне“. След изпълнение на тази 

дейност е необходимо да се въведат параметрите на теста. 

 

От важно значение са настройките на времето. От една страна може да се избере 

времевия диапазон, в който тестът ще е видим, ако разбира се желаете да автоматизирате 

този процес. Възможно е и ръчно да скривате или показвате теста, когато ще се 

изпълнява. Тук е и мястото да определите времето, което ще дадете на студентите за 

попълването на теста. Това е възможност, а не задължение. Ако желаете тестът ще се 

изпълнява за неограничено време, но това ще намали изпитния елемент на инструмента. 

Важно да кажете на системата, какво да прави, когато изтече времето (ако такъв лимит е 

дефиниран). Най-удобният вариант е тестът да се приключи от системата и да бъде 

изпратен за оценяване. 
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Настройката на оценката се определя от общото разбиране на преподавателя за 

крайната цел на теста. 

 

В примера се представя случай, в който тестът е оценъчен. Ето защо се дава право на 

студента да го проведе само веднъж. Има случаи, когато се разрешават повече от един 

опити и тогава преподавателят може да избере оценката да е най-високата от всички 

опити, оценката да е осреднена, както и да се вземе или първата, или последната оценка. 

По отншение на разположението трябва да се дефинира как ще се визуализира тестът 

пред студента. Има различни възможности. Ще се избере „Всички въпроси да са на една 

страница“ 
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По този начин студентът няма да си губи вниманието между множество 

последователни прозорци, а само с мишката ще може да навигира надолу и нагоре в 

теста. 

Настройката на Поведението на въпросите дава някои практични възможности. 

 

Такава възможност е да се разбъркват въпросите. Разбъркването на въпросите, 

комбинирано с разбъркване на отговорите в тях (настройка при формулирането на самия 

въпрос), създава голям брой възможни комбинации, което затруднява студента и по-

точно съвместната работа между двама или повече студенти. 

В менюта Настройки за преглеждане може да дефинирате, какво може да види 

студентът през различните етапи от провеждането на теста. Сложете отметки според 

вашето разбиране, каква информация е необходимо да се изведе на екрана. 

Добри функционални дава менюто Допълнителни ограничения. В него може да 

защитите тестът с парола. Студентът може и да е заредил тестът, но работата по него не 
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може да започне преди да въведена коректна парола. Едва тогава въпросите се 

визуализират и времето започва да тече. Запознайте се и с останалите настройки. Ако е 

необходимо изпълнете някоя от тях. Когато приключете натиснете бутона „Запис и 

връщане в курса“. Системата ще ви върне в изгледа на курса. Тестът вече е видим като 

инструмент. Кликнете върху него за да определите, какво ще е неговото съдържание. 

 

Натиснете „Редактиране на теста“ 

 

Ще се появи прозорец, който е много важен за бъдещата работа. Тук ще дефинирате 

максималната оценка. Обикновено се работи по шестобалната система. Ако искате да 

използвате точки в полето максимална оценка запишете максималния брой точки, които 

ще дава тестът.  

ВАЖНО!!! След като получите първите оценки от проведения тест подходът за 

оценяване не подлежи на промяна (напр. не може да се премине от шестобална 

система към точкуване или обратното.) 

Кликнете „Добавяне“ и системата ще ви даде право да изберете от къде да захраните 

тестът с въпроси. Ще имате няколко варианта: 
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Първи вариант – Дефинирате нови въпроси без да използвате банката с въпроси. 

Обикновено тази опция е приложима, ако тестът ще съдържа малък на брой въпроси. 

При тестове с повече въпроси този вариант е нерационален. 

Втори вариант – въпросите се избират от предварително дефинираната банка с 

въпроси. Горещо се препоръчва да използвате банката.  

Трети вариант – въпросите се извличат от предварително дефинираната банка, но на 

случаен принцип. 

 

Създаване на тест чрез потребителски набор от банката с въпроси (Втори 

вариант). 

При избиране на възможността „от банката с въпроси“ ще видите прозорец, в който 

ще видите или всички въпроси в банката, или по отделни категории. Вие ще трябва да 

сложите отметки кои въпроси да се включат в теста. 

 

 

След като сте готови запишете избора си с бутон „Добавяне на избраните въпроси 

към теста“. Въпросите ще се подредят един под друг и ако няма да правите нещо друго 

натиснете бутона „Запис“. 

Вашият първи тест е готов. Върнете се във вашия курс. Отидете до вашия тест и 

кликнете върху него. Ще се изведе съобщение с поставените ограничения и тестът ще се 

визуализира на екрана. 
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Създаване на тест чрез случаен избор от банката с въпроси (Трети вариант). 

