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НАРЪЧНИК 
ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА MICROSOFT OFFICE 365 

КАТО ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В МАТЕРИКА 
 

Здравейте, 

Екипът на МАТЕРИКА избра Microsoft Office 365 за среда и платформа за дистанционно обучение. 

На учениците и курсистите от ще бъде предоставен достъп до  Office 365 Education, включително 

Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams, плюс допълнителни инструменти за класната 

стая. 

На всеки родител и курсист ще бъде изпратен първоначален мейл от …materika.net с който ще бъде 

предоставен акаунт: “ime.familia” @materika.net” , където “ime.familia” е името и фамилията на 

курсиста и първоначална парола: ********* / паролата може и е препоръчително всеки да си я 

смени, като е добре да съдържа малки, големи букви, числа и символи – не по-малко от 8 знака. 

Ако случайно се забрави новата парола – администраторите на МАТЕРИКА, ще я нулират и ще Ви 

предоставят нова/ 

имейла изглежда така: 

    

  

 

  

  

  

Потребителски акаунт е 
създаден или променен  
  

Потребителско име: “ime.familia” @materika.net” 

Временна парола:  

*********** 

  
 

  

Ето какво да направите след това:  

• Споделете тази информация със своите потребители.  
• Щом влязат със своята временна парола, те могат да създадат собствена 

парола, като следват инструкциите на страницата за влизане.  
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Влизане в Office 365  

 

  

 

  

Този имейл е изпратен от ненаблюдавана пощенска кутия. 
Вие получавате този имейл, защото сте се абонирали за Microsoft Office 365. 
Декларация за поверителност  

  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA  

  

 

  

 

Какво изисква ученикът да влезе в акаунта си за Office 365? 

Всеки ученик с отговарящо на условията Училищен имейл може да получи достъп до Office 365. В 

първоначалния имейл, който сте получили в пощенската си кутия, съдържа :  

Адрес, откъдето да влезете – https://login.microsoftonline.com/ 

Или просто през бутона в имейла: 

Влизане в Office 365  

- Username : пример ime.familia@materika.net 

- Парола : ******* / изпратена Ви в имейла/

 

mailto:office@materika.net
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След като въведета правилно паролата, Вие ще имате достъп до Microsoft Office 365 
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Учениците могат да влизат в своите училищни акаунти в Office.com, където ще имат достъп до 

Microsoft Teams, Word, PowerPoint, Excel и много други. От тази домашна база учениците могат да 

отварят приложения на Office в своя уеб браузър или да изберат да инсталират Office , за да изтеглят 

настолните версии на устройството си (възможността за изтегляне може да се различава в 

зависимост от устройството, което детето ви използва). 

 

 

Иконите, които използваме  :  

- Оutlook, където се получават имейлите за присъединяване към събрание и календар 

- Ms Teams- пространство за споделено учене. Оттам се създават събранията, в които да се 

присъединявате, за да присъствате в час .  
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Кои са най-добрите устройства, които учениците ми могат да използват с 

Office 365? 

Програмата може да ползва на компютър, таблет или телефон. За да се обезпечи нормалното 

провеждане и бързия достъп до ресурси по време на виртуалните класни стаи на живо, ние Ви 

препоръчваме да ползвате компютър.  

 

ВНИМАНИЕ !!! 

 Моля задължително се включвайте, като използвате най – обикновени слушалки с микрофон. Ако 

някой се включи без слушалки, тогава може да се получи микрофония и за да избегнем това, звукът 

ще бъде автоматично заглушаван – ученикът ще може всичко да чува, но няма да може да се 

включва с въпроси.  

Как ученикът ще комуникира със своите учители и съучениците? 

Първи стъпки 

Microsoft Teams е цифров концентратор, който събира на едно място разговорите, 

съдържанието и приложенията. Ще можете да се свързвате със съучениците си, да задавате 

въпроси за учителя си, да работите върху домашната си работа и да проследявате работата, 

която ви предстои на едно място. 

Можете да проверите това, като влезете в HTTPS://Teams.Microsoft.com. Изберете Teams , за 

да видите всички екипи на класове, към които сте били добавени.   

