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1

Въведение

Порталът „Национална педагогическа мрежа“, предоставян и поддържан от
НАЦИД, представлява информационна система, целяща да подпомага педагогическите
специалисти, обучителните институции и техните представители в намирането на
разнородна полезна информация на едно място, в комуникирането и обменянето на
информация, в споделянето на интересни факти и новости в областта на
образованието и възпитанието и други. Не на последно място, Порталът би могъл да
бъде и източник на информация за родители и ученици. Порталът „Национална
педагогическа мрежа“ е създаден със стремеж в максимална степен да се отговори на
потребностите на всички негови потенциални потребители. Затова от НАЦИД
подканяме всички ползватели на Портала да се обръщат към нас с предложения за
подобряване и/или мнения за предоставените функционалности.
Условно Порталът е разделен на 2 части:



Външна (публична) част, наричана „Външен портал“
Вътрешна част, наричана „Вътрешен портал“

Външният портал се състои от всички публично достъпни ресурси и
функционалности. За достъп до тях не се изисква регистрация. Вътрешният портал е
сбор от всички възможности, предназначени за одобрени регистрирани потребители.
За достъп до вътрешния портал се изисква регистрация, както и одобрение на
създадения потребителски профил от администратор. Начините за създаване на
потребителски профил са описани в следващите раздели на това ръководство.
Настоящото ръководството за употреба, използвайки примерни данни,
предоставя детайлна инструкция за функционалностите на Портала и как да се
използват те правилно. По-напреднали в технологиите потребители могат да
пропуснат раздел „Общи принципи на потребителския интерфейс“ и да се запознаят
директно с темите, за които искат да получат повече информация. На всички останали
се препоръчва да се запознаят с принципите на потребителския интерфейс преди да
започнат да разучават наличните функционалности.
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2

Публична част на портала

2.1

Начална страница

Началната страница на портала е разделена на отделни секции. Всяка секция
съдържа определени компоненти и е смислово отделена от останалите.
2.1.1

Заглавна секция

Заглавната секция на портала съдържа следните компоненти:

(1) Лого
Логото е препратка към началната страница на портала. Където и да се намира
потребителят, след като кликне върху логото, може да се върне към началната
страница.
(2) Търсачка
Търсачката позволява търсене на информация в разнообразно уеб съдържание
в рамките на Портала. Как се извършва търсене е описано в следващ раздел на
ръководството.
(3) Ръководство
Този бутон позволява на потребителя да достъпи настоящото ръководство и да
се запознае с функционалностите на Портала и правилните начини за тяхното
използване.
(4) Препратка към обратна връзка
Препратката за обратна връзка позволява да се достъпи уеб форма, с помощта
на която да се подаде мнение, препоръка, да се направи запитване към НАЦИД
относно Портала или друго.
(5) Бутон за вход в портала
Бутонът за вход води потребителя към страница, от която той може да влезе в
портала с потребителско име и парола, да заяви запитване за забравена парола
или потребителско име, да поиска нов линк за активация и, разбира се, ако все
още няма свой профил – да създаде такъв. Всички тези функционалности са
описани подробно по-долу.
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2.1.2

Меню лента

Меню лентата (1) съдържа менюта (2). Менютата могат да бъдат препратки
сами по себе си или да показват допълнителни меню елементи (3), след като се
застане с курсора на мишката върху тях. Тези меню елементи отново могат да бъдат
или препратки, или след заставане с курсора върху тях – да показват нови елементи.
Порталът „Национална педагогическа мрежа“ има следните основни менюта:







Портал – съдържа меню елементи, касаещи самия портал;
Ресурси – съдържа меню елементи, водещи до списъци с различни видове
ресурси;
Квалификация – води до списък на регистрираните в портала обучителни
институции;
Мрежа –води до възможности и функционалности, чрез които се изгражда
професионална мрежа в областта на образованието и възпитанието;
Услуги – това меню дава достъп до различни услуги;
На фокус – дава достъп до функционалности, за които се очаква повишен
интерес от страна на потребителите.
2.1.3

Централна секция

Централната секция съдържа актуални новини, публикации, както и две
препратки към изданията INFOсвят и Педагогиум.
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2.1.4

Секция „Акценти“

Секция „Акценти“ включва няколко препратки към различни ресурси и
функционалности, върху които се поставя акцент.

2.1.5

Заключителна секция

Заключителната секция представлява карта на публичната част на сайта. От
нея бързо и лесно могат да се достъпят определени ресурси и функционалности.

Ръководство за потребителя
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2.2

Извършване на търсене в съдържанието на портала

Както беше споменато, в заглавната секция на началната страница, както и на
останалите страници на Портала, се намира търсачка за извършване на търсене из уеб
съдържанието на Портала. Такова уеб съдържание са блог записите, публикациите,
новините и други. Търсенето се извършва, като в полето на търсачката се въведе
ключова дума или израз.

Самото търсене се стартира с кликване на бутон, изобразяващ лупа ( ). Така
потребителят бива препратен към нова страница, на която са показани намерените
резултати.

Всеки резултат може да бъде подробно разгледан след кликване на
прилежащия му линк.
(

За изчистване на резултатите от търсенето се кликва бутон с формата на хикс
). По този начин може да се въведе нов текст в полето и да се извърши ново

търсене с кликване на бутон лупа (

2.3

).

Подаване на обратна връзка
От заглавната секция на Портала потребителят може да достъпи формата за

„Обратна връзка“ от препратката с това наименование –

Ръководство за потребителя
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Формата дава възможност на потребителя в три прости стъпки да създаде
съобщение и да го изпрати до екипа, поддържащ портал „Национална педагогическа
мрежа“. Тези стъпки са: (1) попълване на контактна информация, (2) попълване на
самото съобщение и вида му – мнение, препоръка, запитване или друго, (3)
изпращане.

След въвеждане минимум на задължителните полета, изпращането на
информацията се извършва с помощта на бутон „Изпращане“.

2.4

Меню „Портал“

Меню „Портал“ включва важна информация, касаеща Портала. Такава
информация е:


За Портала

Този меню елемент позволява на потребителя да се запознае с целта на портала.

Ръководство за потребителя
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Стратегически документи

Този меню елемент дава възможност на потребителя да разглежда подбрани
национални или европейски стратегически документи, касаещи областта на
образованието и възпитанието. За пример нека разгледаме част от националните
стратегически документи.

Документите са предоставени в таблица, като наименованието на документа
представлява препратка, с помощта на която потребителят може да изтегли файла или
да го разгледа в специален екран.

Ръководство за потребителя
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Линкът за сваляне на файла (1) се намира в горния ляв ъгъл.

До него се намира и текстово поле (2), от което може да се копира линка, на
който се намира този файл, и да се споделя.
В долния десен ъгъл се намират два бутона за навигация из страниците на
документа (1) и бутон за увеличаване на съдържанието (2).

Бутонът за увеличаване на съдържанието отваря нов подпрозорец от вида:

Ръководство за потребителя
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Тук са налични отново бутони за навигация напред или назад из страниците на
документа.


Нормативна база

Нормативната база е разделена на три: закони, наредби, постановления.
Всички те се визуализират по начин, подобен на стратегическите документи, и имат
същите функционалности.

За всички документи на екрана за преглед при наличие на повече от една
версия се извежда таблица на версиите. Тя се визуализира след кликване върху
панела „Версии на документа“:

Ръководство за потребителя
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На това място, от падащото меню на реда на съответния запис може да се
избере да се свали версията или да се разгледа – съответно опции „Свали“ и
„Показване“:

2.5

Меню „Ресурси“
Меню „Ресурси“ включва няколко категории ресурси.

Особеностите на тези категории ресурси и техните страници са описани в
следващите радели.
2.5.1

Страница „Е-Каталози“

Ръководство за потребителя
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Меню елементът „Е-Каталози“ представлява препратка към страница, от която
потребителят може да достъпи два каталога – COBISS.BG и НАБИС, както и от
интерактивна карта да открие адресна информация за някоя от регионалните
библиотеки.

В картата, след кликване върху някоя котвичка с логото на Национална
педагогическа мрежа, в панела вляво и над котвичката се появява адресна
информация за избраната регионална библиотека, както и уеб адресът й, ако има
такъв.

2.5.2 Навигационно меню за разглеждане на различни категории
ресурси
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Навигационното меню присъства на страниците, които се отварят при кликване
на някоя категория ресурси, с изключение на „Е-Каталози“. Целта на това меню е
бързо и лесно да се превключва от единна категория ресурси на друга.

2.5.3

Таблици на различните категории ресурси

Повечето ресурси са представени в табличен вид. За пример на следващата
страница е показана част от таблицата на Интернет платформите.

За всеки запис от таблиците на ресурсите могат да са налични следните
компоненти:


Линк за преглед на по-подробна информация
Линкът за преглед на по-подробна информация е заглавието на ресурса.
Например:
Този линк води към нова страница. Пример за страница за преглед е следната:
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Средна оценка
Средната оценка е представена под формата на звезди с жълто оцветяване.
Броят на оцветените звезди съответства на средната оценка.




