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Необходимо изискване на успешното извършване на описаните по‐долу процедури е:
● преподавателите, които ще провеждат курсове в системата за електронно обучение
● студентите, които ще слушат курсове в системата за електронно обучение
● представителите на администрацията (отдел „Учебен”), които ще извършват дейности в
системата за електронно обучение
да бъдат регистрирани в системата за електронно обучение.
За работа в системата за електронно обучение (Moodle) на адрес http://elearn.uni‐sofia.bg всички
студенти и преподаватели могат да използват регистрацията си от системата СУСИ.

I.

Категории и подкатегории за семестър, за степен на обучение,
специалност и вид дисциплини

За удобство на студентите и преподавателите и в съобразно календара за обучение в СУ, курсове
за факултета трябва да бъдат структурирани в системата за електронно обучение по:
● време на провеждане (година, семестър)
● степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

I.1.

Създаване на категории и подкатегории за семестър, за степен на
обучение, специалност и вид дисциплини

Преди началото на всеки семестър потребител(и)1 с права в системата за електронно обучение за
създаване на категории и подкатегории, трябва да създаде (фигура 1):
● категория за съответната учебна година и семестър
● подкатегории за бакалавър, магистър и доктор
След това на база на актуални списъци на:
● специалностите;
● задължителните и избираемите дисциплини за всяка специалност;
● преподавателите (с техните електронни адреси) за съответните курсове,
Потребител(и) с права в системата за електронно обучение за създаване на категории и
подкатегории, трябва да създаде:
● за всяка от подкатегориите бакалавър, магистър и докторпо една подкатегория за всяка
специалност в съответната степен
● за всяка специалност една подкатегория за задължителни и избираеми дисциплини

1

На представител(и) на администрацията в отдел „Учебен” във Факултета могат да бъдат дадени права на потребител(и)
в системата за електронно обучение за създаване на категории и подкатегории.
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фигура 1. Добавяне на нова категория и подкатегория
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I.2.

Архивиране на категории и подкатегории за семестър, за степен на
обучение, специалност и вид дисциплини

След последната изпитна сесия за даден семестър потребител(и) с права в системата за
електронно обучение за управление на категории и подкатегории трябва да прехвърли в архив на
изтеклата учебна година всички категории, подкатегории и курсовете към тях.

II.

Създаване и описание на курс

II.1.

Създаване на курс

Преди началото на всеки семестър потребител(и)2 с права в системата за електронно обучение за
създаване на курсове, трябва да създаде нов курс за всяка дисциплина. По решение на Факултета
тази задача може да бъде изпълнявана или от представител(и) на отдел „Учебен”, или от
представител на преподавателския екип на съответния курс (определен с решение на екипа).
При
задава
не
на
пълното
и
кратко
наименование
на
курса
(

фигура 2) е препоръчително да се включи името на дисциплината и учебната годината, а краткото
наименование да е абревиатура от пълното име на курса.

фигура 2. Задаване на пълно и кратко име на курс

II.2.

Описание на курса

При създаването на курс в системата, трябва да се направи описание на курса като зададе:
● Краткото описание (резюме)
● Тип за структуриране на курс
● Типове достъп до курса
● Методи за записване в курс
Всеки от тези компоненти от описанието на курса за описани по‐подробно по‐долу.

II.2.1. Кратко описание на курса

2

На всички преподавател(и), включени в екипите за съответните дисциплини, или като минимум на титулярите на
дисциплините във Факултета, както и на представител(и) на отдел „Учебен” във Факултета могат да бъдат дадени права
на потребител в системата за електронно обучение за създаване на курсове и архивирането им.
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Краткото описание (фигура 3), макар и незадължителен елемент в системата, е препоръчително
да бъде направено. Добре е то да включва:
● предварителните изисквания към курса, има ли и какви са специфичните изисквания към
входното ниво на участниците
● един параграф (4‐5 реда) кратка анотация на курс
● Ясно да се специфицират целите на обучението в курса и какво се очаква да знаят и могат
обучаемите в резултат на курса
● Режим на провеждане, както и проценти присъствено обучение към проценти отдалечено
обучение
● Начало и край на курса
● Натоварване/ Ангажираност/усилия (хорариум): брой часове/седмици и съотношение
ръководено обучение/самостоятелна работа
● Начин на завършване и формиране на оценка

фигура 3. Кратко описание на курса

II.2.2. Структуриране на курс
При създаването на курс трябва да се укаже как ще бъде структурирано съдържанието на курса.
Структурирането може да бъде в един от следните два формата (фигура 4):
● Седмичен
Седмичният курс е по‐лесен за ориентация и проследяване във времето от студента, с оглед на
хода на развитието на курса през семестъра по седмици.
При седмичния курс една тема може да бъде разглеждана в рамките на повече седмици или в
една седмица да бъдат разглеждани повече от една теми.
● Тематичен
Тематичният курс е по‐удобен с оглед на систематизиране на материала по теми от
преподавателя и по‐голяма яснота за студента на дейности по всяка теми.
Ако курсът бъде създаден като тематичен, е нужно преподавателят при провеждане на курса да
указва изрично точно коя тема и дейност кога трябва да бъде изпълнена, за да може студентът да
се ориентира как се развива курса във времето.
Форматът на курса може да се смени по‐късно от преподавателя.
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фигура 4. Избор на формат на курса

II.2.3. Достъп до курса
При създаването на курс трябва да бъде указано също на кого и по какъв начин ще бъде даден
достъп до курс. Достъпът може да бъде предоставен:
● Само за регистрираните в системата потребители, на които е предоставена парола (ключ) за
записване в курса
● Само за регистрирани в системата потребители, без да е необходимо да знаят парола
● На гости на системата.
За провеждане на обучението в Университетски курсове е целесъобразно да бъде предоставен
достъпа за регистрирани потребители с парола (фигура 5).

