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Въведение 

За проекта 

 

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове учащи и 

обучителни методи. Обучителните дейности вече не са свързани само с традиционното 

обучение, провеждащо се лице в лице в класна стая.  Обучителите трябва да приемат ученето 

като продължителен процес, който преминава през много етапи и може да се проведе по много 

различни начини, стига те да са приложими към способностите на обучителя и нуждите на 

учещия.  

Технологиите променят начина, по който нашето общество функционира. Те ни предоставят 

нови възможности и ни дават достъп до източници, които преди дори не бихме могли да си 

представим. За съжаление, нашата образователна система не е достатъчно гъвкава, за да 

приложи всички тези безплатни възможности. Образователните институции и респективно 

учителите не получават достатъчна подкрепа и инструкции как да адаптират учебните си 

планове към нуждите на обучаемите. Много обучители споделят, че липсата на необходимите 

умения и забързаните графици им пречат да адаптират учебния материал към съвременните и 

иновативни методи и стратегии на преподаване. 

Този проект цели да разреши всички тези проблеми чрез създаване на справочник за 

обучители по английски, който да им помогне да придобият и подобрят своите умения, 

свързани с информацинните технологии. Справочникът ще покаже по разбираем и 

достъпен начин на обучителите по езици как да приложат ефективно модерните 

технологии в преподаването си. Така обучителите ще разполагат с по-широк диапазон от 

варианти за преподаване.  

Дейностите от проекта ще имат положително въздействие както върху обучителите по езици и 

техните обучаеми, така и върху образователните институции.   

Обучителите ще придобият нови умения за създаване на гъвкави обучителни стратегии, 

базирани на употребата на дигитални обучителни средства и адаптирани към потребностите на 

обучаемите. Това ще бъде ценно допълнение към техния набор от компетенции и ще увеличи 

възможностите им за кариерно развитие.   

Обучаемите ще повишат мотивацията си за участие в чуждоезиково обучение и ще подобрят 

нивото си на владеене на чужди езици.   
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Образователните и обучителни институции ще намерят стимул да подкрепят дигитализирането 

на обучителния процес. Те ще могат да прилагат иновативни практики и ефективно да 

отговорят на потребностите на обучаемите. На последно място, те ще придобият познания 

относно взаимовръзката между формално, неформално и информално образование.  

 

Продукти от проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партньори по проекта                   

 

Iberika Group (координатор), частен образователен център, основан през 1996 в Берлин, с 

многогодишен опит в преподаването на чужди езици и работата по европейски проекти. 

Danmar Computers LLC (Полша) е частна компания, работеща в сферата на ИТ и специализира 

в провеждането на обучения в тази сфера. 

Онлайн каталог, състоящ 

се от най-значимите 

практически дигитални 

обучителни средства в 

партньорските държави  

Финална версия на онлайн каталога – състояща се от 

всички разработени до този момент материали, както  

и нов раздел с линкове към допълнителни програми 

за развитие на уменията на обучителите   

Пет примера за това как 

ефективно да се използват 

средствата на 

чуждоезичното обучение 

Пет нови средства 

за чуждоезично 

преподаване  

Анализ на обучителните 

средства в онлайн 

каталога (от обучителна 

и от техническа гледна 

точка) 



“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

5 

RUNI Center (България) - основан през 1996 – образователен център, работещ в три основни 

направления – формално и неформално образование и управление на национални и 

международни проекти. 

Active Citizens Partnership (Гърция) е НПО с голям опит в проектирането и поддръжката на 

програми, насочени към съвременните образователни потребности на национално и европейско 

ниво. 

Dacorum CVS (работно име Community Action Dacorum) (Обединено Кралство) е НПО, която 

оперира на местно равнище и предлага широка гама от услуги, целящи подпомагането на 

местните обществени групи и индивиди. 

Методология 

Основните цели на проект MALL Guide са насърчаване на езиковото многообразие и 

изучаването на чужди езици основно в сферата на образованието за възрастни. Този доклад е 

създаден с цел да подпомогне преподавателите по чужди езици в процеса на работа с възрастни 

обучаеми; да ги мотивира да подобрят своите дигитални компетенции, както и да прилагат 

т.нар. Mobile Assisted Language Learning method (MALL) (Метод за чуждоезиково обучение, 

базиран на мобилни технологии) в своите часове.   

Проучването на онлайн обучителни ресурси беше проведено едновременни в петте партньорски 

държави: България, Гърция, Германия, Полша и Обединеното Кралство. По време на първата 

фаза на проучването преподаватели по чужди езици и други специалисти в сферата на 

образованието подбраха 20 онлайн ресурса. В процеса на подбор бяха следвани различни 

критерии, най-важните от които бяха: дали ресурсът е със свободен достъп; удобен за 

потребителя; лесен за употреба; атрактивен; предлагащ интерактивни упражнения, тестове и 

викторини; с възможност за употреба на мобилни устройства; базиран на ООР (отворени 

образователни ресурси); необходимост от предварителна регистрация и т.н. Двата основни 

критерия за подбор бяха разнообразие (на нива, умения, видове упражнения) и качество на 

ресурса.  Друг фактор при избора беше дали ресурсът е валиден и полезен. За да се определи 

това значение има дали е нужна регистрация за достъп до някои функционалности и 

упражнения. За някои потребители това е знак, че сайтът е безопасен за употреба.   

По време на втората фаза на проекта експерти в сферата на образованието и обучението от три 

партньорски организации – Iberika education group gGmbH (Германия), Dacorum CVS 

(Обединено Кралство) and RUNI CENTER (България) извършиха методологически анализ на 

100-те събрани ресурса.  
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 Анализ 

 Анализ на най- употребяваните онлайн обучителни инструменти  

 

Освен конвенционалните учебници, тетрадки и аудио записи, които се използват за обучение, 

има и други полезни инструменти, които преподавателите могат да използват в часовете си. 

Тези ресурси имат различни специфики и функционалности, но основното разделение между 

тях може да се направи на база предназначение – някои са системи за управление на обучение 

(Skype, Webinar and YouTube), а други – системи за управление на съдържание (Google Drive, 

Wiki, WordPress).  Платформата Moodle има характеристики и на двата вида системи.     

Следващата част представя накратко някои от най-употребяваните онлайн платформи за 

обучение, както и линкове към допълнителна информация за тях:  

 

 

Терминът "webinar" съдържа думите „уеб“ и „семинар“ и представлява семинар-презентация, 

лекция или уъркшоп, които се провеждат онлайн. Уебинарът, познат още и като уеб 

конференция е обобщаващ термин за различни типове онлайн услуги, като уеб семинари, 

уебкастове, уеб-срещи и обучения и т.н. Някои решения за онлайн конференции изискват да 

бъде инсталиран допълнителен софтуер, обикновено с даунлоуд, от представящия на 

конференцията и другите участници, докато други елиминират тази стъпка или необходимост, 

или просто предлагат алтернатива чрез осигуряване на физически хардуер.  Тази услуга 

позволява комуникация в реално време, както и мултикаст съобщения от един подател към 

неограничен брой получатели. Уебинарите предлагат още потоци от данни, текстови 

 Webinars 
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съобщения, гласов и видео чат да бъдат споделени едновременно и в реално време между 

потребители от географски отдалечени райони.   

