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Електронното обучение е всяко
обучение, което използва
мрежа LAN (Local area network),
WAN (Wide area network) или
Internet за доставка на знание и 
взаимодействие между
преподавател и обучаем.



Още в края на 90-те години на
миналия век започва интензивно
прилагане в образованието на
изцяло базирани сървър системи
за създаване и разпространение на
Интернет обучение. 

Те осигуряват рамката за
подготовка на дистанционни
курсове и включват инструменти за
дискусии в реално време
(chatrooms) и изпращане на
съобщения (bulletin board и e-mail
системи), достъп до материалите за
курса и връзки към разнообразни
електронни ресурси.



Електронното обучение се заражда в глобалното
информационно общество, за да отговори на
потребностите от гъвкаво обучение достъпно по всяко
време и от всяко място.



(Облачни) платформи за
управление на класната
стая от разстояние

Някои от решенията, които помагат на учителите да управляват
класната стая от разстояние, включват:

• Google Classroom,

• Khan Academy

• Kolibri, които са налични на много различни езици.

https://classroom.google.com/
https://bg.khanacademy.org/coach/dashboard
https://learningequality.org/kolibri/


Решения с готово учебно съдържание за учители – напълно
безплатни и световно наложени

• по основни общообразователни
предмети и теми: Khan Academy –
световно признатата, най-голяма и
напълно безплатна образователна
платформа с онлайн курсове, 
уроци и упражнения, 
предоставяща възможност за
създаване на виртуални класни
стаи, възлагане на задания и
следене на напредъка на
учениците.

• Можете да я използвате на
български език.

https://bg.khanacademy.org/


География и история

• безплатни видео уроци по българска
история: Българска история

• информация по актуални теми, свързани с 
Науките за Земята и събитията с географски
отенък: Географ.бг.

• GeoGuessr :инструмент, подходящи за учебните
часове по история, география, чужди езици и 
други предмети. Учителят може да създаде и 
свой тест с 5 обекта от целия свят, стига те 
да са налични в Google Maps или Google Earth.

https://bulgarianhistory.org/category/filmi/
https://bulgarianhistory.org/category/filmi/
https://geograf.bg/bg
https://geograf.bg/bg


Математика

• За визуализиране на уроците може да се използва MS 
PowerPoint. Продуктът е част от обучителен пакет 365, 
който се предоставя безплатно от Microsoft на всички
български образователни институции.

• Програмата се надгражда с много полезни добавки: 
MIX, iSping Suite, Storyboarding и др. Това придава нова 
атрактивна форма на образователния процес .

• Всяка презентация може да бъде превърната в 
интерактивен онлайн урок и да се добавят аудио и 
видео файл, екранни записи, тестове, анкети, 
симулации, видеклипове и уеб страници на живо.



Математика

Математиката, и в частност геометрията, е един от 
предметите, които най-много затруднява
учениците. Децата нямат формирани
пространствени представи.

Динамичният образователен софтуер GeoGebra
улеснява разбирането на материала.

Характеристики:

• работи през всички мобилни устройства и лесно
се влага като добавка в MS PowerPoint. 

• Може да бъде част от всеки интерактивен урок. 

• Отлична визуализация на учебните материали.

https://www.geogebra.org/


Учене на чужди
езици

• DuoLingo – платформа и 
приложение за изучаване на 
немски, испански, френски, руски
и др. езици от английски език –
подходяща за учители по втори
чужд език. Има функции за 
управление на класната стая;

• Khan Academy Kids – забавно 
приложение за учене на 
английски език, включително за 
развитие на умения за смятане, 
четене, разбиране и т.н. 
Подходящо за деца до 8-10 
години.

https://www.duolingo.com/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/


За ученици
без достъп до
интернет
• Кolibri с превод на български език на

приложението и инструментите за
управление на класната стая и
включени упражнения и ресурси от Кан
Академия на български език.



• TED – хиляди лекции, много от 
които със субтитри на български
език;

• TED Ed - адаптирани за ученици
факти и въпроси, някои от тях със
субтитри на български език.

https://www.ted.com/
https://ed.ted.com/


За организиране на 
тестове, анкети и т.н.

Kahoot, Google Forms, Quizizz  и др.

https://kahoot.com/
https://www.google.com/forms/about/


Kahoot!

• Kahoot! е платформа за обучение, базирана на игри, използвана като
образователна технология в училищата и други образователни институции. 
Игрите му за обучение, "Kahoots", са тестове с множество възможности за
избор, които позволяват генериране на потребители и могат да бъдат достъпни
чрез уеб браузър или приложението Kahoot.

• Kahoot! може да се използва за преглед на знанията на учениците, 
за оценяване или като прекъсване от традиционните занимания в класната
стая.



Quizizz и Cram

Quizizz e безплатна гейм-базирана
платформа за обучение, която прави ученето
много вълнуващо. Подходяща е за игра в час, 
като могат да се използва в уроците за 
преговор или обобщение. 

Играта се излъчва с помощта на проектор на 
екрана, а участниците се състезават с 
помощта на смарт-телефони или таблети. 
Има състезателен характер и създава приятни
емоции у децата. 

С приложението www.cram.com се създават
флаш карти, подходящи за преговор. С флаш
картите се правят атрактивни игри, които
могат да се играят през телефон или таблет.

http://www.cram.com/


За обработка на образователни видеа:
Edpuzzle (скъсяване, добавяне на бележки и тестове към видеа).

https://edpuzzle.com/


ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ: 
БЕЗПЛАТНО ПОЛЗВАНЕ НА
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

• Cъдържа Учебни
материали, които са
подредили по Класове, 
Предмети, Уроци -
подредени са както вървят
в учебника (Видео уроци, 
презентации, ПДФ 
файлове, Word файлове, 
интерактивни упражнения, 
тестове и други) .



• LearningApps.org е Web 2.0 
приложение, подкрепящо учебния
процес с помощта на интерактивни
модули.

• Това е място, на което е събрана
най-пълната колекция от 
инструменти за създаване на 
обучаващи материали. 

• Работата с тях е изключително
улеснена. Създадени са шаблони, 
който да адаптираме спрямо
идеите си. Можем да се запознаем
с тях без никаква регистрация, но за 
да запазим приложение, създадено
от нас, ще трябва да се 
регистрираме. 

• Сайта има интерфейс на 
български.





Образованието е 
най-мощното
оръжие, което
можем да 
използваме, за да 
променим света.

Нелсън Мандела



Колеги, 
благодаря за 
вниманието!
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