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Платформа за електронно обучение
Платформите за електронно обучение (Learning Management System, LMS) са софтуерни
приложения, чиято цел е да подобрят процесите на преподаване и учене чрез прилагане
предимствата на информационните и комуникационни технологии.
При процеса на електронното обучение се акцентира върху самостоятелни задачи, разработки,
изследвания, кооперативна и колаборативна работа на обучаемите за създаване и споделяне
на учебно съдържание, а не върху пасивното възпроизвеждане на знания.
Не можем да очакваме, че обучаемите сами ще се мотивират да посещават електронния курс,
независимо от това колко атрактивни материали сме разработили в него. Активността им и
използваемостта на даден курс са в пряка зависимост от усилията на преподавателя и неговото
ръководство. При прилагане на електронното обучение преподавателят не е притежател и
единствен източник на знания, а посредник при формиране на култура за самостоятелно
търсене на знания и прилагането им в практиката, модератор на дискусии и дейности, като се
персонализира връзката обучител-обучаем.
Moodle1 (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) е безплатна софтуерна
платформа за електронно обучение с отворен код, която се разпространява под лиценза GNU
Public License2. Това означава, че системата е защитена с авторски права, но на потребителите са
предоставени допълнителни права за копиране, модифициране и използване.
Moodle дава възможност публикуването на електронното учебно съдържание да се доближава
като идея и параметри до реалния учебен процес, а проверката на усвояването на знанията и
изпитите да става и по традиционния начин.

1
2

https://moodle.org
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Фиг. 1 Платформа за електронно обучение

Идентификация
За да започнете работа с платформата за електронно обучение е необходимо да попълните
полетата потребителско име и парола за достъп от екрана за идентификация, предоставени Ви
от организацията в която работите, след което да натиснете бутона Влизане.
В случай на забравена парола е налична опция за намиране на потребителя по потребителско
име или електронна поща, при което се изпраща електронно писмо с инструкции как
потребителят да получите достъп отново.
В платформата съществуват различни права за достъп, регламентирани от ролята на
потребителят, както следва:
•

•

•

Администратор, който има пълен достъп за управление на платформата за електронно
обучение, създаване на потребители, задаване на техните роли, създаване на курсове,
добавяне на преподаватели и студенти към курсовете.
Преподавател, който има достъп до електронни курсове в които администратора го е
добавил, където може да създaва учебно съдържание, да възлага дейности на студентите,
да проверява и оценява тяхната работа.
Студент, който има достъп до предоставеното учебно съдържание в електронните курсове
в които e добавен, както и да изпълнява възложените от преподавателя дейности.

На Фиг. 2 е показан как изглежда екранът за идентификация на потребител в платформата за
електронно обучение.

Фиг. 2 Екран за идентификация

Електронни курсове
Курсът представлява основна единица в платформата за електронно обучение и съответства на
учебна дисциплина. Курсовете са групирани в категории и подкатегории с цел по-лесно
поддържане и намиране от страна на обучаемите. Настройките на курсовете в платформата за
електронно обучение се задават от администратора на системата при създаване на курса и
могат да се променят когато е необходимо от преподавателя на курса.

Добавяне на курс
Екранът за добавяне на електронен курс в платформата за електронно обучение е представен
на Фиг. 3. Задължителните полета са маркирани в червено.

Фиг. 3 Добавяне на курс

Преглед и редакция на курс
За преподавателите на електронни курсове съществуват два режима на работа:
• Режим на преглед на електронен курс в платформата за електронно обучение е представен
на Фиг. 4. В този режим преподавателят вижда курса така, както обучаемите ще го видят.
• Режим на редакция на електронен курс в платформата за електронно обучение е
представен на Фиг. 5. В този режим преподавателят може да добавя учебни ресурси и
учебни дейности в своя електронен курс.

