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• При уредување на курсот може да се 
променат името на курсот, 
категоријата, почетокот и крајот на 
курсот и слично

• Исто така може да се менува и 
изгледот на курсот



Уредување на курсот

3

1. За да го уредите курсот 
кликнете на иконата со 
запчаник

2. На дополнителното мени 
кликнете Edit Settings
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Поставки на курсот

• Во делот Edit course settings можете да 
ги промените опциите:

• Course full name – името на курсот

• Course short name – кратко име на курсот 
(ова име мора да биде уникатно во 
системот)

• Course category – поткатегорија каде што ќе 
се наоѓа курсот

• Course visibility – видливост на курсот за 
студенти (доколку го поставите на Hide, 
студентите нема да можат да го отворат 
курсот)

• Course start/end date – почеток и крај на 
курсот

• Course ID number – ИД број на курсот, ова 
подесување оставете го празно
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Опис на курсот

• Во делот Description можете да ги 
промените опциите:

• Course summary – опис на курсот кој ќе се 
појави во соодветната поткатегорија

• Course image – слика на курсот

• На втората слика е покажано како би 
изгледал предметот доколку се 
пополнат овие полиња



Уредување на курсот

6

Формат на курсот

• Во делот Course format можете да ги 
промените опциите:

• Format – формат за приказ на курсот, опции 
за избор се:

• Topics format – формат според теми (најчесто 
користена опција)

• Weekly format – формат според недели

• Social format – формат ориентиран околу еден 
главен форум

• Single activity format – формат во кој има само 
една активност

• Hidden sections – како скриените секции да 
им се прикажуваат на студентите

• Course layout – дали курсот да биде на една 
страница или да се раздели на повеќе

Откако ќе завршите со уредување 
кликнете Save and display
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• Овој формат е најчесто 
користен формат на курсеви

• Курсот е организиран на 
теми/секции кои професорот 
може да ги именува различно:

• Предавања/Лабораториск
и/Резултати... 

• Тема1/Тема2

• Секоја тема може да има 
различни активности, ресурси 
или материјали.
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• Во овој формат, курсот е 
организиран по недели и секој 
дел има наслов со датум. 

• Секоја недела може да има 
различни активности, ресурси 
или материјали.

• ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали 
датумот на почнување на овој 
курс е точен, доколку не го 
одберете точниот датум, 
неделите можно е да започнуваат 
од погрешен датум.
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• Овој формат не се користи за 
стандарден курс и може да 
претставува курс за информативни 
содржини

• Во овој формат, курсот е 
ориентиран на еден главен форум 
кој се појавува на почетната 
страница. Доколку го одберете овој 
приказ можете да ограничите 
колку дискусии би сакале да ви се 
прикажат на курсот (во полето 
Number of discussions кај 
уредувањето на курсот, внесете 
бројка колку дискусии сакате да ви 
се прикажат на курсот).
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• Во овој формат, курсот има само 
една активност која студентите 
треба да ја завршат.

• Обично се користи за готови 
содржини изработени во SCORM 
или H5P


