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Най – големите ми  
проблеми при обучение 

в електронна среда

Самодисциплината и мотивацията –
необходими на учениците, за да се
възползват максимално от уроците и да
свършат някаква работа.

Контролът – Трябваше да намеря форма на
контрол, за да съм сигурна, че ученикът
действително участва активно в часа, а не е
пасивен участник.



Предимства:  Прекалено много, за да ги 
пренебрегнем!

Провеждане на индивидуални 
обучения и осъществяване на 

комуникация, посредством 
инструменти, като форум, чат, 

видеоконференции и т. н.

Интерактивна бяла дъска и 
възможност за пояснения 

(анотации);

Изграждане на дигитално 
хранилище (библиотеки): 24-

часов достъп до учебни 
материали, ресурси, 

документация.

Създаване и споделяне на 
съдържание - видео, файлове, 
презентации и др. от всякакъв 

формат и размер; 
Импортиране и експортиране 

на съдържание;

Провеждане на онлайн изпити 
и оценявания: стандартизиран 
набор от тестове и оценка на 

уменията на преминалите 
обучение;

Проследяване уменията и 
напредъка на потребителите: 

контрол и статистика на 
преминатите обучения и 
постигнатите резултати.

Дигитална следа:
проследяване на 

хронологията на събитията. 

Отчети: Изпращане на 
персонализирани имейли. 

Ефективна комуникация 
между ученици, учители и 
родители, както и между 

самите учители



Как ?



Интеграция с 
различни 

приложения

Сътрудничество 
по документи

Управление на 
проекти и 

работни групи

Споделяне и 
запазване на 

документи

Онлайн срещи

Чат и телефон

Управление на 
контакти

Обратна връзка



Assignment - за домашна 
работа или за работа в час

И по време на присъствено обучение задавам домашна
работа на учениците си винаги през Assignment (лятната
работа също).

Прикачвам файлове от различно естество и различен
източник - електронен тест, свободен отговор, презентация,
работни листове, PDF; записи, видео.

Планирам домашните работи седмица напред.

Поставям инструкции за ученика.

Задавам задачи бързо и лесно на целия клас или
индивидуално.

Поставям определен срок за изпълнение, по-рядко е без
срок.

Заключвам задачата, т. е. да не приема закъснели
предавания. Това има дисциплиниращ характер.

Използвам вече съществуваща задача.



Обратна връзка 

• Контролирам изпълнението на задачата по
време на часа.

• Намесвам се във всеки един момент, ако се
налага, т.е. работя заедно с ученика по файла.

• Редактирам и добавям коментар в полето -
правило, което трябва да приложи ученикът,
верния отговор, предложения за промени.

• Поставям критерии за изпълнението на задачата
и точки.

• Връщам работата на ученика с един клик на
бутона, а резултатът е видим за него мигновено.

Редактиране и  
добавяне на 
коментари и  

предложения за 
промени

Добавяне 
на 

коментари





• Ако съм задала точки, те се отразяват в приложението
„Оценки“ автоматично след прегледа и връщането на работата.

• Мога да проследя хронологията .





В  Teams 

Къде ти е 
бележникът?

Този бележник може да бъде отворен и в OneNote Online или в OneNote десктоп приложение.



Интеграция с 
Microsoft 

Teams: 
Пестя време. 
Организирам.

Работим съвместно.



OneNote Бележници на учениците – лично пространство, което се
споделя между учителя и всеки отделен ученик.
Учителите могат да осъществяват достъп до всички
ученически бележници, докато самите ученици имат
достъп единствено до своите бележници.

Библиотека за съдържание – място с права само за
четене, в което учителите могат да споделят задания с
учениците.

Пространство за сътрудничество – място, в което всички
членове на класа могат да споделят, организират и
работят съвместно по различни проекти.

Дигитален бележник, в който целият клас
може да съхранява текст, изображения, ръчно
написани бележки, прикачени файлове,
връзки, записани аудио/видео клипове и още
много.



Библиотека за 
съдържание 

• Място с права само за четене - Споделям ресурси, създадени от
мен.

• Запазвам учебно съдържание (то е автоматично).

• Организирам уроците си, като добавям страници и подстраници,
секции и подсекции.