фигура 5. Задаване на достъп до курс

II.3.

Методи за записване в курс

След създаването на курс трябва да бъда указани какви ще са възможните методи за записване е
курса (фигура 6), като те могат да бъдат самозаписване и ръчно (административно) записване.

фигура 6. Задаване на метод на записване в курс

За да се осигури достъп до курсовете на реално записаните в него е целесъобразно да бъде
посочен като метод на записване ръчно записване. Тогава студентите не биха могли да се запишат
самостоятелно, а само ако бъдат записани в курса от преподавателя или от представител на
администрацията от отдел „Учебен” или отдел „Студенти”.
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II.4.

Указване на преподавателски екип

Непосредствено след създаване на курса, създалият го потребител трябва да зададе
преподавателите в съответния курс.

фигура 7. Добавяне на преподаватели за курса

II.5.

Добавяне на студенти в курса

След създаване на курса, вече биха могли да бъдат записани студентите в курса. По решение на
административното ръководство, записването в курсовете може да бъде осъществявано ръчно от
администрацията в отдел „Учебен”, отдел „Студенти” или от преподавателя на база на
информацията от СУСИ за студентите, имащи право да посещават курса.
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фигура 8. Добавяне на студенти в курса

II.6.

Вмъкване / Архивиране / Възстановяване на курс

След първоначално създаване на курс, той може да се мултиплицира като се избира коя част от
курса да бъде прехвърлена и в последствие обновен, но основната част от ресурсите и дейностите
да са налични. В настройки на курс има три състояния ‐ Архивиране (пакетиране на целия курс в
един файл, който може да бъде запазен или прехвърлен на друга инсталация на същата версия на
Moodle), Възстановяване (архивиран файл, при вмъкване в курс може да бъде възстановен),
Импортиране (създаване на копие на курс, съществуващ на текущата инсталация на Moodle). При
множество курсове в системата, може да се търси курс по ключова дума, за да бъде архивиран
или импортиран(фигура 9).

фигура 9 Настройка на курс / търсене на курс

Процесите на архивиране, възстановяване и импортиране са под контрол и на всяка стъпка
системата информира дейностите и се изисква изборът на извършващия процеса, но има
зададени по подразбиране характеристики на процесите (фигура 10)
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фигура 10 Управление на процесите на архивиране, възстановяване и импортиране

III.

Дейности по подготовка и приключване на курса

След създаване на курс в системата за електронно обучение, за съдържанието на курса и
структурирането му носи отговорност преподавателският екип, водещ дисциплината и указан в
системата.

III.1. Публикуване на основна информация за курса
Преди стартиране на обучението по конкретен курс, преподавателският екип трябва да подготви
и публикува в заглавната секция (фигура 11) на курса следната информация:
● програма и график за провеждане на курса
● методи на оценяване и формиране на оценката (вкл. тестове, задания, участие в учебния
процес, контролни, семинари и т.н.)
● анотация на курса
● начин на комуникация с преподавателите

фигура 11 Информация за курса
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Препоръчително е в началната секция на курса преподавателският екип да включи също
информация за:
● конспект на курса
● допълнителни източници (по всички теми заедно), което не изключва за всяка тема
поотделно да бъдат посочвани такива като източници в интернет и друга литература
За да бъде лесно достъпна всяка част от тази информация е препоръчително да бъде добавена
като отделен ресурс (фигура 12.), било то като страница или като файл.

фигура 12 Добавяне на ресурс

III.2. Анкета за входно ниво и очаквания от курса
Непосредствено в началото на курса преподавателският екип може да проведе анкета както за
установяване на входното ниво, така и за идентифициране на очакванията на студентите от курса.
За целта може да използва въпросник (фигура 13а) с разнообразен тип въпроси (фигура 13б).

фигура 13. (а) Добавяне на въпросник за входно ниво (б) Добавяне на различен тип въпроси в него
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След събиране на информацията, преподавателският екип може да види отговорите на поотделно
всеки студент в курса.

III.3. Отчитане на присъствие (включването) в курса
За отчитане на присъствието (включването) на студентите в курса, в началото на курса
преподавателският екип би могъл да добави дейност присъствие/attendance (

фигура 14). Препоръчително е тази дейност да бъде поставена също в началната секция, заедно с
основната информация за курса.
Екипът може да включи в оценяването и тази дейност, с оглед на повишаване активността и
участието на студентите в курса.

фигура 14. (а) Добавяне на описание и инициали за
отчитане на присъствие (б) Отчитане на
присъствие

III.4. Насрочване на дата за изпит за
курса
За насрочване на дата за изпит или консултации
преподавателския екип би могъл да добави
дейност „? Избор” (фигура 15). Тази дейност
позволява на преподавателския екип да зададе
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един въпрос и да предложи избор измежду няколко възможни алтернативи. Тя е подходяща за:
● За по‐лесното и бързо вземането на решение чрез гласуване било то за дата на изпит или
консултации, или друг избор, за който преподавателският екип би желал да вземе под
внимание мнението на студентите
● Бърза анкета за стимулиране на мисленето по дадена тема
● Бърз тест за разбирането на материала от студентите
фигура 15. Добавяне на анкета за вземане на решение
чрез гласуване

III.5. Анкета за обратна връзка за курса
В края на курса преподавателският екип може да проведе анкета за обратна връзка (събиране на мнението
на студентите за курс – съдържание, начин на провеждане и т.н.). Би могъл да се ползва отново въпросник,
но при него обратната връзка е неанонимна, което може да я направи некоректна. Затова е за
препоръчване да се използва добавяне на ресурс „? обратна връзка” (фигура 16а), която дава възможност за
анонимност и също предоставя възможност за разнообразен тип въпроси (фигура 16б).

