
Виртуална класна стая в MOODLE 
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І. Как се прави виртуална класна стая в MOODLE 

1. Влизате в MOODLE на адрес https://elearn.uni-sofia.bg 

ВАЖНО: Влезте през Mozilla Firefox или през Google Chrome. Не използвайте Internet Explorer, 
защото виртуалната класна стая не работи с този браузър. 

 

2. В горния десен ъгъл на екрана натискате „Вход“. 

 

 

3. Влизате с потребителско име и парола от СУСИ. Ако нямате първоначална регистрация в 
MOODLE, вижте следното описание http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40. 

https://elearn.uni-sofia.bg/
http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40


 

 

4. В лявата част на екрана избирате „Моето табло“. 

 

 

5. Изберете съответния курс. 

6. В дясната част на екрана изберете „Включи редактирането“. 



 

 

7. Отидете на съответната седмица или тема. 

8. В дясната част на екрана изберете „Добавяне на дейност или ресурс“. 

 

 

9. Изберете „BigBlueButtonBN“ и натиснете бутона „Добавяне“. 



 

 

10. Задайте име на виртуалната класна стая. 

11. Отбележете „Изпрати уведомление“, за да може записаните студенти да знаят, че такава 
класна стая е създадена. 

 

 

12. Разгърнете „График за сесии“. 

13. Отбележете „Разрешаване“ и задайте началото на сесията. 

14. Отбележете „Разрешаване“ и задайте края на сесията. 



 

 

15. Натиснете бутона „Запазване и връщане в курса“. 

 

 

По този начин виртуалната класна стая е създадена. 

 

  



ІІ. Стартиране на виртуалната класна стая 

1. Натиснете бутона с името на виртуалната класна стая. 

 

 

2. Натиснете бутона “Join session”. 

 

 

3. Изберете „Microphone“. 



 

 

4. Натиснете бутона „Разрешаване“, за да може виртуалната класна стая да използва вашия 
микрофон. 

 

 

5. Кажете няколко думи и ако се чувате добре, натиснете бутона „Yes“. 



 

 

Вече сте във виртуалната класна стая. 

 

  



ІІІ. Какво можете да правите във виртуалната класна стая 

1. Да комуникирате със студентите чрез аудио връзка. 

2. Да комуникирате със студентите чрез чат. 

3. Да показвате презентации. 

4. Да пишете по бялата дъска. 

5. Да споделяте екрана си. 

 

3.1. Комуникация чрез аудио връзка 

За това е достатъчно само да е включен микрофонът ви. 

 

 

3.2. Комуникация чрез чат 

Пишете съобщенията в „Sent message to Общ чат“ и ги изпращайте, чрез натискане на бутона в 
дясно или чрез натискане на бутона „Enter“ от клавиатурата. 



 

 

3.3. Показване на презентация 

1. Натиска се плюсът в долния край на екрана и се избира „Upload a presentation“. 

 

 

2. Презентацията се прехвърля полето или чрез влачене, или чрез избор от съответната папка. 



 

 

3. Натиска се бутонът „Upload“. 

 

 

4. Трябва да се изчака малко време, защото конвертирането става бавно. Но след като това 
време изтече, презентацията се стартира автоматично. 

5. Промяната на слайдовете става с бутона „Next slide“. 



 

 

6. След края на презентацията се натиска отново плюсът в долния край на екрана и се избира 
„Upload a presentation“. 

 

 

7. Маркира се „default.pdf“ и се натиска бутонът „Confirm“. 



 

 

По този начин се връщате към изходната визия на виртуалната класна стая. 

 

3.4. Писане по бяла дъска 

1. Избирате „Next slide“. 

 

 

2. В дясната част на екрана избирате съответния инструмент и работите с него. 



 

 

3.5. Споделяне на екран 

1. Натиска се бутонът „Share your screen“. 

 

 

2. От падащото меню се избира дали да се сподели само отделен прозорец или целият екран. 



 

 

3. Натиска се бутонът „Разрешаване“. 

 

 

4. Отмяната на споделянето става като се натисне бутонът „Stop sharing your screen“. 



 

 

  



ІV. Допълнителна информация 

ВАЖНО: За допълнителна информация може да гледате кратките учебни видеофилми. 
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