Приложенията за уеб конференции позволяват провеждането на срещи, обучения, лекции и 

презентации от един компщтър, свързан към Интернет мрежата към други такива. Уебкастовете 

дават възможност за участие в анкети и проучвания, писмен и друг вид двустранна 

комуникация, които допълват потреблението на аудио и видео съдържание. За допълнителна 

информация относно Уебинарите, посетете линка:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing   

Съществуват много доставчици на услуги в областта на уеб конференциите и необходимия за 

това софтуер. Обаче все още не съществуват единни стандарти за технологиите в сферата на 

уеб конференциите. На следните линкове може да се намери информация за доставчиците на 

софтуер за уеб конференции, както и оценка за качеството на услугите:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing    

http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/   

Уебинарите са отличен метод за достигане, свързване и комуникация с обучаеми от различни и 

отдалечени една от друга географски области. Те включват множество функционалности, които 

правят уеб семинара по-интересен и интерактивен. Стартирането и провеждането на един 

уебинар изисква предварителна подготовка от страна на обучителя – той/тя трябва да се 

запознае с технологията, да избере и инсталира необходимия софтуер. Уебинарът е 

изключително полезен за предоставяне на дистанционно обучение.   

 

                                          

Понятието "уики" (на хавайски: бързо) и първоначалната програмна реализация са създадени от 

Уорд Кънингам в неговия проект WikiWikiWeb през 1995 година. Уики (на английски: wiki) 

представлява мрежова технология за организиране на свързани помежду си уеб страници, всяка 

от които може да бъде посетена и редактирана от потребителите си по всяко време, като 

историята и всички версии на страниците се запазват. За оформлението се използват команди, 

които са по-интуитивни и по-лесни от съответния код на HTML. Една сбирка от такива 

страници също се нарича уики или, по-рядко (и не съвсем правилно), Уики или УикиУикиУеб.  

Wiki 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing
http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/
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Безспорно най-популярният пример за уики-базиран уебсайт е онлайн енциклопедията 

Уикипедия (Wikipedia). Тази платформа не е единично wiki, а сбор от стотици такива – по едно 

за всеки език. Обаче освен Уикипедия има десетки хиляди други уики-платформи, както 

частни, така и държавни, включително и такива, които са предназначени за управление на 

информация, инструменти за водене на бележки, общински уебсайтове и т.н.   

Уики-уебсайт превръша посетителите в участници в създаването на съдържание, като им 

позволява да качват и редактират информацията на сайта, без никаква специална техническа 

подготовка или инструменти. Единственото, което име необходимо е работещ компютър с 

Интернет връзка. Поради тази причина уики-базираните уебсайтове са в постоянен процес на 

промяна чрез добавяне, премахване и редактиране на информация. Направените промени 

незабавно се отразяват в уебсайта. Следователно уики-базираните платформи постоянно се 

променят и съдържанието в тях нараства. Позитивното и иновативното в случая е, че промените 

отразяват мнението на група хора, а не само на отделен индивид. В допълнение към текста, 

уики-платформите могат да съдържат звук, видео и снимки и картинки.    

Сравнително лесната употреба на уики-платформите ги прави подходящи обучителни 

инструмени, които могат да се прилагат както и като източник на информация, така и като 

метод за стимулиране на групова работа по проекти и проучвания.  Уики-платформите могат да 

имат многообразни форми. В сферата на чуждоезиковото обучение най-често употребяваните 

примери са проекти за креативно писане; създаване на истории; анализи на текстове; списъци с 

лексика и др.  

За повече информация относно wikis, кликнете тук:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki  

http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540  

Wiki е полезен инструмент за насърчаване на груповата работа в клас. Технологията е лесна за 

употреба както от преподаватели, така и от обучаеми. Тъй като всеки може да редактира 

съдържанието, може да възникне риск грешна или неподходяща информация да се появи на 

платформата. Поради тази причина Wiki изисква постоянно наблюдение и модериране.      

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
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Skype е безплатна онлайн платформа, която предлага на своите потребители възможност за чат,  

както и за видео и гласови обаждания. Това е най-популярната платформа за онлайн 

комуникация, която се използва еднакво както в бизнеса и обучението, така и в ежедневието. 

Потребителите могат да я използват за обмен на дигитални файлове като снимки, документи, 

текст, видео и др. Чрез Skype потребителите могат да комуникрат онлайн като имат няколко 

възможности – гласово чрез микрофон; чрез видео камера или само с текст. Обажданията 

Skype-to-Skype са безплатни, но обажданията до мобилни и стационарни номера се таксуват 

според т.нар. система Skype-Кредит.     

Употребата на Skype за преподаване и обучение по чужди езици е много разпространена и 

предлага доста възможности за преподаватели и обучаеми. Най-ценното качество на 

платформата е нейната гъвкавост, която я прави неизменна част от дистанционното обучение за 

тези които нямат възможност или желание да присъстват физически в клас.  Skype улеснява 

комуникацията и позволява на хора от всички краищана света да общуват едновременно в 

реално време. Единственото необходимо е добра Интернет връзка и чифт слушалки (за аудио и 

видео разговори). Противно на всеобщото мнение, за протичането на обучение по Skype не е 

необходима камера. Даже напротив, употребата на камера води до забавяне на връзката и до 

разсейване на участниците в разговора. Обучаемите трябва да се концентрират само върху 

езика и да слушат преподавателя.  

Skype е най-полезен при развитието на умения за говорене и умения за слушане и разбиране. 

Най-голямото предимство на платформата е, че участието в обучителния процес не зависи от 

място или време; преподавателят и обучаемите не губят време в пътуване за час; Skype 

позволява и комуникация с хора от целия свят и т.н.     

Допълнителна информация относно Skype може да бъде намерена на следните уебсайтове:  

- https://www.skype.com/en/  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Skype  

 

 

Skype 

https://www.skype.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype
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WordPress е безплатна и свободна за употреба система за управление на съдържание. Пусната е 

в употреба на 27 Май 2003г.  WordPress се инсталира на уеб сървър, който или е част от 

Интернет хостинг услуга или самата тя е мрежа. WordPress е най-популярната платформа за 

блогове в Мрежата, изпреварила над 60млн. подобни сайтове. WordPress софтуера е лицензират 

от Свободната софтуерна фондация.   

WordPress е изключителни гървкава и адаптивна платформа, която може да се използва за 

почти всякакви цели. Това я прави идеална за употреба от преподаватели, като има дава 

неограничени възможности за създаване на блогове и уебсайтове. Създаването на уебсайт вече 

е лесно, благодарение на многобройните налични образци.  