фигура 16. (а) Добавяне на анкета за обратна връзка (б) Добавяне на разнообразен тип въпроси

IV.

Структуриране на съдържанието на курс в система за
електронно обучение

IV.1. Педагогически подходи
Преди да се изгради структурата на курс в система за електронно обучение е необходимо
преподавателя да определи какъв ще е педагогическият му подход в курса.
През последните 20‐30 години се променя фокуса на процеса на обучение – от насочено към
преподавателя към насочено към учащия. Променя се ролята на преподавателя от централна ‐ в
подпомагаща и преподавателя съпреживява процеса на учене. Този метод се фокусира върху
нуждите, интересите, стила на учене на обучаемия, а преподаващият е този, който улеснява и
подпомага процеса на учене. Интересите на учащия се приемат като отправна точка за
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ученето. ИКТ подпомагат развитието на втория подход от една страна преподавателя не е
единствения източник на информация, достъпът до информация е улеснен.
В новата си роля на подпомагащ учебния процес преподавателят има още по‐голяма отговорност
като води учащите в процеса на усвояване на нови знания, умения и формира отношението на
учащите, т.е. развива компетенциите на учащите.
Традиционният начин на преподаване е чрез предоставяне на необходимите учебни материали и
ресурси и задания към тях – т.е. фокусът е към отделна тема или обект, който трябва да се изучи.
Това е т. нар. на английски Content‐Based Learning.
Има различни стилове на учене, но начинът за най‐лесно усвояване на знания и умения е чрез
активно учене. Съществуват различни педагогически подхода на активно учене:
● проблемен подход на обучение / problem‐based learning – педагогически подход, при
който учещите усвояват дадена тема в контекста на комплексни, многостранни и реални
проблеми
● проектен подход на обучение / project‐based learning – педагогически подход, при който
на учащите се задават теми за проект, свързани с тематиката, който трябва да разработват
самостоятелно или в група
● изследователски подход на обучение / inquired‐based learning – педагогически подход, при
който под форма на игра или случайно действие и интерпретацията на резултатите се
създава изследователски климат и се поражда въпроси, а често – и нови задачи
● обучение базирано на компетенции / competence‐based learning ‐ подход, при който се
развиват компетенциите на учащите с множество дейности, които способстват за равитие
на съответната компетенция.
При всички тези методи се предоставят различни източници на информация, насоки и инструкции
към обучаемите. Учащите са въвлечени в процеса на учене и не са ограничавани само с
предоставените материали, а трябва да проучват самостоятелно или в група дадени теми, да
разработва краен продукт или да прави изследване.

IV.2. Задължителни елементи
След избора на педагогически подход се изгражда курса със задължителни елементи: учебни
материали и учебни дейности.

IV.2.1. Учебни материали ‐ възможни разновидности
При подготовка на учебните материали, разработващия курса създава/ подбира ресурси различни
по тип ресурси – текст, аудио, видео в различни файлови формати: презентации, pdf файлове. За
лекциите и семинарите могат да се използват и активни дейности като webinar (WEB‐based
semINAR – лекция или семинар, които се осъществяват между отдалечение потребители през
Интернет), видеоконференции, виртуална класна стая, урок.
В режим на редактиране на курс има възможност да се добавят ресурси от вече познато меню
(фигура 17)
Като ресурси могат:
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●

●
●
●
●
●

●

да се добавят файлове – в Moodle всеки преподавател има свое собствено хранилище
(фигура 18) за файлове. Веднъж качени там, може да се прави връзка към тях от всеки курс
на съответния преподавател. Публикуването на файлове става само с придърпването им
към полето на хранилището;
да се реализира връзка към външни сайтове (в този случай е добре външните файлове да
се отварят в нов прозорец), задължително е да се изпише http:// и след това адреса;
да се създават страници в самата система спомощта на редактора, който тя предоставя;
да се оформят папки с материали, които студентите могат използват. Файловете в папката
са или от хранилището или се качват в момента на създаване на папката;
да се създаде книга, която може да даде различни пътища за усвояване на учебния
материал
добавянето на етикет в съдържанието на курса е многофункционално – може да се
използва като разделител в една тема от курса, но може и да бъде като привличащо
вниманието на студентите за предстоящите дейности.
IMS пакет е множество от файлове, пакетирани по стандарта за електронно обучение IMS

фигура 17 Типове ресурси

фигура 18 Хранилище с файлове

При публикуване на множество файлове в хранилището може да се използва пакетиране в zip
формат и след като са в системата има възможност да бъдат разархивирани.
Задължително поле при публикуване на ресурс (фигура 19) в сайта на курса е кратко име, което ще
бъде връзка към съответния ресурс и неговото описание (при избор това описание може да се
вижда в страницата на курса)
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фигура 19 Задължителни полета за ресурс

Създаването на книга изисква първоначално попълване на име и описание на книгата, а след това
изграждане на книгата като главите се добавят последователно (фигура 20).

фигура 20 Създаване на книга

Книгата може да се използва за четене по отделни модули, като учебник или за работите на
учещите.