Пространство за
сътрудничество

• Съвместна работа по проект – всеки
работи по своята част.

• Правим упражнения в часа по
български език.

• Учениците си сътрудничат – вмъкват
съдържание и то става видимо за
всички на момента.

• Виждам всички версии на страницата
и кой каква промяна е направил.

• Контролирам лесно дали всички
работят и как работят. При нужда се
намесвам.

• Заключвам пространството за
сътрудничество и домашните работи.



Лично 
пространство на 
ученика
• Създала съм Бележник на класа

за всеки клас, а в личното си
пространство моите ученици
разполагат с няколко електронни
тетрадки - за работа в клас, за
домашна работа, за преразкази,
тестове, презентации.

• Видимо е само за конкретния
ученик и за мен.

• Електронно портфолио на
ученика.



Какво  правя?

• Вмъквам съдържание като файл или
разпечатка: презентация, работни
листове, PDF, записи, видео, картини.
Добавям връзки. Чертая таблици.
Вмъквам символи, етикети, емотикони,
стикери.

• Копиране на връзка към бележника:
Споделям бележника онлайн, а
получателите могат да редактират или
само да преглеждат.

• Учениците ми обичат да използват
инструментите за рисуване - маркират
текст, пишат по файла.

• Задававам страницата като фон, за да не
се размества или трие от учениците.

• Пишем в текстови кутии директно върху
файла.



Възлагам  задачи чрез 
страниците на 

Бележника на класа

• Добавям страницата към библиотеката за
съдържание, пространството за
сътрудничество в бележника или само за
учителя.

• Попълвам данни за задачата и избирам файл
за прикачване. Добавям ресурси. В полето,
което се отваря, избирам Бележник на класа и
секция на бележника, за да открия
страницата, която искам да възложа. Избирам
раздел от бележниците на учениците, към
които искам да се изпрати страницата.
Например: Работа в клас.

• Избирам Готово и всички ученици ще имат
копие на страницата в своя Бележник на класа.
Те могат също да отворят страницата директно
от Assignment в Microsoft Teams.

Това ми е любимото!



Преглед на възложени задачи 
чрез страниците на Бележника 
на клас

• Преглеждам възложени задачи чрез
страниците на Бележника на класа или
Assignment.

• Добавям обратна връзка лесно, без да
излизам от Microsoft Teams.



Разпространявам  
страници към отделни 
ученици или към всички.

• Отварям страниците, които искам да
разпространя .

• Избирам раздела Бележник на класа и
Разпространие на страницата.

• Посочвам секцията на бележника, в която
искам да се копират страниците.
Например: Изложения. Всички ученици ще
имат копие на страницата в секцията
Изложения на бележника си.

• Така разпространявам страници и секции
за учениците от целия клас, за всички
класове, индивидуално или на групи
ученици (групата трябва да е създадена
предварително).

• Разпространение на страници от един
бележник в друг.

• Изтриване на страници.



Quizizz
Ангажирам всички в час!



Онлайн игри на живо
В класната си  стая   използвам онлайн игри на живо, за да помогна на учениците да изучат 
учебната програма за  7  клас по БЕЛ.   Имат състезателен характер и  се оказват ефективно

средство за изучаване. 

Има две основни игри, които използвам на живо: Kahoot! и Quizizz.



Quizizz работи с всички   инструменти за конференции.



Quizizz е 
базирана на 
игри система 

• Създавам викторини и уроци.

• Учениците се присъединяват
към играта с линк или код.

• Възлагам тест на целия клас,
но може и на избрани ученици.

• Използвам играта и в час, и за
домашна работа.



Лесно организирам 
и планирам 

• «Моята библиотека» съдържа всички
тестове, които съм създала. Също така
съдържа «Колекции» - папки за
организиране на тестове.

• Планирам заданията си за домашна
работа предварително.

• Изпращам отчети по имейл до
родителите.

• Класове и интеграция с платформи.



Quizizz

Чрез Teleport съчетавам въпроси от тестовете на други учители с
мои. Лесно търся готов тест по темата, използвайки Quizizz база
данни с въпроси, или създавам свой собствен.

