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Съдържание

• За BigBlueButton

• Браузъри за работа с BigBlueButton

• Създаване и работа във виртуална класна стая BigBlueButton
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За BigBlueButton

BigBlueButton е система за уебконференции (още наречени 
уебинари или виртуални класни стаи) за онлайн обучение и 
дава възможност за:

• вграждане в онлайн курс, за да осигури:
онлайн приемно време, работа по групи и онлайн лекции;

• запис на сесиите;

• управление на записаните сесии.
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Браузъри за работа с BigBlueButton при
употреба на настолен или преносим компютър 

• BigBlueButton работи в рамките на уеб браузър (няма приложение 
за изтегляне и инсталиране). 

• Препоръчва се да се използвате най-новата версия на 
Google Chrome или Mozilla Firefox на вашия настолен или 
преносим компютър. 
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https://www.google.com/intl/bg/chrome/
https://www.mozilla.org/bg/firefox/new/


BigBlueButton също работи на мобилни устройства 
(отново НЕ е необходима инсталация на приложение). 

Браузъри за работа с BigBlueButton при
употреба на мобилни устройства

• При употреба на iPad или iPhone, 
BigBlueButton работи в браузъра Safari Mobile 
по подразбиране (iOS 12.2+). 

• При употреба на устройство с Android, 
BigBlueButton работи в браузъра Chrome 
по подразбиране (Android 6.0+).

+

+
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СЪЗДАВАНЕ НА 
ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

BigBlueButton

Бележка: За демонстрацията е използван браузър Google Chrome
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Достъпване на системата за електронно обучение на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Мудъл)

Избира се 
връзката „Вход“ 

за вписване
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Вписване в системата за електронно обучение 
със СУСИ потребителско име и парола

1. Вписва се  
потребителско име за 

СУСИ

2. Вписва се парола за 
СУСИ

3. Избира се бутона 
„Вход“
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Избор на курс, в който ще се създава 
онлайн класна стая

1. Избира се 
„Моето табло“

2. Избира се 
курс, в който 

ще създаваме 
онлайн класна 

стая



„Включване на редактирането“ в курса
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Избира се връзката 
„+ Добавяне на дейност 

или ресурс“ 
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1. Избира се 
„BigBlueButtonBN“ 

от списъка с 
„Дейности“ 

2. Избира се бутона 
„Добавяне“



ОСНОВНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ 
ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА 

ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

BigBlueButton в Moodle
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Основни първоначални настройки 
при създаване на виртуална класна стая BigBlueButton

Избира се връзката 
„Разгъване на 

всички“ 
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Задаване на тип и име на виртуалната класна стая.
Уведомление. Персонализирано съобщение. Запис 

1. Избира се типа на сесията:
• Дейност със запис (Room/Activity with recordings)
• Само дейност (Room/Activity only)
• Само запис (Recordings only)

2. Дава се име на виртуалната 
класната стая

2.1 Слага се отметка на „Изпрати 
уведомление“, ако желаем да 

уведомим студентите/участниците с 
имейл за предстоящото занятие във 

виртуална класна стая

3. Тук може да се въведе 
персонализирано съобщение до 

студентите/участниците 

3.1 Слага се отметка на „Студентите 
трябва да изчакат преподавател“, 

ако не желаем 
студентите/участниците да влязат 

във виртуалната класна стая
преди преподавателя (модератора) 

4. Отметка на «Запис» се маха само, 
ако не желаем запис на онлайн 

сесията 
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Участници – настройки по подразбиране

1. По подразбиране се включват 
всички участници в курса и като 

участници във виртуалната класната 
стая

1.1 По подразбиране, всички 
студенти/участници в курса се 
добавят с роля  „Наблюдател”

(„Viewer“) във виртуалната 
класната стая

1.2 По подразбиране, 
преподавателят в курса се 

добавя с роля  „Модератор“ 
(„Moderator“) във виртуалната 

класната стая

Изтриване на 
участници от 

предстоящата онайн
сесия става с избор 

на този бутон
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Участници – добавяне на участници по Роля (1)

1. Ако се избере „All users 
enrolled“, се отваря 
падащо меню с две 
възможности:

• Роля (Role)
• Потребител (User)

3. Зарежда се списък с 
възможност за избор на роля 

(роля в Мудъл)

2. При избор на Роля (Role) 
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Участници – добавяне на участници по Роля (2)

4. Избира се 
роля

7. От падащото меню 
може да се избере дали 

новодобавените 
участници да са 

Наблюдатели (Viewer)
или Модератори 

(Moderator)

6. В списъка с участници е 
добавена избраната Роля (Role)

5. Избира се бутона 
Добави (Add)
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Участници – добавяне на участници по Потребител (1)

1. Ако се избере „All users 
enrolled“, се отваря 
падащо меню с две 
възможности:

• Роля (Role)
• Потребител (User)

3. Зарежда се списък с 
възможност за избор на 

потребител от 
текущия Мудъл курс, в който 

създаваме виртуалната класна 
стая

2. При избор на Потребител (User) 
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Участници – добавяне на участници по Потребител (2)

4. Избира се 
потребител 

(User)

7. От падащото меню 
може да се избере дали 

новодобавеният 
участник да е 

Наблюдател (Viewer)
или Модератор 

(Moderator)

6. В списъка с 
участници е добавен 

избраният 
Потребител (User)

5. Избира се бутона 
Добави (Add)



За задаване на достъпност, се избира:
• „Показване на страницата на курса“, ако желаем 

