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Автор: Илка Зафирова 

Ръководител на Департамент „Електронно обучение” 

 

 

Как да добавим книга и да позволим на учениците да създават съдържание в нея с 

помощта на u4ili6teto.bg? 

U4ili6teto.bg разполага с разнообразни възможности за създаване и организиране на интерактивно учебно съдържание. 

Учителите могат да добавят учебни материали с помощта на ресурси Файл (презентации, текстове в pdf и word, html и т.н.), 

Уебстраница, Хиперлинк, както и да подреждат и групират информация, като използват ресурси Папка и Книга. Нещо повече, 

книгата дава възможност за предоставяне на голям обем учебно съдържание, обогатено с мултимедийни елементи (аудио и 

видео), подредено тематично (чрез страници, наречени глави и подглави) и в определена последователност. По принцип 

ресурс Книгата е създадена основно за да улесни учителите при публикуването на учебни материали и дори цели учебници в 

електронен формат, но може да се използва и по друг много интересен и различен начин - като инструмент за колективно 

създаване на съдържание по избрана тема от учениците.  

 

Как да добавя Книга в курса си? 

Да припомним: Всеки учител може да добавя, редактира и изтрива с помощта на „магическия” бутон . 

Той обикновено е в зелен цвят и се намира в горната дясна част на страницата на всеки курс. За да създадете книга в избрана 

тема, натиснете „Добавяне на дейност или ресурс” и щракнете с мишката в радиобутончето пред ресурс „Книга”. В дясната 

част на страницата се появява контекстна помощ с обща информация за ресурса или учебната дейност, която е избрана. 

Натиснете бутон „Добавяне” в дъното на страницата, за да заредите на екрана страницата с настройки за книгата. 
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Първо, въведете заглавие в поле (1) „Име”, а след това 

добавете описание. В поле (2) „Описание” е добре да 

запишете кратък пояснителен текст с темата и 

съдържанието на  книгата. 

Преди да запазите информацията, изберете начина, по 

който ще се обозначават главите и подглавите (3) (темите 

и подтемите) на книгата от падащия списък „Форматиране 

на главите”. Възможностите са няколко: чрез номериране 

(1, 2, 3, 3.1, 3.2....), с булети и с отстъп. В примера е 

използвано номериране, но вие може да изпробвате 

останалите възможности и да изберете най-подходящата за 

вас. 

Натиснете бутон „Запис и показване”, за да продължите с 

настройките. 

 

Да припомним: За да съхраните създадените от вас ресурси 

и дейности в курса, можете да използвате двата бутона в 

дъното на страницата - „Запис и връщане в курса” и „Запис 

и показване”. Разликата между тях е, че чрез „Запис и 

показване” веднага виждате резултата, а „Запис и връщане 

в курса” ще ви отведе в страницата на курса. 

Ако запазите промените с бутон „Запис и връщане в курса”,  

щракнете с мишката върху заглавието на книгата, за да 

продължите. 

 

 

1 

2 
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На екрана ще се зареди страница за 

създаване на първата глава (тема) от книгата. 

След като дадете име на главата в поле 

„Заглавие на глава”, може да добавите 

предвиденото съдържание, като използвате 

HTML-редактора в поле „Съдържание”.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Когато приключите с текста, натиснете 

бутон „Запис на промените”.  Първата глава 

от вашата книга е готова.  

 

 

 

 

 

 

HTML-редакторът позволява 

форматиране на текста, добавяне 

на изображения, таблици, 

списъци, видео. 



      София 1000, ул. Иван Вазов 24-26 

Тел. +359 2 4238969, имейл: office@cei-bg.org  

Интернет адрес: cei-bg.org,  

https://www.facebook.com/CEIBG 

 

Как да добавим книга и да позволим на учениците да създават съдържание в нея с помощта на u4ili6teto.bg? 5 

Добавянето на 

следващи глави и 

подглави става от 

блок „Съдържание” 

в горната лява част 

на страницата, но 

само когато курсът е 

в режим на 

редакция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До името на всяка глава са разположени различни икони, с които имате възможност да: 

Бутони за придвижване 

по страниците  

От блок „Съдържание” може 

да редактирате и да добавяте 

нови страници. 
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променяте последователността на главите 
 

редактирате избрана глава 
 

изтривате избрана глава 
 

скривате избрана глава 
 

добавяте нови глави 
 

Забележка: Когато курсът е в режим на преглед (бутонът „Включи редактирането” в горната дясна част на страницата е 

зелен), нямате достъп до иконите. 

Създайте нова глава, като щракнете с мишката върху „+” в края на първата (в примера 1 Слънцето), от блок „Съдържание”. 

Добавянето на текст, изображения, таблици и видео става по аналогичен начин, с помощта на HTML-редактора. В поле 

„Съдържание” може да копирате предварително подготвените учебни материали от текстов файл или да въвеждате директно 

от клавиатурата. 

 

Как да позволя на учениците си да добавят учебно съдържание в книгата? 

За да позволите на учениците да добавят съдържание в книгата, те трябва да имат необходимите права. В платформата 

различните нива на достъп са организирани под формата на различни роли – роля на преподавател, роля на тютор, роля на 

ученик и т.н. Всеки ресурс или дейност в курса разполага с настройка, чрез която учителят да даде разширени права на 

избрани ученици да го управляват или променят.  

Поставете курса в режим на редакция, а след 

това щракнете с мишката върху „Редактиране”, 

непосредствено до името на книгата. Изберете 

„Задаване на роли”. 

 

 

 

 

Щракнете с мишката върху 

„Задаване на роли”, за да 

изберете подходящата роля за 

учениците. 
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От страницата с роли, щракнете с мишката върху „Преподавател” – това е ролята, която ще позволи на учениците да създават 

глави и подглави в книгата, както и да добавят и редактират съдържание в тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: Обърнете внимание на това, че избраните ученици ще получат права на преподавател, но само за книгата (не за целия 

курс) и то точно за тази. Ако добавите нова книга и желаете отново учениците да я създават, трябва да повторите тези стъпки 

и за нея. 

Линк за връщане в 

съдържанието на книгата  
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Вляво са разположени 

потребителите, които вече имат 

назначена роля на преподавател 

за книгата, а вдясно е списъкът с 

всички потребители, които имат 

достъп до вашия курс. Щракнете 

с мишката върху избран ученик 

отдясно и натиснете бутон 

„Добавяне”. Така ще му дадете 

права на преподавател, а името 

му ще се премести в списъка 

вляво. Направете същото за 

всички останали ученици, които 

желаете да участват в 

създаването на вашата книга. 

Когато приключите, може да се 

върнете към началния екран с 

ролите (виж стр. 7) от линк 

„Обратно към списъка с всички 

роли”, а след това в книгата с 

помощта на линк „Обратно към 

Книга:...” (виж стр. 7) 

 

Книгата е създадена, правата на учениците са дадени, остава само да им разясните какво се очаква от тях, те да развихрят 

въобръжението си, да поработят, а след това вие да видите резултата от съвместните усилия и да ги оцените. 

Използвайте ресурс „Книга” както за теми от учебния материал, така и за разработки по теми, които вълнуват учениците, 

стимулират мисленето и допълват вече придобитите знания. Готовите разработки може да продължите да развивате с 

ученици и в следващи учебни години. 

Линк за връщане в списъка 

с роли  
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В следващия брой очаквайте: 
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