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Основни понятия и структура  

Факултет 

Специалност 

Дисциплина 1 
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Дисциплина N 

Учебен План 
Преподавател 1 

Преподавател 2 

Преподавател N 
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съдържание 
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Студент 
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Организация 

 ОБУЧЕНИЕ (ДЕМО СРЕДА ЗА РАБОТА) 

o ЛИНК: http://demo6.icygen.com/university-eleraning-demo/public/bg/ 

o УЧЕБЕН ПЛАН и ДИСЦИПЛИНИ – Учебен план - Обучение; Дисциплина1 … Дисциплина10 

o ПРЕПОДАВАТЕЛИ:   потребителско име: user1 ... user10; парола: user1 … user10 

o СТУДЕНТИ:  потребителско име: test1 … test10; парола: test1 … test10 

 

 РЕАЛНА СРЕДА ЗА РАБОТА 

o ЛИНК: http://78.83.195.53/bg/ 

o ПРЕПОДАВАТЕЛИ:  Преподавателите са създадени като потребители на системата. Определени са  
дисциплините, по които преподават. Въведени са подадените електронни учебните помагала и са 
създадени учебни курсове към дисциплините. Всеки преподавател има достъп до учебните курсове 
по дисциплините, по които преподава и които създава със средствата на системата. Преподавателите 
влизат в системата с потребителско име и парола, които трябва да им бъдат дадени от 
администраторите на системата.  

o СТУДЕНТИ:  Подадени са списъци със студенти - техните факултетни номера и имена, както и някои 
други детайли. Въведени са в системата и са създадени като потребители на системата, като техния 
профил е: потребителско име = факултетен номер и парола = факултетен номер.  
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Съдържание 

ПРОФИЛ „ПРЕПОДАВАТЕЛ“ - ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

 ВХОД В СИСТЕМАТА 

 ОСНОВНО МЕНЮ 

 УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

 ТЕСТОВЕ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ОЦЕНКИ 

 СТАТИСТИКИ 

 СТУДЕНТСКО ДОСИЕ 

 КОМУНИКАЦИИ 
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Вход в системата 

 Всеки потребител влиза в системата като въвежда своето потребителско име и парола. 

  

  

  

 С влизането в системата потребителите получават достъп до функционалностите на системата 
според дефинираните права за достъп.  
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Основно меню 

Основното меню след вход в системата на Преподавател е следното: 

 

 Учебно Съдържание: осигурява функционалности за създаване и редактиране на учебен курс, теми 
ресурси към теми 

 Тестове – Осигурява функционалности за създаване и редактиране на категории пулове, пулове 
(набори от въпроси) и тестове. 

 Управление на оценки – осигурява функционалности за проследяване на оценките, които се 
формират за учебен курс, теми, курсови работи и тестове. Възможност за задаване на крайна оценка 
на студент за курс, тема 

 Статистика – справочна информация за посещенията и ползваемостта на учебните курсове и 
съответните учебни материали от студентите 

 Студентско досие – възможност  за преглед на студентските досиета на студентите, на които 
преподавателя преподава. 

 Комуникации – функционалности за достъп до чат, форум, лични съобщения 
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Учебно съдържание 

Преподавател има възможност да управлява учебното съдържание като: 

• извеждане на списък с действащи курсове 

• създаване на нов курс  

• редакция на съществуващ курс 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008 
„СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО БЪДЕЩЕ С  

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Слайд: 8 

Учебно съдържание         Структура 

Учебното съдържание се формира като се 
създадат учебни курсове, теми и съответното 
съдържание към тях – различни ресурси като 
лекции, презентации, тестове за самоподготовка, 
видео и аудио файлове, галерии. Права за 
създаване на учебните курсове имат 
преподавателите по съответните дисциплини. 
Необходимите условия за създаване на учебно 
съдържание са регистрирани и налични в 
системата специалности, дисциплини, учебни 
планове с включените в тях дисциплини, 
преподаватели със съответните дисциплини, по 
които преподават. 

Структурата на учебното съдържание е 
следното: Дисциплина >> Курс >> Тема >> Ресурси 
(виж дадената структура отдясно) 

Всяка тема може да има входящ и изходящ 
изпитен тест, за да отчете входящото и 
изходящото ниво на студентите. 