WordPress е общностен софтуер. Той се поддържа от огромна група доброволци. Всеки може да 

допринесе за създаването на съдържание чрез писане на статии, отговоряне на въпроси, 

създаване на плъгини, отваряне на нови теми, преводи, качване на документация и т.н. 

Потребителите могат да получат безплатна помощ от други членове, както и да свалят 

безплатни плъгини и теми.  

WordPress не се ограничава единствено до писане на текстове. Платформата има вградена 

поддръжка за снимки, аудио и видео съдържание. В допълнение към това може да се използва 

за управление на файлове и документация.  

Имайки предвид широката гама от възможности , преподавателите могат да използват 

WordPress за създаване на блогове, свои собствени уебсайтове и онлайн обучения. Има 

разнообразни плъгини, които могат да се използват безплатно за онлайн обучения. WordPress 

може да се използва например за:  

- приканване на обучаеми да вземат участие в групов проект или блог 

- публикуване на новини в блог с цел информиране на заинтересованите страни относно 

предстоящи събития и актуални теми. Тази информация може също да се споделя и в 

социалните медии.  

- качване на документи за обучаеми, родители или колеги  

За повече информация относно WordPress:  

WordPress 
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https://wordpress.org/about/  

https://wordpress.com/classrooms/   

https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress   

WordPress е свободен за употреба софтуер, който предлага разнообразни въможности за 

преподаване. Той е лесен за употреба, но изисква предварително планиране какво трябва да 

включват функционалностите и как трябва да изглеждат. Поради тази причина е необходима 

известна предварителна подготовка преди употреба. С цел да се защити платформата и нейните 

потребители, достъпът до сайта може да бъде ограничен от пароли и изисквания за 

регистрация.    

 

  

Google Диск е платформа за синхронизация и съхранение на файлове, създадена от Google. Тя 

дава възможност на потребителите да съхраняват файлове в т.нар. „облак“, да ги споделят, да 

редкатират документи, таблици и презентации. Google Диск обединява в себе си Google 

Документи, Таблици, и Презентации, офис пакет, който позволява едновременно редактиране 

на документи, таблици, презентации, рисунки и други файлове. 1  

Google Диск е система за управление на съдържание, която предлага 15GB безплатно онлайн 

пространство за съхранение на снимки, рисунки, дизайни, записи, видеа, документи – накратко 

казано всякакви файлове. Достъп до тези файлове може да се осъществи по всяко време от . 

каквото и да е мобилно устройство (смартфон, таблет) или компютър, като единственото 

необходимо условие е наличието на Интернет връзка. Google Диск е полезен инструмент в 

обучителната сфера тъй като позволява едновременен достъп на много потребители до цялото 

налично съдържание. Всеки, който имс линк към дадено съдържание може да го преглежда, 

редактира, сваля или качва (в зависимост от това дали притежателят на папката е наложил 

ограничения, например само за преглед на файл). Платформата е от голяма помощ на 

преподаватели по чужди езици, защото предоставя голямо пространство, в което те могат да 

качват и споделят обучителното съдържание и да организират часовете си. Всички обучаеми 

могат да имат достъп до тях от дома си или от класната стая.  

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#cite_note-Introducing_Google_Drive..._yes.2C_really-2 

Google Drive 

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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На 30 септември 2014 беше официално представена новата услуга Google Диск за Обучение. 

Достъпът до нея е безплатен за всички потребители на  Google приложения за обучение. 

Платформата предлага неограничено пространство и поддържа единични файлове с размер до 

5TB. Google Приложения за обучение са безплатни за образователни институции с нестопанска 

цел и  се предлага с „Класна стая“ – наботр от инструменти, които учителите могат да 

използват за организация и провеждане на часа; да следят напредъка на обучаемите и да им 

дават обратна връзка. При употребата на новият Диск за Обучение всички проекти, които 

потребителите създават и управляват в „Класната стая“ ще бъдат автоматично разпределени в 

папки в Google Диск. 2 

Повече информация за Google Drive може да се намери на следните уебсайтове:  

- https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/  

- https://www.google.com/drive/  

 

  

От юли 2014 Moodle има над 71.6 млн. потребители и предлага над 7.6 млн. курса в 236 

държави. Moodle е преведен на над 100 езика.  

Moodle e безплатна open-source система за електронно обучение, написана на PHP. Moodle 

бързо придобива голяма популярност с разнообразните възможности, които предлага. 

Системата е разделена на курсове, като всеки курс има студенти и преподаватели. В курса се 

публикуват разнообразни материали, има форуми, в които могат да участват студенти и 

преподаватели. Могат да се пишат тестове, анкети, задачи, чиито отговори се публикуват online 

от студентите, уроци с въпроси накрая, чатове, система за оценяване и всевъзможни други 

улеснения присъщи за електронното обучение.  

Moodle е система за управление на он-лайн учебни курсове (Course Management System - 

CMS), специално разработена е за създаването на качествени online курсове от 

преподавателите. В този смисъл E-learning системите често биват наричани и системи за 

управление на обучението (Learning Management Systems - LMS) или виртуални среди за 

обучение (Virtual Learning Environments - VLE). 

                                                           
2 http://thenextweb.com/google/2014/09/30/google-unveils-drive-education-free-unlimited-storage-automatic-file-
encryption/#gref 

Moodle 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://www.google.com/drive/
http://moodle.org/
https://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?eid=9719&displayformat=dictionary
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Възможностите на Moodle, които представляват интерес за преподавателите: 

• Moodle се опира на педагогиката на социалния конструктивизъм, която включва 

взаимодействие, активно изучаване, критически рефлекс и т.н.  

• Moodle е подходящ за 100% онлайн-курсове.  

• Moodle има прост, ефикасен, съвместим с различните браузъри web-интерфейс. 

• Списъкът на курсове съдържа кратко описание на всеки курс на сървъра, предоставяйки 

достъп на госта до тази информация .  

• Курсовете се разбиват на категории. Съществува механизъм за търсене на курс по 

ключова дума. Moodle може поддържа хиляди курсове. 

• Болшинството текстови елементи (ресурси, форуми, журнали и т.н.) могат да бъдат 

отредактирани като се използва интегрирания WYSIWYG HTML редактор.  

 

Чрез Moodle можете: 

• да изграждате разнообразно учебно съдържание (вкл. и мултимедия) 

• да направите своя курс удобен за посещение винаги и отвсякъде; 

• да записвате и отписвате своите курсисти; 

• да публикувате всякакви текстови и материали; 

• да отваряте и поддържате форуми; 

• да търсите обратна връзка чрез анкетни проучвания; 

• да изготвяте вашите изпитни материали; 

• да оценявате участниците и електронно; 

• да анализирате изпитните си материали; 

• да научите повече за електронното обучение и оценяване. 

 

Какво Ви дава този тип обучение? 

Тук може да се провежда обучение, което включва взаимодействие с обучаемите, проследяване 

на тяхната дейност, възлагане на задачи за самостоятелна подготовка, изготвяне на над 10 вида 

тестове и др. 