сесията да се вижда от студентите/участниците
• „Скриване от студентите“, ако желаем сесията да 

НЕ се вижда от студентите/участниците

Задаване на начало и край на онлайн сесията.
Да се вижда или да е скрита от студентите

Избира се отметката пред 
„Разрешаване“ за задаване на 
начало (дата и час) на онлайн 

сесията (Join open)

Избира се отметката пред 
„Разрешаване“ за задаване на 

край (дата и час) на онлайн сесията 
(Join closed)



Избира се бутона „Запис и връщане в курса“, 
за да се запазят всички направени настройки 

за виртуалната класна стая

Запис и връщане в курса
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Връзка към вече създадената 
виртуална класна стая



СТАРТИРАНЕ НА ЗАНЯТИЕ ИЛИ 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЗАНЯТИЕ

ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
BigBlueButton
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Към стартиране на или присъединяване в 
занятие във виртуална класна стая 

Избира се връзката с името на 
виртуалната класна стая, за старт или  

присъединяване в занятие във 
виртуалната класна стая 



Стартиране / Присъединяване в 
занятие във виртуалната класна стая 
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Избира се бутон 
„Присъединяване 

в сесия“ 
(„Join session“)



Присъединяване с микрофон (Microphone)
Бележка: Препоръчителен вариант!
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При избор на 
присъединяване с 

микрофон 
(Microphone), има 
възможност да се 

включваме в
разговор



Присъединяване само със слушалки (Listen only)
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При избор на 
присъединяване 

със слушалки
(Listen only), само 

слушаме и 
нямаме 

възможност да се 
включваме в

разговор



Ехо тест – проверка на аудиото
Бележка: Само при присъединяване с микрофон (Microphone)
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2.1 Избира се „Yes“, 
ако чуваме гласа си 

през слушалките 
или говорителите 
на компютъра си 

(мобилното 
устройство).

1. Прави се „Ехо 
тест“, като е 

необходимо да се 
произнесат няколко 

думи на глас . 

2.2 Избира се „No“, 
ако НЕ чуваме 
гласа си през 

слушалките или 
говорителите на 

компютъра си 
(мобилното 
устройство).

Важно: Търси се и 
се отстранява 

неизправността, за 
да може да 
продължим.



Бутон за стартиране на 
запис на сесията „Start 

recording“ 

Общ чат 

Поле за 
презентация 

или споделена 
работна дъска

Списък с 
потребители 

онлайн

Микрофон –
спиране/пускане

Звук –
спиране/пускане 30

Споделена бяла 
дъска за 

съвместна 
работа

Поле за въвеждане на 
съобщение в общия 

чат 
Бутон за изпращане 
на съобщения в чата 



Възможност за:
• Задаване на въпрос със затворени отговори (Start a poll)
• Качване на презентация (Upload a presentation)
• Споделяне на външно видео (Share an external video) 31

Включване на 
нашата 

видеокамера 

Споделяне на екрана на 
нашия компютър
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Стартиране на уеб камерата 
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Споделени 
бележки

Поле със 
споделени 
бележки. 

Всички 
участници 
могат да 
пишат.

Поле за 
Видео от 

уеб 
камерите на 
участниците

Поле със 
споделен 
екран на 
водещия 
сесията
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Задаване на статус (Set status)

1. Избираме 
собственото 

си име 

2. Избираме 
„Задай статус“ 

(Set status)

3. Избираме 
подходящ 

статус
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Настройки за „Потребители“

Първо 
избираме 

иконката със 
зъбното 
колело

Запазване 
на списък с 
участниците 

в сесията 
„Save user 

names“

Изчистване на статусите на всички учатници към 
статус по подразбиране „Clear all status icons“ 

Заглушаване на микрофоните на всички 
участници „Mute all users“ 

Заглушаване на микрофоните на всички 
участници с изключение на презентаторите

„Mute all users except presenters“ 



РАБОТА ПО ГРУПИ ВЪВ 
ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

BigBlueButton
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Създаване на отделни групи/екипи 
(Breakout rooms)

1. Избираме 
иконката 

със зъбното 
колело

2. Избираме „Създаване на групи“ 
(Create breakout rooms)
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Настройки на групи/екипи
(Breakout rooms)

Полезно: С влачене и 
пускане (drag-and-drop/ 
драг енд дроп)  може да 
се групират участниците

Тук се въвежда броят на 
групите

Списък на всички 
участници онлайн

Последна стъпка е да изберем 
бутона „Създаване“ (Create)

Задаване на продължителност в 
минути за работа по групи 

(Duration (minutes))

Налични групи

Ако поставим отметката, 
участниците сами ще 

могат да изберат, в коя 
група да се присъединят

Разпределяне на участниците 
на произволен принцип с избор 

на „Randomly assign“



НАПУСКАНЕ И КРАЙ НА 
ОНЛАЙН СЕСИЯТА

BigBlueButton
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Напускане 
на онлайн 

сесията
„Logout“
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Край на 
онлайн 
сесията

„End 
meeting”



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА 
ЗАПИС ОТ ОНЛАЙН СЕСИЯТА

BigBlueButton
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Бележка: Записът се появява след известно време, а не веднага след края на сесията
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От бутона 
„presentation“

стартираме 
преглед на записа 
на онлайн сесията



ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА 
ОНЛАЙН!

Нашият екип е до Вас!
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Използвани източници

• https://canvas.rutgers.edu/external-apps/bigbluebutton/

• https://bigbluebutton.org/html5/

• Презентация «BigBlueButton» на Атанас Георгиев, ФМИ, СУ
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