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Съдържание

• За BigBlueButton
• Браузъри за работа с BigBlueButton
• Създаване и работа във виртуална класна стая BigBlueButton
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За BigBlueButton

BigBlueButton е система за уебконференции (още наречени
уебинари или виртуални класни стаи) за онлайн обучение и
дава възможност за:
• вграждане в онлайн курс, за да осигури:

онлайн приемно време, работа по групи и онлайн лекции;
• запис на сесиите;
• управление на записаните сесии.
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Браузъри за работа с BigBlueButton при
употреба на настолен или преносим компютър

• BigBlueButton работи в рамките на уеб браузър (няма приложение
за изтегляне и инсталиране).

• Препоръчва се да се използвате най-новата версия на
Google Chrome или Mozilla Firefox на вашия настолен или 
преносим компютър.
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https://www.google.com/intl/bg/chrome/
https://www.mozilla.org/bg/firefox/new/


употреба на мобилни устройства
BigBlueButton също работи на мобилни устройства
(отново НЕ е необходима инсталация на приложение).

Браузъри за работа с BigBlueButton при

• При употреба на iPad или iPhone, 
BigBlueButton работи в браузъра Safari Mobile 
по подразбиране (iOS 12.2+).

• При употреба на устройство с Android, 
BigBlueButton работи в браузъра Chrome 
по подразбиране (Android 6.0+).

+

+
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Възможности
• Бяла дъска

– интерактивно представяне на презентация PDF 
файлове, презентации или офис документи MS

– множество инструменти – маркер, писалка, гума, 
стандартни инструменти за чертане на диаграми и 
геометрични фигури.

• Уебкамера
– Множество потребители могат да ползват своята уеб 

камера в реално време.



Възможности
• Споделяне на екран

– Споделянето на екрана улеснява преподавателя и 
студентите в тяхната работа, както и по-лесното 
усвояване на различни техники и примери

• Емотикони
– Потребителите могат да вдигат ръка и да използват

емотикони за обратна връзка.

• Чат
– Имате възможността да общувате помежду си с един,

двама или повече събеседници.



Основни роли
• Наблюдател – следи уеб конференцията, 

като има право да обсъждат подробности с 
другите участници посредством чат система

• Презентиращ - имат същите възможности 
като наблюдаващия плюс функции за 
добавяне на файлове и споделяне на 
работния плот

• Модератор - могат да включват и
изключват участници в уеб конференцията



Минимални изисквания за
клиент

• 1 Mbits и скорост на качване от 0,5 Mbits
• Препоръчително двуядрен процесор с поне
2G памет

• За браузъра препоръчително да се работи с 
FireFox или Chrome. Двата браузъра 
осигуряват отлична поддръжка за уеб 
комуникации в реално време (WebRTC)



http://docs.bigbluebutton.org

http://docs.bigbluebutton.org/


СТАРТИРАНЕ НА ЗАНЯТИЕ ИЛИ 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЗАНЯТИЕ 

ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ
BigBlueButton
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Избира се връзката с името на 
виртуалната класна стая, за старт или 

присъединяване в занятие във 
виртуалната класна стая

25

Към стартиране на или присъединяване в
занятие във виртуална класна стая



Стартиране / Присъединяване в
занятие във виртуалната класна стая
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Избира се бутон
„Присъединяване

в сесия“ 
(„Join session“)



Присъединяване с микрофон (Microphone)
Бележка: Препоръчителен вариант!
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При избор на 
присъединяване с 

микрофон 
(Microphone), има 
възможност да се 

включваме в 
разговор



Присъединяване само със слушалки (Listen only)
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При избор на 
присъединяване 

със слушалки 
(Listen only), само 

слушаме и 
нямаме 

възможност да се 
включваме в 

разговор



Ехо тест – проверка на аудиото
Бележка: Само при присъединяване с микрофон (Microphone)
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1. Прави се „Ехо
тест“, като е 

необходимо да се 
произнесат няколко 

думи на глас .

2.1 Избира се „Yes“, 
ако чуваме гласа си 
през слушалките 
или говорителите 
на компютъра си

(мобилното 
устройство).

2.2 Избира се „No“, 
ако НЕ чуваме 
гласа си през 
слушалките или 
говорителите на 
компютъра си

(мобилното
устройство).

Важно: Търси се и 
се отстранява 

неизправността, за 
да може да 
продължим.



Бутон за стартиране на
запис на сесията „Start

recording“

Общ чат

Поле за 
презентация 

или споделена 
работна дъска

Списък с 
потребители 

онлайн

Микрофон –
спиране/пускане

Звук –
спиране/пускане 30

Споделена бяла 
дъска за 

съвместна 
работа

Поле за въвеждане на 
съобщение в общия 

чат
Бутон за изпращане 
на съобщения в чата



Възможност за:
• Задаване на въпрос със затворени отговори (Start a poll)
• Качване на презентация (Upload a presentation)
• Споделяне на външно видео (Share an external video)

Споделяне на екрана на 
нашия компютър
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Включване на 
нашата 

видеокамера
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Стартиране на уеб камерата
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Споделени
бележки

Поле със 
споделени 
бележки.

Всички 
участници 
могат да 
пишат.

Поле за
Видео от

уеб 
камерите на 
участниците

Поле със
споделен
екран на
водещия
сесията
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Задаване на статус (Set status)

1. Избираме
собственото 

си име

2. Избираме
„Задай статус“
(Set status)

3. Избираме 
подходящ

статус
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Настройки за „Потребители“

Първо 
избираме 

иконката със 
зъбното 
колело

Запазване 
на списък с 
участниците 

в сесията
„Save user
names“

Изчистване на статусите на всички учатници към 
статус по подразбиране „Clear all status icons“

Заглушаване на микрофоните на всички
участници „Mute all users“

Заглушаване на микрофоните на всички 
участници с изключение на презентаторите

„Mute all users except presenters“



РАБОТА ПО ГРУПИ ВЪВ
ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ

BigBlueButton
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Създаване на отделни групи/екипи
(Breakout rooms)

1. Избираме 
иконката 
със зъбното

колело
2. Избираме „Създаване на групи“

(Create breakout rooms)
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Настройки на групи/екипи
(Breakout rooms)

Полезно: С влачене и 
пускане (drag-and-drop/ 
драг енд дроп) може да 
се групират участниците

Тук се въвежда броят на
групите

Ако поставим отметката, 
участниците сами ще 

могат да изберат, в коя 
група да се присъединят

Списък на всички
участници онлайн

Последна стъпка е да изберем 
бутона „Създаване“ (Create)

Задаване на продължителност в 
минути за работа по групи 

(Duration (minutes))

Разпределяне на участниците 
на произволен принцип с избор 

на „Randomly assign“

Налични групи



НАПУСКАНЕ И КРАЙ НА
ОНЛАЙН СЕСИЯТА

BigBlueButton
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Напускане
на онлайн
сесията
„Logout“
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Край на
онлайн
сесията
„End

meeting”



ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
ЗАПИС ОТ ОНЛАЙН СЕСИЯТА

BigBlueButton
Бележка: Записът се появява след известно време, а не веднага след края на сесията
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От бутона
„presentation“ 

стартираме 
преглед на записа 
на онлайн сесията



ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА
ОНЛАЙН!

Нашият екип е до Вас!
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