Описание и/или допълнителна информация
Бутон за оценяване
Бутонът за оценяване
позволява на регистрирани и одобрени потребители
да оценяват ресурси. За нерегистрирани или неодобрени потребители, след
кликване върху него, се отваря информативно съобщение.



Бутон за достъпване на сайта, към който сочи определеният ресурс
Бутонът за достъпване на сайта
е наличен винаги, когато ресурсът сочи
към външен сайт. Той е препратка именно към този външен сайт.
2.5.4 Форма за извършване на търсене в различните категории
ресурси

Всяка категория ресурси има своя форма за извършване на търсене. Полетата
на тази форма са съобразени с наличните данни за съответните ресурси и са полета за
въвеждане на критерии за търсене и полета за избор на сортировка.
Два бутона са налични за всяка форма за търсене. Бутон „Търси“ стартира
филтрацията на ресурсите по зададените в търсачката критерии. Бутон „Изчисти“
изчиства зададените критерии и възстановява началното състояние на формата.
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2.6

Меню „Квалификация“

Меню „Квалификация“ предоставя достъп до списъци на обучителни
институции, разделени в две категории – придобиване на квалификация и повишаване
на квалификация. Тези категории имат съответни подкатегории и те са показани на
следващите графики.
Категория „Придобиване“ включва „Висши училища“.

Категория „Повишаване“ включва
обслужващи звена“, „Научни организации“.

„Висши

училища“,

„Специализирани

Кликване на някоя от показаните подкатегории води до отделна страница. На
нея е наличен списък на обучителните институции от съответната подкатегория
(организиран като таблица).
2.6.1

Таблици на обучителните институции
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Таблиците на институциите показват кратка, структурирана информация за
всяка институция. В най-дясната клетка на всеки ред са налични опциите към дадената
институция.
2.6.2

Преглед на обучителна институция

Страницата за преглед на информацията за дадена институция се отваря с
кликване върху бутон, изобразяващ лупа ( ) и намиращ се на реда на записа за
институцията в таблицата. Страницата за преглед изглежда по подобен начин:

На тази страница е налична:




Основна информация за институцията – наименование и уеб сайт;
Звена, в случай, че са налични такива за институцията;
Програми, предлагани от обучителната институция;
Програмите на институцията могат да се показват по два различни начина:
- Директно към самата обучителна институция, когато тя няма отделни звена;

-

Към звената на обучителната институция, когато тя има такива;
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Отговорни потребители;
Отговорните потребители на институцията са нейни служители, които имат
права да поддържат информацията актуална.



Организация, в случай, че от обучителната институция са заявили желание в
Портала да се поддържа вътрешен сайт на институцията.
Под „Организация“ тук се разбира специфичен за портала обект. Този обект
накратко представлява структурирана информация за съответната институция,
както и вътрешен за Портала уеб сайт. Този уеб сайт може да бъде достъпен
през бутона във формата на лупа.

Самият сайт може да изглежда по начин, подобен на следния:
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2.7

Меню „Мрежа“
2.7.1

Педагогически специалисти

Този меню елемент дава достъп до списъка на регистрираните в портала
педагогически специалисти.

2.7.1.1 Форма за търсене
Във формата за извършване на търсене в педагогическите специалисти е
налично поле за търсене по текст.

В това поле може да се въведе например име на специалист.
Бутоните „Търси“ и „Изчисти“, съответно стартират филтриране на резултатите
по подадените критерии или изчистване на критериите.

2.7.1.2 Таблица на педагогическите специалисти

Таблицата на педагогическите специалисти предоставя систематизирано
информацията за регистрираните в портала специалисти. Крайната колона на реда на
всеки запис съдържа опциите, които са приложими спрямо съответния специалист.

2.7.1.3 Преглед на педагогически специалист
За отваряне на страницата за преглед на педагогически специалист,
потребителят трябва да кликне върху бутон, изобразяващ лупа (
). След това
действие на страницата се визуализира наличната в системата информация:
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Тази информация може да включва:






Основни данни за специалиста;
Данни за контакт;
Професионално портфолио;
Професионална квалификация;
Отговорен потребител.
Отговорният за данните на специалиста потребител е регистрираният в портала
специалист, който поддържа своята информация актуална.

2.7.2

Групи по интереси

Този меню елемент води до страница, на която са налични създадените в
портала сайтове на групи по интереси.
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Тези групи ще обединяват потребителите на портала и ще им позволяват да си
комуникират и обменят информация по темите, които ги интересуват.
!ВАЖНО: Групите се създават при налична заявка от страна на потребителите
на Портала, в която е необходимо да се посочи следната информация:
* Наименование на група и нейната цел;
* Потребител в портала, който ще администрира групата – две имена и потребителско
име.
Тази информация може да се посочи, като се използва функционалността
„Обратна връзка“.

2.7.3

Иновативни практики

На страницата на иновативните практики са налични публикации в блог,
създадени от потребителите на портала.
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Всяка публикация може подробно да бъде разгледана, като се кликне върху
нейното заглавие.

На тази страница за преглед са налични текстът на публикацията, кой е
авторът, допълнителни социални отметки т.н.

2.7.4

Обмен на практики

Меню елементът „Обмен на практики“ води към специално създадено
приложение за обмен на уроци. Тези уроци са създадени от потребителите на портала
и са насочени към средното образование. Целта на тази функционалност е не само
учители да обменят своите уроци по дадени учебници и теми от тях, но и ученици да
усвоят по-добре дадения материал, а техните родители да получат база от знания, с
които да подпомагат децата си.

2.7.4.1 Форма за търсене
Формата за търсене в уроците по дадени критерии включва разнообразни
полета за въвеждане на информация:

Възможно е търсенето по някои или всички полета:




Ключови думи;
Име на учебник;
ISBN на учебника;
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Издателство;
Клас;
Година на издаване на учебника;
Име на автор.

Тук са налични и две полета за сортиране на резултатите. Сортирането може
да е по различни критерии, както и да бъде възходяща сортировката или низходяща.
След въвеждане на определени критерии за търсене, потребителят може да
инициира самото търсене с кликване на бутон „Търси“. Ако желае – може да изчисти
всички попълнени критерии и да възстанови началния изглед на формата с кликване
на бутон „Изчисти“.

2.7.4.2 Таблица на уроците

Таблицата на уроците включва информация за създадените в системата уроци,
представена в табличен вид. Крайната колона на всеки ред включва бутони, чрез
които могат да се извършат определени действия върху съответния запис. Това са
наличните за дадения урок опции.

2.7.4.3 Преглед на урок
Преглед на урок се извършва, като се кликне бутон с иконка лупа (
). Така
се отваря страница, която визуализира пълното съдържание на урока и, ако са
налични, допълнителни файлове към него, коментари и оценки към урока.
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2.8

Меню „Услуги“

Меню услуги предоставя препратки до четири административни услуги в
портала на услугите на НАЦИД, както и достъп до функционалност за подаване на
заявка за ползване на литература. Заявки за ползване на литература в НАЦИД могат да
се подават само от регистрирани в Портала потребители.

2.9

Меню „На фокус“

2.9.1

Актуално

Меню елемент „Актуално“ води към страница с актуални новини и други.
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От менюто в ляво потребителят може да избере да вижда само новините от
последния ден, последната седмица, последния месец, последната година или да
избере друг период. Изборът на друг период става, като се кликне бутон „Друг
период…“:

По този начин се отварят 2 нови полета, в които да се зададат дати. Датите се
задават с помощта на календар, който се визуализира, когато курсорът на мишката е в
полето на датата:
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За извеждане на резултатите за този собственоръчно избран период,
потребителят трябва да кликне бутон „Търсене“.
Всяка от новините може да бъде разглеждана като се кликне върху нейното
заглавие. Така се визуализира екран с подробна информация, подобен на следния:

Бутонът

връща потребителя назад към списъка на актуални новини и

други.
2.9.2

Публикации

На тази страница потребителят може да прочете информация за някои
публикации.
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2.9.3

Анкети

Меню елемент „Анкети“ води към списък на наличните анкети, които
потребителят може да попълни, за да изрази своето мнение.

Попълването на анкета се стартира, като се кликне бутон „Попълни“. По този
начин се показват всички налични в анкетата въпроси.

След отговаряне минимално на задължителните въпроси, отговорите се
подават към Портала с кликване на бутон „Запис“. Бутон „Отказ“ може да се кликне,
когато потребителят се откаже да попълва и подава анкетата.
3

Регистрация и вход в портала

Порталът „Национална педагогическа мрежа“ е портал със специализирана
насоченост. Той е от затворен тип, тъй като е предназначен за няколко типа
потребители – педагогически специалисти, представители на обучителни институции
или хора, които са едновременно и педагогически специалисти, и представители на
обучителни институции.
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След регистрация на потребител от посочените типове е необходимо той да
изчака проверка на посочените от него данни при регистрация и одобрение, в случай
че данните са коректни и няма наличие на опит за злоупотреба. Преди потребителят
да бъде одобрен, той получава силно ограничени права в портала. Едва след като бъде
одобрен – той получава пълния набор права и възможности в Портала и може да се
възползва от функционалности, като използване на лична частна страница,
публикуване на информация в лична публична страница, комуникиране с други
потребители на портала и много повече.
До всички възможности, описани в следващите подточки на този раздел, се
достига чрез бутон „Вход“ в заглавната секция на страниците на Портала.