 ДИСЦИПЛИНА 

 Учебен курс [X] 

 Тема 1 

 Входящ тест  за Тема 1* 

  Учебни ресурси по Тема 1 

  Тест/ове за самоподготовка по Тема 1* 

 Изходящ тест за Тема 1* 

 Тема 2 

 Входящ тест за Тема 2* 

  Учебни ресурси по Тема 2 

  Тест/ове за самоподготовка по Тема 2* 

 Изходящ тест  за Тема 2* 

 ...... 

 Тема N 

 Входящ тест за Тема N* 

  Учебни ресурси по Тема N 

  Тест/ове за самоподготовка по Тема N* 

 Изходящ тест за Тема N* 

  
 Със * са маркирани опционалните стъпки 
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Действащи курсове 

При избор на опцията от менюто „Действащи курсове“ се извежда списък с 
курсовете, които преподавателят е създал. 
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Добавяне на Курс 
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Добавяне/Редакция на Курс 

 Избира се добавяне на Курс за добавяне или от списъка с действащи курсове се 
избира курс за редакция (с линк името на курса) 

 Отваря се екран за въвеждане на детайлите за курса – въвеждат се име на курса, 
начална и крайна дата. Трябва да се добавят и дисциплини към него. Това става 
чрез линка „Добавяне на дисциплина“ или чрез бутона пред него. За добавянето 
на дисциплина трябва да се избере специалност, учебен план и тогава 
дисциплина. Добавянето е в тази последователност. Всяка добавена дисциплина 
може да се изтрие чрез бутона вдясно от нея. За всеки курс може да се въведе 
описание. 

 Възможност за маркиране на курса като активен. 

 Въвеждат се необходимите данни и се осъществява запис или отказ. 

 След запис курсът ще се появи в списъка с курсове, но към него няма да има 
дефинирани теми, т.е. списъкът с темите към курса ще е празен.  

 На следващия слайд е илюстриран екран за добавяне на курс. 
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Теми към курс 

 Избира се иконата за показване на темите към даден Курс.  

 Извежда се екран със списък с темите към избрания курс. 
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Добавяне/Редакция на Тема 

 Тема се добавя към съществуващ курс. 

 От списъка с курсовете се избира даден курс и се натиска иконата „Теми“ – за влизане в 
дефиниране на тема/и. 

 С бутон „Добавяне на нова тема“ се създава нова тема.  

 При натискането му се добавя нова празна тема в кая на страницата (под вече добавените теми): 

 
 

 Маркираните икони управляват както следва  -  редакция, изтриване, активиране на тема и 
добавяне на ресурс към тема  

 От селект боксовете „Входящ“ и  „Изходящ“ могат да се зададат входящи и изходящи тестове. Тези 
тестове са предварително въведени в системата. За дадената тема може да се зададе някакво 
описание. 

 Може (не е задължително) да се зададе начална и крайна дата на темата (определя в кой период 
темата ще е активна и е видима в курса на обучение) 

 При запис нанесените промени се съхраняват. 

 На следващия слайд е илюстриран екрана за Редактиране на създадена тема. 
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Редакция на Тема 
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Ресурси 

 Към дадена тема могат да се добавят множество 
ресурси (с маркираната икона „+“) 

 Ресурсите към Тема се визуализират в списък 

 Всички ресурси от списъка за дадена тема могат да 
бъдат редактирани, изтривани, активирани, 
деактивирани. Това става чрез съответните икони до 
името на ресурса. 

 На следващия слайд се показва екран за добавяне на 
ресурс от тип Книга, който се използва в общия 
случай за добавяне на лекции и упражнения. 
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Добавяне на ресурс към тема - Книга 

* Екранът за редакция е същият, разликата е, че е с попълнени данни – данните за избрания за редакция ресурс. 
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Тестове 

 При избор на опцията от главното меню  „Тестове“ се 
показва подменю с множество функции. 

 Въпросите за тестовете се организират в категории и 
пулове (набори от въпроси) с цел по-голяма гъвкавост 
при генериране на тестове и по-добра логическа 
организация. 

