
 

ВИРТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ 

 
Във виртуалната класна стая преподавателят обикновено не вижда всички обучаеми.          
Докато преподава или изслушва някого, той не може да наблюдава невербалните           
сигнали на учащите се. 
Решение 

Възможно е използването на системи и/или услуги за провеждане на          
видео-конференции. С тяхна помощ е възможно да се наблюдават обучаемите, като           
преподавателите трябва да изискват включване на камери на обучаемите. 

Софтуер 
Zoom Meeting, Microsoft Teams, Google meet, BigBlueButton, Webex, GoToMeeting,         
Uberconference, Bluejeans Meetings, GlobalMeet, Jitsi Meet, Skype, OpenVidu, Whereby,         
Wire, Janus, Jitsi Meet, OpenVidu и др. 
Споделяне на файлове 

Dropbox, Google Docs/Drive, YouTube, Microsoft cloud - Office 365, 4shared, Flickr.  
Социални мрежи 

Facebook, Viber, Google+, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Myspace.  
Блогове 
WordPress, BlogSpot, Blogger, Tumblr, Blogetery, Live Journal  

Инструменти за подготовка на електронни книги 
3D Pack, Papyrus, Youblisher, Issuu, My Ebook Maker, Book Builder.  

Инструменти за подготовка на видео-уроци  
Camtasia Studio, Free Cam, Camstudio, Animoto, Active Presenter, TEDEd, Edpuzzle,          
Collaaj, Koyote, ScreenFlow.  

Инструменти за подготовка на презентации, дигитални постери, бели дъски,         
инфографики 

Prezi, PowerPoint, Thinglink, Glogster, Padlet, Flipsnack, Piktochart, Visme, Infogram.  
Интерактивни инструменти за работа в клас, организиране на обучението и          
упражнение в клас  

PearDeck, Mentimeter, Socrative, Kahoot!, Quizlet, Formative, Explain Everything.  
Енциклопедии 

Wikipedia, WikiSpaces, pbwiki, Wetpaint.  
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