
 

СОФТУЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВИРТУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Prezi 

Това е софтуер за създаване на интерактивни презентации – видео, аудио и графични             
елементи. В Prezi елементите се разполагат на един голям „листˮ, като по този начин се               
създават различни видове нелинейни връзки между различните елементи. Функциите         
„доближаванеˮ и „отдалечаванеˮ също помагат да се създадат много по-ангажиращи и           
запомнящи се презентации. 

Thinglink 

Софтуер за създаване на интерактивни пана или карти, които могат да включват            
музика, текст, видео и изображения. Този инструмент поощрява учениците сами да           
търсят и създават образователни ресурси, а учителите могат да го използват за            
въвеждане на активни методи за обучение. 

Glogster 

Позволява на обучаемите да създадат дигитални постери и плакати, като използват           
визуално съдържание. Това приложение позволява на обучаемите да комбинират         
текстова информация, снимки, видео и аудио файлове. В системата могат да се търсят и              
споделят създадените плакати, като в момента има налични повече от 40 000 различни             
плакати, наречени „glogsˮ, които се създават в специална библиотека „Glogpediaˮ. 

Visme 
Онлайн приложение за визуализация, което предоставя на учителите и учениците          
инструменти за създаване на инфографики, презентации, доклади и други материали за           
визуално съдържание. Visme предоставя шаблони и графични ресурси, за да помогне           
всякакви видове визуализации на данни или процеси. Могат да се вмъкват           
видеоклипове, да се правят анимации, да се вмъкват връзки и други. 

Quizlet 

Като използва флашкарти, игри и други забавни дейности, Quizlet позволява на           
учениците да проучат даден предмет или да оценят себе си. Всеки може да създаде              
собствен набор от инструменти за учене или да избере вече съществуващ набор от             
инструменти. Quizlet позволява да се учи в движение, така че учениците могат да учат и               
да тестват знанията си буквално навсякъде. 

Mentimeter 
Този инструмент позволява на преподавателите да създават интерактивни презентации.         
Те могат да включват активни въпроси, куизове, интерактивни слайдове, снимки,          
облаци от думи и други. Учениците могат да гласуват в реално време от своите              
мобилни телефони, като дават обратна връзка, коментари и отговори на поставените           
въпроси. 
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Kahoot 

Това е образователна платформа, която подпомага използване на повече игри и           
викторини за обучение. Чрез този инструмент учителите могат да създават въпросници,           
дискусии или анкети, които допълват уроците. 
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