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1. Въведение 
 
Ръководството на платформата за електронно обучение FINE2WORK е насочено към 
преподаватели/обучители на възрастни (учители) и възрастни обучаеми (студенти), 
които ще бъдат обучени на трите модула/курса, качени в платформата 
(http://academy.fine2work.eu). Ръководството ще им помогне да се запознаят с 
използването на платформата за електронно обучение и нейните функции. 
 

2. Информация за платформата за електронно обучение 
 

Платформата за електронно обучение FINE2WORK включва три (3) основни 

модула/курса на пет (5) различни езика, които се състоят от електронни книги и PDF 

файлове, учебни планове и помощни материали и задължителен тест за оценяване.  

Трите (3) модула/курса са следните: 

• Модул 1: Предприемачески компетенции 

• Модул 2: Финансови компетенции  

• Модул 3: Дигитални компетенции  

 

Петте (5) езика са следните: 

• Английски 

• Латвийски 

• Гръцки 

• Португалски 

• Български 

След изучаване на електронните книги и успешно завършване на теста за оценяване 

потребителите могат да спечелят значка за всеки курс, който доказва техните 

способности. Въз основа на оценката на теста за окончателно оценяване учениците ще 

спечелят съответната значка. 

• Ниво 1: 50 - 69% 

• Ниво 2: 70 – 100% 

 

Ако потребителите получат и трите (3) значки от ниво 2, те могат да спечелят „Цялостна 

значка FINE2WORK“. Необходимо е потребителят да се регистрира, да влезе и да бъде 

записан в курсовете, за да има достъп до материалите на курсовете и тестовете за 

оценяване. 

 

 

http://academy.fine2work.eu/
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3. Ръководство на платформата за електронно обучение за 

учители/обучители за възрастни (учители) 

a) Как да се запиша? 
 

СТЪПКА 1: Отворете уеб браузъра си 

СТЪПКА 2: Потърсете  www.academy.fine2work.eu  

СТЪПКА 3: На началната страница на платформата за електронно обучение щракнете 

върху бутона „Нов акаунт“ (Фигура 1) 

 

 

Фигура 1: Създайте нов акаунт  

 

СТЪПКА 4: Следвайте стъпките за регистрация (Фигура 2). След като попълните цялата 

си лична информация, ще получите имейл за потвърждение с връзка, на която трябва 

да кликнете, за да потвърдите профила си. 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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Фигура 2: Sign up page  

 

b) Как да се логна? 
 

СТЪПКА 1: Потърсете  www.academy.fine2work.eu 

СТЪПКА 2: На началната страница попълнете вашите идентификационни данни 

(потребителско име и парола) и кликнете върху „Вход“ (Фигура 3) 

 

Фигура 3: Входяща страница  

 

 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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c) Къде мога да намеря наличните курсове? 
 

СТЪПКА 1: Влезте с вашите идентификационни данни 

СТЪПКА 2: От лявата страна кликнете върху „Начална страница на сайта“ (Фигура 4) 

 

 

Фигура 4: Начална страница на сайта с наличните курсове 

 

d) Как мога да редактирам курс? 
 

СТЪПКА 1: Влезте с вашите идентификационни данни 

СТЪПКА 2: От лявата страна кликнете върху „Начална страница на сайта“ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху курса „Български“  

СТЪПКА 4: Кликнете върху бутона в горния десен ъгъл и щракнете върху „Включване на 

редактирането’ (Фигура 5) 
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Фигура 5: Включете бутона за редактиране 

 

СТЪПКА 5: Кликнете върху „Тема 6“ и променете името на темата (Фигура 6) 

* За още теми кликнете върху „Добавяне на теми“ в долния десен ъгъл 

 

 

Фигура 6: Редактиране на теми 
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e) Как да добавите дейности или ресурси? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху „Добавяне на дейност или ресурс“ (Фигура 7) 

СТЪПКА 2: Изберете някой от ресурсите или дейностите (Фигура 8 & 9) 

* Не забравяйте, че единствената настройка, която е необходима за промяна, е 

проследяването на завършването в категорията завършване на дейността в 

зависимост от нуждите на целевата група. След това щракнете върху „Запазване 

и връщане към курса’ (Фигура 10). 