Ако желаете, с цел по-лесна и по-качествена работа, Изтеглете приложението Teams на 

вашия телефон или компютър. 

Може да стартирате изтегляне и от тук 

 

mailto:office@materika.net
mailto:office2@materika.net
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https://teams.microsoft.com/downloads?navfrom=edustart
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Разговори в канали 

Във всеки от вашите класни екипи ще виждате каналите. Каналите се организират около 

единици, теми или дребна работа в група. Изберете една, за да видите разделите, които 

споделяте с всеки във вашия клас (а не само хората, работещи в канала).   

 

 

ЗА ДА РАБОТИМ, НИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ДВЕ ОСНОВНИ ОПЦИИ :  

- ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ, ОРГАНИЗИРАНА ЧРЕЗ СЪБРАНИЕ ИЛИ СЪБИТИЕ, КЪМ КОЕТО 

СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАЕ ВСЕКИ ПЪТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УКАЗАН ПЛАН  

 

- ПРОСТРАНСТВО, В КОЕТО СА СЛОЖЕНИ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАНЯТИЕТО  

 

 

КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ КЪМ ЗАНЯТИЕТО НА ЖИВО ? 

 

Дублираме всички занятия – и групови, и индивидуални със срежи на „живо“ с 

преподавател във виртуална класна стая.  

 

Как да се присъедините ?  
 

- Първо получавате имейл , в който е указано събитието. Този имейл идва от платформата, 

в която провеждаме обучението - https://teams.microsoft.com/ 
- Поканата в имейл изисква да натиснете бутон ПРИЕМАМ – така преподавателят разбира, че сте 

получили и сте информирани за събитието. ВСЕКИ ПОЛУЧАВА ТАКЪВ ИМЕЙЛ, ЗАТОВА Е ВАЖНО 
ДА НАСТРОИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ИМЕЙЛИ ОТ АКАУНТИТЕ  

- Освен това ще получите и съобщение от системата, от която получавахте и досега . Това е поради 
дублирането на присъствието ви и онлайн обучението.  

- Събитието за онлайн обучението се отбелязва задължително в канала със заглавие : 

Занятие / дата /  

-  

mailto:office@materika.net
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- 
Можете да влезете в него в часа, който е упоменат , като натиснете бутона Join / 

присъедини /  

Той ще Ви отведе до този екран: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- За да се включите 

на живо към часа в 14.30  кликнете върху Join now. Voila! Ще бъдете отведени към 

директната връзка за урока за този ден. 

 

- Можете да откриете същото събитие и на календара, който се намира на 

вертикалния лилав ред в началото на страницата. /Ако синхронизирате акаунта 

предоставен Ви от МАТЕРИКА на Вашето устройство – събитията ще се 

получават и на календара на устройството Ви./ 

 

 

Канал  

mailto:office@materika.net
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Първият път ще е хубаво около децата да има възрастен, за да помогне за 

първоначалното свързване. След това за тях ще бъде лесно да св включват сами. Добре 

дошли сте да бъдете около тях, докато свикват с използването на програмата. 

 

 

Това са насоките за първоначална настройка за работа с дистанционното обучение на 

МАТЕРИКА. 

Microsoft Office 365 и по-конкретно Microsoft Teams ни предоставят изключително голям 

набор от възможности за провеждане на онлайн обучение – максимално близък до 

присъственото обучение. 

Преминаването към дистанционно обучение е предизвикателство за екипа на МАТЕРИКА, но 

и възможност за провеждане на качествен учебен процес по нов начин. 

При първите занятия и срещи „на живо – онлайн“ ще показваме начина на работа, 

възможностите на платформата и ще даваме насоки за по-пълноценното и използване. 

По-долу описваме част от допълнителните възможности за дистанционно обучение, както и 

линкове към ресурси, разяснителна информация и видеоклипове. 

