
СЪЗДАВАНЕ НА КУРСОВЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“



Съдържание

• Създаване на нов празен курс

• Първоначални настройки на нов курс

• Структура на новосъздадения курс

• Административна и организационна информация за курса

• Попълване и редактиране на учебно съдържание в курса

• Възможности за проследяване на събитията и дейностите в курса



СЪЗДАВАНЕ НА НОВ КУРС

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Създаване на нов “празен” курс

• САМО в категория, в която имате права на “Course creator”/”Създател на 
курсове”

• Начални настройки за курса:
• Пълно име на курса (*)
• Кратко име на курса (*)
• Резюме на курса (видимо за всички)

• Важни настройки (1)
• Формат на курса
• Брой седмици
• Дата на започване
• Скрити секции
• Брой новини



Първоначални настройки на нов курс
• Важни настройки (2)

• Информационни
• Показване на дневника с оценки
• Показване на отчетите за дейностите

• Максимален размер на качвани файлове
• Достъп за гости

• Дори и позволен, може да бъде ограничаван вътре в курса до ниво 
индивидуален ресурс/дейност

• Групи в курса - създаване и управление
• Видим/невидим за студентите (“Наличност”)
• Предпочитан език (налагане на задължителен)



Създаване на нов “празен” курс (Пример)



Резултат от записа на настройките в 
предходния екран



НАСТРОЙВАНЕ НА НОВ КУРС

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Структура на новосъздадения курс (1)



Структура на новосъздадения курс (2)
• Дву- или триколонна структура

• Лява колона: Управление и навигация в курса
• Навигация
• Настройки
• Преминаване към (подчинена) роля
• Администрация на сайта (при предоставени права)

• Средна колона: Основно съдържание на курса!
• Вертикално разделение по Седмици/Теми
• Съдържание във всяка тема: Текст (Етикети), Ресурси, Дейности 

• Дясна колона: Информационни блокове
• Търсене във форумите
• Последни новини
• Последни дейности
• Предстоящи събития
• Календар
• ДРУГИ (Чрез “Добавяне на нови блокове”)



Общ изглед от съществуващ курс
(с изключено редактиране)

Изключен режим 
на редактиране



Общ изглед от съществуващ курс
(с включено редактиране)

Включено 
редактиране



Седмичен изглед с видима само текуща 
седмица



Добавяне на резюме в темата за текущата 
седмица



Задание
• Създайте собствен курс в подкатегория "Курсове на обучаемите - Електронна 

среда Мудъл"
• Напишете резюме на курса
• Задайте Седмичен формат на курса

• Начало на курса: 01. 10. 2019 г.

• Брой седмици в курса: 15

• Скритите секции да са невидими за студентите

• Дневникът с оценките да бъде видим за студентите

• Отчетите за дейностите в сайта на курса – невидими

• Максимален размер на качваните файлове: 10 МВ

• Без групи в курса

• Преименувани роли:
• Teacher: Учител

• Student: Ученик

• Guest: Гост

• Език на (интерфейса на) курса: Задължителен Български език

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=2669


СПОРНА РАБОТА!

Нашият екип е до вас!


