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УВОД
Настоящото Ръководство е насочено към курсисти в курсовете за професионално
обучение към ЦПО НСБС.
Чрез този документ се стремим накратко да представим основните функции на
платформата за електронно обучение, които ще ви бъдат необходими в учебния
процес, или по-конкретно:






да ви представим първоначалните настройки на профила ви;
да ви ориентираме в платформата и основните пространства на курсовете;
да ви представим функционалностите на форумите;
да ви представим функционалностите на уикита;
да ви представим как може да предадете вашето практическо задание и от
къде може да разгледате получената обратна връзка.

Ръководството не претендира за изчерпателност на разглежданите теми, нито че
обхваща всички елементи от учебния процес. Ще се радваме да споделите Вашето
мнение, препоръки, предложения и забележки както по него, така и по платформата
за електронно обучение. Пишете на имейл pkrastanova@nsbs.bg, secretariat@nsbs.bg
или се свържете на 02/971 48 22.

ЦПО НСБС
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НАЧАЛО
Достъпът до електронната система за обучение се осъществява през интернет
страницата на НСБС http://nsbs.bg, бутон E-Learning
адрес: http://elearning.nsbs.bg/login/index.php.
По-долу е показана началната страница на системата, преди потребителят да влезе
в нея.

Фигура 1. Начална страница на електронната система за обучение

В десния панел чрез активни линкове ще намерите информация за формата на
дистанционно обучение и учебните модули.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Уеб браузър – Mozilla Firefox 3 или по-висока версия или Internet Explorer 7 или повисока версия. Препоръчителна е употребата на последната версия на Mozilla Firefox
( http://www.mozilla.com/en-US/firefox/firefox.html ). Останалите уеб браузъри може и
да работят, но няма да поддържат цялата функционалност на платформата.
На вашия уеб браузър трябва да има инсталирани и разрешени Java, cookies
(бисквитки) и Pop-ups (изкачащи прозорци). Платформата за електронно обучение
има мобилна версия.
Препоръчваме ви да ползвате Moodle НСБС с нова версия на избран от вас
браузър!
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РЕГИСТРИРАНЕ В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
За да влезете в електронната система за обучение, въведете вашето
потребителското име и парола, които сте получили предварително. При
първоначалното ви регистриране в платформата е използван и-мейл адресът, който
сте посочили във вашата регистрационна карта.
В случай, че не сте получили потребителското име и парола, обърнете се към
посочените администратори на началната страница.

НАЧАЛНА СТРАНИЦА – МОИТЕ КУРСОВЕ
След като влезете в платформата за дистанционно обучение с потребителското си
име и парола, ще се зареди следната страница:

Фигура 2. Начална страница на системата след влизането на студент

Предоставя информация за ВСИЧКИ КУРСОВЕ за професионално обучение.
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Главно меню
От това меню можете да намерите бързи връзки към различните програми за
обучение на ЦПО НСБС.

Централна секция „Преглед на курс”
В централната част на екрана са представени курсовете, в които сте записани като
студенти. За да влезете в даден курс, кликнете върху линка с наименованието му.
Под всеки курс може да намерите полезна информация, свързана с дейностите и
промените в него (например сроковете на заданията, нови постове по форумите и
т.н.).

Лява секция – Навигация
Това е основното меню за навигация в платформата за електронно обучение. Чрез
нея имате бърз достъп:
 От линка „Начална страница“ до разглежданата тук страница
 От линка „Страници от сайта“ до новинарския форум и общ календар
 От линка „Моят профил“ до вашия профил, последно публикуваните от вас
теми и постове, списък със съобщенията от други потребители; вашите
лични файлове.
 От линка „Моите курсове“ до курсовете, в които сте регистриран .

Дясна секция - Календар
От тук можете да видите списък с предстоящите събития, курсове, практически
задания и изпити.
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СТРАНИЦА НА КУРСА

Фигура 3. Меню за курса на регистриран потребител

След като влезете в курса, в горния десен ъгъл на екрана се появява активна връзка
с вашето потребителско име и линк за изход/вход.
 от линка „Изход” вие излизате от електронната система за обучение.
 от линка с Вашето име се зарежда профилът Ви. Ако кликнете върху Вашата
снимка, ще се зареди същата страница.

