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Основното, което е необходимо за осъществяване на обучение от разстояние в

електронна среда (ОРЕС) е наличието на подходящи електронни устройства, електронни

образователни ресурси, интернет връзка, достъп до електронни платформи и други.

Преобладаващата част от българските ученици в по-големите населени места притежават

електронни устройства в дома си и имат достъп до тях, но това не е така за тези, които

живеят в по-малките населени места. Над половината от децата в семейства с нисък

социално-икономически статус не разполагат с електронни устройства за учебни цели.

Учениците от начален етап в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна активно участват в ОРЕС, в

синхронен процес по всички учебни предмети.



МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Синхронно обучение Асинхронно обучение Комбинирано обучение

Имитира до голяма степен
реалното обучение, което
означава, че обучението се случва
в реално време. Обучителят и
обучаемите са свързани
посредством аудио, видео връзка
или се намират в обща чат стая
или форум.
Предимството на синхронното
обучение е, че обратната връзка e
непосредствена и едновременна.

Позволява на обучаемите достъп
до предварително подготвени
материали в удобно за тях време.
Те могат да разглеждат и
усвояват знания, умения и
нагласи по начин и със скорост,
която сами изберат. Имат
възможността и да комуникират с
обучителя и другите участници в
обучението чрез е-mail, чат или
съобщения във форуми.

В зависимост от конкретните нужди
може да включва асинхронни и
синхронни елементи. Обучението е
замислено като последователност от
индивидуални модули. Всеки модул
съдържа последователност от
определени действия и събития,
всяко от които е насочено към
изпълнение на някаква задача. Някои
събития са напълно синхронни, когато
в тях се изисква участието на цялата
аудитория и обучителя. При други се
изисква самостоятелна работа и
индивидуално оценяване.



ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Цел на електронното обучение е да направлява
обучаващите се или да ги подпомага при
специфични задачи.

Да повиши качеството и гъвкавостта на ученето
на ученици и учителския състав.

Да въведе електронното обучение, включително
и в дистанционната му форма, като интегриран,
признат елемент на обучението и фактор за
подобряване на качеството на преподаването.



ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да интегрира съвременните интерактивни и
компютърни технологии в обучителния процес,
като същите заемат важно място в преподаването.

Да създава и поддържа добри навици за
боравене с компютърни системи и програми.

Да разработи надеждни и адекватни електронни
образователни услуги, които впоследствие да
предостави на достъпно ниво пред учениците.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

• Натрупване на опит, практика и нови умения насочени,

както към обучаващия се, така и към преподавателя,

свързани с технологични продукти.

• Разширяване достъпността на образованието.

• Премахване на бариери за получаване на образование.

• Повишаване квалификацията и възможностите всеки

обучаем да реализира потенциала си.



ЗА УЧЕНИЦИТЕ

• Във виртуалната класна стая общуването е

на живо, използва се интерактивна бяла

дъска, която предоставя всички

предимства на дигиталната класна стая.

• Освен, че се пести време и ресурси, този

начин на обучение дава опцията

учениците да изгледат запис на урока,

която при традиционните форми липсва.



ДИСЦИПЛИНА И УЧЕБЕН ПРОЦЕС

• В класните стаи често учителят е и възпитател, а и съдия на разпри и
проблеми. В онлайн класните стаи учениците нямат възможност да
общуват по същия начин помежду си, а това намалява и страничните
полемики. Всички са съсредоточени върху учебния материал, а учителят
лесно проверява кой се е включил и кой – не.

• Събирането на домашни работи също се улеснява – учителят задава
краен срок в дигиталната класна стая и получава известие колко от
учениците са изпратили работите си. Доста по-бързо от
традиционното събиране на 20-30 учебни тетрадки.



ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ 
ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ОРЕС В НАЧАЛЕН ЕТАП



I V КЛАС
ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА СПОДЕЛЯНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ



GOOGLE CLASSROOM

• През учебната 2020/2021г., както и през настоящата учебна година

платформата се използва като основен продукт, чрез който да се

осъществи обучение от разстояние в електронна среда на

учениците.

• Classroom е нов инструмент в Google Apps for Education, който

помага на преподавателите бързо да създават и организират задания,

ефективно да предоставят обратна връзка и лесно да комуникират с

курсовете си. Услугата помага на учащите да организират работата

си в Google Диск, да я завършат и предадат и да общуват

непосредствено с преподавателите и другите учащи.