IV.2.2. Учебни дейности
Задължително към описанието на всяка тема е наличието на учебни дейности. Чрез тях може да
се постигне по‐добро разбиране и усвояване на учебния материал като за целта се използват
различни типове дейности.
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Една от най‐често прилаганите учебни дейности са задания (фигура 21). Заданията (Assignments)
позволяват на преподавателя да възлага задачи, да събира предадените в отговор материали, да
ги коментира и да им поставя оценки.
В отговор на поставените задания
студентите могат да предават домашни
работи като есета, доклади и други, които
могат да бъдат оформени в един или повече
документи (файлове) с в различни формати
(текстови документи, електронни таблици,
изображения, аудио и видео клипове)
Заданието може да се използва и за да
напомни на студентите да изпълнят други
поставени им задачи извън системата като
посещение във фирма, наблюдение, участие
във виртуална класна стая, използване на
сериозни игри и т.н., без да е необходимо
да качват файлове в системата.
фигура 21. Добавяне на задание

За организиране на работа по групи, преподавателят може да използва различни типове
дейности:
● При разработване на продукт от група студенти може да се създаде дейност от тип wiki.
При него за студентите от зададената група се създава общо работно пространство, в което
те могат да поставят, редактират и изтриват материалите си.
● Когато преподавателят желае да
възложи на група студенти или
всички студенти в курса да съберат
заедно еднотипно структурирана
информация, която може да се
запише в база от данни, то тогава
може да се използва дейност от База
данни. Полетата на базата от данни
се задават от преподавателя и биват
няколко предварително дефинирани
типа, от които той може да избере
при създаване на заданието (фигура
22).
фигура 22. Полета на дейност „База от данни”

При дейност от тип „База данни” всеки студент, на когото е възложена тя, може да добавя
и редактира записите си в базата и да вижда всички записи, добавяни от колегите му.
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●

●

●

На група студенти може да бъде възложено създаването на речник с термини или друг тип
обекти. В такъв случай, преподавателят може да използва дейност Речник. Студентите от
групата, на която е възложена такава дейност, могат да добавят, редактират и изтриват
термини в Речника. Така от всички студенти може да бъда създаден Речник с термини за
курса, както и Речник с термини по конкретна тема.
Дейност, чрез която може да се стимулира активно участие в дискусии по поставени теми,
е Форум. Тя позволява на участниците да провеждат несинхронни обсъждания по
различни теми. Форумът има много приложения, като:
○ Място за общуване на студентите цел да се опознават
○ За изпращане на съобщения от преподавателя към студентите
○ За обсъждане съдържанието на курса или други материали за четене
○ За дискусия само между преподавателите (чрез използване на скрит форум)
○ Като център за оказване на помощ, в който преподавателите и студентите си дават
съвети
○ Като средство за индивидуална помощ и персонален контакт преподавател‐студент
(чрез използване на форум с групи, в които всеки студент е отделна група)
○ За разширени дейности, например "главоблъсканица" за студентите да размишляват
и предлагат решения
При създаването на форума преподавателят може да избере типа му, като вземи под
внимание какви особености има.
○ При стандартния форум всеки може да започне нова дискусия по всяко време;
○ При форум „Единствена дискусия” всеки студент може да напише само една
дискусия;
○ При форум „Въпроси и отговори” студентите първо трябва да напишат мнение,
преди да имат право да видят мненията на другите студенти.
В допълнение, преподавателят може да разреши на студентите към мненията да
прикрепват файлове. Прикрепените файлове се показват в текста на мненията.
Участниците могат да се абонират за даден форум, за да получават съобщения за новите
мнения. Преподавателят може да определи режима на абониране: по избор,
принудително или автоматично, или да забрани напълно абонирането. Ако е необходимо
студентите може да бъдат възпрепятствани да изпращат повече от определен брой
мнения за определен интервал време; това ще предпази дискусиите от доминиращи
мнения.
Допълнителна възможност е мненията във форума да бъдат оценявани с рейтинг от
преподавателите и студентите. По този начин може да се осъществи взаимно оценяване и
участието и мненията на студентите във форума да се използва като елемент при
оценяване на студентите в курс. Рейтингите могат да се обобщават, за да формират
крайна оценка, която се записва в дневника за оценки.
Ако преподавателският екип желае да използва като метод за оценка взаимно оценяване,
то може създаде дейност „Работилница”. При нея след предаването на работата си,
студентът получава оценка от колегите си, поставена посредством форма за оценяване с
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●

много критерии, съставена от преподавателя. Студентите получават две оценки ‐ една за
качената си работа и втора за оценките, които са поставили на състудентите си. И двете
оценки се записват в дневника за оценки.
Когато преподавателският екип постави множество задачи за изпълнение на студентите по
време на курса, може да ги подпомогне като добави дейност списък за проверка
(Checklist). В този списък студентът може да отбелязва какво вече има в портфолиото си в
курса. Преподавателят може да стимулира навременното предаване като допълнително
укаже срок за попълване на всеки компонент (фигура 23).

фигура 23. Добавяне на елементи в Списък за проверка

●

Една от дейностите, която може да намери широко приложение при електронни курсове
за обучение, е Тест. Дейността "Тест" позволява на преподавателя да състави тест с
въпроси от различни типове, включително с множество възможни отговори, за
съпоставяне, с кратки отговори и числови. Тест може да се използва за:
○ Провеждане на изпит върху курса
○ Мини тестове дали са прочетени задания или в края на темите
○ За упражнение с въпроси от проведени изпити
○ За бързо получаване на обратна връзка относно изпълнение
○ За самооценяване
Преподавателят може да зададе кога и дали да се показват подсказки, какви обратни
съобщения и отговори да се показват на студентите.
Преподавателят може да разреши теста да се изпълнява многократно, с разбъркване на
въпроси или със случайно избиране на въпроси от банка с въпроси. Може да се ограничи
време за решаване.
Всеки опит се оценява автоматично, с изключение на въпроси от тип есе, и се записват в
дневника с оценки.

