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G Suite

 Google G Suite е водеща в света 

облачна платформа. 

 Към момента над 150 български 

училища я използват безплатно.
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G Suite

 https://gmail.com

 https://classroom.google.com

 https://drive.google.com

 https://docs.google.com

 https://sheets.google.com

 https://slides.google.com

 https://forms.google.com
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G Suite
 Предлага полезно съдържание и 

приложения като: 

 електронна класна стая (Google Classroom), 

 електронна поща (Gmail), 

 облачно пространство за съхранение 
(Google Drive), 

 документи (Google Docs), 

 електронни таблици (Google Sheets), 

 презентации (Google Slides), 

 тестове и анкети (Google Forms) и други. 
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Moodle

 https://moodle.org
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Moodle

 Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) е среда 

за електронно обучение с отворен код.

 Спада към т.н. системи за управление 

на обучението (LMS) 
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Moodle

 Системата не изисква инсталиране на 

допълнителен софтуер от потребителя, 

освен браузър за създаване и преглед 

на учебното съдържание. 

 Включва възможности за представяне 

на учебни материали, провеждане на 

тестове, дискусионни групи (форуми) 

за общуване с други студенти и учители 

и др. 
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Wordpress + Learnpress

 https://bg.wordpress.org/plugins/learnpre

ss/
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Wordpress + Learnpress

 https://bg.wordpress.org/plugins/learnpre

ss/
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Wordpress + Learnpress
 LearnPress е WordPress LMS Plugin за WordPress, 

нещо като Moodle чрез WordPress. 

 Един от най-добрите WordPress LMS Add/Ons

 Може да се използва за лесно създаване и 
предлагане на курсове онлайн чрез 
специализиран уебсайт без програмен код. 

 Във всеки учебен курс могат да бъдат включени 
уроци и тестове, които могат да се управляват с 
лесен за използване потребителски 
интерфейс. 
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Mentimeter

 www.mentimeter.com
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Mentimeter

 Mentimeter е платформа за създаване 

на интерактивни презентации, 

семинари и срещи

 Лесен за използване софтуер за 

презентации на лидери, преподаватели 

и оратори, който е интерактивен, 

ангажиращ и забавен
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Mentimeter

 Създаване интерактивни презентации

 Създаване интерактивни презентации с 

лесния за използване онлайн редактор. 

 Добавяне въпроси, анкети, викторини, 

слайдове, изображения, gifs и други към 

Вашата презентация, за създаване 

забавни и завладяващи презентации.
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Mentimeter
 Презентиране и ангажиране на 

аудиторията

 Когато презентирате, Вашата аудитория 
използва своите смартфони, за да се 
свърже с презентацията, където те могат 
да отговарят на въпроси, да дават 
обратна връзка и много други. 

 Визуализиране техните отговори в реално 
време, за да създадете забавно и 
интерактивно преживяване.
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Mentimeter

 Сравняване и анализиране данните

 След като презентацията в Mentimeter

приключи, споделяне и експортиране 

резултатите за допълнителен анализ 

 Сравняване данни във времето, за да 

измерите напредъка на Вашата 

аудитория.
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Slido

 www.sli.do
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Slido

 Платформа за презентиране на 

срещи и събития. 

 Предлага интерактивни въпроси и 

отговори, анкети на живо и 

информация за Вашата аудитория.
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Slido for Google Slides
 Безплатна добавка Slido за Google Slides

(slido.com/google-slides)

 Ангажиране аудиторията с анкети на живо 
и въпроси и отговори, без изобщо да се 
напуска Google Slides

 Създаване анкети, без да се напуска 
презентацията си

 Получаване най-актуалните въпроси и 
отговори на живо

 Презентиране, без да се превключва между 
Slido и Google Slides
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Padlets

 https://padlets.com
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Padlets
 Инструмент, представляващ електронно 

табло за поставяне на различни електронни 
учебни материали за споделяне, което 
можете да използвате за показване на 
информация за всяка тема, нещо като 
Интернет електронна дъска с кабърчета

 Платформа за по-добро сътрудничество и 
продуктивност при обучение

 Интернет средство за създаване на 
красиви табла, документи и уеб страници, 
които са лесни за четене и забавни за 
допринасяне.
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Padlets
 Padlets е като лист хартия за Вашия екран. 

Започнете с празна страница и след това 

поставете върху нея каквото ви харесва. 

 Качете видео, запишете интервю, 

публикувайте свои снимки, напишете свои 

собствени текстови публикации или качете 

документи. 

 Ако други добавят съдържание, страницата 

ще се актуализира в реално време.
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Padlets

 Даване на учащите автоматичен достъп 

до уроци и планове и други неща, 

които са създадени от учителя или 

останалите учащи. 

 Даване права на администраторите и 

учителите да виждат работата на 

учениците.

 3 безплатни падлета при регистрация
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Vokaroo

 www.vokaroo.com
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Vokaroo

 Безплатен инструмент за записване на 

гласови съобщения

 Учениците могат да се изпращат до 

преподавателя гласови отговори на 

зададени учебни задачи
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ZUMpad

 https://zumpad.zum.de/
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ZUMpad
 Инструмент за онлайн дискусии

 Всеки може да се включи във вече отворена 
дискусия или да създаде нова, като въведе 
ново име на дискусията

 Включването във вече отворена дискусия 
става на страницата 
https://zumpad.zum.de/ и името на 
отворената дискусия

 Всеки включил се в дадена дискусия може 
да пише в дискусията, като всички 
останали виждат написаното.
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SmoothDraw + Video Capture 

Software 

 Записване на видеоуроци, писани в 

реално време чрез SmoothDraw върху 

графичен таблет, чрез софтуер за 

записване на видео от екран, 

например Camtasia, OBS Studio, 

FreeScreenVideoRecorder или подобен
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SmoothDraw + Video Capture 

Software 

 https://edtechreview.in/trends-

insights/insights/1241-how-you-can-use-

wacom-smoothdraw-and-camtasia-

studio-for-creating-engaging-videos-like-

sal-

khan?fbclid=IwAR0t4AdwJeGN4LCU3fczP

KAHsE0kxQlAMt-

xjR2_YvQCGKys3Ltdpm1Joms
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