




Браузър за работа с 
виртуална класна стая  Jitsi
(при употреба на настолен или преносим компютър)
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• Jitsi работи в рамките на уеб браузърa

(няма приложение за изтегляне и инсталиране)

• Jitsi работи и директно през уеб браузърa на 

адрес: https://jitsi.fmi.uni-sofia.bg/

• Препоръчва се използване на най-новата версия 

на браузъра Google Chrome

https://jitsi.fmi.uni-sofia.bg/
https://www.google.com/intl/bg/chrome/
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2. Изберете бутона 
„Включи редактирането“

1. Влезте в 
избран Ваш 

курс

Влезте в Мудъл курс и включете редактирането
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3. Изберете бутона 
„+ Добавяне на дейност 

или ресурс“

Добавете дейност
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4. Изберете 
„Jitsi“

Изберете дейност „Jitsi”
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5. Дайте име на 
виртуалната класна 
стая в полето срещу 

„Session name“

Настройки на Jitsi виртуална стая (1)

Не правете настройки за 
„Достъпност“
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Настройки на Jitsi виртуална стая (2)

7. Изберете бутона 
„Запазване и връщане в курса“
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8. Вече виждате връзка 
към създадената 

виртуална класна стая

Jitsi виртуалната стая е създадена
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1. Изберете връзката към 
създадена виртуална 

класна стая

Стартиране на занятие във виртуална класна стая 

2. Изберете бутона
„Access“
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Бутон за аудио контрол.

Вече сте във виртуалната класна стая

Бележка: При влизане, 
микрофонът е изключен
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Бутон за аудио контрол.

Контрол на микрофон и камера

4. Включете камерата

Бележка: При влизане, 
микрофонът е изключен

3. Включете микрофона.
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Вдигнете ръка

Чат и вдигане на ръка

Започнете чат
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5. Споделете екран

Споделяне на екран (1)
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Споделяне на екран (2)

6. Изберете/Маркирайте 
изображението, 

визуализиращо Вашия 
текущ екран 

Възможност за споделяне 
на Windows приложение

Възможност за споделяне на 
подпрозорец (таб) на браузъра
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Споделяне на екран (3)

7. Изберете бутона 
„Share“ за начало на 
споделяне на екрана
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Вече споделяте екран

Спиране на споделяне 
на екрана:

С избор отново на бутон за 
споделяне на екрана, може 

да спрете споделянето

При споделянето на екрана се виждат 
множество вложени един в друг 

екрани (получава се рекурсия), но 
като минимизирате браузъра, това 
вече няма да е така за участниците, 

които наблюдават екрана Ви
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Преминаване на цял екран и край на сесията

8. Изберете

9. Изберете 
„View full screen”, 

за да преминете в 
режим на цял 

екран

10. Изберете 
, за да прекратите 

сесията



Ръководството е подготвено от:
Лаборатория „Информационно обслужване“,
Факултет по математика и информатика на СУ

Ръководството е специфично за:
• Мудъл версия 3.9.2+
• Браузър Chrome версия 85.0.4183.121

Последна редакция: 
06 ноември 2020 г.

Белжка:
• Избор = еднократен клик с ляв бутон на мишка или друг еквивалент

При въпроси и проблеми:
Пишете на helpdesk@fmi.uni-sofia.bg или ‚на място‘ във ФМИ – каб. 312

mailto:helpdesk@fmi.uni-sofia.bg

