Ръководство за работа с модула за
дистанционно обучение на
Български Фармацевтичен Съюз

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви представим кратко ръководство за
работа с платформата за дистанционно обучение на Българския
фармацевтичен съюз.
Закона за здравето възлага на съсловната организация да организира,
координира, провежда и регистрира продължаващото обучение на
магистър-фармацевтите. В рамките на организацията Комисията по
качество на БФС е отговорна за разработването и утвърждаването на
програмите за продължаващо обучение.
Принадлежността ни към голямото европейско семейство
неминуемо ни кара да се придържаме към стремежите на европейските
институции за подобряване на качеството и ефективността на
здравеопазването в страните членки. Постигането на тази цел изисква
изключително внимание към осигуряването на подходящо образование и
обучение.
В съвременната динамично променяща се среда е немислимо
поддържането на високо ниво на професионална квалификация без
непрекъснато запознаване с новите научни открития, а продължаващото
обучение играе решаваща роля в този процес.
За нас фармацевтите, както и за останалите специалисти в системата
на здравеопазването продължаващото обучение е от изключителна
важност, тъй като здравето на нашите пациенти зависи от предоставянето
на адекватна и съвременна здравна и медицинска информация.
В тази връзка УС на БФС и Комисията по качество на БФС търсят
решения, които да позволят на магистър-фармацевтите да повишават
нивото на своите познания, без да е необходимо отсъствие от работно
място. Стартирането на платформата за дистанционно обучение е стъпка в
тази посока.
През последното десетилетие популярността на дистанционната
форма на обучение нарасна, поради факта че то съответства на динамиката
на обществените и личностните потребности. Дистанционното обучение е
изградено на принципи като интерактивност; модулност; самоконтрол и
самооценка чрез системи от тестове; гъвкавост; икономическа
ефективност; паралелност с осъществяваната професионална дейност;
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откритост и диалогичност при планиране на обучението; свобода на
избора на време, място, темп и технологии на обучението; оперативно
взаимодействие с преподаватели, консултанти, сътрудници; възможност за
образование през целия живот. Широко разпространение получава
термина E-learning, който означава процес на обучение в електронна
форма посредством Интернет, чрез използване на система за управление
на обучението.
Необходимостта да се обучават големи групи, бюджетните
ограничения породени от социално икономическата ситуация в света и
потенциалът на новите технологии са предпоставки за разпространение на
електронното обучение и използване на решения базирани на отворен код.
Те са част от много изследователски проекти, целящи създаване на
многократно използваеми продукти чрез използване на стандарти като
SCORM, IMS и др. Тези решения са адаптируеми към конкретните
изисквания на потребителя и безплатни.
От няколко възможни опции Комисията по качество на БФС избра
да стартира уеб-базираното продължаващо обучение посредством
продукта Claroline.
Това е една модерна Система за управление на обучението (Learning
Management System - LMS), разработена с помощта на съвременните
технологии. Ориентирана е повече към обучение отколкото към
комуникация. Обучението при нея също е организирано около една
основна единица, наречена курс на обучение.
Системата импортира SCORM съвместими учебни обекти, създадени с
други средства. Използват се учебни материали в .pdf, .txt, .doc, различни
графични формати, html, мултимедийни материали създадени с Flash и
Power point, интерактивни симулации. Тя предлага услуги като чат,
дискусионни форуми, средства за групова или индивидуална работа по
проект, обяви. Посредством модула за тестване знанията на студентите,
преподавателят създава тестове за самоподготовка, като системата
автоматично оценява тестовете. Има възможност за подредба на въпросите
по случаен признак.
Системата поддържа календар за улеснение на студентите и график за
тяхното обучение.
Основните системни изисквания, осигуряващи нормалната работа
са:
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• Apache web сървър версии 1.3 или 2.0, както и Microsoft IIS
• PHP - версия по-висока от 4.1
• MySQL - версия по висока от 3.23.6
Системата за управление на обучението Claroline, предоставя много
възможности, както пред създателите на обучителни модули, така и пред
ползвателите им.
Така представеното ръководство не претендира за изчерпателност.
Целта ни е да подпомогнем по-лесното навлизане в работата със
системата.
Предстои ни заедно да разработим един нов и отговарящ на
съвременните изисквания подход за обмяна на знания. За нас е
изключителна гордост, че Българският фармацевтичен съюз е първата
съсловна организация в здравеопазването въвела платформа за
дистанционно обучение.
Представените ви към настоящия момент модули са достъпни
безплатно. За участието ви в тях Комисия по Качество не връчва кредитни
точки, но то ще допринесе за бъдещото развитие на продължаващото
обучение на магистър фармацевтите в България.
Препоръки и забележки относно тази форма на продължаващо
обучение можете да изпращате на office@bphu.eu. Вашето мнение е
изключително важно за нас и в зависимост от техническите възможности
ще бъдат предприети съответните корекции.