 Категориите са групи, към които се връзват пуловете с 
въпроси. 

 Въпросите се дефинират в пулове, които са контейнери 
на въпросите за дадена категория 

 Тест се генерира с постоянни въпроси – винаги 
еднакви или с променливи въпроси – случайно избрани 
въпроси от посочените категории пулове с посочената 
бройка. 

 За да се създаде тест преди това трябва да са дефинирани необходимите категории и 
набори от въпроси (пулове) посредством функционалностите  „Добавяне на категория за 
пулове от въпроси“ и Добавяне на пулове“. 
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Добавяне на Категория и Пул 

След въвеждане на името на категорията 
и запис, категорията се извежда в 
списъка с категории 

След въвеждане на името на пула и 
Категорията към която е, пулът се 
извежда в списъка с пулове. 
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Списък с тестове 

 Представлява списък с тестове, които са създадени от логнатия в системата преподавател 

 Тестовете могат да бъдат сортирани по статус. Колоната „Въпроси“ показва типа на 
въпросите и техния брой. Името на теста води до страница за редакция на теста. Тестовете 
могат да бъдат активирани, деактивирани и изтривани.  

 

 Към тестовете могат да бъдат прилагани различни филтри: 
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Добавяне на Тест – Обща част 

 Дисциплини – могат да се въведат множество дисциплини, при които може да се прилага тестът. Това става 
чрез линка „Добавяне на дисциплина“ или чрез бутона пред него. Всяка добавена дисциплина може да 
бъде изтрита чрез бутона вдясно от нея. Преподавателят може да добави теста само към специалности и 
дисциплини, които той води. 

 Настройки на теста – автоматична проверка – дали се включва автоматичното оценяване, показване на 
верните отговори – при преглед на резултата от теста, студентът да вижда верните отговори, произволни 
въпроси – въпросите, влизащи в теста, се разбъркват всеки път при стартиране на теста на произволен 
принцип, статус „Активен“ – тестът е достъпен за ползване. 

 Име на теста – задължително 
поле 

 Тип на теста – задължително 
поле. Прави се избор от 
предварително въведени в 
системата стойности 

 Продължителност – 
задължително поле. Въведената 
стойност трябва да е число 
(мерните единици са минути). 
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Добавяне на Тест – Оценяване 

 Праг – Представлява минимален резултат, при който тестът се счита за успешно преминат. Въведената 
стойност трябва да е десетично число. (50% Среден 3). Използва се при тип на оценяване Процент. 

 Интервали за оценка – добавянето става чрез линка „Добавяне на интервали за оценка“ или чрез бутона 
пред него. Трябва да се въведат от колко до колко точки за каква оценка се смята. Всеки въведен интервал 
може да бъде изтрит чрез бутона в дясно от него. Използва се при тип оценяване Интервал. 

 Тип на генериране - Избира се една от предварително въведени в системата стойности - постоянни или 
променливи въпроси. 

 Описание – кратко описание на 
теста или пояснения или 
картинка 

 Тип на оценяване – Избира се 
една от предварително 
въведени в системата стойности 
(Интервал – задават се 
интервали с точки или Процент – 
задава се праг (в %) . 
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Добавяне на Тест – Въпроси 

 Добавянето на въпроси става чрез линка „Добавяне на въпроси“ или чрез бутона пред него. За добавянето 
на въпроси се избира от коя категория с пулове и колко въпроси да бъдат включени в теста.  

 Всяка добавена категория пулове може да бъде изтрита чрез бутона вдясно от нея. Преподавателят може 
да избира само между категориите пулове, които той е добавил. 

 

 

 

 Ако въпросите са променливи,  тестът се генерира в момента на стартиране на теста от студента, ето защо 
въпросите към дефинирания тест не могат да бъдат разгледани 

 Ако въпросите са постоянни, тестът се генерира в момента на записване на теста, ето защо постоянните 
въпроси могат да бъдат разгледани след дефиниране на теста. 

 Тестовете могат да бъдат изтривани и редактирани  само ако няма асоциирани резултати към тях, т.е. 
ако студент стартира теста, той не може да бъде редактиран или изтриван с цел запазване на историята и 
резултатите и е важно за оценяването. Изписва се съобщение, че тестът е заключен за промени. 