При избора на въпроси изберете „Случаен въпрос“. За крайната оценка е важно 

студентът да познава еднакво добри и трите раздела, които са дефинирани. Ето защо ще 

се заложи тестът да съдържа по един случайно избран въпрос от всеки един от трите 

раздела – Вода, Климат и Почви. 

 

Ще се избере раздела „Води“ и ще се запише 1 в полето за броя на случайните въпроси, 

които ще се вземат от тази категория при създаването на теста. Натиска се бутон 

„Добавяне на случаен въпрос“. Същата процедура се повтаря и за останалите два въпроса 

като се сменя раздела съответно по един въпрос от Климат и Почви. 

Тестът ще изглежда тестът, създаден по този начин. 
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При записването на един такъв тест всеки път при едно отделно влизане в теста ще се 

извеждат различни въпроси, подредени по различен начин и с подредени по различен 

начин отговори. Това ще доведе много различни тестови комбинации. 

 

За студентите 
Преди да започнете теста попитайте вашия преподавател за следните 

характеристики на теста: 
- Колко са въпросите в теста? 
- Колко е времето, определено за решаване на теста? 
- Какъв е дизайна на теста – тип въпроси (отворени, затворени, липсваща 

дума, вярно, невярно, хващане и пускане и т.н ) 
- Какво ще се случи при достигане на ограничението във времето за 

решаване? 
- Има ли ограничения във видимостта на теста или защитен ли е тестът с 

парола? 
Всичко това ще ви позволи да се съсредоточите върху решаването на теста - без 

да се разсейвате от възникнали въпроси и дискусии с преподавател. 
 

4. ДРУГИ РАБОТНИ ИНСТРУМЕНТИ 

4.1 РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЕ 

Тестът е един от най-използваните и универсални инструменти. При работата със 

студенти има и други възможности. Ефективна функционалност има ресурсът Задание. 

По своята същност заданието се класифицира като дейност, тъй като инструментът 

изисква насрещна дейност от студент. Заданието се добавя по познатия вече алгоритъм 

Добавяне на дейност – Задание. Не забравяйте, че трябва да е включен режимът на 

редакция. 
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При потвърждаване на избора системата ще изисква от Вас да дефинирате 

потребителските си настройки. Някои от фундаменталните настройки са: 

Основни настройки – тук ще трябва да се въведе наименованието на заданието. 

 

В примера е добавено и описание, което дава допълнителна информация за 

регламента. Това описание ще се изведе в страницата на курса. Това е допълнителна 

настройка и не е задължителна. 
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Достъпност – обикновено този тип дейности са с ограничения във времето. Ето защо 

системата ви представя пълен набор от възможности за разполагане във времето.

 

Примерът представя, че заданието Курсов проект може да се предава най-късно до 

00,00 ч. на 31.05. След това система ще позволи качване на курсови проекти, но ще ги 

маркира като закъснели.  

Типове задания – определя се какъв да е типът на заданието. 

 

Примерът изисква да се изработи курсов проект под формата на текстов файл, който 

да се прикачи в средата за дистанционно обучение. Видимо е, че има ограничения за 

размера на файла за прикачване. Това трябва да бъде съобщено на студентите. Могат да 
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се добавят и ограничения, относно типа на прикачвания файл. В случая такова 

ограничение не е дефинирано. 

Настройки за предаване – тези настройки определят поведението на системата при 

предаване на заданието. 

  

Примерът показва случай, при който преподавателя разрешава само едно прикачване 

на файл без право на допълнителни опити. Това може да бъде променено по преценка на 

оценяващия. 

Оценка – настройки относно оценката на заданието 

 

Примерът представя случай, при който заданието ще се оценява по шестобална 

система. Възможно е оценката да бъде в точки. 
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Това са специфичните настройки на дейността. Средата ще попита за още настройки 

по отношение на общото състояние на модула, някои допълнителни ограничения, 

етикети и т.н. След записване на настройките дейността ще бъде изведен във вашия курс. 

 

След като инструментът е наличен студентите ще могат да го използват. При 

първоначално влизане в ресурса студентите ще се запознаят с регламента на заданието. 

След което при тях ще се появи прозорец, в който те ще могат да прикачат своите 

индивидуални задания под формата на курсови проекти. 

 

Дейността Задание може да се използва и за проверка на знанията. Това е  

приложение на инструмента, което ако бъде комбинирано с контролиране на средата 

(чрез видеоконферентна връзка) и допълнителни ограничения (напр. лимит на времето 

за провеждане) може да провокира мисленето на студента по интересен начин. 