Ако избера готов тест, редактирам въпросите, така че да са
подходящи за моите ученици.

Quiz editor позволява следните видове въпроси :

• Въпроси с множествен избор - до пет;

• Въпроси за попълване;

• Анкети (без верен отговор);

• Отворени въпроси (без степенуване).

• Множество правилни отговори (отметка);

Може да се редактира вида на въпроса и има опции за форматиране
на текста като стил на шрифта, цвят, подчертаване.



Обяснения на 
отговорите

• В тестовете за домашна работа предоставям на 
учениците си  обяснения относно отговора на въпроса. 

• Добавям изображение, видео или аудио, снимка на 
екран, символи, емотикони.





Настройки на 
играта

• Използвам времеви ограничения за отделните въпроси и за теста като цяло.

• Времевото ограничение за отговор на всеки въпрос (от 1 мин. до 15 минути) ми помага
да планирам часа правилно.

• Когато е за домашна работа, настройвам въпросите без ограничение във времето.

• За теста също поставям времево ограничение – кога да бъде зададен и докога да бъде
активен. Това го прави подходящ и за тестово изпитване с оценка.

• Без краен срок са само игрите за преговор на раздел или годишен преговор. Но дори и да
има ограничение във времето, то може да бъде удължено или заданието да бъде
отворено повторно.

• Повторенията са активирани по подразбиране и ми помагат да видя как ученикът
напредва.



Използвам адаптивни банки с въпроси -
персонализирано учебно преживяване за всеки
ученик.

• Всеки ученик получава различен набор от въпроси, който се
променя при всеки допълнителен опит. Всеки опит, след първия,
показва невиждани въпроси и такива, на които преди това
учениците са получили неправилни отговори.

• Тази функция е най-ефективна при по-големи тестове, тъй като
това гарантира, че учениците са изложени на уникален набор от
въпроси при всеки опит.



Ангажирани в играта!

• Двойна опасност: Играчите получават двойни точки за верен 
отговор, но губят всичко, ако отговорът е грешен;

• x2: Дава на играчите два пъти точки за един въпрос;

• 50-50: Той елиминира половината от неправилните опции;

• Гума: Отървава се от една неправилна опция;

• Имунитет: Играчите получават втори шанс след грешен отговор;

• Време за замразяване: Замразява таймера и дава на играчите 
пълни точки за въпрос;

• Power Play: Всеки в играта получава 50% повече точки за 20 
секунди;



Уроци на живо:
Интерактивно 

преподавателско 
изживяване 

• Комбинирам слайдовете с
учебното съдържание и
въпроси за викторини и анкети.

• Импортирам лесно
съдържание от PDF файлове,
PowerPoint и Google Slides и
включвам въпроси. Така
превръщам статичната си
презентация в интерактивен
урок.



Игра на живо

• Избирам как да покажа слайдовете: на един основен екран
или на отделни устройства или да активирам и двете.

• Уроците използвам на живо (с инструкторско темпо), както
и асинхронно (независима практика). Присвоявам подобни
интерактивни уроци на отсъстващите ученици. Те
преглеждат сами урока, а аз получавам данни, когато
приключат.

• Сесия на живо или задание от акаунт на учител може да
има до 500 играчи за потребителите на Quizizz Super .
Преподавателите на основна сметка имат лимит до 100
играчи на сесия / задание.

• Забележка: Всеки опит на участник се отчита като „играч“.



Режим с темп на 
инструктор

• Позволява ми да правя пауза
за дискусия между въпросите.

• Табло за управление на живо
(което е екранът на учителя,
който обикновено се
прожектира по време на игра
Quizizz) с анимации и музика.



• Отчетите ми помогат да получа данни в
реално време и да разбера силните и
слабите страни на моите класове.
Използвам тези данни, за да планирам
своите уроци въз основа на тяхното
представяне.

• 3 вида отчети на Quizizz, които може да
се отпечатат.

• Списък на всички отчети, сортирани по
дата .

• Всеки ред показва основна
информация, както и няколко бутона за
изтегляне на електронната таблица с
версията на отчета или за изтриване на
отчет.

Най-хубавото са 
отчетите!

Моите отчети



Доклад за
целия клас 
от играта



Доклад за 
клас по 
въпрос.