Преподавателите имат пълен контрол върху настройките на курсовете, включително да 

позволяват или ограничават достъпа до тях. Те могат да избират формат на курса (тематичен, 

дискусионен или седмичен), начална и крайна дата на курса, парола за записване на курсисти. 

Освен това, авторът на курс има възможност да реши дали и как да се показват оценките на 

обучаемите и дали курсът да включва актуални събития и дейности (напр. новини). 

http://moodle.org/doc/?frame=philosophy.html
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Един курс може да съдържа различни форми на учебна дейност като лекции, тестове, обратна 

връзка, журнал, задания, речник, форум, чат, семинар, анкети. 

Чрез потребителската регистрация може да се проследи работата на всеки обучаем (дали е 

решавал тест, чел задание, писал във форума и т.н.), колко време е бил в системата и т.н. 

Системата позволява работа с различни формати като Word, Powerpoint, PDF, Flash, видео, звук 

и др. 

Тестовият модул предоставя на преподавателите големи възможности за създаване на 

собствени тестове. Системата поддържа въпроси с множествен избор, вярно-невярно, въпроси с 

кратък отговор, изчислителен въпрос, въпроси за съпоставяне и др. Тези въпроси се съхраняват 

в специализирана база данни и могат да бъдат използвани многократно в един и същи курс или, 

ако е подходящо, в различни курсове. 

Резултатите от тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценявани многократно, ако 

по някаква причина въпросите са променени. 

Преподавателят може да задава начална и крайна дата за изпълнение на теста, а също и 

времетраене на теста, да определя колко пъти обучаем може да реши един и същи тест и дали 

той да види веднага своите резултати. При многократно изпитване с тест преподавателят може 

да избира измежду няколко подхода за поставяне на окончателна оценка (най-високия резултат, 

средна оценка и др.) 

Друга възможност на системата e получаването на допълнителна информация от обучаемите за 

удовлетворението им от курса, за проблеми, свързани с усвояването на материала, за 

самостоятелните задачи и др. Отговорите на обучаемите се получават по електронен път и 

могат да бъдат анонимни. 

“Журнал” е модул, който отразява постиженията на обучаемите. Преподавателят определя тема, 

а курсистите могат да променят и прецизират отговорите си. 

Преподавателят може да възложи задача за самостоятелна работа с помощта на модул 

“Задание”. Типични задачи или работи за самоподготовка са есета, проекти, доклади и др.  

Речникът в системата позволява на преподавателите да дефинират понятията в предметната 

област на съответния курс. Студентът от своя страна има възможност да отваря речника в 

момента, в който срещне съответния термин в текстовете на учебния материал. 

Форумът е място за общуване между обучаемите и преподавателя. При абониране за форума 

участниците получават копия от всяка нова тема на своя имейл. 

Модулът “Чат” предлага на обучаемите да осъществят синхронна дискусия в реално време. 

Чрез модула “Семинар” участниците взаимно оценяват проектите си, знанията си и поставените 

задачи. 
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Модулът “Анкети” предоставя инструменти за изследване, които могат да бъдат полезни в 

оценяването и стимулирането на обучението в онлайн среда. 

Системата поддържа стандарта SCORM за пакетиране на учебно съдържание. Тези пакети 

могат да съдържат уебстраници, графики, JavaScript -програми, Flash -презентации и всичко, 

което работи с уеб браузър. Съобразяването на общ стандарт позволява преносимост на 

учебното съдържание към и от други платформи за електронно обучение, които поддържат 

същия стандарт. Той е необходим за преподаватели, които пренасят курсове от други 

платформи за електронно обучение или желаят курсовете им да бъдат преносими и 

платформено независими. 

 

Задания 

Основна форма на проверовъчната, оценъчната и прогностичната рабоа със студентите в 

Moodlе се явяват заданията. Заданието от тип “Он-лайн текст” предполага творческий отговор 

от студента/ученика. За хуманитарните специалности такъв вид задание се исползва за 

написване на есе. Студентът може да публикуваа отговорът веднага на сайтът (Задание от тип: 

“Он-лайн текст”) , или да качи в сайта отговора като файл (Задание от тип “Отговор във вид на 

файл”), или да изпрати на сайта няколко файла (Задание от тип “Отговор във вид на няколко 

файла”). Задание от тип “Дейност извън системата по e-mail” не изисква отговор от страна на 

студента в рамките на самото задание. Такъв тип задание преподавателят може да използва за 

оценяване на активността на студента при разработката на wiki-проект или отговор в 

аудитория, например. •Заданията се специфицират по краен срок и оценка; •Обучаемите 

изпращат решения на заданията като файлът се маркира по дата на получаване; •Закъснелите 

задания се визуализират за преподавателя; •Преподавателят може да дава препоръки към 

отделните задания, като обучаемият се уведомява по електронна поща; •Възможност за 

повторно изпращане на решение дори след оценяване, ако преподавателят го е позволил. 

Анкети 

Мoдyлът “Анkeтатa” (Chоicе) в Mооdle е много прост модул– преподавателят задава някакъв 

въпрос с няколко възможни отговора. Тя може да бъде полезна като кратко запитване, което да 

стимулира мисленето върху зададена тема. Този електронен процес позволява обратна връзка 

към преподавателя. •Позволява създаване на анкети; •Резултатите се подреждат таблично; 

•Преподавателят може да позволи на студентите да виждат резултатите от анкетите. 

Тест 

Мoдyлът “Тест” (Qui z) в Mооdlе позволява на преподавателя да създава тестове в множество 

варианти: няколко варианта за избор, вярно-грешно, кратък отговор и др. Въпросите се пазят в 

категоризирана база данни и могат да се използват от повече от един курс или да се използват 
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повторно в последователни курсове. Тестовете могат да се правят по няколко пъти за 

подобряване на резултата. Преподавателят решава дали да напише рецензия за постиженията на 

ученика на теста или да му покаже верните отговори. Тестовете могат да бъдат оценявани по 

система, определена от самия учител. •Позволява изграждане на база данни от въпроси, които 

се използват за изграждане на тестовете; •Тестовете може да се подреждат по категории; •Всеки 

тест може да има индивидуален срок на валидност, след който той не е достъпен; •Възможност 

за показване на верните отговори; •Въпросите и отговорите към тях могат да се пренареждат; 

•Въпросите позволяват включване на НТML-код и изображения; •Въпросите може да се 

зареждат от външен файл; Поддържат се следните видове въпроси: •с множествен отговор; •с 

отговор тип вярно – невярно; •с отговор за съвпадение; •произволен въпрос; •с отговор от тип 

кратък текст; •др. 

 

Повече информация за Moodle можете да намерите тук:  

https://moodle.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle   

 

                                              

YouTube е социална мрежа и уебсайт за видеосподеляне, на който потребителите могат да 

качват, споделят и гледат видеоклипове. Компанията е основана от трима бивши служители на 

PayPal през февруари 2005 г. През ноември 2006 г. сайтът е закупен от Гугъл за 1,65 млрд. 