След избор на бутона се визуализира следната страница:
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3.1

Създаване на потребителски профил

Кликване върху тази препратка води потребителя до страница за въвеждане
на информацията, която е необходима за създаване на потребителски профил.
Информацията се въвежда в полетата на форма:

Някои важни особености тук са:

Ръководство за потребителя

Стр. | 32

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА



Задължителни полета за въвеждане са винаги име, фамилия, потребителско
име, адрес на електронна поща, парола (включително повторно въвеждане на
паролата)
!ВАЖНО: С един e-mail адрес е възможна само една регистрация. Ако
вече сте регистрирани в портала, не правете повторен опит за регистрация със
същия e-mail адрес.

!ВАЖНО: Моля, имайте предвид, че администраторът на системата
може да зададе специални изисквания към паролата. В такъв случай те ще
бъдат указани изрично.
На потребителя се препоръчва да избере парола, която да е лесна за
запомняне, но да не е обвързана с потребителското име или други данни на
потребителя. Желателно е и използването на специални символи, малки и
големи букви, цифри. Трябва да се избягват пароли от вида „123“ и подобни,
тъй като са много лесни за налучкване и оставят възможност за злоупотреба.








Ако потребителят е педагогически специалист – задължително поле е полето за
ЕГН. Полето за ЕГН трябва да съдържа валидно ЕГН;
Ако потребителят е представител на обучителна институция, задължителни
полета са ЕИК на институцията и наименование на институцията;
Ако потребителят е и двете – ЕГН, ЕИК и наименование на институцията са
задължителни;
Тип на потребителя „Административен служител“ е запазен за административни
служители, които трябва да въведат задължително свое ЕГН и длъжност;
Полето код за сигурност трябва да съответства на изписаните в изображението
над него символи;
Ако потребителят не вижда добре символите, може да презареди неограничен
брой пъти изображението с кликване на бутон
;
Потребителят трябва да приеме политиката за ползване на Портала, за да може
да създаде свой профил. Самата политика може да бъде разгледана с кликване
върху линка „Политика за ползване на Портала „Национална педагогическа
мрежа““.

В случай на грешка при въвеждането на данните, потребителят е предупреден
със съобщение, което указва вида на грешката. Например:
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В случай че няма възникнали грешки, потребителят е препратен към нов
екран, където може да види съобщение, подобно на следното:

На този етап администратор бива уведомен за новосъздадения профил.
За да се завърши създаването на профила, така че потребителят да може да
влезе в портала, той първо трябва да въведе код за активация. Този код се изпраща
автоматично на предоставения от потребителя адрес на електронна поща и съдържа
текст, подобен на следния:
Здравейте Tanya Andreeva,

В информационния портал "Национална педагогическа мрежа" беше получена заявка
за регистриране на нов потребителски профил, асоцииран с Вашия имейл адрес. Ако заявката
е Ваша, верифицирайте имейл адреса си за http://prototype.gdbsol.com, като последвате
хипервръзката http://pedagogica.nacid.bg/c/portal/verify_email_address?ticketKey=47dea228-26f0499b-a15b-63e4eed2d0ee&p_l_id=22303 или като я копирате в адрес бара на използвания от
Вас браузър.

Вашият код за верификация е 47dea228-26f0-499b-a15b-63e4eed2d0ee

Поздрави,

Екипът на информационния портал "Национална педагогическа мрежа"

Моля, не отговаряйте на този имейл. Той е изпратен автоматично от служебната
поща на системата
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При необходимост от съдействие и помощ, моля, използвайте формата на
системата за Обратна връзка

!ВАЖНО: За съжаление, сравнително често се случва пощенските услуги в
Интернет да припознават коректни съобщения като нежелана поща.
Ако не получите съобщението с информация за потвърждаване на
регистрацията, потърсете го в кутията за нежелана поща (Spam box, или Junk mail) и
укажете, че се доверявате на изпращача на тези съобщения (начинът за такова
указване е специфичен за конкретната електронна поща, която ползвате).
Ако не намерите съобщението, поискайте повторно линк за активиране, по
начина, описан в следващия раздел – Изпращане на нов линк за активация понататък.
Ако никое от тези действия не помогне, обърнете се към своя системен
администратор или Интернет доставчик, за да укаже че домейнът nacid.bg е доверен
източник на електронна поща, изпратете запитване на адрес pedagogika@nacid.bg или
използвайте функционалността за обратна връзка.

От получения имейл, ако се последва посочената хипервръзка, потребителят
достига до следния екран от портала:

На този екран се вижда, че кодът за активация се попълва автоматично. В
случай че не е попълнен, потребителят може да го копира от получения имейл и да го
постави в полето за целта.
Следващата стъпка е да се кликне бутон „Потвърди“. С това действие
потребителят потвърждава своя адрес на електронна поща и създаването на нов
акаунт в системата.
От тук нататък потребителят може да влезе в портала с потребителското си
име и избраната от него парола.

3.2

Вход в Портала
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След създаване на потребителски профил (акаунт) в системата и неговото
потвърждаване по описания начин по-горе, потребителят може да влезне в портала
като предостави потребителското си име и паролата си. Това се извършва на
страницата, която се отваря чрез бутон „Вход“ от заглавната секция на страниците на
портала.
Примерно попълване на данни е показано на следващото изображение:

При правилно въведени потребителско име и парола и кликване на бутон
„Вход“ под полетата потребителят влиза в Портала. Индикацията за това е в горния
десен ъгъл, където може да се забележи падащо меню с името на потребителя:

3.3

Редакция на потребителски профил (акаунт)

Падащото меню с името на потребителя дава възможност да се достъпи и
редактира потребителският профил на текущо влезналия в системата потребител.

За целта трябва да се кликне линка „Моят акаунт“. С това действие се отваря
нов прозорец.
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От този екран може да се прикачи изображение или снимка, която да се вижда
на профила, както и да се променят предоставените при регистрация данни.
В панела в дясно са налични още опции, с които могат да се разгледат
определени данни или да се промени паролата на потребителя.
Всякакви промени се запазват с кликване на бутон „Запази“ или се отказват с
кликване на бутон „Отказ“.
В горната част на страницата се забелязват още няколко таба. Те служат за
следните цели:

3.4



Таб „Моите страници“ позволява на потребителя да преглежда личните си
страници – публични и частни;



Таб „Задача на работния процес“ позволява на потребителя да управлява
задачи, които са назначени към него. Пример за такава задача е рецензиране на
блог запис.



Таб „Моите заявки“ показва заявките, които потребителят е направил и които
очакват някакъв отговор или са получили такъв. Пример за заявка е заявка за
публикуване на блог запис.

Забравена парола
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Функционалността „Забравена парола“ позволява на потребители, забравили
своите пароли, да поискат да им се смени паролата. За целта се кликва върху
препратка „Забравена парола“ на екрана, визуализиран след кликване на бутон „Вход“.
С това действие се отваря нова страница, на която е налична електронна
форма за въвеждане на потребителско име и код за сигурност, който трябва да е
същият, както на изображението над полето:

Ако кодът в изображението е нечетим, то може да бъде обновено с кликване
на бутон (

).

След въвеждане на тези данни и кликване на бутон „Изпрати линк за промяна
на парола“, потребителят получава имейл (на пощата с която е регистриран в
Портала). На този имейл е изписан линк, който, като бъде последван, води към
страница, на която потребителят може да въведе своята нова парола. Имейлът има
вида:

Здравейте Tanya Andreeva,
В информационния портал "Национална педагогическа мрежа" беше получена
заявка за забравена парола на потребителски профил, асоцииран с Вашия имейл
адрес.
Ако заявката е Ваша, последвайте хипервръзката за промяна на парола:
http://pedagogica.nacid.bg/c/portal/update_password?p_l_id=20184&ticketKey=f7842bbca22f-4ed2-be0a-6b86c7955913 , или я копирайте в адрес бара на използвания от Вас
браузър.
Заявката
192.168.0.229.

за

промяна

на

паролата

е

извършена

от

192.168.0.229

/

Поздрави,
Екипът на информационния портал "Национална педагогическа мрежа"
Моля, не отговаряйте на този имейл. Той е изпратен автоматично от
служебната поща на системата.
При необходимост от съдействие и помощ, моля, използвайте формата на
системата за Обратна връзка.
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След като бъде последван линкът, се достига до следната страница:

Въвежда се два пъти новата парола и се кликва бутон „Запази“. Така паролата
на потребителя е променена и той отново може да влезне в портала, използвайки
потребителското си име и новата си парола.

