
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Реорганизация на учебно съдържание в Blackboard 

Преструктурирането на учебната елктронна среда във всички дисциплини в Blackboard следва предварително съгласуван стандартен 

модел на организация на учебно съдържание, чиято цел е структурно уеднаквяване на дисциплините в платформата. Предлагаме Ви следния 

алгоритъм в няколко стъпки за адаптиране на Вашите дисциплини към стандартния модел:  

 

 

Фиг.1 – Стандартен модел на организация на учебно съдържание  



Моля следвайте стъпките както е указано в посочените фигури, за да подредите съдржанието на материалите в дисциплините си според 

зададените в модела раздели 

 

Фиг.2 – Настоящо състояние, изискващо намеса на преподавател 

В процеса на уеднаквяване от Центъра за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) ще бъде зададена структура (оградена в червен 

цвят на фиг.2), която ще бъде еднаква за всички дисциплини в платформата. Вашите материали ще бъдат запазени в дисциплината, по начин по-

който сте ги създали. Те ще бъдат позиционирани в долната лява част на дисциплината в частта под зададената от ЦЕДО структура (оградени в 

син цвят на фиг.2).  



 Поради спецификата на организацията на учебните материали във всяка една дисциплина дейността по тяхното преместване в указаната 

стандартна структура (фиг.2)  е необходимо да се извърши от самите преподаватели в съответните дисциплини. 

На фиг.3 и 4 е показан начина за преместване на материали. Според вида на файла Вие ще изберете къде е най-подходящо той да се 

постави (Напр. Лекции; Упражнения; Допълнителни материали, Тестове, Литература, т.н.). 

 

 

Фиг. 3 – Преместване на елемент  



  

 

Фиг. 4 – Избор на подходящо място за дадено съдържание 

 

 

 

 



 След приключване на процеса по преместване на материалите всеки преподавател може да изтрие местата със съдържание, които са 

останали празни и вече няма да ползва  или да се свържи с екипа на ЦДО за съдействие.  

 

Фиг.5 – Финален изглед на меню на дисциплина 

 

 При необходимост от допълнително съдействие в процеса по реорганизация и уеднаквяване можете да се обърнете към екипа на 

Центъра за електронно и дистанционно обучение на е-mail: elearn@mu-varna.bg , тел: 052/ 677 123 и 052/ 677 124 или на място в стая 304А в 

сграда Ректорат или стая 120А на УМБАЛ „Св. Марина“, тел 052/987 583 или вътр. 1583 (след 14 март 2017 г.) . 
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