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1. ВЪВЕДЕНИЕ – ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДЕЙНОСТ 4 

 

 

Цел: 

 

• Дейност 4 от проекта цели да създаде динамична и интерактивна платформа за онлайн 

обучение, която да се използва за целите на проекта. Тази  платформа служи като Отворено 

пространство за обучение, и предлага възможности за обучение, посредством онлайн 

Академията, онлайн GODIGITAL библиотека с полезни инструменти и ресурси, която 

подпомага повишаването на дигиталните умения на учителите. Също така платформата 

предлага и онлайн GODIGITAL Общност за менторство, помощ от различни експерти и 

останалите членове на групата, напътствия и обмен на добри практики.  

 

Основни задачи на Дейност 4:  

 

• Проектиране, разработване, тестване и качване на онлайн платформата. 

• Предоставяне на възможности за онлайн оценяване (тест за самооценка и финален тест), 

както и онлайн обучение. 

• Разработване на различни курсове под формата на онлайн обучение, използвайки за целта 

различни техники, предлагани в откритото учебно пространство.  

• Създаване на онлайн библиотека с полезни доклади, статии, инструменти, материали във 

връзка с дигитални умения използвани в началните училища.  

• Създаване на e-GODIGITAL Академия и влючването на експерти, учители и други 

заинтересовани страни. 

• Предоставяне на информация за възможно валидиране на обучителните курсове, 

съответстващи на Европейската квалификационна рамка (EQF) и Националната 

квалификационна рамка на всяка от държавите партньори в проекта (NQF).  

• Създаване на GODIGITAL ръководство с инструкции и насоки за използването на онлайн 

обучителната платформа.  

•  

• Създаване на система от „Значки”, които осигуряват оценяването и валидирането на 

придобитите знания след преминаване на курса.  
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2. GODIGITAL ОНЛАЙН ОБУЧИТЕЛНА ПЛАТФОРМА   

2.1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Онлайн обучителната платформа GODIGITAL предлага пет (5) курса на (5) различни езика, което 

прави общо двадесет и пет (25) курса. Курсовете съдържат въвеждащо видео, първоначален тест за 

самооценка за всеки модул, обучителен материал, опция за допълнителни материали, задължителен 

финален тест и онлайн библиотека с източници и т.н. След успешното преминаване на финалния 

тест за оценка за всеки модул (над 85% и лимит от два (2) опита), потребителите могат да получат 

«Значка», която удостоверява придобитите умения. Като допълнение, всеки потребител, който е 

преминал успешно и петте модула може да получи GODIGITAL супер „Значка”. Необходимо е всеки 

потребител да се запише, регистрира и след това да се запише за курсовете. 

Целта на това ръководство е да предостави напътствия на студентите как да използват 

платформата, както и общ преглед.  

За повече информация: 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=148275 

 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=148275


 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Submission Number: 2017-1-PL01-KA201-038543 

|page 5 from 13 

3. РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТИ  

 

 

 

 

 

3.1. СТЪПКА  1: КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ? 

 

• Посетете moodle.teachersgodigital.eu  

• Натиснете бутона “Register” в горния десен ъгъл на страницата.  

• Въведете вашите данни: потребителско име, парола, имейл адрес, първо име, фамилия, град 

и страна  

• Натистете бутона ‘Create my new account’  

 

 

Фигура 1: Регистриране  

 

 

Бележка: 

*За да валидирате профила си ще получите имейл с линк за потвърждаване, върху който трябва 

да кликнете. 

 

file://///192.168.0.250/Emphasys%20Projects/Emphasys/EUROPEAN%20PROJECTS%20KA2/SCHOOL%20SECTOR/GODIGITAL/GoDigital_IO4/GODIGITAL%20MOODLE/Manual/moodle.teachersgodigital.eu
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3.2. СТЪПКА  2: КАК ДА ВЛЯЗА? 