щатски долара. 

Сайтът използва HTML5 технология за възпроизвеждане на видео с разделителна способност, 

достигаща до HD, както и Adobe Flash. Това е най-популярният сайт за видео споделяне в света, 

като в България е и третият най-посещаван сайт (преди него са Facebook и Google [3]). В 

YouTube се качва разнообразно съдържание, включващо реклами и откъси от филми, караоке и 

музикални клипове, видеоблогове и много други. Сайтът се използва дори от някои медийни 

компании като телевизионната СиБиЕс, музикалната VEVO, новинарската БиБиСи за 

разпространение на част от материалите им. 

Нерегирстрираните потребители могат само да гледат видеоклиповете, а регистрираните могат 

и да качват неограничен брой видеоклипове. Тези видеоклипове, които се считат за 

потенциално смущаващи, могат да бъдат гледани само от потребители над 18 години 

(ограничението не важи за ембеднатия плеър). 

YouTube 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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През януари 2013 г. YouTube е четвъртата най-посещавана социална мрежа в света, като 21% от 

потребителите на интернет в света са активни потребители на YouTube (такива, които ползват 

YouTube поне веднъж месечно).  

По-голямата част от съдържанието в YouTube се качва от индивидуални потребители, но някои 

медийни корпорации и други организации също предлагат някои материали чрез платформата. 

Не се изисква регистрация за гледане на каченото съдържание. Качването на видеа обаче, може 

да стане само от регистрирани потребители – с продължителност до 15мин. Потребителите, 

които нямат нарушения на Общите условия на сайта, при определени условия могат да получат 

правото да качат видеа с продължителност до 12 часа. Това изисква потвърждение на акаунта 

най-често чрез телефонен разговор. Видеата, които съдържат неподходящо или потенциално 

обидно съдържание са достъпни само за регистрирани потребители над 18 годишна възраст.   

YouTube предлага на преподаватели и обучаеми множество възможности за включване на 

платформата в обучителния процес. Някои от тях са: прожектиране на видеа в час, създаване и 

качване на видеа в платформата, създаване на видеа по време на групов проект или използване 

на обучителни видеа за самообучение.   

YouTube разполага с Общи условия, чиято цел е да ограничи злоупотребата със сайта. 

Основните забранени материали включват сексуслано съдържание, насилие над животни, 

шокови видеа, нарушаване на авторски права, речи на омраза и т.н.  

За повече информация, кликнете тук:  

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/  

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy  

YouTube е лесна за употреба платформа, която предлага широка гама от начини за насърчаване 

на обучителния процес. Не се изисква регистрация за гледане на каченото съдържание. 

Качването на видеа обаче, може да стане само от регистрирани потребители. Системата не 

проверява качените видеа за неподходящо съдържание, така че е препоръчително да прегледате 

всички видеа, които сте планирали на пускате в клас.  

  

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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4.2. Анализ на 100-те обучителни ресурса  

 

Настоящата секция представя детайлен и професионален методологически анализ на 100-те 

обучителни ресурса подбрани от експерти от партньорските организации по проекта. Всички 

ресурси са внимателно селектирани и анализирани според тяхната очаквана приложимост и 

ефективност при приложението им по време на обучение по чужди езици. Ресурсите могат да се 

използват от обучители по чужди езици в тяхната работа и от обучаеми по време на 

обучителния процес. Всеки ресурс е анализиран следвайки една и съща структура: име на 

ресурса; линк; целева група; ниво (А1-C2); тема (лексика; граматика; четене с разбиране; 

слушане с разбиране; умения за писане; умения за говорене и фонетика); продължителност на 

видеото (ако има); продължителност на цялото упражнение; допълнителни материали, 

необходими за провеждане на упражнението. След тази практическа информация следват 

коментари на експерти в сферата на чуждоезиковото обучение, които тестваха всеки ресурс. 

Много полезни секции са предложенията за приложение на ресурса в клас и таблицата с 

плюсове и минуси, която дава бърза представа относно ресурса.  Колекцията е много 

разнообразна – много от ресурсите са налични на няколко езика; има различни типове 

упражнения, подходящи за обучаеми от различни възрасти с различни потребности. В 

зависимост от спецификите на групата, преподавателят може да реши да използва целия ресурс 

или само части от него. Могат да се направят безброй комбинации – всичко е въпрос само на 

креативност!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

19 

No. 1 

Име на ресурса Classroom.bg Online courses 

Линк http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm 

Език  Английски език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

умения за писане; умения 

за четене; т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:30.00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:05:00 – 00:30.00 

Допълнителни материали  Лаптоп/Компютър  

Интернет 

Тонколони 

 

Учебното съдържание е лесно достъпно и ясно структурирано. Чрез видео уроци с 

продължителност от пет минути до половин час са представени основни теми, чрез 

запознаването с които курсистът ще може да води разговор. Във всеки урок има списък с 

новите думи, както и обобщен урок, в който курсистът може да се ориентира какво трябва да е 

усвоил от урока.  

Преподавателите могат да показват и въвеждат нови думи – курсистът ще види как се пише 

думата, ще има възможност да я чуе от видеото и от преподавателя, ще може да я запише 

заедно с транскрипция, а вкъщи ще може да се упражнява или, ако е пропуснал тема от курса да 

я навакса. След уроците има достъпна информация и линкове и към други платформи за 

изучаване на език, които могат да бъдат използвани, както в група за обучение, така и 

самостоятелно. Към курсовете има безплатни приложения под формата на игри подходящи и за 

изучаване на чужд език от деца.  

По време на курса преподавателят може да използва примерните ситуации под формата на 

кратките видео диалози. Диалозите пресъздават ситуации, които са лесни за разбиране и са 

добър пример за ежедневен разговор. Например диалог „Какво има в чантата” – представя в 

рамките на пет минути разговор за съдържанието на туристическа раница. Предметите се 

показват, а разговарящите произнасят ясно думите. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Уроцоте са тематично разделени  

+ Лексикалната част също е тематично 

разделена 

- Уроците не са тематично 

последователни  

 

Платформата е подходяща  за използване от преподаватели в курс. Ако обучаван иска да я 

използва самостоятелно ще му бъде трудно на ниво граматика. Граматиката е представена 

частично във видео уроците и без помощ от преподавател е трудно да се научи и използва. 

http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm
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Речниковият запас е достатъчен за водене на ежедневен разговор.     

No. 2 

Име на ресурса Video English Tutorials 

Линк https://vimeo.com/channels/145946  

Език  Английски език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1/A2 

Тема (лексика; граматика; 

умения за писане; умения 

за четене; т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:10:00 – 00:52:00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:10:00 – 00:52:00 

Допълнителни материали  Лаптоп/Компютър         

Интернет          

Тонколони 

 

Този курс се състои от 30 видео урока за изучаване на Английски език, създадени с помощта на 

подкаст методология. Всички видеа са на български език и са подходящи за начинаещи. 

