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1 Въведение 
 

Това е първата версия на ръководството за електронно обучение по проект ИССА.  
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2 Инсталиране и настройка 

2.1 Изисквания 

Единственото нещо, от което имате нужда за да използвате електронната платформа е интернет 

връзка. 

2.2 Създаване на акаунт 

Трябва да имате създаден акаунт, за да използвате платформата за електронно обучение по проекта 

ИССА. 

Стъпка 1: Отидете на уебсайта на платформата за електронно обучение, връзката е:  

http://www.cs.ucy.ac.cy/projects/issaplatform/moodle/ 

Стъпка 2:  Кликнете върху "Влезте"в горния десен ъгъл на сайта  (Изображение 1). 

 

Изображение 1: Влезте в платформата за електронно обучение на ИССА. 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпка 3:  Кликнете върху "Създаване на нов профил" (Изображение 2). 

http://www.cs.ucy.ac.cy/projects/issaplatform/moodle/
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Изображение 2:  "Създаване на нов акаунт". 

 

Стъпка 4: Трябва да попълните някои полета, за да създадете профила си като изображението, 

показано по-долу (Изображение3). Обърнете внимание, че формулярът има задължителни полета с 

червен удивителен знак.  Паролата трябва да съдържа поне 8 символа, поне 1 цифра, поне 1 малка 

буква, поне 1 главна буква, поне 1 не-буквено-цифров символ като *, -, или #. Когато попълните 

полетата кликнете върху  бутона "Създаване на нов профил". 
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Изображение 3:   "Създаване на моя нов акаунт". 

Стъпка 5:  Трябва да сте получили имейл. За да продължите кликнете върху  бутона "Продължи"  

(Изображение 4). 

 

Изображение 4:  "Продължи" бутон за потвърждение на имейл. 
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Стъпка 6:  Отидете в имейл акаунта си и  ще видите имейл с заглавие "ISSA e-learning Platform: 

потвърждение на акаунта"  (Изображение 5). За да  потвърдите акаунта си,   отидете  на адреса, 

който се намира в имейла. 

 

Изображение 5:  Имейл "Платформа за електронно обучение ИССА: създаване на акаунт".  

Стъпка 7:  Ще видите подобно изображение като изображението по-долу (Изображение6). 

Кликнете върху  бутона "Продължи"и можете да използвате платформата за електронно обучение 

ИССА! 

 

Изображение 6:  "Продължи" за да използвате платформата за електронно обучение ISSA. 

2.3 Влезте в платформата за електронно обучение на ISSA 

Стъпка 1: Отидете на уебсайта на платформата за електронно обучение на ИССА. Връзката е:  

http://www.cs.ucy.ac.cy/projects/issaplatform/moodle/ 

http://www.cs.ucy.ac.cy/projects/issaplatform/moodle/
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Стъпка 2:  Кликнете върху "Влезте " в горния десен ъгъл на сайта  (Image7). 

 

Изображение 7:  Вход в платформата за електронно обучение на ИССА 

 

Стъпка 3: Въведете вашите идентификационни данни (потребителско име или имейл и парола) и 

след това кликнете върху бутона "Log in"  (Image8). 

 

Изображение 8:  "Влизане в платформата" . 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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3 Преглед на електронното обучение на ISSA 

3.1 Таблото 

Първата страница, която можете да видите, е таблото за управление в Moodle. Ако сте нов 

потребител, таблото ви е празно и изглежда като изображението по-долу  (Изображение 9). 

 

Изображение 9:  Табло за управление в Moodle. 

 

Ако сте се записали за курсовете на ИССА платформата, таблото изглежда като изображението по-

долу (Image 10). За преглед на курс трябва да кликнете върху него и можете да отидете на 

страницата на курса. 

 

Изображение 10:  Потребителско табло с курсове 
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3.2 Начална страница на сайта 

Като кликнете върху раздел Начало на сайта от менюто вляво (Изображение 10), можете да 

отидете на началната страница на сайта. В тази страница можете да видите общ преглед на проекта 

ИССА и наличните курсове  (Изображение11). 

 

Изображение 11:  Начална страница на сайта. 
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3.3 Моите курсове 

На началната страница на сайта можете да видите наличните курсове на платформата за 

електронно обучение ИССА (Изображение 12). Кликнете върху желания курс. 