Моля, при затруднения, нужда от помощ или допълнителна информация да се обръщате към: 

0887 925757 – за групите по Английски език - office@materika.net 

0882 953535 – за групите по Математика и БЕЛ – office2@materika.net 

0886 936363 – за групите по Математика и по Английски език в гр. София - 

lozenetz@materika.net 
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КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЕ В ЕКИПА, В КОЙТО СЕ СТАРТИРАТ 

ЧАСОВЕТЕ И КА КЩЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ОСТАНАЛАТА 

КОМУНИКАЦИЯ – РАБОТНИ ЛИСТИ, СПОДЕЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ, 

ДОМАШНА РАБОТА, ОЦЕНЯВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА 

 

Разделът "разговори" е мястото, където ще вършите много съвместна работа със 

съучениците и учителя си.  

Разговорите в Teams са нещо като социалните медии – можете да извършвате публикации, да 

отговаряте на други публикации и да @mentionте имената на хората, за да привлечете 

вниманието. Какво е по-различно е, че можете да споделяте училищни файлове и лесно да 

обсъждате проекти и идеи, като същевременно достигате до всеки от класа.  

mailto:office@materika.net
mailto:office2@materika.net
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Споделяне и сътрудничество на документи 

Всеки път, когато даден файл се споделя в даден разговор, той автоматично се добавя към 

раздела файлове на този канал. Така че дори и даден канал да се натрупва с различни 

разговори, ще знаете къде да отидете, за да видите отново този файл. Всеки от класа може да 

вижда, отваря и редактира тези файлове, така че е чудесен начин да работите заедно в Word, 

PowerPoint или Excel.  

За да чатите и да работите в реално време, просто отворете документ, изберете 

бутона започване на разговор или чат и @mention останалите ученици, с които работите. 

Разговорът ви ще се прехвърли, докато документът ви остава отворен. Точно така, можете да 

обсъждате и работите по документа едновременно.  

 

 

Бележник на класа на OneNote 

В зависимост от начина, по който Учителят управлява класа си, може да ви бъде даден достъп 

до бележник на класа на OneNote. Отидете на канала " Общи " и го вижте. Вашият бележник 

на класа на OneNote ще има различни раздели:  

• Библиотека със съдържание: Например учебник със страници, които можете да прочетете 

за класа. 

• Пространство за сътрудничество: Страници, с които можете да работите с други ученици. 

• Собствената ви работна област: Тази работна област е поверителна за вас и за вашия 

учител и включва секции като домашна работа или бележки от класа. Използвайте това 

mailto:office@materika.net
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място, за да добавите страници, бележки и мисли или да работите по възложените задачи, 

които учителят ви разпространява директно към вас. 

 

 

Страниците на бележника на класа на OneNote не действат като обикновените страници с 

документи. Всеки от тях може да бъде дълъг или по-широк, както ви е нужен, и можете да 

чертаете или записвате върху тях със сензорно устройство, да добавяте мултимедия и да 

премествате неща само като избирате и плъзгате. 

Възложени задачи – нещо, което трябва да наблюдавате всеки път , тук ще бъде 

Вашата  домашна работа 

Преглед на възложените задачи  

• В клас:  Насочете се към общия канал на екипа на класа. 

• Във всичките ви класове: Изберете иконата за възложени задачи в лентата с приложения 

(същото място, където живеят вашите екипи). 

• На вашия телефон: Изберете иконата " задачи ". 

Всички ваши задачи ще се появяват като карти. Просто изберете една, за да я отворите. 

Включване на възложени задачи 

След като сте избрали задача, ще видите всичката информация, която ви трябва, за да я 

направите, например кога е дължима, специални инструкции или окачествяващи рубрики. 

Ако учителят ви е прикачил работен лист или тест, за да завършите и да го направите, можете 

да го отворите и да започнете да работите направо оттук. Работата ви ще се запише 

автоматично.  

mailto:office@materika.net
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Когато сте готови да се върнете към работата си, изберете Turn in.  

Други опции:  

• Понякога искате да добавите или поправите домашната работа . Ако все още е преди 

крайния срок, няма проблем. Върнете се към задачата и изберете Отмени 

връщането. Сега можете да направите промените, които са ви необходими, преди да 

превърнете задачата отново. 

• Върнете се по-късно. Ако виждате този бутон, това означава, че срокът за тази задача 

е изтекъл, но все още можете да го предадете. 