Основна секция на курса
В центъра на екрана е разположена основната секция на курса. В нея са подредени
учебните дейности и ресурси по тематичен принцип.
1. Първият блок съдържа информация и дейности, отнасящи се до целия курс:
 новинарски форум, форум въпроси и отговори, чат форум
 обратна връзка – анонимна анкета
 подробен учебен план
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2.





В следващите блокове са основните теми за обучение, които съдържат:
Учебен материал от ©Наръчник на спедитора - НСБС
Лекциите на преподавателите и презентации
Видеофилми и допълнителни материали
Тестове за упражнения

Лява секция – Навигация
Това е основното меню за навигация във вашия курс за дистанционно обучение.
Чрез него имате бърз достъп до:
 вашия профил
 учебното съдържание по теми
 вашия персонален бележник с оценките от тестовете за упражнения и
практически задания

Меню “Оценки”
То съдържа информация за оценките на потребителя в дадения курс. При кликване
върху връзката се появява информация в табличен вид за оценяваното задание и за
получената оценка, както и обратната връзка, въведена от проверяващия. От
падащото меню “Избери” и опцията “Всички оценки” можете да видите в таблица
крайните си оценки от всички курсове, в които се обучавате.

Фигура 4. Меню "Оценки"
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РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ

Фигура 5. Моят профил

При кликване върху линка „Моят профил“, от дясната страна се визуализира меню
„Навигация“:
 Чрез линка „Съобщения“ можете да конфигурирате как да получавате известия
(чрез изскачащ прозорец или имейл съобщение) относно различни дейности –
задания, съобщения между потребители и т.н.
 От линка „Моите частни файлове“ може да разгледате файловете, които сте
качили на сървъра.
 Чрез линка “Редактиране на профил” имате възможност да редактирате вашия
профил - 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.
ЗАБЕЛЕЖКА: От това меню може да качите аватар (изображение) на вашия
профил.
 Чрез линка „Смяна на паролата” имате възможност да редактирате паролата
си.
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Ако кликнете в „страници от сайта“ ще видите „Календар“ с предстоящи и отминали
събития (по-долу е описан подробно).

Фигура 6. Календар
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ:
Публикуване на практическо задание (ПЗ), проверка на оценка и
обратната връзка
При задаване на ПЗ от преподавател, в основната част на всеки курс се появява
подобна картинка:

Фигура 7 . Дейност "Задание - КАЗУС Морска спедиция“ в тема 4 от курса (маркирано в червено)
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При кликването на съответното задание се зарежда следния прозорец:

Фигура 8. Основен прозорец на практическото задание (ПЗ)

В тази част от виртуалната електронна система за обучение можете да намерите:
 описание на ПЗ, въведено от преподавателя или администратора на курса
 срок на валидност: в зависимост от настройките на даденото ПЗ всеки
преподавател може да прецени дали да приема практическите задания след
обявената за краен срок дата
 прикачен от преподавателя файл, свързан с практическото задание

ТЕСТОВЕ
Във всеки курс за дистанционно обучение има тестове за упражнение след всяка
тема и Финален тест.
Тестовете за упражнение са достъпни по време на целия курс на дистанционно
обучение. Курсистите могат да правят до три опита и се взима най-високата оценка.
Финалният тест може да се направи само един път на фиксирана дата.
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При тест в основната част на всеки курс се появява подобна картинка:

Фигура 9. Дейност "Тест" по всяка основна тема от курса

При влизане в теста се визуализират :





правилата за работа и оценяване
системата за оценяване
период през който може да се решава теста
времетраене

Кликнете върху бутона „Започване на теста сега“, за да преминете към решаването
му.
Типът въпроси, техният брой, времетраенето на теста и броят опити за решаване на
теста се определят от екипа на ЦПО въз основа на препоръките на преподавателя.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
Меню “Дейности”
В менюто са систематизирани различните видове дейности, които са заложени в
даден курс. Те могат да бъдат:

Дейност „Уики”
Дейност „Уики” представя в табличен вид информация относно използваните в
дадения курс уикита. За повече информация вижте частта от инструкцията относно
„Уики”.

