
Онлайн обучителен курс 

 

Инструкция за 

потербителя 



   

• 1) Как да достъпите курса - Вход 

• 2) Регистрация или вход 

• 3) Самостоятелно обучение или със съдействието на обучител 

• 4) Четирите обучителни модула 

• 5) Навигиране на системата по време на урок 

• 6) Оценете своя напредък 

• 7) Споделяне във Форума с обучител и/или с други колеги 

 

 

 

 

 

 

Съдържание 



1. Как да достъпите Курса 

Може директно да достъпите през страницата на проекта: https://ecochestnut.eu/ecochestnut-

course/  

Изберете желания от вас език от падащото меню, маркирано с флаг, в горния десен ъгъл. 

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/
https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/
https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/


Също така, може да влезете и през вашия браузър на адрес www.medcenv.org/learn/course-list/  

След това изберете езика, от падащото меню с флагове и натиснете курс ‘EcoChestnut’. 

Съвет: Курсът е 

достъпен на 6 

езика! 



2. Регистрация или вход 

Ако сте за първи път на платформата, изберете ‘Регистрация’, за да създадете вашия профил.  

Ако вече имате регистриран профил, въведете вашите данни за досъп и натиснете „Вход“ ‘Log In’ 



Ако все още не сте регистриран, изберете “Login to Enroll” 

Съвет:  

Маркирайте „Запомни ме“, за 

да избегнете въвеждането 

всеки път данните на вашата 

регистрация. 



За да създадете акаунт: попълнете формата за регистрация, въведете и запомнете 

вашата парола! 



3. Самостоятелно обучение или със съдействието на обучител? 

Преди да започнете, може да изберете между две възможности: 

- Да се свържете с местното лице за контак за курс EcoChestnut, за да организирате смесено 

обучение, което комбинира онлайн и обучение лице в лице. 

- Да изберете самостоятелно учене и започнете курса онлайн. Може да се свържете за 

съдействие с местното лице за контакт при нужда. 

Съвет: Курсът 

EcoChestnut е система 

от отворен тип, която 

позволява обучаемите да 

имат гъвквав 

обучителен процес. 

Имате избор да 

изберете обучителните 

модули 



4. Четирите обучителни модула 

Обучителният EcoChesnut курс има четири модула. 

Може да разгърнете урок, за да видите темите като кликнете на името, за да се отвори. 



5. Навигиране на системата по време на урок 

Когато стартирате урок, чрез лявата лента може да достъпите целия обучителен материал. 

Може да видите всички обучителни части на урока, на който сте и да изберете тема. 



•  След като прочетете теоритичната част и казусите, изпълнете предложените дейности. 

•  Гледайте видеото/видеата 

•  Завършете темата като разгледате и Полезни ресурси 

•  Може да продължите с обучението през Допълнителни полезни материали и предложената 
библиография  

 



Всяка тема има въведение, теоритично съдържание и  2 казуса под формата на pdf документи, 

които може да свалите на компютъра си. 

Съвет: Ако 

непредпочитате да 

четете онлайн, може да 

свалите PDF файловете 

и да ги принтирате да са 

на ваше разположение. 



Може да проследите вашия напредък през целия курс чрез progress bar 



6. Оценете своя напредък 

 

 

✔ По всяка тема има включен 

тест за проверка на наученото 

 

✔ Всеки тест има 10 въпроса със 

само един верен отговор. 

 

✔ Трябва да дадете поне 8 от 10 

правилни отговора, за да 

преминете теста. 

✔ След като попълните теста, може 

да видите въпросите и 

отговорите, които сте дали. 

 

✔ Ако успешно преминете теста и 

натиснете ‘ Натиснете тук за да 

Продължите’ тестът  към тази 

тема ще се маркира като 

завършен. 



7. Споделяне във Форума 

Ако имате някакви въпроси, идеи и практики, които искате да споделите със свои 

колеги или с обучителя, може да отидете в частта Форум от основното меню. 



 

Може да прочетете темата Свързани подобни теми и да се включите в дискусията. 

Може да зададете въпрос или да оставите коментар по тема, по която желаете. 

Съвет: Маркирайте 

полето за получаване на 

нотификации по имейл 

при нови отговори по 

темата. 



   

Свържете се с партньора по EcoChesnut във вашата страна: 
 

• България – ДАКОМ ЕООД: Анелия Харадинова – haradinova@gmail.com  

• Франция – Petra Patrimonia/Parc Naturel Regional de Corse: Матю Гари –
 guary.matthieu@petrapatrimonia-corse.com 

• Гърция – Mediterranean Center of Environment: Isabelle Trinquelle –  itrinquelle@medcenv.org 

• Португалия – Instituto Politecnico de Braganca: Албино Бенто – bento@ipb.pt 

• Испания – Universidad de Vigo: Мария Карпена Родригез – mcarpena@uvigo.es  

 

 

 

 

 

 

Имате нужа от съдействие?  

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата 

инструкция не представлява одобрение на съдържанието, което отразява 

гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 

Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за 

информацията, съдържаща се в нея. 

 


