
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ 

„ХАРМОНИЯ 1“ООД 

 

В тези инструкции ще намерите: 

1. Как да влезем в плаформата за обучение? 

Адресът на платформата за обучение  MOODLE е 

http://remote.harmonia1.com/ 

Паролата се въвежда в горния десен ъгъл на сайта– вход  

За паролата имат значение малките и големите букви и символи. Моля не променяйте 

паролата и потребителското си име! Ако я забравите, или я изгубите - свържете се с нас, за 

да Ви дадем нова 

 

2. Какви настройки да направим преди първа консуклтация ? 

Преди да започнете работа трябва да пробвате връзката: 

1. Използвайте външен микрофон и слушалки. 

2. Изключете всички външни източници на звук - телевизор, радио и др. Осигурете пълна 

тишина в помещението по време на конферентната връзка. 
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3. По време на връзката Вие не трябва да чувате гласа си от колонките. Намалете звука на 

колонките така че да чувате другите участници, но да не е по-силен, за да не влиза звук в 

микрофона. 

4. По време на връзката с нас камерата не трябва да е включена към друга програма - само 

към тази на връзката с нас, т.е., ако сте пробвали камерата преди това с нейна програма 

към компютъра, за да се видите на екрана, изключете я. Софтуерът на връзката с нас сам 

ще намери камерата Ви и ще се видите по време на конференцията. 

Ако не спазвате тези условия, получава се микрофония, т.е. силен шум по време на 

връзката, или прекъсване по време на контакта. 

3. Къде да открием датите за консултации? 

Ваш ангажимент е да прегледате графика си след като сте го получили от учебен 

отдел и да видите датите за видео консултациите за предметите, по които преподавате. 

 
 

4. Къде да открием видео консултациите в платформата? 

Разделът за видео консултация за специалност/език ще откриете в менюто „Категории“ , 

който се намира в дясната част на сайта след  „Предстоящи събития“ 
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Натискате линка, посочен отдолу  

 
Ще Ви се заредят всички предлагани курсове 
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За да влезете във видео консултация, кликвате върху „Видео консултации“. Тогава ще ви 

се разгъне менюто и ще виждате всички видео консултациия за (специалност или език). 
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Кликвате върху тази, с която имате видео консултция и Ви се появява следното: 

 
 

5. Как да влезем във видео консултация? 

След като сте влезли вече в раздела за видео консултациите, ще видите сини бутони, на 

които пише  „Видео консултация“ и след това името на преподавател.  Влизате на този 

бутон, на който пише вашето име.  
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След натискане на този бутон, системата Ви прехвърля към раздела за конферентната 

връзка. Появява се следното: 
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Трябва да изберете „Микрофон“, за да може да участвате в разговора. 

 
От падащото меню избирате името на вашия микрофон и кликнете върху „Изпробвай 

говорителите“.  

При избор на микрофон от падащото меню понякога има повече от един вариант за 

избор. За да разберете кой е точният, трябва да изпробвате всички и да намерите този, 

които зарежда звук в слушалките Ви. 

 



 8 

 
Щом чуете звука, значи сте направили правилните настройки и може да се включите в 

консултацията с кликване върху „ Напред“. 
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От ляво (в синьо) ще виждате всички участници, в средата (в жълто) ще виждате 

лекциите, които може да качвате по време на консултацията, а от дясно (с червено) е чат 

връзката. 

 

Лекция може да качите от долна част на сайта, с бутона за добавяне на презентация 



 10 

 

След като сте кликнали върху него ще видите: 

 
Сега трябва да добавите файл с бутона „Изберете файл“, който да прикачите от Вашия 

компютър 
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Финализирате качването на файла с бутона „Качване“ 

 
След като сте качили файл, по който да преподавате  на консултацията, може да ползвате 

менюто с инструменти 
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6. Как да запишем видео консултация? 

Записът на видео консултация е задължителен! 

Записването на видео консултация става непосредствено преди да започне разговорът Ви с 

обучаемите. Той става с бутон запис, който се намира в лявата част на сайта. 
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Кликвате върху него и потвърждавате  съобщението 
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След като приключи консултацията натискате отново същият бутон и потвърждавате 

приключването на записа. 

 

7. Как да видим запис от видео консултация? 

Записите са достъпни след около 5 мин. от приключване на консултацията. 

За да стартирате запис с видео консултация, трябва да намерите отново бутона  с името 

си като преподавател, а те изглеждат така: 
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След като сте го заредили, ще видите презентациите с часа и датата на консултацията. 

 
Избирате коя от всички искате да прегледате 
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И след това се зарежда записът: 

 

8. Къде да видим лекциите по предметите, по които преподаваме? 
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Качването на нови лекции и тестове ще се осъществява от учебен отдел. За тази цел 

ще трябва да избращате материалите си на e-mail - harmonia1@abv.bg. 

След влизане в сайта с паролата и потребителското си име в раздел “Категории“ (в 

дясната част на сайта след „Предстоящи събития“) ще видите отново линка за всички 

категории  

 

Натискате линка и ще Ви се покажат всички предлагани курсове. Намирате си, този който 

Ви трябва(напр. Икономика и мениджмънт) и кликвате върху него 
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Отчваря Ви се „Учебна година“ 

 



 19 

След като натиснете бутона „Учебна година“, системата ще Ви прехвърли към трите 

модула и от там ще намерите предмета, които Ви трябва, за да видите лекциите 

 

9. Как да излезем от платформата за обучение MOODLE? 

Затваряте платформата отново от горния десен ъгъл. Кликвате върху името си.Разгъва се 

менюто. Оттам избирате „Изход“ 
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За повече информация при проблеми: 

Нели Драгиева- офис-мениджър 

Mtel: 0889 / 865 000 

Vivacom: 0878 / 475 455 
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