Уроците не са фрагментаризирани, но материалът в тях постепенно се надгражда. Всяко видео 

цели да представи основна лексика (необходима за ежедневни разговори) или основни 

граматически правила – сегашно, минало и бъдеще време и неправилни гладоли. В първите 

видеа е представена азбуката, транскрипцията и правилата за правилен изговор.  

За всяко видео има описание на съдържанието и какви познания трябва да придобие 

обучаемият от него.  

Този ресурс може да се използва от преподавателите по чужди езици зан подготовка на техните 

уроци. Също така видеата могат директно да се прожектират в клас – например при упражнения 

за правилен изговор и фонетика. Обучаемите могат да гледат видеата и у дома за да затвърдят 

наученото в клас и да практикуват новият материал.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Мъжът говори много бавно и ясно и 

видеата са много лесни за разбиране. 

+ Всички обяснения са детайлни и 

разбираеми. 

- Някои видеа са много дълги. 

- Необходима е последна версия на Adobe 

Flash Player, в противен случай видеата 

не вървят гладко. 

 

В ресурса са представени основни граматически правила и лексика, необходими в ежедневни 

ситуации. Всички видеа са подходящи за самоподготовка, като някои от тях могат да се 

използват и в клас.  

 

 

https://vimeo.com/channels/145946
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No. 3 

Име на ресурса Learn language 

Линк http://www.learnalanguage.com/ 

Език 19 езика 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1-A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране  

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

Тонколони 

Принтер или крерокс за размножаване на материали (по 

избор) 

Мултимедия за някои игри (по избор) 

 

Това е платформа, която предлага над 150 безплатни урока. В нея има забавни игри, „Зона за 

учене“, и секция „Машина за памет“ с интересни дейности и упражнения. Ресурсът предлага 

още списък с важни фрази, необходими изрази и жаргонни думи за избрания език. В 

платформата има около 350 глагола и над 1500 нови думи.  

Платформата е разделена на няколко секции:  

Думи – разделена на категории; предлага безплатни флашкарти и интерактивки игри и пъзели ; 

към флашкартите има аудио запис хора, за които езика е майчин.  

Фрази – полезни фрази разделени по теми; безплатни аудио разговори между хора, за които 

езика е майчин.  

Видео блог – много образователни виде уроци 

Глаголи – списъци с глаголи и таблица със спрежения; има аудио флашкарти и интерактивни 

игри за упражняване и лесно запомняне на новите глаголии техните различни спрежения.   

Култура – интересни факти; навици; традиции; полезна информация за държавата. Културното 

познание е важна част от обучението по чужд език.  

За преподавателите има специална секция с готови уроци на PowerPoint на различни теми. 

Всички са много цветни, атрактивни и интересну за обучаемите. Те могат много да 

разнообразят урока и да го направят по-образователен и полезен за целевата група.   

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Интерактивни игри и пъзели 

+ Подходящо и за деца 

- Онлайн речника не функционира 

правилно 

 

http://www.learnalanguage.com/
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 Всички секции в платформата могат да послужат на преподавателите в подготовката на 

следващия урок. Игрите и флаш картите са интерактивни и интересни, като някои от тях са 

подходящи и за обучение на деца и младежи.  

No. 4 

Име на ресурса Learn Bulgarian for free 

Линк http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html 

Език Български език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:20:00 – 1:00:00 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър         

Интернет         

Тонколони 

 

Платформата помага на чужденци да изучават български език, чрез списъци с полезни фрази и 

изречения. Тя обхваща широк кръг от теми, включителни числата и цифрите; дните от 

седмицата; месеците; поздрави на български и др. Фразите имат аудио запис, направен от човек, 

за който езика е майчин.   

Материалът е представен доста фрагментарно.  Посочени са основни теми, които могат да 

подпомогнат учителите по време на техните уроци. Например, ако се преподават цифрите от 

едно до десет, обучаемият би могъл да си пусне тази тема у дома и да слуша произношението 

на думите. Нивото е подходящо за подпомагане на изучавани в организиран курс теми. При 

така структуриран  курс след завършването му се очаква курсистът да владее повече думи на 

чуждия език, отколкото възможности самостоятелно да прави изречения и да се включва 

свободно в разговор. 

Липсата на структурирана граматика в случая би затруднила курсистът сам да използва този 

материал ефективно.  

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Прост и атрактивен потребителски 

интерфейс 

+ Интуитивна платформа 

 

- Материалът е представен по хаотичен начин 

- Инструкциите на някои упражнения не са 

много ясни 

 

Предложеният ресурс е лесен и удобен за употреба, както от страна на преподаващия, така и от 

страна на обучавания. Информацията  в уроците е основна и би помогнала на курсист при 

ежедневна комуникация в страната.  

http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html
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No. 5 

Име на ресурса Innovative Language 

Линк http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-

course 

Език Многоезична платформа - 31 езика 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър         

Интернет        

Тонколони 

 

Това са някои от функционалностите на платформата: Weekly Audio and Video lessons; Absolute 

Beginner to Advanced Level Lessons; PDF Lesson Notes; Line-By-Line Audio Transcript; Lively 

Community and Forum; Centralized My Word Bank; Word of the Daily Mini-Lessons; Online Spaced-

Repetition Flashcards; Core 2000 Word Lists. 

Платформата е подходяща за самостоятелно използване. Структурата на упражненията е лесна 

и много ясна. Ученето на нови думи е съпроводено  от аудио версия. Ресурсът разполага и с 

видео уроци. Под всеки видео урок или видео упражнение курсистът може да си води бележки. 

Диалогът, който се представя в упражнението като аудио файл присъства и написан като текст. 

Също така е наличен и речник, в който са дадени думите от диалогът в упражнението. 

Репликите от диалога могат да бъдат прослушани и самостоятелно, ако курсистът желае да 

провери дали правилно произнася думите.  Удобството е, че може да се използва през всякакъв 

вид мобилни устройства. Ресурсът разполага и с възможност за докладване на проблем при 

използването му, както и с поле за коментари. Платформата може да се използва и от повече от 

един желаещ едновременно, тъй като диалозите могат да се правят от двама души например. В 

платформата също така всеки един курсист би могъл да проследи в проценти нивото на 

изпълнение на задачите в съответния урок. Ако урокът се стартира може да бъде спрян и след 

това да се продължи от същото място.  

След преминаване на темите и уроците на курса се очаква курсистите да могат да водят 

разговор по ежедневни теми. Те ще могат сами да конструират изречения, да задават въпроси и 

сами да се справят в житейска среда.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Разнообразни теми 

+ Лесно за употреба и удобно за потребителя 

- Процесът на регистрация изисква време  

http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
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+ Поддръжка на клиенти 

+ Форум с коментари 

 

Ресурсът е много полезен, тъй като съдържа добре структурираната информация и възможности 

при желание информацията да се допълни срещу заплащане. Засегнатите теми са обхващат 

различни нива на разговор и различни ситуации. Примерите, които се дават са реални, дава се 

контекст на ситуацията, в която се провеждат примерните диалози. Всеки курсист може да 

създаде в своя профил работно табло /dashboard/ в което да добавя свое съдържание.  