С уважение:
Тодор Найденов
Главен Секретар на БФС
Цветанка Дечева
Член на Комисия по Качество на БФС
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Ръководство за работа с модула за дистанционно обучение на
Български Фармацевтичен Съюз
За да достигнете до уеб-базирания модул за продължаващо обучение
на БФС е необходимо да напишете следния адрес в полето на браузъра си:
http://bphu.org/edu/.
Алтернативен подход към него е през официалната интернет
страница на БФС. (www.bphu.eu; www.bphu.bg; www.bphu.org )
След като зареди описаната страница е необходимо да отидете в
раздел „Кариера”, а след това в подраздел „Дистанционно обучение” както
е описано по-долу:
Отидете на раздел „Кариера” в
интернет страницата на БФС
www.bphu.eu

Подраздел „дистанционно
обучение”

След като зареди заглавната страница на дистанционното обучение,
в случай че вече имате потребителско име и парола е необходимо те да
бъдат въведени в съответните полета, след което кликнете в полето „Към
курсовете”.
Ако сте забравили своята парола, моля преминете към линка
„Изгубена парола”.
При условие, че не сте регистриран потребител, е необходимо да
направите своята регистрация, като натиснете с ляв бутон върху „Създай
потребителски акаунт”.
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Кликнете върху „Създай потребителски
акаунт“

На вашия екран ще се появи страница с полета, които е необходимo
да попълните.
Полетата обозначени със звезда (*) са задължителни и ако не бъдат
попълнени от Ваша страна ще бъде невъзможно да извършите
регистрацията си. Останалите полета не са задължителни, но ще
подпомогнат комуникацията между вас и организаторите на
дистанционното обучение.
Имайте предвид, че полето „Административен код” не се попълва. В
случай че нямате изрична оторизация от организаторите на
дистанционното обучение в полето „Действие” маркирайте „Желая да
вземем курсове”. При маркиране на алтернативната опция Вашият
потребителски акаунт ще бъде заличен от администраторите. След
попълване на Вашите данни натиснете „ДА”, за да потвърдите желанието
си за създаване на потребителски профил. На вашия екран ще се появи
съобщение, информиращо ви, че личните Ви настройки са записани и ще
получите имейл с потребителското Ви име и парола. За да продължите с
Вашата регистрация, натиснете „Следващ”.
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Натиснете „Следващ“, за да
продължите с вашата регистрация

Напишете фамилията си
Напишете собственото си име

Не се попълва
Напишете името, с което ще се
вписвате в системата
Напишете и повторете желаната
от вас парола

Маркирайте „Желая да вземам
курсове”
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При условие, че имате желание да направите корекции във Вашите
потребителски настройки, натиснете линка „Редактирай”, който се намира
от дясната страна под потребителското Ви име и имейл в основния изглед
на Вашия профил. Същото действие можете да извършите и като влезете в
подсекцията „Потребителски настройки” от менюто на Вашия профил.

Така изглежда вашият профил

Вашите настройки могат да бъдат
редактирани от „Редактирай“ или чрез
подсекцията „Потребителски настройки“
от Менюто на вашия профил
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Лентата за навигация, намираща се най-отгоре и състояща се от
Работен плот; Моите курсове; Потребителски настройки; Съобщения; и
Изход ви показва мястото в платформата, в което се намирате.

Менюто на вашия
профил

1. Списък с курсовете, в които участвате може да бъде
изведен от „Моите курсове“ в Менюто на Вашия профил.
Тук може да видите всички курсове в електронното
училище, да се присъедините към нов или да се

2. Тук можете да проверите
съобщенията, пратени от
рководителите на
курсовете, в които участвате

3. От тук можете да
излезете от своя
акаунт

Списъкът с курсовете, в които участвате може да бъде изведен като
кликнете върху полето „Моите курсове”. Влизайки в полето „Съобщения”
може да се запознаете с изпратените такива в платформата и със
съобщенията от администратора. Ако желаете да излезете от своя акаунт,
натиснете с левия бутон на мишката „Изход”. Винаги излизайте от
системата след приключване на работа. Това гарантира сигурността на
персоналните ви данни особено в случаите на работа с компютър, достъп
до който имат и външни лица.
Най-отдолу в менюто на вашия профил се намират инструментите за
курса. Списъкът с курсовете, в които вече участвате, може да бъде изведен
чрез кликване върху инструмента „Моите курсове”. Ако желаете да се
запишете в нов курс е необходимо да използвате инструмента „Записване
в нов курс”. Той ви позволява да потърсите и да се запишете в наличните в
системата курсове. Чрез инструмента „Отписване от курс” Вие
прекратявате участието си във вече избран от Вас курс.
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Това е
списъкът с
курсоветe,
в които
сте
записан/а
За да се запишете в нов
курс