Инструментът трябва да се настрои по различен начин спрямо предходния пример. Ще 

се интегрира отново инструмента Задание, който ще е дефиниран като Теоретичен 

въпрос – тема Структура и правомощия на органите на местно самоуправление. Ще 

се добави описание със следния текст: Моля напишете какво знаете за конкретен 

въпрос от темата „Структура и правомощия на органите на местно 

самоуправление“. Въпросът ще Ви бъде представен по време на 

видеоконферентната връзка. Времето за работа е 30 минути. Успех!. Продължавайки 

с настройките ще се ограничи времето за работа от 11.00 ч. до 11.35 ч. на 20.05.2020 г. 

Това означава, че всеки който предаде своя отговор след 11,35 ч. ще бъде маркиран като 
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закъснял и спрямо предварителния регламент това ще доведе до служебно 

дисквалифициране. Съществената настройка (която различава този пример от 

предходния) е в раздела Типове задания.  

 

Поставя се отметка на Онлайн текст. При така направената настройка при стартиране 

на дейността ще се появява прозорец, в който студентът ще започне да набира текст. При 

стартиране на инструмента студентът ще види изгледът по-долу. 

 

След написването на отговора студентът ще натисне Записване на промените и 

въпросът ще бъде изпратен на преподавателя за оценка. 

 

4.2 ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗБОР 

Инструментът за избор е много удобна възможност, когато студентската общност 

трябва сама да разпредели определена работа – например разпределение на теми за 

курсови работи или разпределение по групи за явяване на изпит. Ще бъдат разгледани 

два примера: 
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Пример 1: Група от 25 студенти ще се явят на електронен тест за проверка на 

знанията. Изпитът ще се провежда дистанционно т.е неприсъствено. Провеждането на 

изпита ще се контролира с видеоконферентна връзка. По преценка на преподавателя 

контолът не може да е ефективен при група повече от 9 души. Ето защо тестът ще се 

проведе на три пъти. Веднъж в 9.00 ч., после в 10,00 ч. и най-накрая в 11.00 ч. Студентите 

сами трябва да се разпределят. 

За да се направи това се добавя инстумента Избор. 

 

  Специфичните настройки са свързани с дефиниране на въпроса и на трите часа 

(опции), както и ограничението на максималния брой хора, които могат да се запишат за 

конкретен час. 
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При настройване на раздела Възможности се настройва изборът да е еднократен без 

право на промяна вече веднъж даден отговор, забранява са даването на повече от един 

отговор, както и се дефинира ограничение, относно броя на направените избори. 

Дефинират се трите възможности и ограничението от максимално 9 отговора за всяка 

възможност. След запаметяване на настройките изборът ще се визуализира на 

страницата на курса, а при неговото стартиране ще се появи следния изглед. 

 

Студентите сами ще направят своя избор, като достигайки ограничението от 9 

отговора този избор ще остане неактивен и студентите ще трябва да изберат някои от 

другите два избора. Преподавателят ще знае разпределението, виждайки информацията 

по-долу. 
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Информацията е представена преди да са дадени конкретни отговори. След даването 

на отговори таблицата ще се изпълни със съдържание. 

 

Пример 2: Група от 6 студенти трябва да избере тема за разработване на реферат. 

Темите са предварително определени от преподавателя. Възможните теми са три: 

Тема 1. – Методи за регионален икономически анализ 

Тема 2. – Основни модели в регионалната икономика 

Тема 3. – Регионален икономически растеж 

Максималния брой студенти, които могат да пишат по една и съща тема са двама. 

По аналогия на предходния пример се преминава към добавяне на инструмента 

Избор. Дефинира се основание за избор в следния вид: Изберете тема за разработване 

на реферат по дисциплината „Регионална икономика“. След това се преминава към 

дефиниране на възможните варианти за избор и ограниченията към тях. 
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При така дефинираните ограничения студентите сами ще направят своя избор, като 

достигайки ограничението от 2 отговора тази част ще остане неактивна и студентите ще 

трябва да изберат някои от другите два избора.  