 

No. 6 

Име на ресурса Easybulgarian 

Линк http://www.easybulgarian.com/ 

Език Български език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1/A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене + Фонетика 

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

От 5мин. до няколко часа, в зависимост от нуждите 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър         

Интернет         

Тонколони 

 

Лесно достъпен за използване ресурс за учене на основно ниво на чужд език.  За използването 

му е необходима регистрация.  

Курсът е разделен на девет урока – в уроците има включени примерни диалози, възможност за 

правене на упражнение и слушане на дадените за пример изрази. Уроците са ясно 

структурирани като започват от представяне на азбуката като има и съвети как по-лесно да се 

учи българския език с оглед използването на кирилицата.  

След завършване на курса, обучаемите ще могат да водят основен разговор и да се справят в 

основни ситуации – например запознанство, ситуация в магазин, дори обяснение в любов. 

Ситуациите представени в курса са подходящи когато човек няма представа от езика и иска да 

добие съвсем основни знания. 

Ресурсът може да се използва по време на урок като се пускат диалозите, които са в уроците. 

Диалозите са лесни и кратки, могат да се повторят и да се чуят отново, както и да се прочетат на 

двата езика, само на български или само на английски език. По този начин курсистите могат да 

упражнят дали са разбрали правилно диалозите и да повторят чутото. 

Плюсове и минуси:  

http://www.easybulgarian.com/
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+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Кратки и прости диалози 

- Кратък курс 

- Недостатъчно Граматика и Лексика 

 

Използването на ресурса би помогнало на обучаеми, които започват изучаване на езика от най-

основно ниво, от азбуката. Липсата на граматика не позволява постепенното  усвояване на 

езика. Ресурсът има вид на разговорник, не толкова на курс.    

 

No. 7 

Име на ресурса What does that mean? 

Линк http://www.whatdoesthatmean.com/  

Език Английски език 

Целева група Всякакви групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Интернет 

 

Ресурсът представлява платформа за запознаване с различни изрази, идиоми, често 

употребявани фрази и закачки. Ресурсът е много полезен, защото дава представа за нивото на 

реални, ежедневни разговори, такива, каквито са.  Темите, които са посочени са от различно 

естество. В ресурсът няма разработени уроци в класически стил.  

Платформата е лесна за употреба. Ориентирането в речника по английски език също е лесно и 

достъпно.  В съдържанието се откриват теми като мерни единици, абревиатури, полезни съвети 

при общуване на хора от различни националности, жаргонен език. 

Преподавател може да използва ресурса като демонстрира на курсистите използването на езика 

в реална житейска среда.  

Използването на речника в ресурса може да стане и като самостоятелна задача за проучване на 

различни теми. 

Полезна част от платформата е възможността да се изпрати запитване. Ползващите 

платформата трябва да се регистрират. Това от своя страна им позволява да добавят 

информация, да обсъждат предложено съдържание. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Лесно достъпна платформа 

+ Лесно за употреба 

+ Богата база с примери 

- Недостатъчно добре обяснен контекст 

http://www.whatdoesthatmean.com/
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+ Подходяща за обучаеми с известни познания 

по езика 

 

Ценен ресурс, поради спецификата на съдържанието. Преподавателите могат да го използват в 

часовете, за да дадат примери за често употребявани фрази, идиоми, жаргонен език.  

 

No. 8 

Име на ресурса Free language 

Линк https://freelanguage.org/learn-bulgarian  

Език Многоезична платформа – например Български език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика                 

Слушане с разбиране 

Граматика                    

Умения за говорене + Фонетика 

Умения за писане             

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

Мобилно устройство – смартфон или таблет 

Интернет 

 

Мултифункционална платформа за хора, които пътуват и имат нужда от начални познания по 

език. В платформата има информация за съответната страна, и линк към друг ресурс, чрез който 

да се научи чужд език. Примерите, които могат да се открият са много полезни, защото са 

близки до ежедневните ситуации. В ресурса може да се открие карта на съответната държава, 

информация за празниците, които се празнуват, обичаите, които представляват интерес, 

диалектите, които могат да се срещнат в страната. Ресурсът разполага с линк към безплатно 

приложение за учене на език чрез флаш карти. Това приложение може да бъде инсталирано, 

както от преподавател и да се използва в клас по време на час, така и самостоятелно от 

курсиста. Платформата може да използва и като мобилно приложение, което я прави 

конкурентна на останалите такива инструменти за изучаване на чужд език.   

Някои от функционалностите на платформата:  

- Образователни езикови приложения, видеа, аудио записи, подкасти, игри  

- Разговорници, инструменти за превод и мобилни речници 

- Уроци и курсове на различни нива  

- Информация за обучение в чужбина  

https://freelanguage.org/learn-bulgarian
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Преподавателят може да използва този ресурс в часовете като използва всички интерактивни 

функции – картинки, карти и др. Платформата е създадена доста атрактивно и би помогнала 

както да преподавател, така и на самостоятелно обучаващ се курсист.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Интерактивна платформа 

+ Полезни и атрактивни функционалности 

- Обучаеми без познания по езика ще 

имат нужда от помощ от преподавателя  

 

Полезен ресурс за всички, които желаят да натрупат знания в разнообразни области, не само в 

контекста на използване на самия език. Добър пример за преподавателите, който те могат да 

използват в часовете си като помагало за онагледяване и примери от спецификата на живот на 

държавата, чийто език преподават.  

 

No. 9 

Име на ресурса Open Culture 

Линк http://www.openculture.com/freelanguagelessons 

Език Многоезична платформа – 48 езика 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1/A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

01:00:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

Мобилно устройство – смартфон или таблет 

Тонколони и проектор  

Принтер за материали 

 

Ресурс, който разполага с богата гама от книги, музика, статии, списания и др., чрез които 

преподавателите по език могат да дават примери за употребата на езика на своите курсисти. 

Темите, които са посочени са най-различни. Като пример може да се даде наличието на 

помагала по науки като биология, физика, астрономия, философия и др. Преподавателят би 

могъл да използва богата гама от видеа, музикални формати, електронни книги и др. 