GOOGLE FORMS

• Google Forms е софтуерен продукт за

проучвания, анкети и тестове включен

като част от безплатния уеб-базиран

пакет предлаган от Google. Чудесен

избор за възлагане на задачи и

провеждане на писмени изпитвания на

ученици в ОРЕС.



GEOGEBRA
https://www.geogebra.org/u/asqnikolova

• GeoGebra е интерактивна програма за геометрия,

алгебра, статистика и смятане, предназначена за

обучение и преподаване на математика и науки от

начално училище до университетско ниво.

• През миналата и настоящата учебна година

GeoGebra се използва предимно в урок за нови

знания, където с помощта й учениците сами

достигат до верния отговор и могат да проследят

динамиката след промяна на даден компонент от

съответната задача.

https://www.geogebra.org/u/asqnikolova


УЧА .СЕ  & YOUTUBE

• „Уча.се“ е онлайн платформа с уроците за училище, която се стреми да ги

представя на разбираем и интересен език. Тя съдържа комбинация от видео

уроци и тестове. Видеата са кратки и занимателни, което прави усвояването

по-фокусирано, бързо и лесно.

• Youtube е уебсайт за споделяне на видео материали, в който има и богата

гама уроци по учебните предмети, разработени на достъпен език.

• И двата сайта са предпочитани и харесвани от учениците, заради тяхната

достъпност на учебния материал. През учебната година се използват в уроци

за нови знания, като платформата „Уча.се“ понякога се използва и в урок за

упражнения, тъй като разполага и с тестова част, която е много полезна в

процеса на обучение.

• И двата продукта са добро помагало и за учителя.



ВИДЕА НА УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D
0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%83
+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%
BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D1%83%D0%BE+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2


CHROME MUSIC LAB

• Chrome Music Lab е уебсайт, който прави изучаването

на музика по-достъпно чрез забавни, практически

експерименти.

• Учителите използват Chrome Music Lab като

инструмент в своите класни стаи, за да изследват

музиката и нейните връзки с науката , математиката ,

изкуството и др. Те го комбинират с танци и

инструменти на живо .

• Учениците могат да създават и споделят свои

собствени песни.

• Не се изисква създаване на акаунти.



LIVEWORKSHEETS

• Образователен инструмент, който позволява на учителите да трансформират 

своите традиционни работни листи за разпечатване  (във формати doc, PDF, 

.png или .jpеg) в интерактивни онлайн упражнения за затвърждаване на 

знания и умения, самопроверка и формиращо оценяване на учениците.

• Тези интерактивни работни листи могат да включват дейности за запълване с 

писане в празни полета, избор на един верен от няколко възможни отговора, 

поставяне на отметки, влачене и подреждане на елементи, добавяне на 

аудио и видео и още...

• Изработеният интерактивен работен лист може да се сподели от учителя с  

учениците му онлайн, които да проверят знанията си, да се самооценят и да 

изпратят листа попълнен обратно на учителя. Добре е да отбележа, че 

работните листи могат да се попълват и без регистрация, което ги прави  

удобни за по-малките ученици.



OURBOOX 
И BOOK CREATOR

• Електронните книги са забавни

инструменти със свободен достъп, с

помощта на които учениците да

създават проекти съвместно.



КНИГИ СЪЗДАДЕНИ ОТ КОЛЕГИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

• ://read.bookcreator.com/RbMCsYArqEgQTaAvh

0gqe3uTHou1/ATUjszWZQHqVUPMTOvqJEQ

• https://app.bookcreator.com/library/-

Ma9ONlZIJpma6urzopB

• https://app.writereader.com/library/book/69043c

a7-b27a-457c-a85e-3e6516255696/rw

• https://read.bookcreator.com/023HAd9F4SWyjs

ex8FBNm9YpcTQ2/e_-g8e1MRRy5ShgoS1IbIg

https://read.bookcreator.com/RbMCsYArqEgQTaAvh0gqe3uTHou1/ATUjszWZQHqVUPMTOvqJEQ
https://app.bookcreator.com/library/-Ma9ONlZIJpma6urzopB
https://app.writereader.com/library/book/69043ca7-b27a-457c-a85e-3e6516255696/rw
https://read.bookcreator.com/023HAd9F4SWyjsex8FBNm9YpcTQ2/e_-g8e1MRRy5ShgoS1IbIg






ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ЗА ПРОВЕРКА НА
ЗНАНИЯ

• Quizizz е състезателна игра. По време на играта всеки верен отговор носи точки, а