IV.2.3. Литература
За всяка тема в курса трябва да бъде създаден списък с литература, който може да бъде добавен
като ресурс.
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IV.3.Работа в група
При задаване на дейности те могат да са индивидуални или групови. Системата предлага
създаване на групи и те да са видими или не при използването им. Формирането на групи се
осъществява от менюто за настройки на курс ‐> потребители ‐> групи (фигура 24). В лявата
колана са списък с групите, а в дясно се появяват членовете на всяка група. Съществуват три
начина на създаване на групи:

фигура 24 Администриране на групи

●
●
●

ръчно (фигура 25) –има възможност за име, описание на група и изображение.
автоматично (фигура 26) – задава се от броя на групите или броя на участници в група
вмъкване на група от файл

фигура 25 Описание на група
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фигура 26 Автоматични групи

Създаването на групи дава възможност на студентите да споделят работни ресурси в системата.

IV.4. Оценяване
IV.4.1. Методи
При оценяване на студентите могат да се използват различни подходи:
● самостоятелни задачи
● тестове ‐ типове и особености ‐ обратна връзка на тестове
● взаимно оценяване ‐ Peer evaluation се дефинира като процес в който обучаеми оценяват
разработките на колегите си. Или по‐общо казано оценка на представянето на някого от
равноправни на него участници в даден проект, курс и т.н., различни от учител,
ръководител или експерт. Точната форма и характер на Peer evaluation варира в
зависимост от контекста. Методът дава на обучаемите възможност да разширят своите
хоризонти академично и социално. Той може да се използва, когато всички обучаеми имат
ясни очаквания и разбиране на задачите за оценяване. Обучаемите, които прилагат Peer
evaluation развиват умения за оценка на собствените си знания и умения. Могат да бъдат
включени разнообразни задачи като програмиране на модули, устни доклади, проверка
на математически задачи, изследователски проекти и др. Разпространението на уеб‐
технологиите засили използването на тази оценъчна техника.
Реализацията на взаимно оценяване от колега да се осъществи с помощта на wiki или
със задание като се разпределят кой чия работа ще оценява и форма за оценяване.
● 360 градусово оценяване ‐ предполага събиране на информация за мнението и влиянието
на поведенията на изследваното лице от страна на ръководители, колеги, подчинени,
клиенти и доставчици. Често този начин на оценка се определя като оценка от всички
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●

●
●

страни и източници, въпреки че информацията често не се събира от всички възможни
източници
При използването на този инструмент съдържанието на въпросите и начинът на
провеждане са изключително важни. Начинът на задаване на въпросите и провеждане на
анкетата, както и самите въпроси, имат огромно значение за успеха на прилагане на този
начин на оценка. Затова процеса трябва внимателно да бъде планиран, осмислен и
изпълнен, за да даде резултат.
360‐градусовата оценка дава пълен портрет на поведението на работното място,
обединявайки различни перспективи. Чрез 360‐градусова оценка могат да бъдат
оценявани знания, умения и поведения (как отговаря на условията на промените във
външната среда). По‐добър резултат дава оценката на конкретни поведения, а не общата
оценка. Оценяващите би трябвало да могат да посочат както колко често и ефективно се
прилага определено поведение, но и за колко важно те го смятат.
портфолио ‐ Учебното портфолио е средство, предназначено за обучаемия, с цел да
подпомогне неговото развитие. Служи за самооценка (под формата на разсъждения,
аргументация, обосновка) на собствения познавателен и творчески труд, базирана на
самонаблюдение (рефлексия) на собствената дейност. Това е документ, който позволява
да бъде проследено развитието на човек в сферата на образованието, води обучаемия
през оценяването и отразяването на натрупаните от него знания и може да служи за
ориентир за продължаване на професионална реализация, документира професионалното
развитие, определя приложимостта от натрупаните знания. Документът може да е 10 или
100 страници. По‐важно е да документира придобиването на специфични познания и опит.
Може да се използва като доказателство за компетентност в процес на оценка или
демонстриране на умения.
Портфолиото оценява какво и как учим, как мислим, питаме, анализираме, синтезираме,
действаме, създаваме и как се сработваме интелектуално, емоционално и социално с
останалите.
Реализацията на портфолио може да се осъществи с набора от разработените от
студента задания и отчитането им в дневника на курса.
използването на сериозни игри се използва също и за в процеса на учене
тестове – при този вид оценка главно може да се оценят знанията на студента.
Създаването на тестове, които точно да оценяват знанията на студентите е процес, които
изисква много усилия.
При създаване на тестове, които ще се използват в компютърна среда е важно да се
създаване на банка с въпроси, които отговарят на няколко критерия ‐ въпросите трябва да:
o покриват учебния материал;
o са с различни тежести, за да разграничават добре знанията на студентите.
Реализацията на тестове е вградена в системата Moodle и при нея има възможност да се
използват въпроси, създадени в системата или да се вмъкнат вече създадени
(форматирани по подходящ начин). Въпросите, на Moodle са съвместими с тези на
HotPот.
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В Moodle има две независими стъпки за реализиране на тестове, които се обединяват:
1. генериране на тестове – изграждане на банка с въпроси ‐ от настройки на курс
(фигура 27)
2. създаване рамката на тестовете – от добавяне на дейност или ресурс (фигура 28)

фигура 27 Банка с въпроси

фигура 28 Задаване рамка на тест

Задължителните елементи при добавяне на рамка на тест са както и при останалите в Moodle
– заглавие и описани като са добавени (фигура 29):
●
●
●
●
●

●
●

времетраене за валидност на теста,
какво се случва след приключване на теста
брой опити
как се получава оценка – от първи опит, последен, най‐висока оценка или средно‐
аритметично от всички опити
съществен компонент на тестовете е възможността им да бъдат разбърквани, т.е. да
подреждането на въпросите да не е фиксирано както и да се разбъркват възможните
отговори (при затворени въпроси), което позволява почти никои двама студента да не
решават еднакво подредени тестове. При избор на въпроси от по‐голям хранилище
вероятността за повторяемост намалява.
в рамката на теста се описва кога студентите ще могат да видят своите резултати, грешките
си и правилните отговори – дали преди да приключат теста или след
налични са и допълнителни характеристики на рамката, но те не са толкова важни
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фигура 29 Характеристики на рамката на тест