• Ако учителят ви е върнал работа за вас и ви е поискал редакции, направете вашите 

актуализации и изберете превключвай отново , за да го изпратите обратно за друго 

ревю. 

• Не можете да изберете бутона за завъртане ? Срокът може да е изтекъл и вашият 

учител повече не приема работата за тази задача. 

Дали Teams е просто приложение за чат или мога ли да уча, работя и 

да завърша оценките си по-долу? 

С приложението " задачи ", вградено направо в Teams, ученикът ви може да вижда работата, 

на която са ги назначили преподавателите, да представя тази работа и да вижда оценките и 

коментарите си. 

mailto:office@materika.net
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За друга текуща работа всеки клас има бележник на класа, където ученикът ви има свой 

собствен бележник, за да си води бележки, ресурси и дори математически уравнен

ия!  

mailto:office@materika.net
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Учениците могат да намират едновременно задачи и бележник на класа като раздели 

в общия канал за всеки от своите класни екипи.  

Как Ученикът превключва възложените задачи с помощта на Teams? 

Могат ли да проверяват оценките си в Teams? 

Учениците могат да се превърнат в възложените задачи, като навигират в 

раздела възложени задачи в общия канал на екипа на класа, след което изберат задача. Те 

могат да прикачите подходящата работа и изберете включване. 

Учениците могат да четат повече тук , за да проследяват и да пренасочват възложените 

задачи.   

 

 

Учениците могат да виждат степени и за своите задачи! В един и същ канал , където ще 

намерите своите задачи и други основни раздели, Вашият ученик може да 

избере Оценките , за да види точките си в предишни творби. Прочетете повечеза това как 

учениците могат да навигират в оценките си.  

mailto:office@materika.net
mailto:office2@materika.net
https://support.office.com/bg-bg/article/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-a206bde9-8bb3-4e38-a745-0f9a6f9eb6ce
https://support.office.com/bg-bg/article/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-ea8119f5-df07-48ce-9b70-16c233273b43
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Освен да комуникирате със своите преподаватели по ученици, как мога 

да получа актуализации за дейността на моя ученик? 

Преподавателите на учениците ви могат да 

настроят екипи да изпращат ежеседмични 

имейли, за да ви бъдат изпратени, като 

покриете състоянието на възложените им 

задачи тази седмица.  

 

  

mailto:office@materika.net
mailto:office2@materika.net
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Допълнителни ресурси: 

• Съвместна работа с Office 365 https://support.office.com/bg-

bg/article/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-office-365-ac05a41e-0b49-4420-9ebc-
190ee4e744f4?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG 

 

• Отдалечено обучение с Office 365: указания за родители и настойници 
https://support.office.com/bg-
bg/article/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-office-365-
%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-89d514f9-bf5e-
4374-a731-a75d38ddd588?fbclid=IwAR28-bIQSbnqrQh4CazM2eIWvk-snFqEXvOff6m7pUxn5UISccglsaY1O3es  

 

• Microsoft в образованието https://www.microsoft.com/bg-bg/education 

 

• Отдалечено обучение и обучение в Office 365 Education https://support.office.com/bg-

bg/article/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-office-365-education-
f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4 

 

• Microsoft Teams for Education  https://www.youtube.com/watch?v=i0TlQXmFGdQ 

 

• Getting Started with Microsoft Teams https://www.youtube.com/watch?v=ZgmIucYKiZM&t=16s 

 

• Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по 

време на обявеното извънредно положение в страната. 
https://edubg2020.wixsite.com/edubg/ms-teams?fbclid=IwAR1MTsKbIPPngk2y3iP-
ijx0XQSnEF0357S48Q8pEYWdobU_m0rr9zkPjPE 

 

 

mailto:office@materika.net
mailto:office2@materika.net
https://support.office.com/bg-bg/article/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-office-365-ac05a41e-0b49-4420-9ebc-190ee4e744f4?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG
https://support.office.com/bg-bg/article/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-office-365-ac05a41e-0b49-4420-9ebc-190ee4e744f4?ui=bg-BG&rs=bg-BG&ad=BG
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