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Начална страница, Вход & Обучителна среда 
Информацията по-долу е свързана със преглеждане и използване на СУО. 

Начална страница – Вход 

Първата стъпка е да влезете в системата за управление на обучението (СУО). 

Електронният адрес на началната страница на СУО е: https://elearning.sintraproject.eu/  

За да влезете в платформата, щракнете върху „Вход“ (в горния десен ъгъл на страницата) и на следващата 

стъпка въведете своето потребителско име и парола, които са Ви дадени от националната точка за контакт 

по проекта. 

 

https://elearning.sintraproject.eu/
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Табло за управление – Преглед на курса 

След като влезете в платформата, се свързвате със системата и бивате пренасочени към Вашето табло за 

управление. На тази страница имате достъп до всички курсове, в които сте записани. В блок Преглед на 

курса е списъкът с всички Ваши курсове. 
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Вашето табло за управление е персонализирана (за всеки потребител на системата) страница, където 

можете бързо да намерите информация за Вашето обучение, напр. съобщения, събития, крайни дати за 

задания, календар за обучение и т.н. Всеки потребител може да персонализира оформлението и да 

добавя/премахва блокове на таблото, като щракне върху бутона Персонализирайте на тази страница. 

Влизане в курс 

В таблото за управление, в блока Преглед на курса, щракнете върху този, в който искате да влезете. 

Списъкът съдържа само курсовете, за които сте записани и достъп до които е дал администратор на 

курс/система. 
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Страницата на курса 
Следващата страница е основната страница на курса. Обикновено страницата на курса е разделена на 

теми. Всяка тема съдържа подраздели, дейности, ресурси и т.н. 
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Щраквате върху заглавието на дейността/ресурса, който искате да отворите/прегледате. Описанието на 

всеки ресурс е последвано от икона, която Ви информира за вида на ресурса. 

Наличните видове ресурси или дейности и придружаващите икони са, както следва: 

Скорм: Най-често срещаната обучителна дейност, която се отваря в изскачащ прозорец 

 

Pdf: Допълнителните обучителни и помощни материали обикновено са в тази форма. Отваря се 

в нов/изскачащ прозорец 

 

Url: Връзки към дигитални библиотеки, уеб ресурси, уеб сайтове и др. 

Внимание:  Ресурсите, които се отварят в изскачащ прозорец, могат да бъдат блокирани от настройките за 

сигурност на Вашия браузър. Така, трябва да направите съответните промени, за да разрешите 

изскачащи прозорци от този конкретен URL. 

Zip: Компресиран файл, който се нуждае от по-малко място на твърдия диск и може да бъде 

прехвърлен бързо на Вашия компютър 

Тест: Няколко вида тестове, обикновено такива за оценка. Това е поредица от въпроси, на които 

трябва да се отговори. Предлагат се различни видове въпроси (като затворен тип, вярно-

невярно, кратък отговор и т.н.). Отговорите се оценяват автоматично от системата, според 

зададените правила. Въпросите могат да бъдат подредени в категории 

Задание: Обучителят/учителят може да възлага проекти на обучаемите, които трябва да ги качат 

в системата. Обучителят събира и оценява задачите, изпраща резултатите с коментари 

 

Форум: Уеб дискусия за всички записани потребители в даден курс 

 

Речник на термините: Списък с термини и терминология 

 

Профил 
Като регистриран потребител, можете да преглеждате и редактирате информацията в своя профил. 

Изберете Вашето име в горния десен ъгъл и в подменюто изберете Преглед на профил. 

На следващата страница виждате своята обща информация. 
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За да промените информацията във Вашия профил, щракнете върху връзката „Редактиране на профил“. 
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Сега можете да редактирате своите данни. 

 

 

 

Позволено Ви е да промените личните си данни и данните за контакт, да качите снимка на потребителския 

профил, която Вашите обучители и колеги в курса могат да виждат. След като приключите с редактирането, 

щракнете върху Актуализиране на профила, за да запазите промените си. 
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Съобщения 
СУО Ви дава възможност да се свържете с други потребители (Вашия обучител и колеги в курса) с лични 

съобщения. Щракнете върху иконата за съобщения в горната лента вляво от Вашето име. 

 

 

Анекс 

 Няколко обучителни дейности и ресурси се отварят в изскачащ прозорец. Трябва да се погрижите 

за настройките за сигурност на Вашия браузър, за да разрешите изскачащи прозорци от този 

конкретен URL. Ако имате ад-он за допълнителна защита (блокер на изскачащи прозорци), 

направете същите настройки и там. 