3.5

Забравено потребителско име

Случва се потребители да забравят своите потребителски имена и да искат да
ги разберат. За целта Порталът предлага функционалност, с която да направят именно
това.
От екрана, до който се достига с помощта на бутон „Вход“, трябва да се избере
опцията „Забравено потребителско име“. С това действие се отваря нова страница за
въвеждане на информация – адрес на електронна поща и код за сигурност, който да
отговаря на кода, изписан в изображението над полето.

След въвеждане на данните и кликване на бутон „Изпрати“, Порталът изпраща
потребителското име на потребителя, регистриран с този адрес на електронна поща.

Изпратеният имейл на съответния адрес е от вида:
Вашето потребителско име в портала е: tanya.andreeva
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3.6

Изпращане на нов линк за активация

Когато даден потребител срещне проблема да не получи писмо с линк за
активация на потребителски профил, той може да поиска изпращането на нов линк. За
целта от екрана, до който се достига чрез бутон „Вход“ от заглавната секция, се избира
опцията „Изпращане на нов линк за активация“. В този случай се отваря нова
страница, на която са налични полета за въвеждане на информация:

В тях се попълва адрес на електронна поща и код за сигурност, който трябва
да отговаря на кода, изписан в изображението. Ако изображението е нечетимо, може
да се обнови с кликване върху бутон ( ). След това се кликва бутон „Изпрати“ и така
системата изпраща нов линк за активация. Имейлът е подобен на описания в раздел
„Регистрация на потребителски профил(акаунт)“ и активацията става по описания в
същия раздел начин.
4

Вътрешен портал (функционалности за регистрирани потребители)

Както беше посочено, вътрешният портал е сбор от функционалности и
ресурси, достъпни само за одобрени регистрирани потребители. Тук е мястото, където
потребителите получават персонализирани възможности и широк набор от
инструменти за обмяна на информация, на ресурси, за създаване на лични контакти и
общо казано – възползване в пълна степен от възможностите на Портала.
4.1

Моята публична страница
4.1.1

Обща информация

Когато потребителят бъде одобрен, в падащото меню с името му се появява
възможност за достъпване на неговата публична страница. Това става чрез линка
„Моята публична страница“.
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Тук са налични две менюта. Първото меню – „За мен“ води към страница, на
която потребителят може да предоставя информация за себе си.
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Второто меню – „Моят блог“, дава достъп до личен блог, в който потребителят
може да публикува свои текстове или истории, които желае да сподели.

Публичната страница на потребителя е видима, както за други регистрирани
потребители, така и за нерегистрирани такива.
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4.1.2

Създаване на корица

Начините за създаване на корица са два:


Създаване на корица от бутон „Добави Корица“
За целта, като се кликне бутон „Добави Корица“, се визуализира прозорец:

Тук е необходимо потребителят само да прикачи файл. Това става, като се
кликне бутон „Browse…“ и се избере файл от файловата система на потребителя.
Необходимо е и да се избере наименование (обръщение) за създаденото съдържание.
Примерно попълване е показано на следващата страница.

След като потребителят попълни данни, може да ги запази като чернова, да ги
публикува или да се откаже от действията си. Това става, като се кликне съответният
бутон от панела в дясно на прозореца.

Когато се запази чернова, промените по съдържанието не се отразяват на
страницата, но се запазват в системата за управление на съдържанието. Едва след
като се кликне бутон „Публикувай“, промените ще се отразят на страницата на
потребителя.
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Създаване на корица през системата за управление на съдържанието

За целта от панела най-горе на страницата трябва да се избере от падащо
меню „Администратор“ опцията „Съдържание“.

По този начин се отваря нова страница за управление на съдържанието на
страниците на потребителя.

От падащо меню „Добавяне“ се избира опцията „Корица“.

Така отново се достига до показания по-горе прозорец, в който се прикачва
файл и се въвежда обръщение. На следващ етап създаденото съдържание може да
бъде публикувано или запазено като чернова.

4.1.3

Създаване на информация за себе си
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Създаването на информация за себе си е аналогично на създаването на
корица. За корица винаги се използва само последно публикуваното уеб съдържание
(изображение). За информация за потребителя обаче се използват всички уеб
съдържания, създадени като „Допълнителна информация“.
За създаването на уеб съдържание от вида „Допълнителна информация“ се
кликва бутон „Добави допълнителна информация“ от публичната страница на
потребителя.

Другият начин е отново през панела и меню „Администратор“ – „Съдържание“.
Тук отново се избира падащо меню „Добавяне“, но този път се кликва върху опция
„Допълнителна информация“.

И в двата варианта се отваря прозорец, който изглежда така:

Тук се въвежда обръщение, както и информацията, която потребителят желае
да даде за себе си.
Отново въведеното съдържание може да се запази като чернова или да се
публикува директно. За целта се използват бутоните в панела в дясно.
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4.1.4

Други възможности за управление на уеб съдържанието

Другите възможности за управление на уеб съдържанието са налични през
падащо меню „Администратор“, опция „Съдържание“.
Страницата, която се зарежда, позволява:

4.1.4.1 Организиране на съдържанието в папки
За целта от падащо меню „Добавяне“ се избира папка.

Това действие зарежда нова страница, на която да се въведе информация за
папката, за която се иска създаване.

За да се запазят промените, трябва да се кликне бутон „Запази“. Така се
създава папката и може да бъде използвана за организиране на файлове.

4.1.4.2 Операции върху уеб съдържание
За всяко уеб съдържание се появява следната иконка, когато се застане с
курсора на мишката над него:
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Опциите в него са следните:


Преглед

Кликване на тази опция извежда екран за преглед, на който се вижда как
изглежда уеб съдържанието.


Редактиране

С тази опция се отваря нова страница, на която може да се променят
настройките на уеб съдържанието и самото уеб съдържание.


Преместване

Тази опция позволява да се избере друга папка, в която да се постави уеб
съдържанието.


Преглед на история

Тази опция показва наличните за уеб съдържанието версии в табличен вид.


Копиране

Тази опция копира и създава идентично на копираното уеб съдържание.


Преместване в кошчето

Тази опция премества уеб съдържанието в кошчето. То в последствие може да
бъде изтрито и от там или да бъде възстановено.


Изтичане

Тази опция маркира уеб съдържанието като „изтекло“, т.е. вече няма да се
показва на страниците на потребителя. Индикацията за изтекло уеб съдържание е
следната:
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4.1.5

Управление на „Моят блог“

Страница „Моят блог“ дава достъп на потребителя до негов личен блог.

Тук потребителят може да създава блог запис по описания в следващите
параграфи начин.

Ръководство за потребителя

Стр. | 48

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

Кликва се бутон „Добави запис в блога“. С това действие се отваря нов
прозорец за създаване на записа.

Тук се въвежда обръщение, дата, на която да се покаже записът,
съдържанието на блог записа, тагове, свързани активи и други.
След попълване на информацията блог записът може да бъде запазен като
чернова, прегледан или директно публикуван. Бутон „Отказ“ указва, че потребителят
не желае да запази въведените данни.
След като веднъж е създаден блог записът и той се активира на посочената
дата за визуализиране, той може да бъде редактиран (опция „Редактиране“) или
преместен в кошчето (опция „Премести в кошчето“):
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При редакция се отваря отново формата с предварително попълнени данните
на блог записа. Потребителят само трябва да ги редактира. А на следващ етап може да
ги запази като чернова, да ги публикува или да се откаже от операцията си. Разбира
се, и тук е налична опцията за преглед, за да бъде информиран потребителят как ще
изглежда блог записът в крайния му вариант.

Втората възможност – за преместване на блог запис в кошчето, прави именно
това. Блог записът ще бъде преместен в т.нар. „кошче“, от където може да бъде изтрит
или възстановен.

4.1.6

Искане на приятелство от друг потребител

За да поиска приятелство от друг потребител, текущо влезналият в системата
потребител трябва да намери публичната страница на първия.
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След това, на публичната страница на потребителя, от когото се иска
приятелство, под профила се визуализира поле за изписване на съобщение и бутон
„Добави като приятел“.

След като се изпрати поканата, страницата се обновява и придобива следния
вид:

От тук нататък, остава другата страна да потвърди поисканото приятелство.

4.2

Моята частна страница
4.2.1

Обща информация

Когато потребителят бъде одобрен, в падащото меню с името му, се появява
възможност за достъпване на неговата частна страница.
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Това става, като се кликне линк „Моята частна страница“. Частната страница
на потребителя не е видима за други потребители освен самия него.
На частната страница на потребителя се намират няколко менюта:


Контакти

Тук потребителят се възползва от социални приложения.


Моите файлове

Тук потребителят създава и достъпва свои файлове.


Моите ресурси

Тук потребителят достъпва свои любими ресурси.


Моите сайтове

Тук потребителят достъпва наличните в системата сайтове или тези, към които
членува.


Черна дъска

Тук потребителят създава свои бележки, записва си интересни факти или
друго.