резултатите на отделните участници могат да бъдат проследени в реално време. В края на

играта може да се види всеки отговор, който е посочил отделният играч, да се коментира

неговото решение и т.н. https://quizizz.com/admin

• Kahoot служи за изграждане и участие във викторини и тестове. След всеки въпрос, ученикът

вижда в реално време верния отговор. В края на играта се предоставя синтезирана

информация за играта на всеки участник - верни и грешни отговори. При определяне на най-

добрите резултати се отчитат процентът верни отговори, както и бързината при решаване на

теста. https://kahoot.it/challenge/6462a91f-b207-48f3-9412-4ffc5f3f1534_1607250365771

https://quizizz.com/admin
https://kahoot.it/challenge/6462a91f-b207-48f3-9412-4ffc5f3f1534_1607250365771


III КЛАС
ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА СПОДЕЛЯНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ



• Учителите випуск 3-ти клас се стремят да използват иновативни методи в

своята работа, за да направят процесът на обучение привлекателен за своите

ученици и да им създадат увереност на знаещи и можещи хора.

• Част от използваните иновативни инструменти са: Sway, Book Creator,

LearningApps.org.

• Много често изготвените презентации се представят на класовете във вид на

видеа.

• Успешно бяха проведени и излъчени в национален ефир уроци с актуална

тематика.



YOUTUBE

• https://www.youtube.com/watch?v=ms2B-

Vpd3OU

• https://www.youtube.com/watch?v=rnUIZyxP

6UY



FACEBOOK

• https://www.facebook.com/watch/?v=251053173323664



SWAY

Sway е напълно ново решение, което е предназначено да улесни и ускори процеса на създаване
на визуални презентации

Предимства:

• Универсалност - всички средства за създаване на презентации (редактор на шрифтове,
анимации, звуци) се събират на едно място.

• Публичност - да работи по създаването на проекта може всеки потребител, който
дори не разполагат с акаунт.

• Сигурност - всички компоненти на завършената презентация се съхраняват в облачните
услуги, което може да намали риска от загуба.

• Интеграция - приложението активно взаимодейства със социалните мрежи - споделя
презентацията, като изпраща връзка към приятел.



SWAY

• https://sway.office.com/CohSrkFYaY7BR2aN

• https://sway.office.com/rBh9LruXKH3j1asR?play



Book Creator 

• Book Creator е приложение, което позволява да се създадат книги и има множество интересни

функции. С него може да се работи с текст и снимки, да се рисуват собствени изображения, да

се добавят аудио и видео, след което резултатите могат да бъдат публикувани. Учители и ученици

могат да го използват за съвместна работа по всички учебни предмети и във всички възрастови

групи. Може да се работи в съавторство. Книгата може да се чете по всяко време. Дава се

възможност да се създаде библиотека на един или няколко автора.
Предимства:

Разнообразие- различни шрифтове, изображения и снимки от файл и онлайн. Портретно,

квадратно или пейзажно оформление. Шаблони за комикси - панели, стикери и балончета за реч.

Богати възможности за работа- създаване на видео или музика, със записване на собствен глас.

Възможност за писане на коментари, форми и стрелки, за обяснение.

Публичност - публикуване на книгата онлайн.



LEARNINGAPPS 

• Learningapps.org е инструмент за създаване на обучаващи материали. С

помощта на шаблони се дава възможност на учителя да реализира

идеите си. След създаване на продукта той може да бъде съхранен и

използван многократно, както и да бъде коригиран. Възможни шаблони

са маркиране на думи в текстове, съвпадащи двойки, текст с пропуски,

подреждане на елементи и кръстословици, разпознаване на

изображения, числовата линия, бесеница, групиране и класификация,

пъзели и др. Тяхната приложимост не е свързана с конкретен учебен

процес.

• https://learningapps.org/display?v=p1tz762dk20

• https://learningapps.org/display?v=p7ta2nv4j20

https://learningapps.org/display?v=p1tz762dk20


II КЛАС
ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА СПОДЕЛЯНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ



НАБЛЮДЕНИЕ:

• Електронен учебник – Просвета +

• Клипове и филми – училищен сайт, You Tube

• Снимки и изображения



ИГРОВИ МЕТОД:

• Kahoot

• Wordwall

• Liveworksheets



ПРЕЗЕНТАЦИИ:



