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ДОБАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТИ.
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Добавяне на задание

• Режим Редактиране

• Менюто „Добавяне на дейност или 
ресурс”  Секция "Дейности"



Дефиниране на задание

• Дейността задание позволява да се постави задача, която да бъде оценена

• Заданията могат да се оценяват по цифрова или друга скала

• Окончателната оценка се записва в дневника



Задание - постановка

Инструкции

Допълнителни 
ресурси, заготовки и 

др.



Задание - срокове

Искате ли автоматично 
да се затвори на тази 

дата?

Нуждаете ли се от 
напомняне за 
оценяване?



Задание – тип на предадената работа

Отметнете в зависимост от това 
какво очаквате да предадат 

учениците

При необходимост, избройте 
допустимите файлови формати.

Пр.: .zip, .rar



Задание – Обратна връзка

Изберете в зависимост от това 
какво смятате да върнете:
• рецензия
• Файл с корекции

Ако учениците са предали 
онлайн текст, можете да го 

коригирате директно 



Задание – Предаване
При "Да" ученикът решава 
дали предава чернова или 
финална версия. 
Използвайте опцията, ако 
допускате преглед на чернови 
и даване на указания.
При "Не" предаването се 
третира като чернова

При неудовлетвореност от 
оценката, ще може ли 

ученикът да предаде ново 
решение. Ако "да", по какъв 

начин ще получи позволение.



Вие решавате кой за какво да 
бъде уведомен чрез средствата 
за комуникация на системата 
(съобщения, имейл)

Задание – Уведомления



Задание – Достъп

Определете при какви условия / за кои ученици да 
е видимо заданието.

Използвайте, за да осигурите диференциация на 
учебния процес.



Задание – Оценяване

Изберете от предварително 
дефинирани скали

При каква оценка заданието се 
счита за успешно изпълнено.



Задание – Поставяне на оценка (1)

1

2

3

• Полета Оценка и Коментари, за да поставите бързо оценки и кратки рецензии на всички

• Използвайте бутон Оценка, за да дадете подробна рецензия, съпътствана от корекции

• И в двата случая не забравяйте да запишете оценките



Задание – Поставяне на оценка (2)

4



ДЕФИНИРАНЕ НА СКАЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

LCMS Moodle

Факултет по математика и информатика



Скали за оценяване

• Вградени:
• Проста скала: Да / Не / 

Отлично

• Процентна (точкова) скала: 
0% - 100%

• Собствена скала



Дефиниране на скала

• Стойностите могат 
да бъдат за 
количествена или 
качествена оценка

• Разделят се със 
запетая



Дефиниране на скала

• Стойностите могат да бъдат за количествена или качествена оценка
• Разделят се със запетая



Използване на новата скала

Ако дефинираме задание с новата скала, ще оценяваме резултатите по нея

Дефиниране на задание и скала

оценяване



Дейност Речник

• Интерактивен речник, в който обучаемите биха могли да добавят 
записи, да бъдат оценявани или да оценяват записи на колеги

• Възможно е динамично свързване на термините в речника с тяхната 
употреба в ресурсите и заданията в курса

За създаване дейност Речник:
• Включете режим редактиране
• От меню Добавяне на дейност изберете Речник
• Настройте речника
• Запишете речника



• Тема
• Описание
• Брой записи на страница
• Тип: основен/вторичен
• Позволяване/забрана на 

дублиране на термини
• Възможност за коментари към 

записите
• Автоматични връзки
• Одобрение на въведен запис

• Оценка (традиционна) на 
запис, въведен от студент

• Оценка чрез рейтинг на запис, 
въведен от студент

• Избор на начин на оценяване 
чрез рейтинг – средна 
стойност, брой гласували…

• Рестрикции относно времето 
за оценяване чрез рейтингова 
система

Дейност Речник: Специфични 
настройки



Дневник/Бележник с оценки
Възможности за:
• Директно въвеждане на оценки

• Задаване на тегла

• Задаване на формула за изчисление на крайната оценка

• Преглед на бележника на конкретен студент

• …



СПОРНА РАБОТА!

Нашият екип е до вас!