4.2.2

Одобряване/отхвърляне на заявка за приятелство

Когато потребител е получил заявка за приятелство, тя се визуализира на
неговата страница „Контакти“, която се достъпва чрез линка на меню „Контакти“. Една
заявка може да изглежда по подобен начин на следния:
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За потвърждаване на приятелство, се кликва линк „Потвърждение“, а за
отказване/игнориране се кликва линк „Игнорирай“.
В случай на потвърждение, даденият потребител, поискал приятелство, се
добавя като приятел на текущия.

4.2.3

Приятели

Както беше пояснено, необходимо е да се премине през процес на искане и
получаване на приятелство, за да станат двама потребители приятели. Веднъж след
като това е направено, те са вече приятели и могат да посещават публичните си
страници. За да види един потребител публичната страница на друг, кликва върху
името му.

4.2.4

Преглед на активностите на приятели

След като двама потребители са приятели, те виждат един за друг действията
си на своите страници „Контакти“. Така например, ако единият от тях добави блог
запис, вторият ще бъде известен за това действие.
Пример за това как изглеждат активностите (действията) на потребителите за
техните приятели е следният:
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В този панел на активностите се предоставят линкове към ресурси и други и
този, който ги последва, може да ги види, стига да има права за това.

4.2.5

Изпращане на лични съобщения

Даден потребител може да изпраща съобщения до други регистрирани
потребители в портала. Това става отново от страница „Контакти“. На тази страница се
намират получените към момента съобщения, ако има такива.

Ако бъдат избрани едно или повече съобщения, се появяват опции да се
маркират като непрочетени, да се маркират като прочетени или да се изтрият.
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За създаване на ново съобщение се кликва бутон „Следващо съобщение“. С
това действие се появява нов прозорец. В този прозорец с помощта на подсказка се
избира кой е получателят на писмото.

Следващите стъпки са да се попълнят тема и текст на съобщението. Примерно
попълване е следното:
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От тук нататък, потребителят може да реши дали да прикачва допълнителни
файлове или не. Писмото се изпраща с кликване на бутон „Изпращане“.
След като бъде получено дадено писмо, потребителите могат да осъществят
размяна на съобщения във вече създадената тема. За целта се кликва върху писмото и
се отваря екран, подобен на следния:
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Тук потребителят не се налага да избира на кого изпраща съобщение и тема,
защото вече е установен разговор между двамата потребители по определената тема.
Директно се въвежда текст и се прикачват файлове по желание и новото съобщение
пак се изпраща с помощта на бутон „Изпращане“.
Връщането обратно към списъка на съобщенията (създадените разговори)
става с бутон „Обратно към съобщенията“.

4.2.6

Управление на моите файлове

На страница „Моите файлове“ потребителят има възможност да управлява
своите файлове. Той може да извършва следните действия:

4.2.6.1 Добавяне на папка
За добавяне на папка от падащо меню „Добавяне“ се избира опцията „Папка“.
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По този начин се отваря нов прозорец, в който да се попълнят данните за
новата папка.

За да се запазят въведените данни и да се отразят на страница „Моите
файлове“, трябва да се кликне бутон „Публикувай“. Бутон „Отказ“ може да се използва
като отказ от направените промени.

4.2.6.2 Добавяне на файл
Това става като се кликне добавяне и се избере „Основен документ“.

Така се отваря нов прозорец, в който да се зададат следните данни:



Папка;
Файл, който да се прикачи;
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Обръщение;
Описание по желание;
Тагове по желание;
Свързани активи по желание;
И за кого да бъде видим файлът.

На следващо място се кликва бутон „Публикувай“, за да се запазят и отразят
промените.

4.2.6.3 Добавяне на няколко документа
Тази опция улеснява прикачването на няколко файла, като позволява това да
стане наведнъж. За целта се кликва „Добавяне“ и „Няколко документа“.
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Отваря се прозорец, в който е налична секция за поставяне на файлове.
Файловете могат директно да се влачат от файловата система на потребителя до тази
секция, или може да се избере папка, от която да се вземат файловете.

След като се извърши привлачване или избор на папка, файловете се качват в
системата и потребителят може да въведе допълнителна информация за тях или
директно да ги запази с кликване на бутон „Запази“.

4.2.6.4 Добавяне на кратък път
За добавяне на кратък път се кликва „Добавяне“ и после „Кратък път“.
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След това действие се появява форма за въвеждане на информация. В тази
форма може да се избере сайтът, към чийто файл се създава краткия път, избира се
документ и от кой да бъде видим краткия път.

Промените се запазват с кликване на бутон „Запази“ или се отказват с
помощта на бутон „Отказ“.

4.2.6.5 Операции върху файл
Операциите върху файл се стартират, като се кликне иконката в кликне горния
десен ъгъл:



Сваляне
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Свалянето на файл се извършва, като се кликне бутон „Свали“.


Преместване в кошчето

Файл се премества в кошчето, като се кликне бутон „Премести в кошчето“.
След като бъде преместен там файлът, той може да бъде възстановен или изтрит
напълно от системата.


Преместване

Като се кликне бутон „Преместване“, следваща стъпка е да се избере новата
папка, в която да се премести файлът и да се кликне бутон „Преместване“

Бутон „Отказ“ прекратява операцията.


Редактиране

На екрана за редактиране на документ потребителят може да промени
обръщението, папката, в която да бъде файлът, описанието му, да редактира тагове,
свързани активи.
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На следваща стъпка може да публикува съдържанието (бутон „Публикувай“)
или да се откаже.

4.2.7

Управление на моите ресурси

Моите ресурси е списък на избраните от потребителя ресурси. Те се
селектират и деселектират по описания в раздел „Ресурси – разширени възможности“
начин. Тази функционалност позволява на потребителите бързо и лесно да намират
ресурсите, които представляват интерес за тях и които достъпват често.
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4.2.8

Управление на моите сайтове

Моите сайтове е функционалност, която позволява на потребителите да се
присъединяват към сайтове или да заявяват членство.

На страницата „Моите сайтове“ са налични два таба. Таб „Моите сайтове“
показва сайтовете, към които вече се е присъединил потребителят. Таб „Налични
сайтове“ показва списък на наличните в системата сайтове, към които потребителят
може да се присъедини или може да поиска членство:

Сайтовете, за които е наличен линкът „Присъедини се“, са от отворен тип и
всеки може да се присъедини. Сайтовете, за които линкът е с наименование „Заяви
членство“, изискват администратор да одобри заявката, за да може да се присъедини
потребителят.
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След като се присъедини към даден сайт, потребителят може да извършва
действия. Това става с кликване на падащо меню „Действия“. По този начин се отварят
опции. Те могат да са: достъпване на публичните страници на сайта, достъпване на
частните страници на сайта, напускане или друго. Пример е показан на следващото
изображение.

4.2.9

Създаване на бележка към моята черна дъска

Създаването на бележка за черната дъска на потребителя е аналогично на
това на създаване на „Корица“ или създаване на „Допълнителна информация“ към
публичната страница на потребителя.
Отново има две опции:



Създаване с кликване на бутон „Добави Бележка на черна дъска“
Създаване от падащо меню „Администратор“, елемент „Съдържание“ и от
заредилата се страница – „Добавяне“ и „Бележка на черна дъска“.
И в двата случая се попълва една и съща информация.

Попълнената информация се записва като чернова или се публикува директно,
ако потребителят желае да запази промените си, с помощта на бутоните в десния
панел. Ако потребителят не желае да запази промените си – кликва бутон „Отказ“.
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4.3

Кошче

Когато потребителят е влезнал в портала и е достъпил от падащо меню
„Администратор“ опцията „Съдържание“, бива препратен на страница с няколко опции
в меню в лявата част на екрана. Една от тези опции е „Кошче“.

Когато се кликне върху линка „Кошче“, се зарежда съдържание, което е било
преместено в кошчето.

За всеки запис от кошчето може да се кликне на падащо меню „Действия“.
Налични са две възможни действия – „Възстановяване“ и „Изтриване“.

Действие „Възстановяване“ възстановява съответния запис там, където му е
мястото. Така например, ако записът е уеб съдържание, то ще бъде възстановено от
където е било изтрито.
Действие „Изтриване“ перманентно премахва записа от системата.

Ръководство за потребителя

Стр. | 66

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

4.4

Нотификации

Нотификациите са кратки съобщения, които известяват потребителите за
дадени събития. Индикаторът на нотификациите се намира в горния панел, до
падащото меню с името на потребителя.

Когато има новополучена нотификация, индикаторът се оцветява в оранжево и
показва броя на непрочетените нотификации.
След кликване върху този индикатор се отваря малко прозорче, в което могат
да се разгледат получените известия.

Всички нови известия могат да се маркират, като прочетени с кликване на
линк „Маркирай като прочетено“. Друга възможност е само определени нотификации
да се маркират, като прочетени. Това става, като се кликне линка с иконка хикс,
прилежащ на съответното известие.