 

 

Фигура 7: Добавете дейност или ресурс 
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 Дейностите или ресурсите, които можете да добавите към курсовете, са следните 

(Фигура 8 & 9): 

• Задача 

• Чат 

• Избор 

• База данни 

• Външен инструмент 

• Обратна връзка 

• Форум 

• Терминологичен речник 

• Урок 

• Тест 

• Изследване 

Ресурси: 

• Книга/Учебник 

• Файл 

• Папка 

• Етикет 

• Страница 

• URL 

 

Фигура 8 & 9: Дейности и ресурси   

 

 

Фигура 10: Завършване на дейността  
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f) Как да създавате и редактирате електронни книги/учебници? 
 

СТЪПКА 1: Щракнете върху „Добавяне на дейност или ресурс“ 

СТЪПКА 2: Щракнете върху „Книга“ 

СТЪПКА 3: Попълнете задължителните полета (Фигура 11) 

 

 

Фигура 11: Добавете електронна книга/учебник   

 

СТЪПКА 4: Щракнете върху името на книгата, за да добавите името на книгата и 

степента на завършване на дейността  

СТЪПКА 5: Кликнете върху електронната книга и попълнете задължителните полета, за 

да завършите първата глава на вашата книга (заглавие на глава, съдържание) (Фигура 

12)  

* Можете да добавяте изображения, връзки, видеоклипове и т.н. в съдържанието 

на всяка глава 

СТЪПКА 6: Щракнете върху „Запазване на промените“, за да запазите първата глава 

или вашата книга 
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Фигура 12: Добавете първата глава    

 

СТЪПКА 7: От дясната страна кликнете върху символа/бутона „+“, за да добавите нови 

глави или подглави (Фигура 13) 

 

Фигура 13: Add a new chapter or subchapter     

 

СТЪПКА 8: Fill in the required fields for each chapter or subchapter (Фигура 14) 

* За да създадете подглава, щракнете под името на главите в квадратчето за 

отметка, наречено „Подглава“ (Фигура 14) 
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Фигура 14: Добавете нова глава или подглава     

 

СТЪПКА 8: Щракнете върху символите „Редактиране“ или „Изтриване“, за да 

редактирате или изтриете глава или подглава (Фигура 15) 

СТЪПКА 9: Щракнете върху стрелката нагоре или надолу, за да преместите глава или 

подглава (Фигура 15) 

 

Фигура 15: Редактиране/Изтриване/Преместване на глава или подглава      
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g) Как да добавяте и редактирате тестове? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху „Добавяне на дейност или ресурс“ 

СТЪПКА 2: Кликнете върху „Тест“ (Фигура 16) 

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Добавяне“ 

 

Фигура 16: Добавете тест     

 

СТЪПКА 4: Попълнете задължителните полета (Фигура 17) 

* Име и завършване на дейността 

  



С т р а н и ц а  | 15 

 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява 

само възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е 

използване на съдържащата се в него информация. 

Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Фигура 17: Добавяне на тест     

СТЪПКА 5: Тук можете да видите теста. За да добавите въпросите към теста за 

оценяване, щракнете върху „Редактиране на теста’ (Фигура 18) 

 

 

Фигура 18: Редактирайте тест     

 

СТЪПКА 6: За да добавите въпроси към теста, кликнете върху „Добавяне на нов въпрос“ 

в долния десен ъгъл (Фигура 19) 

* Има различни видове въпроси (Фигура 20) 

 

 

Фигура 19: Добавете тест – Добавяне на въпроси  
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Фигура 20: Видове въпроси   

h) Как да добавя форум? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху който и да е курс 

СТЪПКА 2: Кликнете върху „Добавяне на дейност или ресурс“ 

СТЪПКА 3: Кликнете върху „Форум“ (Фигура 21) 

СТЪПКА 4: Кликнете върху „Добавяне“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 21: Добавете форум   
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СТЪПКА 5: Попълнете задължителните полета (Фигура 22) 

* Име на форума и завършване на дейността 

 

 

Фигура 22: Добавете форум   

 

i) Как да запиша обучител/учител/възпитател за възрастни в курс? 
 

