
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

ЗА ОБУЧАЕМИ ЛИЦА 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. 
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2. График 

Моля да проверите още със започване на обучението дали имате достъп до всички 

предмети/нива според графика Ви за обучение. Ако някой Ви липсва, сигнализирайте в 

учебен отдел, за да бъде отстранен този пропуск незабавно. 

 

Графикът Ви се състои от две части:  

Първата е частта с часовете и предметите за самоподготовка. 

 

 
Втората част на графика е за всички видео консултациите. 

 

 
 

Задължително спазвайте учебния график и на всяка начална дата за определеният 

предмет, регистрирайте влизане в платформата и изтегляйте файлове с материали, качени в 

платформата, защото по този начин се отразяват присъствия. 
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Когато предметът се повтаря в учебния график, трябва да изтеглите едни и същи 

файлове повторно. 

● веднъж в периода, посочен за теория напр. 19.02-22.02 и  

● втори път за периода, посочен за практика напр. 23.02-26.02. 

 
Изтеглянето на файловете с лекциите точно в този период, посочен в графика, Ви носи 

присъствие от часовете, които пише като хораруим (или в случая 32 уч. часа теория и 32 уч. 

часа практика). 
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Всеки обучаем има право да направи отсътвия в рамките на 20% от общия хорариум за 

курса – като за професия за трета степен този хорариум е 960 уч. часа (втора степен 660), а 

за език 300 уч. часа.  

Съветваме Ви да спазвате стриктно графика и да влизате редовно, защото много бързо се 

натрупват  отсъствия и няма как да бъдат наваксани след това. 

Достъпът до платформата Ви е неограничен и имате възможност да преглеждате 

материалите и видео консултациите 24/7 (двадесет и четири часа/седем дни в седницата), 

но всяко влизане в платформата извън установения график, не Ви носи присъствие по 

предмета. 

3. Къде да намерим лекциите и тестовете за обучение? 

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

лявата част на сайта от меню „Навигация“) ще видите всички учебни предмети/нива за 

обучение по език, за които имате достъп.  
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4. Как да свалим лекция по предмет? 

При разгъване на менюто „Моите курсове“ ще видите учебните предмети/нива за език, до 

които имате достъп.  

 

Отваряте предмет/ниво за език (например А1), който Ви е по график. 
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Зареждат Ви се лекциите в средата на сайта. 

 

Отраваряте последователно всеки файл (системата ще Ви пита къде да го запише на 

Вашия компютър – записвате го, където прецените). Така последователно сваляте всички 

файлове за целия предмет. 
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5. Как да отворим и решим тест? 

Всеки предмет трябва да бъде завъшен с тест. Тестовете може да намерите непосредствено 

след лекциите. 

Веднъж стартиран теста, започва да тече времето, което е зададено и след изтичането 

му, той се затваря автоматично. Имате право на един опит и повишаване на оценките не е 

разрешен, освен ако оценката не е слаб 2. В този случай трябва да се свържете с учебен 

отдел, да заявите точен ден и час, в който ще решавате теста, за да получите индивидуална 

парола. 
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Когато сте сигурни, че имате вече знанията, може да отворите теста като кликнете върху 

него. След отварянето му ще видите информация за самият тест- разрешен брой опити, 

период на достъпност на теста и времеви лимит за решаване 

 

За да започнете теста, кликвате върху „Започване на теста сега“ 
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Системата ще Ви пита дали сте сигурни и чак след вашето потвърждение „Започване на 

опита“, тестът ще се стартира. 

  

Имате на разположение определено време, което може да следите в горния ляв ъгъл. В 

същия раздел са посочени и броят на въпросите. 
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В средната част на сайта са разположени и самите въпроси със съответните отговори. 

  

След като изберете правилния отговор според Вас, кликвате върху „Отговаряне на 

въпроса“. 

 

Отговорените въпроси изглеждат така: 
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За да приключите теста, трябва да намерите „Следваща“ в края на теста. 

 

Кликвате и излиза резюме на опита с броя на въпросите и съответните точки по всеки от 

въпросите. 



13 

 

 

За да приключи опита окончателно, кликвате върху „Предаване на теста и 

приключване“. 

 

Потвърждавате отново „Предаване на всичко и приключване“. 
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След успешното предаване на теста излиза преглед с оценка от теста. 

 

6. Как можем да видим оценките си по даден предмет? 

Оценките по определен предмет могат да се видят в платформата в меню „Настройки“, - 

„Администриране на курса“, - „Оценки“ 
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Натискате „ Оценки“ и Ви се появява решеният тест. 

 

Кликвате върху заглавието на теста. 
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Което Ви прехвърля към оценката, която сте получили след решаването на теста. 

 

Така може да следите резултатите за всички останали предмети. 

7. Как да излезем от платформата за обучение MOODLE? 
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Затваряте платформата отново от горния десен ъгъл. Кликвате върху името си.Разгъва се 

менюто. Оттам избирате „Изход“ 

 

За повече информация при проблеми: 

Нели Драгиева- офис-мениджър 

Mtel: 0889 / 865 000 

Vivacom: 0878 / 475 455 

 

 


