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Съдържание

• Структуриране на темите

• Споделяне на учебни ресурси

• Описание на интерактивни дейности

• Събиране и проследяване на успеха при изпълнение на задания

• Записване на оценки



СТРУКТУРИРАНЕ НА КУРС

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Два режима

• Режим на преглед на курс

• Режим на редактиране на курс

• За превключване между тези режими някъде в курса има бутон (или 
връзка) „Включи редактирането“/“Изключи редактирането“



Преглед на курс в Moodle



Редактиране на курс в Moodle



Режим редактиране на курс

• Пренареждане на съдържанието 

• Добавяне на блокове

• Създаване на ресурси

• Задаване на дейности

Източник: http://happyways.com

http://happyways.com/


Структуриране на материалите в курса

• Всяка тема от курса – в отделен раздел

• По един общ раздел за

• Презентации

• Упражнения

• Допълнителна литература

• И т.н.
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Режим редактиране на ресурс

Използвайте, за да структурирате 
съдържанието визуално 

Вие решавате кога и дали да направите 
ресурс видим за учениците си

Спестете време при създаване на 
еднотипни ресурси

Увеличете или ограничете правата на 
учащите над този конкретен ресурс

Вече не е нужен? Премахнете го.



ДОБАВЯНЕ НА БЛОКОВЕ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Добавяне на блок
Преместване Конфигурация



ДОБАВЯНЕ И ДИЗАЙН НА РЕСУРСИ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Добавяне на ресурси

Използва се за добавяне на 
учебно съдържание



• Използвайте за 

• Разделяне на 
секцията на 
подсекции

• Подходящ е за 
допълнително 
поясняване на 
ресурсите

• Вграждане на 
изображение 
или видео

Добавяне на ресурс Етикет

Използвайте инструмента за редакция 
на HTML кода, за да вмъкнете код за 

вграждане на видео или интерактивен 
документ



Добавяне на ресурс Файл

• Подходящ за 
добавяне на 
собствени 
материали

• Задайте име и 
описание на файла

• Може да го качите, 
както от личния 
компютър, така и от 
предварително 
качени файлове в 
Moodle

Влачете файла до тук или 
използвайте инструмента в 

ляво 

Поставете отметка, ако искате 
описанието да се вижда на главната 

страница

Името на ресурса е задължително!
То може да се различава от името 

на файла



Добавяне на ресурс Папка

• Създайте папка, 
съдържаща 
множество 
файлове

• Трик: Може 
предварително да 
архивирате 
папката в zip 
формат, да качите 
архива, и да го 
разархивирате 
директно в Moodle



Добавяне на ресурс URL

Дава възможност за добавяне на връзки към външни ресурси/документи/сайтове

• Изберете „URL” от менюто „Добави ресурс" в раздела със съдържание, където искате да 
добавите външната връзката.

• Наименовайте ресурса и дайте кратка информация за него

• В полето "Външен URL“ укажете адреса на външните материали

• Може да зададете настройки в какъв прозорец (допълнителен, вграден в страницата на курса 
и т.н.) да се отвори адреса.



Добавяне на ресурс Страница

За създаване на вградена в курса уеб страница

• Включете режим “редактиране”. 

• Изберете „страница” от менюто „Добави ресурс” в раздела 
където искате да добавите страницата. 

• Именувайте страницата и я опишете. 

• Създайте документ, използвайки HTML редактора



СПОРНА РАБОТА!

Нашият екип е до вас!