Този хикс е видим само, когато се застане с курсора на мишката над
известието.
След като бъдат прегледани всички налични нотификации и съответно
маркирани като прочетени, индикаторът и прозорчето към него показват, че броя нови
нотификации е 0.
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Това, че нотификациите се маркират като прочетени и не излизат в този
прозорец, не означава, че те са изтрити. Всички нотификации могат да се достъпят от
линка „Нотификации“. След като бъде кликнат, се отваря нова страница, където могат
да се разгледат всички нотификации.

Тук е налична и опцията за „Доставка на нотификации“. Тази опция дава
възможност на потребителите да избират кога да получават известия.
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4.5

Ресурси – разширени възможности

Както беше споменато, ресурсите се предоставят в табличен вид. За всеки
ресурс са достъпни определени опции. Тези опции са разширени, когато потребителят
е регистриран и одобрен, и са следните:
4.5.1

Оценяване на ресурси

Оценяването се стартира с кликване на бутон (
) на реда на ресурса, за
който се желае да се постави оценка. Така се визуализира прозорец за въвеждане на
оценка от 1 до 5 с помощта на звездички и по желание добавяне на коментар към
оценката.

Броят оцветени звездички съответства на поставената оценка. Например –
кликването върху третата звездичка, означава оценка 3 -

.

Публикуването на оценка става с кликването на бутон „Оцени“. Тогава
потребителят получава съобщение от вида:

Редакцията на вече подадена оценка е идентична със създаването – разликата
е в това, че в случай че вече е подадена оценка, нейните данни се попълват
автоматично в прозореца, за да бъдат редактирани.
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4.5.2

Закачване към моите ресурси

Закачването на ресурс се извършва, като се кликне бутон (
) на реда на
съответния ресурс. Така той се маркира и се добавя към „Моите ресурси“. „Моите
ресурси“ е специална функционалност, налична на частната страница на потребителя.

Маркирането е с иконка карфица и цели обозначаване на избраните ресурси. В
случай, че потребителят иска да премахне някой ресурс от избраните от него, може да
кликне бутон (
). Така маркировката се премахва и ресурсът отпада от списъка
„Моите ресурси“ на дадения потребител.
4.6

Квалификация – как да поддържам моите записи?

Когато в Портала се регистрира представител на обучителна институция, ако
вече няма създаден запис за тази обучителна институция, той се създава от
администратор в съответните категория и подкатегория в меню „Квалификация“. След
като вече е наличен записът, той се назначава към новорегистрирания потребител за
поддръжка. По този начин всеки запис може да бъде поддържан в актуално състояние
от един или повече представители на тази институция, които са се регистрирали в
Портала.
Потребителят може да види записите, които са назначени към него, от меню
„Квалификация“ след кликване на съответната подкатегория обучителни институции.
За записи за институции, които представлява, потребителят вижда бутон за редакция с
иконка молив:
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Когато се кликне тази иконка молив, се отваря нова страница за въвеждане на
информация.
4.6.1 Поддържане на записи за специализирани обслужващи звена/
научни организации
За специализираните обслужващи звена, както и за научните организации уеб
формата за въвеждане на информация е по-опростена, тъй като за тези типове
обучителни институции не се налага въвеждане на информацията по звена. Така тук
само се въвеждат наименование, ЕИК, уеб сайт и списък на програмите.

Списъкът на програмите се изгражда, като се добавят програми една по една.
Това става с помощта на бутон „Добави нова програма“. С кликването на този бутон се
отваря прозорче за въвеждане на информацията за програмата.
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Въведените данни за програмата се записват с кликване на бутон „Запази“.
Програмите могат да бъдат редактирани или изтривани, след като веднъж са
били създадени.

За редактиране на реда на съответния запис се кликва бутон с иконка молив.
Така се отваря същото прозорче, както за създаване на програма, но този път данните
са попълнение автоматично и се дава възможност за тяхната промяна.
За изтриване на програма се кликва бутон с иконка хикс. Така потребителят е
запитан дали е сигурен в действията си и, ако той потвърди, програмата се изтрива.
След приключване на въвеждане на информацията за съответната обучителна
институция, отново е необходимо да се запазят данните с кликване на бутон „Запази“ в
уеб формата на институцията. Ако потребителят не желае да запази промените си,
може да кликне бутон „Назад“.
4.6.2

Поддържане на записи за висши училища
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След кликване на иконка молив за дадено висше училище, за него се отваря
форма, подобна на следната:

Тук потребителят може да редактира наименованието, уеб сайта, ЕИК на
институцията, да създава, редактира или и изтрива звена на висшето училище.
За създаване на ново звено, в съответната секция на формата се кликва бутон
„Добави“. За пример тук ще бъде показано как се създава факултет, но създаването на
други видове звена е аналогично.

След кликване на този бутон се отваря нова страница за въвеждане на
информацията за факултета.
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Тук за начало се попълва наименование. На следващ етап трябва да се
създадат програми към дадения факултет. За целта се кликва бутон „Добави нова
програма“. По този начин се отваря диалогов прозорец за въвеждане на информация
за дадена програма.
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След въвеждане информацията се запазва с кликване на бутон „Запази“.
След като се запази програмата, тя се добавя в таблица и може да бъде
редактирана (с кликване на бутон с иконка молив) или изтрита (с кликване на бутон
хикс).

Когато се избере да се редактира програма, отново се отваря диалогов
прозорец, този път с предварително попълнени данни за редактиране.
Когато се избере изтриване на програма, потребителят трябва първо да
потвърди действията си.
След приключване на въвеждането на информация по дадено звено (факултет
в случая), тази информация се запазва с кликване на бутон „Запази“ или се отказва с
кликване на бутон „Назад“.
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След запазване на информацията за звеното, то може да се види в таблица.

От тук са налични отново опции за редактиране или изтриване на звеното.

След приключване на цялостното въвеждане на информация данните за
висшето училище се запазват с кликване на бутон „Запази“. Ако потребителят не
желае да запазва своите промени, може да кликне бутон „Назад“.
4.7

Педагогически специалисти – как да поддържам моя запис?

След като педагогически специалист се регистрира в портала, администратор
създава за него запис в списъка на педагогическите специалисти и назначава
регистрирания потребител като отговорник за записа.
Тези действия дават права и възможност на потребителя да поддържа този
свой запис. За него потребителят има възможност да редактира данните, като кликне
иконка молив:

За да намира по-лесно своя запис, потребителят може да филтрира записите,
като кликне чекбокс „Покажи само мен“ и бутон „Търси“ от формата за търсене в
педагогическите специалисти.

След като се стартира редакция, потребителят може да променя данните в
различните полета и да ги запази с кликване на бутон „Запис“.
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По този начин, всеки педагогически специалист има възможността да
поддържа информацията за себе си актуална в системата.

4.8

Участие в блог „Иновативни практики“

Участието в блог „Иновативни практики“ е подобно на управлението на
собствен блог на страница „Моят блог“.
Разликата тук е, че блог „Иновативни практики“ е споделен и много и различни
потребители могат да създават блог записи. Всеки потребител има права да редактира,
изтрива своите записи, но няма права да извършва това над чуждите записи.
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Това, което може да прави потребител над чуждите записи, е да ги оценява,
да публикува коментари.
Друга съществена разлика е в това, че публикуването на блог запис става
единствено след получаване на одобрение от администратор. Когато се създава
записът, той се подава за преглед с кликване на бутон „Подай за публикуване“.

След извършване на това действие блог записът остава в статус „Изчаква
одобрение“ до получаване на одобрение.

Когато потребител получи отказ за публикуване, той получава нотификация за
това.

След кликване върху нея, потребителят може да види повече информация,
като в меню „Дейности“ може да се види причината за отказ:

Ръководство за потребителя

Стр. | 79

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

Даден блог запис може да бъде подаден отново след предоставяне на
коментар с кликване на бутон „Подай отново“ или да бъде оттеглен като заявка за
публикация. Оттеглянето на заявка се извършва от таб „Моите заявки“ на страницата
на акаунта на потребителя.

Друг вариант е да се промени съдържанието на блог записа, за да се отстранят
проблемите, и да се подаде отново за рецензия.
За целта от страницата с подробна информация за отказа се избира
„Редактиране“:

Извършват се промени и се подава отново за публикуване записът. Когато бъде
одобрен, той ще е видим за всички останали потребители и ще бъде съответно
успешно публикуван.
4.9

Участие в „Обмен на практики“
4.9.1

Създаване на нов урок

Всеки одобрен потребител има възможност да създаде урок по учебник от
първи до дванадесети клас. За целта на страницата на „Обмен на практики“ е наличен
бутон „Създай нов урок“:
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Когато бъде кликнат, се отваря една уеб форма, която позволява да се въведе
желаната информация.

Първата стъпка е въвеждането на учебник. Това може да стане по два начина:


Избор на съществуващ учебник

За избор на съществуващ учебник се кликва бутон „Търси“. С това действие се
отваря диалогов прозорец с полета за въвеждане на критерии, по които да се извърши
търсенето. След като се извърши търсене с кликване на бутон „Търси“, на потребителя
се предоставя таблица с намерените резултати. От тази таблица трябва да се избере
един от всички учебници, като се кликне съответният чекбокс. За да се потвърди
изборът, се кликва бутон „Потвърди избор“.
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По този начин данните на съответния учебник се записват към урока
автоматично.