 

 

 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008 
„СТЪПКА КЪМ НОВО ОБРАЗОВАТЕЛНО БЪДЕЩЕ С  

ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Слайд: 23 

Управление на Оценки – 1 част 

 Посредством функциите на менюто „Управление на оценки“ преподавател може да преглежда автоматичните оценки, 
получени посредством системата при правенето на тестовете, да дава оценка на тестовете, които имат отворени въпроси и да 
оформя крайни оценки за тест, тема, курс, курсова работа и окончателна оценка за дисциплина.  

 За извеждане на оценките се използват различни филтри, улесняващи търсенето. Допустимо е както групови параметри като 
специалност, учебен план, дисциплина, тема , така и индивидуално търсене по студент – име и факултетен номер.  

 Извеждането на оценките става в списъци, с различно съдържание според типа на оценката: 

1. Оценка за курс 

 

2. Оценка за Тест 

За извеждане на резултата от всеки тест и даване на крайна оценка се използва отбелязаната икона до всеки тест 
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Управление на Оценки – 2 част 

3. Оценка за тема 

4. Оценка за Дисциплина 

 След въвеждане на оценката в полето  „крайна оценка“ и натискане на иконата с дискетата (отбелязани на 
екрана) – крайната оценка се записва. 
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Статистики – за курсове, теми, тестове 

 Посредством функциите на менюто „Статистики“ преподавател може да преглежда посещенията на 
учебните материали за преподаваната дисциплина – курсове, теми, ресурси. 

 Извеждане на статистика за даден учебен курс – Статистиката извежда списък с курсовете за избраната 
дисциплина. При избор на курс от списъка се извежда информация за потребителите, които са посетили 
курса заедно с датата и часа на посещението. Тази информация може да бъде експортната в .xls и .csv 
формат. 

 Извеждане на статистика за теми от учебен курс – Статистиката извежда списък на темите, при избор на 
тема се извежда детайлна статистика за лекциите, тестовете (ако има такива), за упражненията, като всички 
статистики могат да бъдат експортнати в .xls или .csv формат. Статистика за лекции - Предоставят 
информация за всички потребители, които са посетили дадена лекция, както и датата и часа на 
посещението. Статистика за сваляне на файлове - Предоставя информация за кои потребители са свалили 
даден ресурс, колко пъти и дата и час на посещението. Статистика за тестове - Предоставя информация за 
това кой потребител е посетил дадения тест, дата и час на посещението. Статистика за упражнения - 
Представлява списък с потребителите посетили даденото упражнение 

 Извеждане на статистика за тестове – Статистиката извежда списък с всички тестове за дисциплината и при 
избор на тест се извежда детайлна статистика за това кой потребител е посетил дадения тест, дата и час на 
посещението. Линкът „Виж информация“ пренасочва към страница, където може да бъде прегледан теста 
заедно с отговорите на студента, направил теста. 
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Статистики по студенти (за курсове, теми, тестове) 

 

 

 

 

 

 Статистиките по студент дават възможност за извеждане на подобна информация, като в 
описаните вече статистики, но за избран студент. 

 Статистиките за студент могат да бъде изведени след търсене по Име или факултетен номер. 
Извежда се списък със студентите, отговарящи на критерия за търсене. Ако критериите са били 
точни, то може да се изведе само един студент. Възможно е списъкът да е празен, ако няма 
студенти, отговарящи на зададените критерии. 
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Студентско досие – 1 част 

 Преподавателят може да търси и разглежда досието на даден студент.  

 Могат да се използват определени критерии за търсене на студент – име и факултетен номер. По подразбиране се извежда 
дисциплината, по която преподавателят преподава, но ако преподава на повече специалности, могат да се използват критериите  
Специалност и Учебен план за извеждане на студенти. 

 

 Извежда се списък със студентите, на които преподавателят преподава, спрямо зададените критерии за търсене. 
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Студентско досие – 2 част 
 При избор на името на студента като линк се зарежда информацията, с която студентът е регистриран в системата. 

 


