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НАЧАЛО
Достъпът до електронната система за обучение се осъществява на адрес: http://moodle.lichna-pomosht.org/.
По-долу е показан началният екран на системата, преди потребителят да влезе в нея.

фигура 1. Начален екран на електронната система за обучение

РЕГИСТРИРАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
За да влезете в електронната система за обучение, в меню “Вход” попълнете потребителското име и
паролата, които сте получили предварително.

фигура 2. Начален екран на системата след влизането Ви в нея

РЕДАКТИРАНЕ НА ПРОФИЛ
След като влезете в системата, в горния десен ъгъл на екрана се появява връзка с Вашето име и връзка
„Изход”:

фигура 3. Редактиране на профил

От линка „Изход” вие излизате от електронната система за обучение.
От линка с Вашето име се зарежда профилът Ви:

фигура 4. Профил на потребител

Чрез бутона „Промяна на паролата” имате възможност да редактирате паролата си. За да актуализирате
информацията за себе си, изберете таб “Редактиране на профил”. На екрана се зарежда прозорецът,
показан по-долу. Имате възможност да попълните или редактирате последователно своето име, фамилия,
валиден адрес на електронна поща, град, държава (тези полета са задължителни). Можете да дадете и
допълнителна информация за себе си: кратко описание, снимка, icq номер, skype, MSN, линкове към
профил в LinkedIn, Facebook и MySpace.

фигура 5. Редактиране на профил

След като приключите с попълването на данните в полетата, натиснете бутон ”Профилът е обновен”, за да
съхраните профила си.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА ВИРТУАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
След като влезете в системата за виртуално обучение с потребителското си име и парола, ще се зареди
следният екран:

фигура 6. Изглед на началната страница на системата след влизането на желаещия да се обучава

Това е началната страница на системата. Оттук имате достъп до следните менюта:
Главно меню
От това меню можете да намерите полезни връзки към различни сайтове и ресурси. Тук се намират и
връзките към общия новинарски и дискусионен форум на електронната система за обучение.
Моите курсове
Менюто показва курсовете, в които сте записани като обучаеми. За да влезете в даден курс, кликнете върху
линка с наименованието му.
Новини за сайта
Тази секция представя глобални новини, засягащи платформата. Списък с всички новини можете да
намерите в новинарския форум. Ако изберете “Абониране за този форум”, ще бъдете известявани чрез
e-mail за последната новина, публикувана на сайта.
Предстоящи събития и Календар
Дават информация за предстоящи събития (семинари, краен срок за предаване на домашни задача и др.) по
дати.

Потребители
Това меню показва активните в момента потребители в системата. Чрез кликване върху линк с име можете
да разгледате профила на даден човек или пък да започнете чат дискусия с него, избирайки иконката с
форма на писмо.

СТРАНИЦА НА КУРС
След като влезете в даден курс, се зарежда следният екран:

фигура 7. Примерен изглед на страница на курс

Във всеки един курс можете да намерите следните елементи:
Основна секция на курса
В нея са подредени учебните дейности и ресурси по седмици или на тематичен принцип в зависимост от
избора на обучителя. Първият блок съдържа информация и дейности, отнасящи се до целия курс
(например общият дискусионен форум и новинарският форум).
Меню “Участници”
Това меню показва записаните обучаеми. След влизането Ви в това меню се отваря следният прозорец:

фигура 8. Изглед на меню "Участници"

От падащото меню “Моите курсове” можете да навигирате сред курсовете, в които сте записани, и да
видите кои са участниците във всеки един от тях.
Блок “Дейности”
В това меню са систематизирани различните видове дейности, които са заложени в даден курс. Те могат
да бъдат:
Дейност “Форуми”
Дейност „Форуми” представя в табличен вид информация относно използваните в дадения курс форуми.
За повече информация вижте частта от инструкцията относно „Форум”.
Дейност “Задания”
Дейност „Задания” представя в табличен вид информация, отнасяща се до възложените в дадения курс
задания: тематичен блок/ седмица, наименование на заданието, краен срок, както и информация за датата
на изпращането и за евентуалната оценка. При кликване върху наименованието на дадено задание пред
потребителя се зарежда подробна информация за въпросното задание (вижте повече в “Предаване на
ДОМАШНА ЗАДАЧА”).

фигура 9. Изглед на дейност “Задания”

Навигация сред различните дейности
При преглеждането на всяка дейност се появява падащо меню “Преход към...”. Чрез него потребителят
може лесно и бързо да „прескача” от една дейност в друга.

Меню “Последни дейности”
От това меню можете да се осведомите за всяка промяна, настъпила в курса за периода от последното Ви
влизане до настоящия момент (нов качен ресурс, ново съобщение във форума и т.н.).
Календар
Меню „Календар” дава възможност за визуализация на всички събития в даден курс или във всички

курсове, в които е записан обучаемият.

фигура 12. Изглед на меню "Календар"

От падащото меню „Детайлен преглед по месеци” можете да преминете към календарите на останалите
курсове, в които сте записани, или да избере календар от всичките си курсове.
В зависимост от обхвата си събитията във Вашия календар са групирани в следните категории:
 Общи събития (global) – събитието се отнася за всички потребители в системата и за всички
курсове. Такива събития са оцветени в зелен цвят.


Събития за курса (course) – събитието се отнася до всички регистрирани в даден курс потребители.
Такива събития са оцветени в оранжев цвят.



Събития за групата (group) – събитието се отнася до всички регистрирани в даден курс
потребители, които са членове на дадена група. Такива събития са оцветени в жълт цвят.