Създаване на нов

За създаването на нов учебник се кликва бутон „Нов“. Отваря се диалогов
прозорец за въвеждане на информация за учебника и прикачване на корица на
учебника. Прикачването на корица е незадължително.
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В случай, че потребителят желае да добави корица, може да го направи като
кликне бутон „Избери файл“, селектира изображение от файловата си система и запази
своя избор.
Примерно попълване на данни е представено на следващото изображение:

Ръководство за потребителя

Стр. | 83

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

Въведената информация се записва с кликване на бутон „Запис“ и отново
автоматично се попълва към урока.

След като вече е въведен учебник, потребителят трябва да попълни и
останалите полета за тема, страници, описание (съдържание) на урока.
Към всеки урок могат да се прикачват или не допълнителни файлове, като се
кликне бутон „Избери файл“, селектира се файл от файловата система на потребителя
и се запази съответния избор. По този начин може да се прикачат повече от един
файлове. Те се визуализират в таблична форма:

Файл може да се изтрие с кликване на бутона с иконка хикс, който му
съответства.

4.9.2

Редактиране на урок

Редактирането на урок е аналогично на създаването му. Редакция се стартира,
като се кликне иконка молив, която съответства на дадения урок.

Потребителите могат да редактират само уроци, създадени от тях самите.
След като се кликне иконката, се отваря страница с предварително
попълнените данни на урока. За учебника е налична опция да се редактират данните
му само, ако авторът на урока е този, който е въвел учебника в системата.

Ако учебникът е бил въведен от друг потребител и избран с помощта на
търсене, за него не се допуска редакция.
След като потребителят направи необходимите промени, може да ги запази с
кликване на бутон „Запис“ или да ги откаже с кликване на бутон „Отказ“.

4.9.3

Изтриване на урок
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Изтриването на урок става, като се кликне иконката, изобразяваща хикс, на
реда на съответния урок (
). Така се появява нов прозорец, с помощта на който
потребителят трябва да избере да потвърди изтриването, като кликне бутон „Изтрий“
или да се откаже от операцията с бутон „Отказ“.

Само потребителят, създал даден урок, има право да го изтрие.

4.10

Участие във форума

Одобрените потребители имат правото да достъпват форума на портал
„Национална педагогическа мрежа“ и да участват със създаването на въпроси, теми,
отговори по теми и други.
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4.10.1 Публикуване на нова тема
Публикуване на нова тема става, като се кликне бутон „Публикувай нова тема“.
По този начин се отваря форма, в която да се въведе информация за новата тема.

За всяка тема трябва да се въведе информация в полето „Тема“. Описанието е
по желание, но се препоръчва на потребителите да въвеждат информация там, за да
може останалите потребители да разбират по-добре поставения въпрос или друго за
обсъждане.
Темата може да бъде маркирана като въпрос, като се кликне опцията
„Маркирай като въпрос“.

По този начин, на следващ етап, след като се получат отговори по темата,
някой от отговорите може да бъде избран като верен отговор на поставения въпрос.
Други възможности за добавяне на информация са: прикачване на файлове,
добавяне на свързани активи, добавяне на тагове.
Информацията се запазва като чернова с кликване на бутон „Запазете
чернова“ или се публикува директно с кликване на бутон „Публикувай“.
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Преди да се публикува, информацията може да бъде прегледана с кликване на
бутон „Преглед“. Бутон „Отказ“ премахва последните направени промени и не ги
записва в системата.

4.10.2 Редактиране на тема
Тема може да се редактира, като се кликне върху падащо меню действия за
съответния запис и се избере редактиране.

Втора възможност е от страницата на темата да се избере редактиране.

И в двата случая се отваря същата форма, както за създаване на тема. В нея
предварително са попълнени наличните данни и само трябва да се редактират и
запазят като чернова или публикуват директно. Както и при създаване на нова тема и
тук може да се прегледа междинният резултат или пък да се откажат промените.

4.10.3 Отговор по тема/въпрос
Съществуват три възможности за отговор:




Отговор – при този вид отговор се отваря уеб форма, подобна на
създаване на тема, в която се попълва отговорът.
Отговор с цитат – при този вид отговор се цитира това, на което
отговор. Формата отново е подобна на тази за създаване на тема.
Бърз отговор (Quick reply) – при този вид отговор се дава само
изписване на отговор и възможност да се избере дали да се
отговарящият за самата тема;

тази за
се дава
поле за
абонира

Отговорите се публикуват след кликване на бутон „Публикувай“.
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4.10.4 Избор на отговор на въпрос като приет за верен отговор
Когато потребител отговори на въпрос, неговият отговор може да бъде
маркиран като приет за верен отговор, като се кликне върху бутона „Маркирай като
отговор“:

По този начин отговорът става маркиран и се дава възможност да се
размаркира.

4.10.5 Преместване на тема в кошчето
Това става по два начина:


От страницата на темата се кликва бутон „Премести в кошчето“



От опциите за темата се избира „Премести в кошчето“

По този начин темата се премества в кошчето.

4.10.6 Изтриване на отговор
Отговор може да бъде изтрит с кликване върху бутон „Изтриване“
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4.10.7 Абониране и разабониране за тема
Потребител може да се абонира и да получава съобщения и нотификации,
когато възникне промяна по дадена тема. В този случай се избира от меню „Действия“
опцията „Абониране“.

Когато вече е абониран потребителят, ако не желае вече да получава
съобщения, може от меню „Действия“ да избере „Разабониране“ и вече няма да
получава нотификации и имейли за промени по темата.

4.11

Попълване на вътрешни анкети и преглед на резултатите

Попълването на вътрешни анкети е аналогично на попълването на публични
такива. Отново се подават отговори по определени въпроси, които могат да са на
различна тематика, с различни опции и други.
Различното тук е възможността за преглед на резултатите от анкета, която
вече е изтекла и е неактивна.

За целта до наименованието на съответната анкета, към чиито резултати има
интерес, се кликва бутон „Резултати“. Новозаредената страница дава възможност на
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потребителя да разгледа схеми, диаграми и други, които показват разпределението на
дадените гласове по различните опции за всеки въпрос.

4.12

Попълване и подаване и преглед на заявка за ползване на литература
в НАЦИД

За целта от меню „Услуги“ се избира „Заявка за ползване на литература в
НАЦИД“. При това действие се отваря списък с вече подадените заявки от съответния
потребител, който извършва действието. Ако няма предходно подадени заявки,
списъкът е празен.

4.12.1 Попълване и подаване на заявка
След кликване на бутон „Нова заявка“ се отваря форма за въвеждане на
информация. Примерно въвеждане е следното:
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За подаване на заявка се кликва бутон „Изпрати“. Бутон „Отказ“ се използва за
отказване от подаване на въведената информация.
След изпращане, заявката се добавя към списъка на подадените заявки.

4.12.2 Преглед на заявка
В случай че потребителят пожелае да прегледа някоя от своите заявки, може да
го направи с кликване на бутон във формата на лупа (
нова страница с информация за съответната заявка.

). С това действие се отваря

Бутон „Назад“ позволява на потребителя да се върне към списъка със заявки.
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4.13

Администриране на сайт на група

!ВАЖНО: Групите се създават при налична заявка от страна на потребителите
на Портала, в която е необходимо да се посочи следната информация:
* Наименование на група и нейната цел;
* Потребител в портала, който ще администрира групата – две имена и потребителско
име.
Тази информация може да се посочи, като се използва функционалността
„Обратна връзка“.
Всички уеб сайтове на групи спазват определена структура. Те съдържат
четири менюта:


Начало – тук се включва списък на членовете на сайта, корица и кратка
информация за групата;



Форум – тук се включва форум на групата;



Материали – тук се включват материали, които могат да се преглеждат или
изтеглят;



Група – тук се включват функционалности, специфични за групата, а именно –
информация за активностите на членовете на сайта на групата,
функционалности за създаване на срещи. Меню „Група“ е видимо само за
одобрени потребители в Портала.

Веднъж, след като даден потребител бъде назначен да администрира даден
сайт, той получава достъп до административни страници за управление на файлове,
уеб съдържание, получава права за управление на форума и права за управление на
срещите на групата.
Управлението на файловете и уеб съдържанието е аналогично на „Управление
на моите файлове“ и на „Създаване на корица“ или „Създаване на информация за себе
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си“, които са описани в секцията с информация за управление на страниците на
потребителя.
!ВАЖНО: Управлението на форум изисква повишени възможности и опит от
страна на потребителите, тъй като те ще имат възможност да администрират
категориите във форума, съобщенията, да извършват други действия, като
забраняване на достъп на потребители и други.
За
повече
информация:
https://dev.liferay.com/discover/portal//knowledge_base/6-2/discuss-ask-and-answer-using-the-message-boards
Управлението на срещите на групата включва следните възможности:



Добавяне на среща
За целта се кликва бутон „Добавяне на среща“ и в новата страница се попълва
информацията
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На следващо място информацията се запазва.


