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Добавяне на страница 
 

Модулът Страница позволява на преподавателя да създаде интернет 

страница с помощта на текстовия редактор. Страницата може да показва текст, 

изображения, аудио и видео, хипервръзки или вмъкнат програмен код, като 

например Google карти. 

Предимството да се използва Страница вместо Файл е, че така 

съдържанието е по-достъпно, (например за потребители с мобилни устройства) 

и по-лесно за обновяване. 

За по-обемисто съдържание се препоръчва да се използва Книга вместо 

Страница. 

 

Страница може да се използва за: 

 Да се представят условията и правилата за курса или програмата на 

курса, 

 Вмъкване на няколко видео или аудио файлове, вместо обяснителен 

текст, 

 Като задаване на индивидуални или групови задания на студентите. 

  

Етапи на създаване на Страница: 

 

1. Включваме бутона за редактиране  

2. Избираме темата, в която ще добавим Страница; 

3. От падащия списък за добавяне на ресурс избираме Страница. 

4. Във формуляра, който се появява попълваме съответните полета (Фиг.1)  

5. Въведения текст в съдържанието на Страницата може да бъде 

форматиран, могат да се добавят хипервръзки, графични изображения, 

аудио или видео файлове.  

 

 
Забележка: Ако копираме текст заедно с графичните изображения и го 

поставим в полето за съдържание, картинките няма да се визуализират. За тази 

цел трябва да се вмъкват поотделно на сътветното място в текста. Това става 

чрез бутона Вмъкване/Редактиране на картинка, намиращ се в лентата на 

текстовия редактор. Ако картинката е прекалено голяма/малка може да се 

променят размерите, за да се виждат добре в страницата. 
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Фигура 1. Създаване на Страница 

Общи 

 Име (задължително поле) – задаване име на страницата 

 Описание (задължително поле) – въвеждане описание на страницата 

 Показване на описанието на страницата на курса - Ако е 

позволено, горното въведение / описание ще се показва на 

страницата на курса непосредствено под хипервръзката към 

дейността / ресурса. 

Съдържание 

 Съдържание на страницата 

Appearance 

 Показване името на страницата 

 Показване на съдържанието на страницата 

Обикновени настройки на модула 

 Видим – дали да се вижда или не 

 Групиране - Групирането е събиране на групи в рамките на един 

курс.Ако е избрано групиране, учениците записани в съответните 

групи, ще имат възможност да работят заедно. 

 Достъпно само за членове на групата - Ако е поставена отметка 

в това поле, дейността (или средствата) ще бъдат налични само за 

ученици , записани в групите в рамките на избраното групиране. 

 
Източник: http://docs.moodle.org/25/en/mod/page/view 
 

http://docs.moodle.org/25/en/mod/page/view