• https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/

• https://apps.mathlearningcenter.org/number-
rack/?fbclid=IwAR0kKoyY6oKNSBD2Kp_Q1qG7tIj7cfccIsiD50PgMf2fwB614HLBnuUEY_c

https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-rack/?fbclid=IwAR0kKoyY6oKNSBD2Kp_Q1qG7tIj7cfccIsiD50PgMf2fwB614HLBnuUEY_c


Вook Creator – платформа за създаване на цифрови книги  



Liveworksheets – платформа за интерактивни листове

https://learningapps.org/

https://www.liveworksheets.com/

Google формуляр

https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/


https://slovum.com/umbrella/?fbclid=IwAR3OsMMAH82qc_eEBcShqHkGweV9zLX8RYT-eEH97EyUi08cxLZ9SeYWRbI

https://slovum.com/umbrella/?fbclid=IwAR3OsMMAH82qc_eEBcShqHkGweV9zLX8RYT-eEH97EyUi08cxLZ9SeYWRbI


You Tube

https://wordwall.net/bg/resource/7828317

https://wordwall.net/bg/resource/7828317


Sway



I КЛАС
ИНТЕРАКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА СПОДЕЛЯНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ



•Сайтът включва много заглавия,

подходящи за всяка възраст, и е идеален,

ако се чудите какво да препоръчате на

децата си или на по-малките братя и сестри.

Освен задължителната литература,

платформата предоставя анотации на много

юношески романи и съвременни книги за

деца. А към всяка книга е създаден тест,

който да провери и допълни знанията на

децата.







ЕЛЕКТРОННИ
УЧЕБНИЦИ

Платформата „e-prosveta“

•На тази платформа издателството предоставя електронни

учебници. Достъпът е безплатен, като в платформата се съдържат

учебници и учебни тетрадки по всички предмети от 1. до 10. клас

и електронни познавателни книжки за най-малките в детските

градини. Електронните учебници са дигитална версия на печатните

учебници, но на някои места са обогатени с интерактивни задачи,

игри, образователни клипчета и филми, панорамни снимки, аудио

записи, дигитални разходки, тестове за самопроверка, 3D-

анимации и други електронни ресурси.

•Електронните учебници се създават от технологичната компания

„Просвета Либри”, която пусна първите дигитални учебници у нас

още преди 10 години.



ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ

Платформата „e-prosveta“

„Учим онл@йн с учител”

• В допълнение на електронните учебници и с цел по-качествено

разбиране и усвояване на учебния материал, издателска група

„Просвета“ разработва онлайн уроци за своите ученици, които да

бъдат лесно достъпни в домашни условия. „Учим онл@йн с

учител” включва серия от видеоуроци за начален и

прогимназиален етап, които учениците ще могат да следят от

домовете си по всяко време на сайта на „Просвета“ и на

страницата им във фейсбук. Целта е те да наваксат заложения по

програма учебен материал, за да могат успешно да завършат

учебната година и да се справят с националното външно

оценяване.



Пукльовците

•Това е свежа платформа за образователни игри и

покрай карантината всички можем да се възползваме

безплатно. „Пукльовците са измислени същества, на

които им пука! Тяхната мисия е да превърнат нашите

деца в истински „Пукльовци“ – хора, на които също им

пука.“ – обяснява целите си екипът на проекта.

Разработени са игри за най-малките (1-4 клас), както и

за обогатяване на медийната грамотност на децата. Не

са пропуснати и съвременните български автори, с

чиито произведения се запознават подрастващите.



Envision Play 
(Енвижън)

•Envision Play помага на

преподавателите да задават задачи и

упражнения на учениците, а те на свой

ред да ги решават от собствените си

мобилни устройства. Резултатите от

упражненията са достъпни за учителите

директно чрез платформата, което

оптимизира работата им многократно.



2020 година ще остане в историята на световното образование с безпрецедентното

физическо затваряне на училищните сгради в над 190 образователни системи и бързото

преминаване на образователните дейности на училищните организации във виртуален онлайн

режим. Тази неочаквана промяна се реализира като кризисна мярка за овладяване на

разпространението на вируса Covid-19 в условия на пандемия.

В началото ученици и учители срещаха затруднения да работят в приложения и платформи.
Постепенно придобиха увереност и усилията им се насочваха към демонстриране на знания и
умения.
В дългосрочен план се наблюдава повишаване интереса на учениците към интерактивните
приложения и постигане на високи нива на ангажираност към учебния процес.
Доказателство за успешната работа в ОРЕС е желанието на учениците за използване на
иновативните методи в часовете при възстановяване на присъственото обучение.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕТО!