 

Преподавателят ще знае разпределението, виждайки следната информация: 

 

 

5. ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

Електронното и дистанционното обучение е немислимо без наличието на връзка 

между преподавател и студенти в реално време. Видеоконферентната връзка е свързана 

с т.нар. синхронно обучение. Все още се водят дискусии за пропорцията между 

синхронно и несинхронно (офлайн) обучение. С развитието на технологиите се увеличи 

кръга от възможности за използване на видеоконферентна връзка. Платформите за това 

са най-разнообразни, а по отношение на използваните устройства за комуникация почти 

няма техническо устройство, което да не е съвместимо с използваните технологии за 

споделяне на видео и звук. 
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5.1 ПЛАНИРАНЕ НА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

Този тип обучение е силно зависимо от немалък брой технически детайли. В тази 

връзка могат да се дадат следните съвети: 

1. Горещо се препоръчва използването на стабилна интернет свързаност, 

извършена с кабел, а не през Wirеless мрежа. При безжичното свързване са 

възможни смущения и прекъсвания, които могат да провалят планираната 

видеовръзка. Осигурете си гарантирана скорост от поне 30-40Mbps. Лесно може 

да проверите вашата скорост. Например може да я измерите на следния адрес 

https://www.speedtest.net/; 

2. Трябва да разполагате с надеждно техническо устройство. От всички 

възможно варианти компютърът си остава най-ефективното средство за 

видеоконференция с цел обучение. Това е особено валидно при дистанционното 

провеждане на изпит. Видеоконференцията натоварва вашата машина повече от 

обичайния и режим на работа. Ето защо трябва да сте сигурни, че компютърът е 

с поне 4GB RAM памет, а процесорът е от поколение, който може да поеме по-

висок обем изчислителни операции. 

3. Необходимо е наличието на периферни устройства – камера, микрофон и 

озвучаване. Не във всички случаи има нужда от пълния набор устройства. Има 

ситуации, при които от тяхното наличие се решава изхода на планираното 

събитие напр. когато трябва да се проведе оценъчен процес в контролирана среда 

(дистанционен изпит). 

4. Съществено значение има браузъра. Не се препоръчва използването на 

Internet Explorer. Препоръчва се използването Google Chrome или Mozilla. 

Внимателно проверете дали периферните устройства са разрешени за употреба в 

браузъра. В противен случай е възможно да не може да споделите при 

необходимост своята микрофон или камера. 

5. Тъй като техническите изисквания не трябва да се подценяват е 

препоръчително да се направи поне една пробна сесия за свързване. Това е 

наложително да се извърши особено при провеждането дистанционните изпити. 

6. При провеждането на дистанционен изпит разделете големите групи 

студенти на няколко по-малки групи от по не повече от 9-10 човека. Така ще 

можете да осъществявате по-добър надзор на изпитния процес. 
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5.2 ПЛАТФОРМИ ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА 

Приложенията видеосвързване са десетки и дори стотици. Досега в нашата работа се 

наложиха основно две приложения. 

5.2.1 BIG BLUE BUTTON 

Това е приложение, което е създадено да се интегрира успешно в платформи за 

дистанционно обучение. Това е и най-силната му характеристика. Не е необходимо 

потребителят да ходи в други сайтове и приложения, а е необходимо просто да добави 

Big Blue Button като инструмент в електронния си курс. С един акаунт редактирате и 

управлявате вашето съдържание и в същото време извършвате обучение в реално време. 

Няма ограничения колко пъти и къде може да се добави. Могат да се правят виртуални 

стаи след всяка тема, на определен брой теми или само веднъж - на едно място в курса. 

 

Big Blue Button разполага с много добри презентационни способности. Можете да 

споделите целия си екран или конкретна презентация. Възможно е също така да пишете 

или чертаете в определена област по аналогия на писането на бяла дъска. Модераторът 

на срещата има пълен контрол върху обучаемите лица. Може да им дава или отнема 

права, може да ги заглушава или премахва от видеосесията. Приложението разполага и 

чат в реално време. Съществена опция е възможността за запис на проведените 

видеосесии. Това е много важно особено, когато се провеждат дистанционни изпити и е 

необходимо да останат следи и доказателства за проведения изпит.  
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5.2.2 GOOGLE MEET 

Приложението Google Meet е част от портфолиото на гиганта Google. С експанзията 

на Google на световните пазари и особено в сегмента на мобилните устройства почти 

няма съвременен човек, който да няма Google акаунт. Това позволява със същия акаунт 

да се използват и възможностите за видеовръзка. В това се състои основното предимство 

на приложението – неговата масовост. За съжаление приложението не може да се 

интегрира в платформата за дистанционно обучение, но може да се добави URL адрес, 

който да препраща към конкретна сесия. Според някои експертни оценки Google Meet се 

справя по-добре при по-високи натоварвания. Това е важно особено при големи групи от 

обучаеми лица. Приложението също позволява споделяне на екран и има интегриран чат. 
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