Фиг. 4 Режим на преглед

Фиг. 5 Режим на редакция

Добавяне на ресурси и дейности
Платформата за електронно обучение използва Ресурси за организиране на учебно съдържание
и Дейности за организиране на учебен процес.
Ресурсите предоставят учебна информация в различни формати. Обучаемите пасивно усвояват
информацията, като не могат да я обработват и/или манипулират по някакъв начин.
Дейностите изискват и/или позволяват на обучаемите да изпълняват задачи, формулирани от
преподавателя. Те реализират основната концепция и практика в платформата за електронно
обучение.
Добавяне на дейност или ресурс в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 6.

Фиг. 6 Добавяне на дейност или ресурс

Ресурси
Резюме
Резюметата са най-простият вид ресурси, които служат за добавяне на заглавия на темите и/или
седмиците в електронният курс. Те се разполагат в горната част на съответната тема и/или
седмица и служат за въвеждане обикновено на кратък текст, представляващ заглавие и/или
лого.
• Резюме се добавя/редактира от горната част на съответната тема и/или седмица.
• За да добавите/редактирате ресурса е необходимо предварително да сте включили
режим Редактиране на курса.
Добавяне на резюме е представено на Фиг. 7. Редактиране на резюме е показано на Фиг. 8.

Фиг. 7 Добавяне на Резюме

Фиг. 8 Редактиране на Резюме

Етикет
Модулът 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
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете Етикет.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
• Задължително поле при добавяне на този тип ресурс е: Текст на етикета.
Добавяне на ресурс тип Етикет в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 9.

Фиг. 9 Добавяне на Етикет

URL
Модулът 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 Flicker, YouTube 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.
Забележете, че URL-и може да се вмъкнат като хипервръзки и в текста към всеки друг ресурс
посредством текстовия редактор.
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете URL.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
• Задължителни полета при добавяне на този тип ресурс са: Име и Външен URL.
Добавяне на ресурс тип URL в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 10.

Фиг. 10 Добавяне на URL

Страница
Модулът 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
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете Страница.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
• Задължителни полета при добавяне на този тип ресурс са: Име и Съдържание на
страницата.
Добавяне на ресурс тип Страница в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 11.

Фиг. 11 Добавяне на Страница

Добавяне и/или редактиране на изображение в страницата се осъществява посредством
натискане на бутона Картинка показан на Фиг. 12.

Фиг. 12 Добавяне на картинка

В диалоговия прозорец Настройки на изображението, който се появява, за да изберете или
качите файл с картинка е необходимо да изберете бутона Разглеждане на хранилищата. (Фиг.
13)

Фиг. 13 Настройки на изображението

Имате възможност да изберете файл с изображение вече качено на сървъра от менюто
Файлове на сървъра, или да качите нов файл от менюто Качване на файл. За да качите
изображение след като посочите местоположението на файла от опция Прикачен файл,
натиснете бутона Качване на този файл. (Фиг. 14)

Фиг. 14 Избиране на файл

Добавете описание за изображението или изберете отметката Не е нужно описание и
натиснете бутона Запис на изображението за да приключите (Фиг. 15).

Фиг. 15 Запис на изображението

Файл
Модулът Файл позволява на преподавателя да добави файл като ресурс към курса. Когато е
възможно файлът се показва като част от страницата на курса; иначе се предлага на обучаваните
да го изтеглят. Файлът може да е и архив от други файлове, например HTML страница
придружена от изображения или Flash анимация.
Обучаемите трябва да имат на компютрите си инсталиран необходимия софтуер за да отварят
файла.
Като файл може да се сложи:
• Презентация показвана в клас
• Малък уебсайт (набор от свързани страници)
• Файлове, които обучаваните могат да редактират с определен софтуер (например
Photoshop) и качат в изпълнение на задание.
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете Файл.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
• Задължителни полета при добавяне на този тип ресурс са: Име и Избиране на файл.
Добавяне на ресурс тип Файл в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 16.