Създаването на въпроси може да осигури категоризация по теми (фигура 30) за курса или
глобално за цялата система.
Типовете въпроси, заложени в системата са затворени (фигура 31):
●
●
●
●
●

Множество възможни отговори – един или много точни отговори – като във втория случай
може да се зададат тегла;
Истина / неистина
Съпоставяне
Вграден отговор
Изчислителен затворен
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Има възможност за отворени отговори като есе и описание, но при техния избор няма бърз
автоматичен отговор

фигура 30 Задаване на категории
фигура 31 Създаване на въпроси

Последната стъпка при задаване на тест – задаване на въпроси към тест. След като рамката и
въпросите са готови, щраквайки върху теста се дава възможност за неговото редактиране,
където може да се определи максималната оценка от тест и да се зададат въпросите, които
ще бъдат използвани за теста от съответната категория и еднократно щракване върху << или
избор на добавяне на случайни въпроси с определен брой (фигура 32)

фигура 32 Комбиниране на рамка на тест и въпроси

Статистика на резултатите от тестовете са достъпни за преподавателя (фигура 33) след
приключване на крайната дата на теста

фигура 33 Резултати от тест
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IV.4.2. Средства
Всяко задание преподавателят може да оцени и напише коментар (фигура 34), който е видим за
студента; или да качи файл с коментираната студентска работа; или аудио файл с гласови
коментари.

фигура 34 Форма за оценяване на задание
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Преподавателите могат да проследят дейностите в системата. Независимо дали е публикуване на
задание или участие в дискусия, или решаване на тестове.
Оценките могат да са с различни скали за оценяване. Стандартно за системата са оценяване от 0
до 100 точки, но системата са дефинирани и допълнителни скали за оценяване като стандартната
за България от 2 до 6 (фигура 35).

фигура 35 Скали за оценяване

Преподавателят може да прегледа в дневника (секция оценки от настройки на курса, фигура 36)
‐ оценките на всички студенти по всяко задание и може да задава тегла за заданията, което да
помогне за изчисляване на крайната оценка на студентите.

фигура 36 Дневник

При оценяване на задание освен оценка, може да се коментира и заданието.Преподавателят
вижда дали заданието е подадено в срок (оцветяване в зелено или след крайния срок – в червено,
(фигура 37)

фигура 37 Оценяване на задание
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V.

Комуникация

VI.1. Съобщения между участниците в системата
В системата основните участници са студентите и преподавателите. Те могат да общуват помежду
си по няколко начина като по‐голяма част от тях са в писмен вид (webinar е прави изключение):
● лични съобщения ‐ изпращане на съобщение към отделен потребител (фигура 38)

фигура 38 Изпращане на лично съобщение

●

●

при оценяване на задание средата предоставя възможност за писане на коментари по
заданието. При заданията има възможност след като преподавателя е прегледал
заданието да изиска подобряването му и по тази причина дава повторна възможност на
студентите да публикуват нов вариант на заданието.
в Moodle са налични форуми и чат, които могат да се използват както като средство за
общуване между участниците (фигура 39, 40), така и за средство за задание.

фигура 39 Задаване на тема за дискусия във форум

фигура 40 Проследяване на дискусия във форум
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VI.2. Съобщения на системата
Системата Moodle поддържа съобщения за участниците:
● новини – те могат да са глобални за цялата система, да са за отделна подкатегория или да
са локални за курс. Преподавателят сам избира колко новини за курса ще бъдат
публикувани.
● предстоящи събития – посочва отново на глобално и локално ниво какво предстои –
например приближаващ краен срокове за задание
● последни дейности – кой е използвал системата и какви действия е извършвал. Това е
изключително важно особено в случаите на публикуване на нови материали или задания
● календар (фигура 41) ‐ в системата е заложен и календар, които визуализира събитията
глобални / курсови / групови / индивидуални за съответния потребител. По този начин
ориентацията за предстоящите събития е изключително ясна.

фигура 41 Календар в Moodle

Всеки потребител може да управлява къде да се виждат съответните блокове със съобщения и да
се виждат ли изобщо.
● автоматични съобщения – системата предоставя възможността всеки участник да
получава писмо при публикуване на информация, която се отнася за него, а именно:
o при изпращане на лично съобщение от един участник до друг, системата генерира
писмо със съдържанието на съобщението и кой го изпраща
o при публикуване на задание – преподавателят може да получи съобщение кой
студент е публикувал заданието си.
o студентите могат да получават съобщения когато са коментирани и оценени
техните задания.
При използване на възможностите за автоматични съобщения е добре да се съобразява с
количеството писма, които ще бъдат генериране при възникване на едно или друго
събитие.
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VI.