Събития за потребителя (user) – събитието се отнася само за даден потребители. Такива събития са
оцветени в светлосин цвят.

При кликване върху името на дадено събитие пред потребителя се отваря прозорец, съдържащ подробна
информация за даденото събитие.
Всеки обучаем има възможност да създава ново събитие, което ще се отнася само за него. То може да бъде
на ниво курс или на глобално ниво.
Допълнително можете да експортирате календара към файл, който след това да въведете във вашия
Microsoft Outlook. Това се осъществява от бутона “Export Calendar”.

РАБОТА С ФОРУМ
Форумите в Moodle са място за асинхронни дискусии и могат да бъдат публични (видими за всички) или
скрити – достъпни само за определени хора или групи (например форум на обучителите).
Достъп до форум имате от секциите в централната част на модула или от меню: дейности -> дейност
„Форум”.
Видове форуми в Moodle:


новинарски – специфичен форум, който се използва за общи съобщения. В началната страница и за
всеки модул има само по един новинарски форум. Право да публикуват съобщения в него имат само
обучителите и администраторите. По подразбиране всеки обучаем получава съобщение при
публикуване на новини в даден курс. Последните постинги от този форум могат да се видят в блок
«Последни новини» от главните страници на курсовете.

фигура 13. Изглед на меню "Последни новини"



стандартен дискусионен форум – това е форум, в който всеки има право да публикува нови теми или
мнения на вече открити теми. В даден курс може да има повече от един форум в зависимост от учебния
план.

Абониране за форуми
Тази функция позволява на участниците да получават поместените във форума мнения като съобщения по
електронната поща. По подразбиране всички обучаеми са абонирани за всички форуми.
Следене на мнения
Тази функция позволява на участниците при влизане във форума да видят в кои теми има непрочетени от
тях съобщения.
Управление на абонирането за форум и следене на мнения
То се осъществява от две места:
 от самия форум – в горната дясна част на всеки форум има информация относно настройките на
форума, както и опции за абониране и следене:

фигура 15. Управление на опциите за даден форум от самия форум



от меню “Дейности” – “Форуми” – оттук имате възможност да се абонирате или да следите всички
форуми, както и да управлявате индивидуалните настройки на всеки един поотделно.

фигура 16. Управление на опциите за форум от дейност "Форуми"

ЗАБЕЛЕЖКА: в някои случаи обучаемите нямат права да променят настройките по абонирането и
следенето на някои форуми (например при новинарския форум). В такъв случай съответните бутони за
следене и абониране не са активни.

Разглеждане на форума
Разполагате с четири възможности да разглеждате дискусията по дадена тема:
 плоска структура (по-старите първи) – всички мнения се визуализират в една линия. Първото мнение
по темата е в началото, като останалите са подредени в низходящ ред в зависимост от датата на
публикуване.


плоска структура (по-новите първи) – всички мнения се визуализират в една линия и са подредени
хронологично.



нишкова структура – показва се само първото мнение, иницииращо дискусия; подредените
хронологично отговори са редуцирани само до заглавия (като се включва и информация за автора и
датата на публикуване). Тук отговорите са разположени вдясно, така че тези от тях, които са по
дадена тема, да бъдат на една линия.



йерархична структура – всеки теми и мнения се визуализират. Отговорите са разположени вдясно, така
че тези от тях, които са по дадена тема, да бъдат на една линия.

Публикуване във форум
За да добавите нова тема, изберете бутон „Добавяне на нова тема”. Използвайте стандартния Moodle
редактор, за да оформите своето мнение. В зависимост от настройките на форума имате възможност да
прикачите и файл.
Отговор на тема във форума – изберете мнение на участник в дискусията и натиснете линка „Отговор”.
Чрез линка „Източник” можете да видите „родителя” (на коя тема е разглежданият отговор) на дадена
тема.
ЗАБЕЛЕЖКА: След публикуването на даден отговор или нова тема разполагате с 30 минути, за да я
коригирате или изтриете. През това време можете да прегледате текста си, да внесете корекции или дори
да изтриете темата си.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОМАШНО ЗАДАНИЕ И ПРОВЕРКА НА ОЦЕНКА
При задаване на домашна задача от обучител в основната част на всеки курс се появява подобна картинка:

фигура 17. Дейност "Задание" в секция от курса

При кликването на съответното задание се зарежда подобен прозорец:

фигура 18. Основен прозорец на дадено задание

В тази част от виртуалната електронна система за обучение можете да намерите:
 описание на домашната задача: помощен текст, въвеждан от всеки обучител;
 срок за валидност: в зависимост от настройките на даденото домашна задача всеки обучител може
да прецени дали да приема домашни задания след обявената за краен срок дата.
 прикачен от обучителя файл, свързан вашето домашно задание.
Когато изпращате файла с готовата домашна задача, използвайте бутон „Разглеждане”, за да го изберете от
компютъра си, след което натиснете бутон „Качване на файла”, за да го изпратите. Системата потвърждава
получаването на домашната задача чрез съобщение „Файлът е качен успешно”.

ОБРАТНА ВРЪЗКА
Ще се радваме да споделите вашите препоръки, предложения и забележки относно електронната система
за обучение. За целта можете да използвате общия дискусионен форум или да пишете на имейл:
mitkonik@ovi.com
Забележки:
Над ръководството се трудиха Митко Николов (mitkonik@ovi.com , тел. +359 94 988891) и Кольо Тодоров.
И със стилистичното граматично съдействие на Ваня Пандиева.