 

 Изображение 12: Налични курсове  

 

Стъпка 1:  Кликнете върху един от курсовете (напр. Търсене на възможности) 

Стъпка 2:  Сега трябва да се запишете в курса, за да видите съдържанието му. Кликнете върху 

бутона "Запишете ме"  (Изображение 13). 

 

Изображение 13:  "Запишете  ме"  в курс. 

 

Сега имате достъп до курса. 
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3.3.1 Преглед на курса 
Курсът изглежда като изображението по-долу (Изображение 14). Има 7 секции. 

 

Изображение 14: Формат на курса. 

 

3.3.1.1 Информация за курса и комуникация 

 

В този раздел курс има някои стъпки, които трябва да следвате по време на курса (Изображение 

15). 

 

Изображение 15:  "Информация за курса и комуникация" 

3.3.1.2 Обща информация за възможности за откриване 
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Като заглавие на раздела, тук имаме обща информация  за  компетентността  (Изображение 16). 

 

Изображение 16: Обща информация за компетентността . 

3.3.1.3 Резултати от обучението 

 

 

Изображение 17:  Раздел "Резултати от обучението". 

 

3.3.1.4 Прочетете го 

 

Този раздел съдържа всички материали, които са необходими за четене (Изображение 18). Имайте 

предвид, че във всяка тема са сложени материалите на всички партньорски езици (английски, 

гръцки, испански, български и норвежки). 
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Изображение 18:  Прочети раздела. 

3.3.1.5 Допълнителен материал за обучение 

 

В този раздел (Изображение 19) има допълнителни учебни материали,  които могат също да бъдат 

прегледани ако се интересувате допълнително.  

 

Изображение 19:  Допълнителен раздел "Материали за обучение". 

3.3.1.6 Приложение  

 

Използвайте този раздел (Изображение 20), за да се свържете с 3D геймифицираната платформа за 

прилагане на знанията, за да изиграете игрите по различните сценарии и да получите кода, който 

да приложите в раздела за самооценка. 
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Изображение 20: Вход към геймифицирана платформа  

 

3.3.1.7 Самооценка 

 

В този раздел (Изображение 21) се намира теста за самооценка.  

 

Изображение 21: Самооценка  

3.3.1.7.1 Тест за самооценка 

 

Стъпка 1:  Кликнете върху "Към теста"  (Изображение22). 

 

Изображение 22:  Бутон.за тестване 

Стъпка 2:  Поставете кода на теста (парола), който сте получили от геймифицираната платформа 

Изображение23). Без този код не можете да продължите към теста. След това кликнете върху  

"Започнете опит". 
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Изображение 23: Тест за парола поле и бутон "Началоопит".   

Стъпка 3:  Отговорете на въпросите. Когато приключите, кликнете върху "Опит за край  ..."  

(Изображение 24). 

 

Изображение 24:  Бутон "Опитзакрай".    

Стъпка 4:  Сега можете да видите резюмето на опита (Изображение25). Имате възможност да се 

върнете към вашия опит, като кликнете върху  бутона "Връщане към опит".  Ако вече сте  готови,  

кликнете върху  бутона "Изпращане и завършване".   

 

Изображение 25: Резюме на опитите    
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Стъпка 5:  Когато кликнете върху "Подаване и край"  (Изображение 25), ще видите съобщение за 

потвърждение  (Изображение 26). Кликнете върху  "Изпрати всички и завърши" бутон или "Отказ", 

за да се върнете към теста. 

 

Изображение 26: Съобщения за потвърждение. "Изпрати всички и завърши"  и "Отказ".   

 

Стъпка 6:  Сега можете да видите правилните и грешните отговори на въпросите. Кликнете върху 

"Край на прегледа"в долния десен ъгъл на страницата  (Изображение 27). 

 

Изображение 27:  "Край на прегледа"  

 

Това е краят на модула и можете да видите вашата оценка  (Изображение 28). Ако сте получили 

над 80% вие успешно сте преминали теста. Ако сте получили под 80% вие не сте преминали теста 

и трябва да опитате отново. Имате неограничен брой опити, а в платформата се запазва само най-

високия ви резултат. Ако  искате  да  опитате отново, кликнете върху  бутона "Опитай отново“.  
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Изображение 28: Степен на викторина. "Отново опит".   

 