Изтриване на среща
Това действие се извършва с кликване на бутон „Изтриване“ и потвърждаване
на избора.



Редакция
Редакция се стартира при кликване на бутон „Редакция“. След извършване на
промени по информацията, потребителят ги запазва с кликване на бутон
„Запази“.

Потребители, членове на сайта, могат да се регистрират за дадена среща.
Когато кликнат бутон „Регистрация“, те имат възможност да посочат дали ще
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присъстват, няма да присъстват или вероятно ще присъстват. На този екран те могат и
да видят кои други потребители са се регистрирали като „Участващи“, „Неучастващи“ и
„Колебаещи се“.

4.14

Администриране на сайт на организация (обучителна институция)

Сайтове на организации (обучителни институции) ще бъдат създавани отново по
заявка. Тази заявка може да бъде направена с помощта на функционалност „Обратна
връзка“.
Към момента НАЦИД работи върху създаването на единна структура за
сайтовете на организациите и предвижда да стартира възможността за ползване на
такъв сайт на следващ етап.
Въпреки това, потребителите, представители на обучителни институции, могат
да изпращат своите запитвания и предложения по темата.
5

Общи принципи на потребителския интерфейс

5.1

Форми
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Формата е съставен елемент, който съдържа в себе си различни компоненти,
позволяващи въвеждането на информация. Тези компоненти могат да бъдат текстови
полета, чекбоксове, радио бутони, бутони и други. Компонентите на една форма са
описани подробно в следващите раздели.
За пример на форма е показана формата за въвеждане на информация за
педагогически специалист:

5.2

Компоненти на формата

Компонентите на формата са елементи на потребителския интерфейс, които
позволяват въвеждането на дадена информация. Текстови етикети дават информация
на потребителя за значението на дадения компонент и информацията, която трябва да
се въведе в него. Част от компонентите в дадена форма са маркирани с червена звезда
(*) или текст „(Изисква се)“. Тази маркировка обозначава, че за да бъде коректно
попълнена формата, задължително трябва да се въведе информация в компонента, на
който принадлежи звездата или текст „(Изисква се)“.
5.2.1

Текстови полета

Текстовите полета са полета за въвеждане на текст. Този текст може да бъде
ограничен като формат. Например за текстово поле за въвеждане на телефонен номер
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форматът не позволява въвеждане на букви, а изисква да се въведат цифри, тирета и
други символи, които биха могли да са част от телефонен номер.
Най - общо текстовите полета изглеждат по следните начини:
За кратък текст:

За дълъг текст:

5.2.2

Обогатен текстов редактор

Обогатеният текстов редактор е такъв редактор, който позволява създаването
на форматиран текст и вмъкването на определени компоненти като бутони, препратки,
изображения и други. Той изглежда по следния начин:

Най-горната лента представлява лента с инструменти. По интересните от тях
са:


Размер на шрифта
С този инструмент може да се увеличава или намалява размер на шрифта.
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Фонов цвят и цвят на шрифта

Тези два бутона променят цвета на фона зад текста или цвета на теста, като
изборът на цвят става от палитра с цветове.



Удебелен, наклонен, подчертан или задраскан текст;




Премахване на форматирането (
);
Номериран списък и точков списък;
За създаване на номериран или неномериран (точков списък) се ползва един

от двата инструмента:


.

Подравняване
Инструментите за подравняване са следните:



Бутон за преглед на източник
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Този инструмент позволява на потребители с познания по HTML да разглеждат
и редактират съдържанието в HTML формат.
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Изображение
Инструментът за въвеждане на изображение отваря специален прозорец за
въвеждане на настройки.

Най-важните настройки са на URL (адрес на изображението), ширина и
височина.
Примерно попълване е следното:
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Бележка: за копиране на адрес на изображение, налично в мрежата, върху
изображението се кликва с десен бутон на мишката и се избира да се копира адресът
на изображението. Така този адрес после може да се постави в съответното поле с
Ctrl+V или десен бутон и Поставяне (Paste).
След приключване на настройването, изображението се добавя с кликване на
бутон „ОК“.


Таблица (

)

Когато се кликне този инструмент, отново се появява прозорец за въвеждане
на настройки. Те са показани на следващото изображение:
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Емотикони (



Линк (препратка) – (

)
)

Препратка се създава като се кликне върху този инструмент и в появилия се
прозорец – се въведе адресът на препратката:
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Данните се въвеждат с кликване върху бутон „ОК“.


Символи (
5.2.3

)

Чекбоксове

Чекбоксовете са компоненти, които позволяват две състояния – избрано и
неизбрано. В някои случаи избирането на такова поле обозначава само дали дадена
опция е избрана или не, а в други избирането/неизбирането на чекбокса е тригер за
изобразяването или скриването на други свързани компоненти.
Чекбоксът може да бъде изобразен самостоятелно или в група. Когато са в
група, в зависимост от контекста, може или не може да има повече от един избран
чекбокс.

5.2.4

Радио бутони

Радио бутоните са компоненти, които отново предоставят на потребителя
възможност да избере една от няколко опции. За разлика от чекбоксовете, радио
бутоните са винаги в група и не позволяват избора на повече от една опция.
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Пример за такава група радио бутони е представен на следващата графика:

5.2.5

Падащи списъци

Падащите списъци са компоненти, които позволяват да се избере един
елемент от списък с възможности. Преди да бъде кликнат даден падащ списък, той
може да изобразява или липсата на избор, или текущо избраната опция (ако е била
избрана такава или ако има избрана опция по подразбиране). Например:

5.2.6

Полета с подсказки

Полетата за въвеждане с подсказки извеждат списък с подсказки, когато се
напише минимален брой символи (обикновено 3) в полето.
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5.2.7

Полета за въвеждане на тагове

Полетата за въвеждане на тагове позволяват да се изписва текст, който се
превръща в таг след изписване на някакъв разделител (нов ред, запетая) или след
като се кликне бутон „Добавяне“.

Другите два бутона: „Избор“ и „Предположения“, позволяват съответно да се
избере измежду вече налични тагове или да се извърши търсене.

5.2.8

Полета за избор на тагове

В тези полета се изписват избрани тагове от списък. Те не позволяват
изписване на тагове, нито редакция на текста на тага. Позволяват тагът да бъде
премахнат, като се кликне иконката хикс в горния десен ъгъл на тага.

5.2.9

Индикация и съобщения за грешка

Най-често индикацията и съобщенията за грешка в една форма се отнасят към
конкретен елемент на формата. Обикновено се отнасят за липса на задължителна за
въвеждане информация или за грешка във формата на въведените данни. Индикацията
за грешка се обозначава с маркиране на компонента (обект на грешката) в червен
цвят, с визуализиране на съобщение до компонента и други. Например:

В някои случаи дадена грешка може да се отнася към повече от един
компонент. Тогава грешката е глобална за формата и може да изглежда по следния
начин:

Ръководство за потребителя

Стр. | 105

НАЦИОНАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА МРЕЖА

5.2.10 Звездички за оценяване
Звездичките за оценяване позволяват поставяне на оценка от 1 до 5.
Разновидности са следните:

5.3

Таблици

Таблицата е компонент, целящ да визуализира информация за дадени обекти в
структурирана форма. Таблиците се състоят от редове и колони като един ред отговаря
на един обект. Във всяка колона на реда на съответния обект се визуализира
определена част от наличната информация за обекта. Таблицата не е ограничена да
съдържа само текст. В някои случаи може да съдържа и препратки или други
компоненти.

5.4

Табове

Табовете са компоненти, които след активация чрез кликване предоставят
дадено съдържание на потребителя. Целта на тези табове е да се систематизират
информацията и компонентите спрямо тяхното предназначение

5.5

Бутони и линкове (препратки)

Бутоните и линковете са компоненти, чиято цел е да стартират дадено
действие или да препратят потребителя към друга страница. Например с кликване
върху бутон „Добави“ се въвеждат дадени данни:
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5.6

Прикачване на файл

За стартиране на действието по прикачване на файл се кликва върху
съответния бутон. Например:

След това на потребителя се отваря прозорец за избор на файл от файловата
система на съответния компютър, който потребителят ползва:

Съответно този прозорец позволява навигация във файловата система.
Потребителят избира файла, който трябва да се прикачи, и кликва върху бутона за
отваряне (open). С това се стартира действието по самото прикачване на избрания
файл. След като приключи прикачването, се визуализира името на файла, за да се
потвърди, че прикачването е било успешно.

5.7

Диалогови прозорци

Диалоговите прозорци позволяват въвеждане на информация, потвърждаване
на действие или друго. Целта на този компонент е създаването на олекотен и
интуитивен потребителски интерфейс.
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5.8

Падащи менюта

Падащите менюта са компоненти, предоставящи списък от опции, които
отговарят на определено действие или препращат към определена страница. Някои от
тях се „разлистват“ след заставане с курсора на мишката над тях, други изискват да
бъдат кликнати, за да визуализират съдържанието си.
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