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.

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.).

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 преподавателите).
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 преподавателите и
администраторите. По подразбиране всеки студент получава съобщение при
публикуване на новини в даден курс.
Последните постинги от този форум могат да се видят в меню „Последни новини”
от главните страници на курсовете.
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Фигура 10. Новинарски форум

 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.
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Фигура 11. Дискусионен форум „Въпроси и отговори“

 групови дискусионни форуми – в някои курсове студентите може да са

разделени в групи за водене на дискусии. В такъв случай всяка група има
собствено пространство, което, в зависимост от изискванията на
преподавателя, може да бъде видимо или невидимо за останалите.

Абониране за форуми
Тази функция позволява на участниците да получават поместените във форума
мнения като съобщения по електронната поща. По подразбиране всички студенти 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.
ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията за следене на мнения се активира от профила на
потребителя, меню „Следене на форум” чрез кликване върху опция „Да, маркирай
новите постове за мен”
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Управление на абонирането за форум и следене на мнения
Абонирането за форум и следене се осъществява от две места:
 от екрана на форума – от меню „Настройки“ в лявата част на всеки форум има
опции за абониране и следене
 от меню “Дейности” – “Форуми” – имате възможност да се абонирате или да
следите всички форуми, както и да управлявате индивидуалните настройки на
всеки един поотделно.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои случаи студентите 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.

Фигура 12. Дейност търсене на форуми
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Публикуване във форум
За да добавите нова тема, изберете бутон „Добавяне на нова тема”. Използвайте
стандартния текстов редактор, за да оформите своето мнение. В зависимост от
настройките на форума имате възможност да прикачите един файл към всяка ваша
публикация.
Отговор на тема във форума – изберете мнение на участник в дискусията и
натиснете линка „Отговор”. Чрез линка „Източник” можете да видите кой инициира
дадената 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.

РАБОТА С УИКИ
„Уики” (на английски език “Wiki”) представлява мрежова технология за организиране
на свързани помежду си уебстраници, всяка от които може да бъде посетена и
редактирана от потребителите по всяко време, като историята и всички версии на
страниците се запазват.

Работа с УИКИ в MOODLE
От страницата на курса избирате съответното Wiki или от блок „Дейности” – Уики.
Уикитата могат да бъдат публични (видими за всички) или скрити – достъпни само за
определени хора или групи.

Фигура 23. Първоначален екран на Уики

На този екран можете да се запознаете със съдържанието на страницата в момента.
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За да редактирате съдържанието, кликнете върху таб „Редактиране”. За да добавяте
или редактирате съдържание, използвайте стандартния за Moodle редактор.
Забележка: Дадена страница не може да се редактира от повече от един потребител
едновременно. Когато даден потребител започне да работи по дадена страница, тя
се заключва и не е достъпна за редакция от останалите.

Създаване на страници в Уики
Можете да създавате и допълнителни страници. Това става чрез ограждане на
желаното име на новата страница с квадратни скоби. Ако искаме да създадем
страница „Потребители”, тя ще изглежда така: [Потребители].
След въвеждането на текста за новата Уики страница, в режим „Преглед” след нея
ще се появи въпросителен знак (?). При кликване върху „?” се влиза в режим на
редактиране на новата страница. След като текстът бъде въведен и записан,
страницата вече е създадена и има активна връзка.
Всеки потребител в уикито може да създава неограничен брой страници.

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: pkrastanova@nsbs.bg, secretariat@nsbs.bg.

Ръководството е подготвено от Поликсена Кръстанова, ръководител ЦПО НСБС (pkrastanova@nsbs.bg),
ползвайки за основа ръководството на Георги Ядков от НБУ.

София, Юли 2013
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