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Онлайн инструменти за дистанционно преподаване 

 

 

Вид 
 

Онлайн 
инструмент 

 

 

Възможности 
за приложение 

 
Линк 

 

 
Приложим в работата с 

ученици от….клас 
 

Онлайн 
платформа 

 

SeeSaw 

 

 
Виртуална класна стая. 
Възможност и за 
родителите да 
наблюдават работата на 
своето дете. 

 

https://web.seesaw.me/ 

 

 
1-12 клас 

 

Онлайн 
платформа 

 

zoom.us 

Възможности за 
видеозаписи и видео 
уроци, 
видеоконферентни 
срещи с до 100 участници 
едновременно. 
Приложението zoom има 
възможност да се 
използва от мобилен 
телефон. 

 

https://zoom.us/ 

 

 
 

                     5-12 клас 

https://web.seesaw.me/
http://zoom.us/
https://zoom.us/
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Онлайн 
платформа 

 

 Jitsi Meet 

 

 
Възможности за 
видеозаписи и видео 
уроци 

 

https://meet.jit.si/ 

 

 

 

Онлайн 
платформа 

 

Microsoft Office 

365 

 
Облачна услуга, даваща 
достъп до инструменти за 
учителя и ученика, без 
реклами. Защитена 
дигитална среда. Всичко 
в едно - поща, виртуални 
класни стаи (Тиймс), 
тестове и анкети, 
интерактивна дъска, 
видео споделяне, 
статистика за работата на 
класовете, Офис 
програмите онлайн и още 
много други полезни 
инструменти. Интерфейс 
на български.  

 

https://www.microsoft.

com/bg-bg/microsoft-

365 

 

 

1-12 клас 

Онлайн 
платформа 

 

 Microsoft 

Teams 

 
Подходящо за PC, MAC и 
телефон. Създаване на 
екипи, виртуални класни 
стаи, бележник на класа, 
задания и тестове, видео 
среща/час, запис на 
урока, баджове, 
споделена интерактивна 

 

https://www.microsoft.

com/bg-bg/microsoft-

365/microsoft-

teams/group-chat-

software 

 

 
1-12 клас 

https://meet.jit.si/
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
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дъска, функция 
математика, възможност 
за отваряне на 
бележника в OneNote. 
Възможност за 
използване на 
интегрирани в 
платформата електронно 
четими учебници. 

Онлайн 
платформа 

 

Google 

classroom 

Образователна 
платформа, която 
интегрира различни 
приложения: Gmail, Docs, 
Drive и YouTube. 
Организиране на  
електронен учебен 
процес и създаване и 
проверка заданията на 
учениците. 

 

https://classroom.goog

le.com/ 

 

 
 
 

1-12 клас 

Онлайн 
платформа 

Edmodo Онлайн платформа за 
организиране на онлайн 
обучението. Лесна 
регистрация, удобни 
инструменти за 
комуникация, споделяне 
на материали или 
оценяване. Има 
възможност да се 
интегрират 

https://new.edmodo.co

m/ 
 
 
 

1-12 клас 

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
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приложенията на Офис 
365 (OneNote). Профили 
за учител, ученик и 
родител.  

Microsoft 
приложения 

 

Microsoft 

OneNote 

 

 
Приложение, подходящо 
за бележки или 
аудио запис; 
организиране на 
страниците в раздели, 
споделяне на бележките 
с други хора. 

 

https://onenoteforteach

ers.com/ 

 

 

 

Microsoft 
приложение - 
Интерактивна 

дъска 

 

Microsoft 

Whiteboard 

 

Интерактивна дъска, част 
от Office 365. Може да се 
ползва в опростен 
вариант като споделена в 
Тиймс. Истинските 
възможности са, когато 
се отвори като 
приложение. Позволява 
учителя да си подготви 
предварително урока, и 
да изпрати линка в 
Тиймс. Начинът на работа 
е като с познатите ни 
интерактивни дъски в 

 

https://www.microsoft.

com/bg-bg/microsoft-

365/microsoft-

whiteboard/digital-

whiteboard-app 

 

 

 

https://onenoteforteachers.com/
https://onenoteforteachers.com/
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
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класните стаи, но 
учениците имат онлайн 
достъп за съвместна 
работа от компютър или 
мобилно устройство.. 