Фиг. 16 Добавяне на Файл

Папка
Модулът за ресурс Папка позволява на преподавателя 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.
Папка може да се използва за:
• Предоставяне на поредица от файлове по една тема, например, набор от стари изпитни
работи в pdf формат или изображения, които студентите да използват в свой проект
• Осигуряване на споделено място за качване на файлове за преподавателите (държейки
папката скрита за обучаемите).
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете Папка.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
• Задължителни полета при добавяне на този тип ресурс са: Име и Избиране на файл.
Добавяне на ресурс тип Папка в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 17.

Фиг. 17 Добавяне на Папка

Книга
Модулът Книга позволява на преподавателя да създаде учебно пособие с много страници с
глави и подглави. Книгата може да съдържа мултимедиийни файлове, както и текст и е
подходяща за показване на големи количества информация, които да бъдат разделени на части.
Книга се използва за:
• Показване на материал за четене по отделни модули от обучението
• Като учебник
• Като албум на работите на обучаваните
Добавяне:
• От списъчното поле на прозореца Добавяне на дейност или ресурс изберете Книга.
• За да добавите ресурса е необходимо предварително да сте включили режим
Редактиране на курса.
Добавяне на ресурс тип Книга в платформата за електронно обучение е показано на Фиг. 18.

Фиг. 18 Добавяне на Книга

Фиг. 19 Добавяне на глава от книга

Дейности
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. Прикачените 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 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

Фиг. 20 Добавяне на Форум

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.
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, в къщи 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.

Фиг. 21 Добавяне на Чат

Избор
Модулът за дейност Избор позволява на обучаващия да зададе един въпрос и да предложи
избор между възможни отговори.
Избраните от студентите отговори могат да бъдат публикувани след като студентите са
отговорили, след определена дата или изобщо да не бъдат публикувани. Може да се покажат с
имената на студентите или анонимно.
Дейността Избор може да се използва за:
•
•
•

Бърза анкета за стимулиране на мисленето по дадена тема
Бърз тест за разбирането на материала от студентите
За облекчаване вземането на решение, например чрез гласуване за избор на дадена насока

Фиг. 22 Добавяне на Избор

Обратна връзка
Модулът за дейност Обратна връзка позволява на преподавателя да създаде собствена анкета
за получаване на обратна информация от участниците, чрез използване на разнообразни типове
въпроси, включващи: Множество възможни отговори, Да/Не или отговор с въвеждане на текст.
Отговорите могат да бъдат анонимни, ако е необходимо, и резултатът може да се покаже на
всички участници или само на преподавателите. Всяка дейност Обратна връзка, добавена на
началната страница на сайта може да се попълни и от невлезли посетители.
Дейността Обратна връзка може да се използва:
•
•
•
•

За оценяване на курсовете, с цел да се подобрят в бъдеще
Да дадат възможност на участниците да изкажат желание да се запишат в курсове, събития
и др.
За анкетиране на гостите относно избора на курс, политиката на учебното заведение и др.
Като пощенска кутия за анонимно съобщаване за някакви инциденти

Фиг. 23 Добавяне на Обратна връзка

Речник
Модулът за активност Речник позволява на участниците да създадат и поддържат списък от
дефиниции като речник или да съберат и организират ресурси или информация.
Преподавателят може да позволи да бъдат качвани файлове към дефинициите в речника.
Качените изображения се показват в дефинициите. В речника може да се търси или да се
преглежда по азбучен ред или по категории, дата или автор. Дефинициите могат да бъдат
одобрявани от преподавател преди да станат видими за всички.
Ако филтърът за автоматично свързване с речник е активиран, думите върху страниците на
курса, които са обяснени в речника, автоматично се превръщат в хипервръзки към речника.
Преподавател може да разреши коментари върху дефинициите. Същите могат да бъдат
оценявани с рейтинг от преподавателите или студентите (взаимно оценяване). Рейтингите могат
да се обобщават за да формират крайна оценка, която се записва в дневника с оценки.
Речник може да се използва за:
•
•
•
•
•

Колективно съставяна банка от термини.
Пространство за представяне, в което новите студенти пишат името си и нещо за себе си.
Колекция от бързи подсказки по най-добри практики в дадена област.
Споделено пространство с файлове за видео, аудио и изображения.
Списък от факти, които трябва да се запомнят.