Преобразуване на съществуващ присъствен курс в
дистанционен курс с електронна форма на обучение

Преобразуването на съществуващ присъствен курс в дистанционен изисква внимателно
обмисляне кои елементи от курса изискват задължително да бъдат присъствени и кои и как могат
да бъдат направени дистанционни.
Според Наредбата за дистанционно обучение в РБ учебните материали и ресурси за
самоподготовка, използвани в дистанционната форма на обучение по дадена специалност,
осигуряват не по‐малко от 75% от учебното съдържание на учебната програма.
Учебните материали и ресурси се класифицират в 4 равнища на технологична осигуреност:
1. първо равнище ‐ учебни и методически материали на хартиен носител или техните
електронни варианти;
2. второ равнище ‐ мултимедийни и интерактивни учебни материали, разпространявани на
електронни носители, магнитни и оптически дискове, аудио‐ и видео средства;
3. трето равнище ‐ учебни материали и модули за обучение и оценяване, разположени на
специализирани сървъри с гарантиран високоскоростен достъп до интернет;
4. четвърто равнище ‐ учебни материали и ресурси за самоподготовка, разположени в
базирана в интернет система за дистанционно обучение с гарантиран високоскоростен
достъп.
В базираната в интернет система се поддържат и:
1. организацията и провеждането на дистанционното обучение;
2. интегрирана база с персонални данни, учебни програми и виртуални учебни материали,
задачи и тестове.
При организиране и провеждане на дистанционната форма на обучение за придобиване на
образователно‐квалификационна степен се осигуряват не по‐малко от 70% от учебните материали
и ресурсите за самоподготовка на трето и/или четвърто технологично равнище.
Присъствените периоди не могат да надвишават 30% от аудиторната заетост, предвидена за
редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.
Едни от добрите практики за преобразуване на присъствен курс в дистанционен показват, че най‐
често:
● Присъствено е важно да се проведат:
○
Първото занятие на курса, в което се прави начално представяне на курса,
студентите биват се запознати с изискванията за участие в курса, с график за
провеждането му, схемата на оценяване, начин на комуникация, регистрация в
курса и ориентация в него.
○
Междинни занятия за:
■ семинари, изискващи непременно дейности в присъствена форма
■ междинни тестове за проверка на знанията
○
Финално занятие, например за представяне и защита на проекти
○
Финален изпит
● Дистанционно могат да се провеждат:
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○
○
○

Лекции (презентации, уебинари, видео евентуално транскрибирани в pdf)
Материали за самостоятелно четене и допълнителна подготовка
Задания за самостоятелна работа, проверявани от преподавателя в указан срок

Разпределение на основните елементи от електронен курс
Общо за курса
1. Въведение в курса
2. Цели, задачи, очаквани резултати
3. Обзор на учебния стил
4. Начин на оценяване
5. Често задавани въпроси
6. Първоначални изисквания
7. Общи ресурси за курса
Предварителен тест
Учебен
час/ тема

Времева
схема

тема 1
1 седмица
…
…
тема N
M седмица
Финално оценяване

VII.

Ресур‐
си
…

Дейности
преди
лекция
…

Лек
ции
…

Дейности/
Проекти
…

Групови/
индиви‐
дуални
…

Обратна
връзка
‐
…

Зачитане и защита на авторските права върху материалите

При разработката на електронни материали трябва да бъде спазван закона за авторското право и
сродните му права. Авторското право е неимуществено. То дава правото на автора да постави
името под произведението си и произведението да не се изменя без негово съгласие. Като
неимуществено право, то е вечно. Незачитането на авторското право и сродните му права, освен
неетично, е и осъдително.

VI.1. Плагиатство
При разработка на електронни материали има риск да се допусне плагиатство, което според
тълковния речник на думите в българския език представлява кражба на чужд литературен или
научен труд, мисли, идеи и представянето им като свои. За да не се допуска от авторите на
електронни материали плагиатство, при разработването им се изисква:
● Познаване и спазване на закона за авторското право и сродните му права
● Познаване и прилагане на лицензионни споразумения за творческо споделяне
● Познаване и прилагане на правила за цитиране
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VI.2. Закон за авторското право
В закона3 за авторското право и сродните му права проблемите, засягащи и разработването на
електронни материали, са разгледани както следва:
● Възникване на авторското право (чл.2)
● Обект на авторското право (чл. 3)
● Автор (чл. 5)
● Превод и преработка (чл. 9)
● Права на автора (чл. 15 (1))
○
Разгласяване
○
Признаване на авторство
○
Поставяне на идентифициращ знак
○
Запазване целостта на произведението
○
Промяна на произведението
● Ползване на произведението от други лица с разрешение на автора (чл. 18 (1))
● Свободно ползване на произведението (чл. 23, чл. 24)
○
Използване на цитати
○
Използване на части от публикувано произведение
● Поставяне на знак за авторско право (допълнителни разпоредби § 1. (1))
На основание на последното е дефиниран и начинът за поставяне на знак за авторско право, а
именно © <име, наименование на автора><година на разгласяване>.

VI.3. Цитиране
Основно задължение при използване на чужди материали е цитирането на източника.

VI.3.1. Библиографско цитиране по БДС
Библиографското цитиране на източника по Българския Държавен Стандарт (БДС 17377‐96) е за
печатни документи. БДС определя:
● Елементите, които трябва да бъдат включени
○
Автор (задължителен елемент)– име и фамилия изписани изцяло, в обратен ред
○
Колектив – изписване на имената на всички до трима съавтора, при повече от
трима – имената на първия или първите трима съавтора и съкращение и др.
○
Заглавие (задължителен елемент)
○
Подзаглавие
○
Редактор, преводач и др.
○
Сведения за изданието
○
Поредна единица – том, брой, поредна година на издаване
○
Място на издаване (задължителен елемент)
○
Издателство
3