След използването на инструмента „Записване в нов курс” на вашия екран
ще се появи следната страница:

За връщане
към предното
меню

Категориите, в които са подредени
курсовете в училището

Можете да търсите курс по
зададена ключова дума

В лявата част на екрана се появяват възможните категории, в които са
подредени курсовете в училището. Номерата в скобите след всяка
категория Ви показват колко курса има в нея. Когато изберете категория
пред Вас ще се представят възможните курсове, от които да направите
Вашия избор. В долната част на екрана системата извежда списък с
курсовете, в които вече сте записани. След като вече сте избрали
категорията и конкретния курс следва да се запишете в него.
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След като сте се записали в избрания от вас курс, той се
добавя към списъка с вашите курсове

Ако искате да се отпишете от
някои от курсовете, в които сте
записан/а

Някои от курсовете са с ограничен достъп. До тях можете да
получите достъп от преподавателя, администраторите или по друг начин,
определен от компетентните органи в БФС. След като вече притежавате
ключ за записване е необходимо да го въведете в полето и да кликнете
върху „ДА”.

След като изберете категория и курс от нея следва да се запишете в
него. Някои курсове са с ограничен достъп и изискват ключ, който
можете да получите от преподавателя, съставил курса.

Въведете ключа и кликнете върху
„ДА“
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В случаите, когато коректно сте въвели ключа за избрания от Вас
курс, Вие сте успешно зачислен в него и на Вашия екран се появява
съобщение.
Щом въведете коректно ключа за избрания от Вас курс
Вие сте успешно зачислен/а в него.

Отписването от избран вече курс се извършва чрез маркиране на
знака след съответния курс.

Изберете курса, от който искате да се
откажете от списъка с Ваши курсове и
кликнете върху този знак. Интернет
браузърът Ви ще изведе съобщение за
потвърждение на отказа.

В този случай интернет браузърът Ви ще изведе съобщение за
потвърждение на отказ.
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Това съобщение потвърждава вашето отписване от
курса.

След като отписването ви е потвърдено курсът вече не
фигурира в списъка с Вашите курсове

От тук можете да разгледате
всички курсове в училището
или да търсите по ключова
дума, също както при
записването в нов курс

След като успешно се запишете и влезете в курса Вие имате
възможност да изберете един от няколко инструмента намиращи се в
менюто на курса, разположено най-вдясно на Вашия екран.
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Падащо меню на
курса

Заглавие на
курса

Меню на
курса

Избирайки „Описание на курса” Вие ще имате възможност да се
запознаете с кратко описание на курса. Избирайки „График” пред Вас ще
се покаже списък със събития. От инструмента „Документи” ще имате
възможност да се запознаете с материалите, предоставени от
преподавателите. Важен елемент от всеки курс са упражненията, особено
тези за проверка на придобитите знания. Те могат да се достигнат чрез
инструмента „Упражнения”. За тези, които искат да видят останалите
потребители и техния статус, е инструмента „Потребители”.
Тук можете да се запознаете със
същността на курса, в какво се състои и

Падащото меню се появява на
всяка страница за Ваше
удобство
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Документите могат да бъдат
прехвърлени като архивиран
файл на вашият компютър

Тук се намират
документите, съставляващи
курса

Тук преподавателите
публикуват обяви за потребителите,
записани в курса
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В „Моите резултати“ можете да видите информация за документите, които сте изтеглили,
упражненията, които сте направили и броя посещения на курса за всеки месец от
записването ви до настоящия момент и последните съобщения по темите, в които
участвате във форума на платформата

Тук се намират упражненията и тестовете,
които ще проверят наученото от курса

Изберете от падащото меню курса, за който
искате да видите информация

Информация за Вашите действия в курса по месеци

Информация за изтеглените от Вас документи от курса

Резултати от направени упражнения в курса

Съобщения и теми от форума на курса
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Тук можете да видите всички
потребители, които са записани в курса и техния статус

Препоръки и забележки относно тази форма на продължаващо обучение
можете да изпращате на office@bphu.eu. Вашето мнение е изключително
важно за нас и в зависимост от техническите възможности ще бъдат
предприети съответните корекции.
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