Фиг. 24 Добавяне на Речник

Задание
Модулът за дейност Задание позволява на преподавателя да поставя задачи, да проверява
отговори, да поставя оценки и да прави забележки.
Обучаемите могат да изпращат всякакво дигитално съдържание (файлове), като: подготвени с
текстов редактор документи, електронни таблици, изображения, или аудио и видео клипове.
Като алтернатива или в добавка, заданието може да изисква студентите да въведат текст
направо в текстов редактор на страницата на заданието. Заданието може да се използва и за да
напомни на студентите да изпълнят други поставени им в "реалния свят" офлайн задачи, като,
например, да нарисуват нещо. Обучаемите могат да предадат работата си индивидуално или от
името на група.
Когато преглеждат заданията, преподавателите могат да напишат забележки, да качат файлове,
като такива с оценени студентски работи, документи с коментари или аудио файлове с гласови
коментари. Заданията могат да се оценяват по цифрова или друга скала или по метод за
оценяване по зададени критерии. Окончателната оценка се записва в дневника за оценки.

Фиг. 25 Добавяне на Задание

Тест
Дейността Тест позволява на преподавателя да състави тест с въпроси от различни типове,
включително с множество възможни отговори, за съпоставяне, с кратки отговори и числови.
Преподавателят може да разреши теста да се изпълнява многократно, с разбъркване на въпроси
или със случайно избиране на въпроси от банка с въпроси. Може да се ограничи време за
решаване.
Всеки опит се оценява автоматично, с изключение на въпроси от тип есе, и се записват в
дневника с оценки.
Преподавателят може да зададе кога и дали да се показват подсказки, какви обратни
съобщения и отговори да се показват на обучаемите.
Тест може да се използва за:
•
•
•
•
•

Провеждане на изпит върху курса
Мини тестове дали са прочетени задания или в края на темите
За упражнение с въпроси от проведени изпити
За бързо получаване на обратна връзка относно изпълнение
За самооценяване

Уики
Модулът за дейност Уики позволява на участниците да създават и редактират колекция от уеб
страници. Може да бъде колективно уики, когато всеки може да редактира и индивидуално
уики, когато всеки има собствено уики, което само той може да редактира.
В уики се пази история на предишните версии на всяка страница, съдържаща промените,
направени от всеки участник.
Уики има много приложения като:
•
•
•
•
•

Групово водене на лекционни записки или учебни ръководства.
За членовете на факултет, за да съставят заедно план за работа или дневен ред за събрание.
За студентите, за да съчиняват заедно онлайн книга, да създават съдържание по дадена
тема, зададена от ръководителя им.
За колективно съчиняване на истории или поезия, като всеки участник пише по един ред или
стих.
Като личен дневник за изпитни записки и справки (при използване на индивидуално уики).

Урок
Модулът за дейност Урок дава възможност на преподавателя да представя учебно съдържание
и/или практически дейности по интересен и гъвкав начин. Преподавателят може да използва
Урок, за да създаде разклоняваща се последователност от страници с обяснения или
практически инструкции, които дават на обучаемите различни пътища и възможности. За
повишаване на ангажираността на обучаемите и проверяване на тяхното разбиране,
преподавателят може да включи различни типове въпроси, такива като Избиране на отговор,
Съпоставяне и Кратък отговор. В зависимост от техните отговори и структурата на урока,
зададена от преподавателя, те могат да продължат на следваща страница, или да бъдат върнати
на предишна страница, или да се отклонят към страници с допълнително съдържание.
Урокът може да се оцени с оценка, която се запазва в дневника за оценки.
Уроци може да се използват за:
•
•
•

Самоподготовка по дадена тема
Упражнения по съставен сценарий или симулиране последствията от вземане на различни
решения
Диференцирано изпитване с различни набори от изпитни въпроси, зависещи от отговорите
на началните въпроси
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