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Бързи стъпки за свързване на учебник на McGraw-Hill с 
дисциплина в Блекборд 

 

1. Влизаме в Blackboard с потребителско име и парола. 
2. От менюто в  горната дясна част на екрана се избира бутон “Дисциплини”. 

 

 

3. Избира се определена дисциплина от “Списък с дисциплини” 
 

 
 
4. От “Пулта за управление” избираме “Инструменти на 
Дисциплината” и след това “McGraw-Hill Higher Education” 
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5. След това се осъществява свързването на учебника от McGraw-Hill с 
дисциплината на преподавателя в Блекборд. Това става чрез кликване върху 
текста “Pair Course with a Connect Section”:  

 
6. Блекборд ни препраща към страницата на McGrawHill Connect, където 
трябва да бъдат въведени email и парола. Тези данни са получени от 
преподавателите на техните имейли. 
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7. След въвеждането им избираме “A section in a new Connect course” – за 
първоначално свързване.
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8. Изберете предмета, по който преподавате от падащото меню 
 

 
 
9. Изберете конкретния учебник и натиснете “Next” бутона 
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10. Въведете информация за името на курса, часова зона и друга необходима 
информация ако желаете. След това натиснете бутон “Create Course” 

  
11. Когато сме готови и курса в Блекборд е свързан с учебника от McGraw-Hill 
ни се визуализира следния екран:  
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12. Не забравяйте, че всичко, което извършихте до момента е в “Пулта за 
управление” и е видимо само за преподавателя. Сега трябва да “вмъкнем” 
учебника и неговото съдържание, някъде в “Менюто на дисциплината” – менюто 
на студентите.  
   Например решаваме, че искаме учебника да се 
показва в частта “Теми 1-12” от “Менюто на 
дисциплината”. 

 

 

 

 

13. Следващата стъпка е да изберем от лентата с бутони “Задаване на учебник” 
-> “McGrawHill Content” , както е показано на  следващия екран: 

 
 
14. На следващия екран виждаме учебното съдържание на McGraw-Hill.   
 

 McGraw-Hill Connect Assignments – задания по отделните теми от учебника, 
които задължително преподавателя трябва да зададе предварително. 
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 McGraw-Hill LearnSmart – интерактивни въпроси по отделните теми от 
учебника 

 McGraw-Hill Connect Lectures – връзка към темите в учебника 

 McGraw-Hill Library -  допълнителни ресурси. 
 

 

Кликвайки върху едно от тях извършваме “вмъкване” в учебното съдържание в 
Блекборд и то става вече видимо за студентите. 

15. След извършването на стъпките от т.1 до т.14 виждаме, че вече сме 
направили учебника на McGraw-Hill достъпен за студентите: 
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Бързи стъпки за създаване на задание от учебник на 
McGraw-Hill 

  
  
 От началната страница на системата McGraw-Hill Connect, кликнете върху “Add 
assignment”(A) и изберете create new from question bank (B). 

 
Изберете източника на въпроса от падащото меню. 
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 Ако желаете, преименувайте заданието чрез кликване върху rename (A) и 
въведете всякакви допълнителни инструкции за студентите чрез кликване върху 
Enter student instructions (B)   След това, изберете въпросите, които искате да 
зададете Преди да го направите, има няколко неща, които трябва да знаете за тази 
страница:  - За смяна на източника , кликнете върху select a different question 
source (C).   - За създаване на собствени въпроси, кликнете върху create a question 
(D).   - За да ограничите въпросите използвайте филтъра и изберете question type 
(E).   - За да получите списък със случайно генерирани въпроси кликнете add 
random selection (F).  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За да продължите, изберете кутийките(checkboxes) точно до въпросите, които 
желаете да добавите(A), кликнете върху add checked questions и изберете add as 
individual questions(като индивидуални въпроси) или add to a pool(като банка с 
въпроси) (B). Изберете continue (C). 
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 Set 
Задайте начална и крайна дата на заданието(A). Изберете дали да направите 
заданието сега или по-късно достъпно. Избирайки сега(now) ще бъде позволено на 
студентите да виждат заданието веднага щом го създадете и го зададете. 
Избирайки по-късно(later) ще имате възможност да въведете начална дата. 
Изберете категорията на заданието(B). Използвайте менюто с настройки (C), за да 
навигиране между различните опции. За да продължите, кликнете върху review & 
assign (D). 
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За да споделите заданието с колеги, кликенте върху add colleagues (A). След 
добавяне на колеги, можете да изберете какво права да имат те . За да прикачите 
файлове, кликнете върху choose a file (B) и изберете файла, който желаете да 
прикачите. Няма ограничение в броя файлове, които можете да прикачите. 
Прегледайте  настройките на въпросите (C) и  самите въпроси (D), и кликнете върху 
Assign (E). 
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За повече информация(на английски език) 

- Step 1: Pair their Blackboard course with a Connect course. 
  

 First timers on Connect will be obliged to create a Connect course through this 
process as explained in this tutorial: Creating a Connect course and its section(s) 
< http://create.mcgraw-hill.com/wordpress-mu/success-academy/creating-your-
course-and-sections >. Upon course is created then they can continue pairing 
their Blackboard course with their Connect section < http://create.mcgraw-
hill.com/wordpress-mu/success-academy/pairing-your-connect-course-with-
your-lms/?tab=connect100&tutorial=true&button_title=Linking+to+your+LMS > 

 Non-First timers will go straight and do pairing of their Blackboard course with 
their Connect section < http://create.mcgraw-hill.com/wordpress-mu/success-
academy/pairing-your-connect-course-with-your-
lms/?tab=connect100&tutorial=true&button_title=Linking+to+your+LMS > 

  
- Step 2: Use McGraw-Hill content inside Blackboard. 
  

 Creating a Connect assignment < http://create.mcgraw-
hill.com/wordpress-mu/success-academy/creating-an-assignment-steps 
> 

 Deploy Connect assignments into Blackboard < http://create.mcgraw-
hill.com/wordpress-mu/success-academy/add-your-connect-
assignments-within-blackboard  

 Using the e-book < http://create.mcgraw-hill.com/wordpress-
mu/success-academy/using-the-ebook > 

 Assigning eBook readings < http://create.mcgraw-hill.com/wordpress-
mu/success-academy/assigning-ebook-readings/ > 

  
  
Students should register into their Connect course through Blackboard by using their 
Connect registration code. 
  

 They login into their Blackboard course. 

 They will be asked to register do so upon they take their first Connect 
assignment or upon they access Connect from inside their Blackboard for 
the first time. 

 No validation is required from any side for students, just they need to 
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have an active Connect code. 

o First timers on Connect will be required to create a McGraw-Hill 
account. 

o Non-First timers will be asked about their McGraw-Hill account 
credentials to continue registration. 

  


