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Нийл Стивънсън

Източник: https://news.uns.purdue.edu/images/2014/pt-DYK_MPATI2.jpg

В своя научно-фантастичен роман 

"Диамантената ера" от 1995 г. Нийл 

Стивънсън описва магическо учебно 

устройство, предназначено да помогне 

на децата да се научат да мислят 

сами. Устройството е оприличено на 

старомодна книга, но можеше да 

разказва интерактивни истории, които 

да се адаптират към нуждите на 

обучаемия.
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Тенденции в електронното 
обучение

• Образователните институции по целия свят 
се насочват към онлайн обучение

– Системи за управление на обучението (LMS)

– Системи за уеб конференции (или виртуални 
класни стаи)



«Всеки студент с уеб браузър трябва да има достъп до 
висококачествено онлайн обучение»

«Ние възнамеряваме да направим това възможно с 
BigBlueButton»

«BigBlueButton е с отворен код»

«Стартирането на уеб конферентна връзка не трябва да е по-
трудно от натискането на един метафорично казано 
„голям син бутон”»



Създаден през 2007 г. в университета 
Карлтън от Ричард Алам



Презентация

Аудио

Видео

Чат

Споделяне на 
работния плот



Локализация (Transifex)

• 91 езика

• Български (54.5%)

https://www.transifex.com/projects/p/bigbluebutton/

https://www.transifex.com/projects/p/bigbluebutton/


Интеграция с Moodle





















Възможности

• Бяла дъска

– интерактивно представяне на презентация PDF 
файлове, презентации или офис документи MS

– множество инструменти – маркер, писалка, гума, 
стандартни инструменти за чертане на диаграми и 
геометрични фигури.

• Уебкамера

– Множество потребители могат да ползват своята уеб 
камера в реално време.



Възможности

• Споделяне на екран

– Споделянето на екрана улеснява преподавателя и 
студентите в тяхната работа, както и по-лесното 
усвояване на различни техники и примери

• Емотикони

– Потребителите могат да вдигат ръка и да използват 
емотикони за обратна връзка.

• Чат

– Имате възможността да общувате помежду си с един, 
двама или повече събеседници.



Основни роли

• Наблюдател – следи уеб конференцията, 
като има право да обсъждат подробности с 
другите участници посредством чат система

• Презентиращ - имат същите възможности 
като наблюдаващия плюс функции за 
добавяне на файлове и споделяне на 
работния плот

• Модератор - могат да включват и 
изключват участници в уеб конференцията



Минимални изисквания за 
клиент

• 1 Mbits и скорост на качване от 0,5 Mbits

• Препоръчително двуядрен процесор с поне
2G памет

• За браузъра препоръчително да се работи с 
FireFox или Chrome. Двата браузъра 
осигуряват отлична поддръжка за уеб 
комуникации в реално време (WebRTC)



http://docs.bigbluebutton.org

http://docs.bigbluebutton.org/


Благодаря за вниманието!