Зафирова‐Малчева, Т., Стефанова, Е. „За авторското право и как да защитим публикувани материали” Лекция по АВИТО
във Факултет по математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски”, 22.03.2012 г.,
<http://elearn.uni‐sofia.bg/mod/resource/view.php?id=18468> (9 януари 2013г.)
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○
Година на издаване (задължителен елемент)
○
Физическа характеристика – брой страници, колони, записи и др.
○
Идентификационен номер – ISBN, ISSN
● Схемата на последователност на елементите и пунктуация
Автор (Фамилия, Име). Заглавие. Подзаглавие. Редактор (Преводач). Поредна единица. Място на
издаване, Издателство, Година на издаване, Физическа характеристика, Идентификационен
номер
● Основните форми на цитиране в зависимост от броя на цитиранията на източника:
○
Първо цитиране – всички задължителни елементи
○
Повторно и многократно цитиране ‐ възможност да се избегнат част от
задължителните елементи чрез словесни и графични еквиваленти
● Основните начини на цитиране в зависимост от разположението на цитирането:
○
Библиографско цитиране в текста, при което посочените източници логически
влизат в авторският текст
Според име на автора (“Заглавие на произведението”, място на издаване, година на издаване) ...
○
Цитиране под линия посредством обозначаване на цитата в текста с цифрова
препратка (горен индекс или в кръгли скоби след цитата), към библиографско
описание под линия
текст “цитат”1 текст “цитат”(2) текст
1. автор, заглавие, ..., година на издаване
2. автор, заглавие, ..., година на издаване

○

●

Цитиране с препратки към самостоятелен списък. В този случай използваната
литература се оформя като самостоятелен списък в края на материала. Списъкът се
озаглавява Цитирана литература и е достатъчно да включва само задължителните
елементи. Наредбата на списъка следва да бъде първо материалите на кирилица,
след това на латиница. Във всяка от двете части може да бъде подредена по един
от следните начини:
■ Азбучно – по име на автора
■ Хронологично – според годината на публикуване на документа
■ Номерационно – според реда на появяване в основния текст
Цитиране на различни типове документи
○
Непериодични издания (Еднотомно и многотомно издание)
○
Периодични издания
■ Списания и бюлетини
■ Вестници и единични листове
■ Периодични сборници
○
Дисертации
○
Публикации в периодични издания
■ Списания и бюлетини
■ Вестници и единични листове
■ Периодичен сборник и алманах
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○

Публикации в непериодични издания (в еднотомно и многотомно издание )

VI.3.2. Цитиране на източници от Интернет
За цитиране на източници от Интернет са приети и международни конвенции, според които
елементите при цитиране са:
● Автор – фамилия, име (името може да се съкрати)
● Заглавие на материала (в кавички)
● Заглавие на целия труд (курсив или подчертано)
● Дата на публикация
● Точен адрес на източника (в триъгълни скоби)
● Дата на последен достъп (в кръгли скоби)

VI.4. Творческо споделяне (Creative Commons)
До възникването на творческото споделяне (Creative Commons), за използване на работата
(копиране, поставяне онлайн и т.н.), се изисква изричното разрешение на автора, тъй като при
създаване на произведение (статия, фотография, песен и други), то автоматично бива защитено с
авторски права (copyrights).
Creative Commons представлява комплект от типови договори за използване на авторски
произведения. Създадени са през 2001 г. от университета Станфорд в САЩ и са адаптирани към
нашето законодателство като са съобразени със задължителните норми на българското право. Те
позволяват на автора да разбере в най‐голяма степен кои точно права предоставя на публиката,
когато избира да ползва договорите.
При творческото споделяне авторът или собственикът дава права за ползване, по‐широки от
предоставяните от авторското право, върху произведение на изкуството или науката.
При всички видове договори за творческо споделяне трябва да се цитира оригинала чрез
посочване на задължителни елементи във форма и на място съобразно условията. Елементите
обикновено могат да бъдат намерени в оригинал. Символът за творческото споделяне (Creative
Commons) е
.
Когато автор на електронни материали се позовава на такива, който са с договор за творческо
споделяне, то той трябва да обърне внимание на видовете договори и какво разрешават те. По
аналогия, ако автор на електронни материали предоставя разработените от него за творческо
споделяне, трябва да ги обозначи съобразно съществуващите лицензионни споразумения,
разгледани по‐подробно по‐долу.

VI.4.1. Видове договори за творческо споделяне
Ако материалите са означени с едно от следните то договорът за творческо споделяне позволява:

●
●

Копиране (снима, сканира)
Разширяване (адаптиране или модифициране)
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●

Разпространение (публикуване, показване, изложение, публично представяне или
разпространение, например по електронна поща или чрез поставяне на уеб сайт)
● Използване за комерисални и некомериални цели
● Предоставяне на права на другите при всякакви лицензни условия
Ако материалите са означени с едно от следните
то договорът за творческо споделяне позволява:
● Копиране (снима, сканира)
● Разширяване (адаптиране или модифициране)
● Разпространение (публикуване, показване, изложение, публично представяне или
разпространение, например по електронна поща или чрез поставяне на уеб сайт)
● Използване за комерисални и некомериални цели
Но разпространението е при същите лицензни условия като оригинала!
Когато материалите са обозначени с едно от следните

то договорът за творческо споделяне позволява:
● Копиране (снима, сканира)
● Разпространение (публикуване, показване, изложение, публично представяне или
разпространение, например по електронна поща или чрез поставяне на уеб сайт)
● Използване за комерисални и некомериални цели
Но какъвто е оригинала!
Когато материалите са обозначени с едно от следните

то договорът за творческо споделяне позволява:
● Копиране (снима, сканира)
● Разширяване (адаптиране или модифициране)
● Разпространение (публикуване, показване, изложение, публично представяне или
разпространение, например по електронна поща или чрез поставяне на уеб сайт)
● Предоставяне на права на другите при всякакви лицензни условия
Но само за некомерсиални цели!

VI.4.2. Цитиране при творческо споделяне
Цитирането при творческо споделяне изисква да бъдат посочени:
● името (или съответно псевдонима) на автора, ако е предоставено
● наименованието на произведението,ако е предоставено
● единния ресурсен идентификатор, при възможност, ако е бил указан
● в случаите на производно произведение ‐ признание за използването на произведението
в производно произведение
● с какъв лиценз е материала
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