 Google Meet Инструмент за видео 
връзка. Приложение за 
синхронно обучение. 
Част от G Suite 

https://meet.google.c

om/ 

 

 
 

1-12 клас 
С най-новите надграждания, 

подходящ и за групова 
работа 

Онлайн бяла 
дъска 

 

Online 

whiteboard 

MIRO 

 

  

 
Интерактивна бяла дъска, 
подходяща за Google 
Classroom. 
 
 
 
 

 

https://miro.com/onlin

e-whiteboard/ 

 

 

 
 
 
 

Подходяща за 
сътрудничество и  

взаимодействие на 
учениците 

Jamboard  https://jamboard.googl

e.com  

 

 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://miro.com/online-whiteboard/
https://miro.com/online-whiteboard/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
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 Kami  Kami е водещо 
приложение за работа 
върху PDF и документи. 
Програмата  се интегрира 
с Google Classroom, 
Schoology и Canvas.  

https://www.kamiapp.

com/ 
5-12 клас 

Онлайн 
приложение за 
комуникация и 
сътрудничество 

 

TeamLink 

                       
 Подходящ за виртуални 
класни стаи 

 

teamlink.co 

 

 
подходяща за голям брой 

участници 

 

G Suite 

 
Безплатна облачна 
платформа. Включва 
много инструменти за 
организиране на учебния 
процес и осъществяване 
на онлайн комуникация и 
сътрудничество. 

 

gsuite.google.com 

 

 
1-12 клас 

 
 

 Skype for 

education 

Съвместна работа с 
училища от целия свят.  

https://education.skype

.com/ 
3-12 клас 

Онлайн 

инструменти за 

преподаване и 

учене  

Flipgrid 

 

 

 

 

 

Безплатен инструмент за 
видео и устна 
комуникация  

https://info.flipgrid.co

m/ 

 

5 -12 клас - подходящ както 
за създаване на 

инструктажни видео-
материали, така и за устни 
видео-отговори (особено 

чужди езици) 
 
 

https://info.flipgrid.com/
https://info.flipgrid.com/


7 
 

LearningApps 

Quizziz    

 Mentimiter  

 

Tricider   

Kahoot 

Writereader 

Quizlet 

edpuzzle 

Liveworksheets 

С приложенията могат да 
бъдат създадени игри, 
викторини и електронни 
книжки, както за 
преподаване и учене, 
така и за проверка и 
обратна връзка. Линкове 
към създадените 
продукти могат да бъдат 
споделени в Google 
Classroom и Microsoft 
Teams.  
 

https://learningapps.or

g/ 

https://quizizz.com/ 

https://www.mentimet

er.com/ 

 

https://www.tricider.co

m/ 

https://create.kahoot.it/ 

https://app.writereader.

com/ 

https://quizlet.com/ 

https://edpuzzle.com/ 

https://www.liveworks

heets.com/ 

 

 

Инструментите са 

подходящи за работа с 

ученици от всички възрасти. 

skribbl.io 

 

Сайт за познаване на 
предварително зададени 
или произволни думи 
чрез рисунки на 
участниците 

 Подходящ за преподаване 

на чужд език 

еAssessment H5P Електронно оценяване. 
Не  е флаш базирана. 
Богат набор от 
инструменти с 
възможност за настройка 
на създадените изпитни 
задачи.  

https://h5p.org/ Подходящ за създаване на 

материали за всички 

класове. 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://create.kahoot.it/
https://app.writereader.com/
https://app.writereader.com/
https://quizlet.com/
https://edpuzzle.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://h5p.org/