 

• Посетете moodle.teachersgodigital.eu  

• Натиснете върху бутона “Log in” в горния десен ъгъл на страницата 

• Натиснете върху бутона “Log in” в горния десен ъгъл на страницата 

• Въведете данните си: потребителско име и парола 

 

 

 

 

Фигура 2: Влизане в страницата  

Бележка: 

*Платформата дава въможност на потребителя да „запомни” данните си за влизане. 

*Има опция за възстановяване/промяна на паролата 

 

 

 

 

 

 

file://///192.168.0.250/Emphasys%20Projects/Emphasys/EUROPEAN%20PROJECTS%20KA2/SCHOOL%20SECTOR/GODIGITAL/GoDigital_IO4/GODIGITAL%20MOODLE/Manual/moodle.teachersgodigital.eu
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3.3. СТЪПКА  3: КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ НАЛИЧНИТЕ КУРСОВЕ? 

 

• Влезте в платформата (стъпка 2) 

• Натиснете върху раздела 'Home' 

 

 

 

Фигура 3: TEACHERSGODIGITAL начална страница  
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3.4. СТЪПКА  4: КАК ДА СЕ ЗАПИША ЗА ДАДЕН КУРС? 

 

 

• Влезте в платформата (Стъпка 2) 

• Натиснете върху раздела 'Home' 

• Натиснете върху някой от курсовете 

• Кликнете върху бутона 'Enrol-me' 

 

 

 

Фигура 4: Записване 

 

 

 

Бележка: 

* Записването в курса е ръчно, което означава, че обучаемият може да се запише самостоятелно. 
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3.5. СТЪПКА  5: КАК МОГА ДА КОМУНИКИРАМ С ДРУГИТЕ ЗАПИСАНИ В КУРСА? 

 

• Влезте в платформата (Стъпка 2) 

• Натиснете върху раздела 'Home' 

• Натиснете върху курса и превъртете надолу 

• Под секцията “Forum” кликнете върху “Let's walk about ... module“ 

 

 

Фигура 5: Фигура  

 

Бележка: 

*Кликнете върху “Add a new discussion topic” за да отворите нова тема на форума 

ИЛИ 

*Въведете/Отговорете на съществуваща тема 
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Фигура 5: Форум  
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3.6. СТЪПКА  6: КАК ДА ЗАВЪРША ЕДИН КУРС И ДА СПЕЧЕЛЯ „ЗНАЧКА”  

 

 

• Влезте в платформата (Стъпка 2) 

• Натиснете върху раздела 'Home' 

• Изберете курса 

• Кликнете върху въвеждащото видео“Introductory Video“, създадено за всеки модул (по 

желание)  

• Кликнете върху обучителния материал на всеки .pdf файл, който съдържа уводен текст, 

учебна програма, теми и библиография  

• За да получите „Значка” кликнете върху “Final-Assessment“, за да проверите вашите знания 

след като прочетете материалите.  

• За допълнителни тестове кликнете върху“Additional resources“ (по желание)  

 

Бележка: 

*Тест за самооценка: Имате право само на два опита! 

*Обучителен материал: Когато кликнете върху pdf файла той ще се отвори и можете да го 

запазите/принтирате 

*Финален тест: Имате право само на един опит и когато преминете успешно 85% от теста ще 

получите „Значка”. След като преминете успешно всички модули и спечелите „Значки”-те ще 

получите и GODIGITAL Супер „Значка”! 
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3.7. СТЪПКА  7: КАК ДА ПРОВЕРЯ ПРОФИЛА СИ?  

 

 

• Влезте в платформата (стъпка 2) 

• Кликнете върху бутона с вашето име в горния десен ъгъл  

• Кликнете върху “Profile”  

• Редактирайте личната си информация, докато виждате всички значки, които сте спечелили и 

курсовете, за които сте се записали.  

 

 

Фигура 6: Редактиране на профила 

 

Фигура 7: 

Редактиране на профила 

 