СТЪПКА 1: От лявата страна кликнете върху „Участници“ (Фигура 23)  

 

Фигура 23: Добавете участници 
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СТЪПКА 2: Кликнете върху „Регистриране на потребители“ (Фигура 24)  

 

 

Фигура 24: Регистриране на потребители 

 

СТЪПКА 3: Изберете потребителя, който да бъде записан като учители, и щракнете 

върху възложената роля изберете „Учител“ (Фигура 25)  

СТЪПКА 4: Кликнете върху „Регистриране на потребители“ 

 

 

Фигура 25: Запишете потребителите като „Учители“ 
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4. Наръчник за платформата за електронно обучение за 

възрастни (студенти) 

a) Как да се регистрирам? 
 

СТЪПКА 1: Отворете уеб браузъра си 

СТЪПКА 2: Потърсете  www.academy.fine2work.eu  

СТЪПКА 3: На началната страница на платформата за електронно обучение щракнете 

върху бутона „Нов акаунт“ (Фигура 26) 

 

 

Фигура 26: Създайте нов акаунт  

 

СТЪПКА 4: Следвайте стъпките за регистрация (Фигура 27). След като попълните цялата 

си лична информация, ще получите имейл за потвърждение с връзка, на която трябва 

да кликнете, за да потвърдите профила си 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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Фигура 27: Страница за регистрация 

 

a) Как да се логна? 
 

СТЪПКА 1: Потърсете www.academy.fine2work.eu 

СТЪПКА 2: На началната страница попълнете вашите идентификационни данни 

(потребителско име и парола) и кликнете върху „Вход“ (Фигура 28) 

 

Фигура 28: Страница за вход 

 

 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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b) Къде мога да намеря наличните курсове? 
 

СТЪПКА 1: Влезте с вашите идентификационни данни 

СТЪПКА 2: От лявата страна кликнете върху „Начална страница на сайта“ (Фигура 29) 

 

 

Фигура 29: Начална страница на сайта с наличните курсове 

 

c) Как да се запиша в курс? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху всеки курс/модул 

СТЪПКА 2: Кликнете върху „Запишете ме“ (Фигура 30)  
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Фигура 30: Самостоятелно записване в курс 

 

d) Как мога да спечеля значка от курса? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху някой курс/модул 

СТЪПКА 2: Complete the ‘Assessments Quiz’ 

Въз основа на оценката на теста за оценяване учениците ще спечелят съответната 

значка. 

• Ниво 1: 50 – 69% 

• Ниво 2: 70 – 100% 

Ако потребителите получат и трите (3) значки от ниво 2, те могат да спечелят „Цялостна 

значка FINE2WORK“.  

Когато успеете да прегледате всички учебни материали и да завършите теста за 

оценяване, ще получите известие, че сте спечелили значка. Можете да видите 

известието на малката камбана в горния десен ъгъл на страницата (Фигура 31 & 32). 

 

 

Фигура 31: Известия   
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Фигура 32: Известия – Значки 

 

e) Как да проверя страницата на профила си? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху горното меню под снимката на вашия профил „Профил“ 

(Фигура 33)  

* Можете да видите цялата информация в раздела „Подробности“, а в раздела 

„Курсове“ можете да видите записаните курсове  (Фигура 34) 

 

Фигура 33: Редактиране на страницата на профила 
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Фигура 34: Редактиране на страницата на профила 

 

f) Как да проверя значките, които съм спечелил? 
 

СТЪПКА 1: Кликнете върху горното меню под снимката на вашия профил 

„Предпочитания“ (Фигура 35)  

 

 

Фигура 35: Страница с предпочитания 
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СТЪПКА 2: Кликнете върху „Управление на значките“ (Фигура 36) 

* Можете да изтеглите значките и да ги използвате във вашата автобиография, 

акаунти в социалните медии, като акаунт в LinkedIn и др. (Фигура 37) 

 

Фигура 36: Страница с Предпочитания 

 

Фигура 37: Управление на значките (сваляне) 

 

 

 