Стълбовидна диаграма за всеки въпрос, показваща колко
ученици са отговорили на всяка опция. Улеснява разбирането
на индивидуалните грешки.



Отчет за 
индивидуален 

играч.

Фокус върху индивидуалното представяне на учениците.

По-подробен изглед на данните на играча. Можем да видим
всички техни отговори, необходимото време, както и други
подробности като IP адрес, час / дата и устройството, което са
използвали.



Автоматично  
генерирам набор от 

флашкарти, които 
да споделям с 
учениците от 

раздела за отчети.



Изпращане на имейли 
на родители: 

• Родителите обичат да получават информация за
представянето на детето си. С функцията Имейл
до родител лесно изпращам индивидуални
доклади за ученици на родители с едно
щракване на бутон!

• Отчетите са за конкретни ученици или до
всички.

• Експорт в ексел.



Общ 
преглед:

• Показва данни в мрежов формат, което улеснява идентифицирането
на пропуските в обучението.

• Този отчет вече е достъпен за игри на живо и домашни .



Направих ученето 
страхотно, като включих 

играта



Quizizz или Kahoot!

• С Quizizz  предлагам  персонализирано учебно преживяване за всеки ученик 

( адаптивни банки с въпроси). 

• В Kahoot! имам възможност да създавам нов тест от трудните въпроси.

• Quizizz - индивидуална мотивация с помощта на мемове. 

• Kahoot! Показва имената на учениците, които се нуждаят от помощ.

Има много подобни функции в Kahoot! и Quizizz като:

• Интерактивен урок.

• И двете приложения имат функция "Flashcards". Учащият може да прегледа 
знанията си с помощта на тези Flashcards.

• И двете приложения имат функция "Предизвикателство". Обучаемият може 
да учи със своите връстници, използвайки тази функция.

• Мненията могат да бъдат събрани с помощта на анкети от двете 
приложения.

• Викторина Kahoot! в случай на Host live вече не изисква  учениците да имат 
две устройства.

• Създаване на класове и групи.

• Интеграция с учебни платформи.



Фокус върху 
«състезанието»

• Организирам състезания между учениците
от една паралелка или между паралелките.
Отправям предизвикателство към
учениците да надскочат сами себе си.

• Състезават се по групи.

• Включват се ученици, които не са в
училище: игри на живо чрез
видеоконференции или изпращам
самостоятелни игри, за да се свържа с
отсъстващи ученици у дома.



Ученето е 
предизвикателство!

Ученето не е само запаметяване и полагане на тестове. Понякога това 
включва игра. Да, ученето може да бъде и забавно. 

С тази онлайн интерактивна игра помагам на  учениците да обработват 
наученото. 



Преподавам 
интерактивен урок 

• Импортирам или създам слайдове и ги комбинирам с
различни видове въпроси в един интерактивен урок.

• Укрепване на знанията: Обобщавам темите и правя
повторения, за да подобря запазването на знанията.

• Определям теми, които се нуждаят от последващи
действия - помогам на учениците да практикуват за
своите тестове.

• Разбивам леда и възнаграждавам: Пускам игра, за да
започна урок, или използвам Kahoot! като забавен начин
да приключа нещата.

• Формираща оценка: Използвам анализи от отчетите за
игри, за да оценявам напредъка в обучението .



Мнението на 
учениците е 

важно!
• Събирам мнения на учениците: Добавям

въпроси за анкета към моите kahoots, за да
събера мненията на учащите или да проверя
тяхното разбиране по дадена тема.

• Фокусирам се върху точността: Изключвам
таймера за въпроси и задавам kahoots с темпо,
подходящо за моите класове.

• Насърчавам творчеството: Карам учениците да
създават свои собствени игри, индивидуално
или в групи, за да задълбочат разбирането и
майсторството.

• Подобрявам сътрудничеството, работата в
екип и комуникацията, като играем kahoots в
екипен режим.



Въпроси 



Отчети 



Бяла дъска в Kahoot!... И не само!



Други
интересни
приложения за 
създаване на 
електронни
ресурси



Тематичен 
кръг от 
уроци!



От играта 
към изпита