Преподаватели, които преподават език на специалисти от различни области биха могли да 

използват ресурса като дават примери на своите курсисти. Те могат да им дават текстове на 

съответната тематика за превод, за упражняване, четене, задаване на въпроси и отговор на 

зададени по текста такива.  Наличието на образователни вида по различни теми улеснява 

преподавателите при водене на час. Видеата са с различна продължителност и качество.  

http://www.openculture.com/freelanguagelessons
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Изключителното разнообразие от теми в ресурса дава възможност от преподаватели в различни 

курсове и нива да използват съдържанието му. Голямото разнообразие може да се отчете и като 

минус, тъй като обувания може да загуби много време докато търси темата и съдържанието, 

което му трябва. При използването на ресурса преподавателите трябва да дават много точни 

указания къде да се търси съответния ресурс и какво може да се използва в образователния 

контекст.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Разнообразни теми 

+ Богата база с текстове и статии 

 

- Не може да се използва от начинаещи 

- Не е подходяща за самоподготовка  

 

Ресурсът разполага с много голямо количество информация. Използването на тази информация 

може да стане самостоятелно то страна на обучавания, но при базисно ниво на владеене на 

езика. Всички посочени източници могат да се използват на различни мобилни устройства. При 

регистрация в ресурса може да се получава информация когато се добавят нови теми. 

Преподавателите могат да подпомагат работата си в часове като използват книгите, статиите, 

филмите и др. с цел слушане, разбиране и упражняване на езика. 

 

No. 10 

Име на ресурса BulgarianPod101.com 

Линк http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/ 

Език Български език  

Целева група Начинаещи 

Ниво A1/A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

От 00:10:00 до няколко часа в зависимост от групата 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър           

Тонколони         

Интернет 

 

BulgarianPod101 е платформа с ефективни, лесни за слушане, интересни и забавни уроци по 

български език. Ежеседмично платформата предлага на стотиците си потребители 

няколкомобилни приложения, софтуер за десктоп и уебсайт с безплатни уроци по български 

език.  

Още функционалности: - Над 480 Аудио и видео урока      - Компетентни и енергични админи  

http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/
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- Лексикални упражнения и Флашкарти   

- Детайлни записки по урока в PDF                - Форум и дискутиране на уроците  

- Методология учене в движение 

Уроците са внимателно изработени да отговарят на съвременната българска действителност; 

лексика; знаменитости, популярна култура и т.н. Граматиката рядко претърпява промени, но 

нюансите на езика непреснаттно се променят и поради тази причина платформата обновява 

съдържанието си ежеседмично.  

Уроците се фокусират върху произношение и слушане с разбиране. В PDF записките може да се 

намерят необходимите материали за лексикални и граматически упражения, както и четене с 

разбиране.   

Плюсове и минуси:  

+ - 
+ Интерактивни функционалности 

+ Аудио и видео уроци 

+ Игри        

+ Флашкарти 

- Достъпът до голяма част от 

платформата е платен 

 

 

Ресурсът е много полезен за преподаватели и обучаеми. Платформата е атрактивна и е интерсен 

и неконвенционален метод за преподаване и изучаване на чужд език. Иновативните игри и 

флашкарти правят обучителния процес по-лесен и забавен.  

 

 No. 11 

Име на ресурса Learn with Oliver 

Линк https://www.learnwitholiver.com 

Език 20 езикови комбинации 

Целева група Начинаещи и средно ниво учащи 

Ниво A1-A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

От 00:05:00 до 01:00:00 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Тонколони             

Интернет 

Принтер за размножаване на материали (по избор) 
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Платформата разполага с 20 езикови комбинации с общо над 150 000 флашкарти и 40 000 

примерни изрази. Системата за аудио флашкарти е иновативен инструмент за практикуване и 

изучаване на нова лексика. Има и различни упражнения, като например избор на множество 

тестове, писане и слушане на упражнения. Текстовете са разделени в различни теми и по нива. 

Платформата може да бъде използвана от обучителите при изготвянето на техните уроци или 

при подготвянето на изпити, тестове и упражнения за обучаващите се. Също така материалите 

са подходящи за домашно обучение и самостоятелна подготовка на обучаемите. 

Платформата предлага много интерактивни упражнения и други функции, като: текстове с 

обяснения за начинаещи, средно- или напреднали курсисти; атрактивни образователни игри; 

множествен избор; упражнения за слушане и преповтаряне; упражнения за слушане и избор на 

правилния превод; игри с думи; игри с изрази; създаване на списъци от думи; писане на 

упражнения и др. 

Обучителите могат да избират от наличните месечни тестове за проследяване на напредъка на 

обучаващите се.  

Всички упражнения имат времеви лимит, което е полезно за обучаващите се с цел да се 

практикува завършването на задачи в определен период от време. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Интерактивен интерфейс. 

+ Лесно за употреба. 

+ Голям избор от упражнения. 

- Някои от функциите са платени. 

 

„Научете с Оливър“ („Learn with Oliver“) е интерактивна и атрактивана платформа. Тя е лесна 

за употреба от обучители и курсисти. Инструментът е много полезен за обучители по чужди 

езици, защото те биха могли директно да използват някои упражнения или тестове с курсистите 

си. 

 

No. 12 

Име на ресурса English page 

Линк http://www.englishpage.com 

Език/s Английски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

http://www.englishpage.com/
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Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Тонколони            

Интернет 

Принтер за размножаване на материали 

 

„English page” е наистина богат и полезен онлайн ресурс за обучители и обучаващи се. Той 

предлага безплатни задълбочени онлайн уроци по английски език, помагала и ESL3/EFL4 - 

ресурси за обучение на английски като втори език или като чужд език, включващи десетки 

интерактивни упражнения. 

Платформата разполага с много граматически уроци (както мини, така и задълбочени). Всеки 

урок е последван от упражнения, които са разделени в зависимост от тематиката която 

обхващат. Упражненията могат да се използват директно в клас. Уроците са полезни за 

преподавателите при изготвянето на уроци. На разположение са подробни инструкции и 

верните отговори за всички упражнения. 

Сайтът www.englishpage.com има създадена колекция от ресурси за слушане (известна още като 

„Listening Lounge“), чиято цел е да помогнат на вече напредналите в изучаването на английски 

език курсисти да учат онлайн. Ресурсите включват безплатни онлайн новини и културни 

предавания, онлайн музика, онлайн филми, онлайн радио и други. Всички те могат да се 

използват в клас или у дома за самостоятелна подготовка. 

„English Reading Room“ е една от най-забележителните особености на тази платформа. 

Читалнята разполага с огромна база от данни с хипервръзки на безплатни онлайн вестници, 

списания, книги и литература, справочни материали (онлайн речници, енциклопедии и 

образователни ресурси), онлайн библиотеки с книги, текстове, цитати и много други. Това е 

неограничен източник, който обучителите могат да използват, когато преподават например - 

четене с разбиране. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лесно за употреба. 

+ Добри упражнения. 

+ Полезни линкове към материали за четене и 

слушане. 

+ Граматическите правила са представени по 

ясен и разбираем начин. 

N/A – няма налични данни (not available 

or no answer) 

 Много полезна платформа с множество ресурси. Подходяща за преподаватели и обучаеми.  

 

No. 13 

Име на ресурса English exams 

Линк http://www.examenglish.com/ 

Език Английски език 

Целева група Напреднали, които имат желание да се явят на изпит  

Ниво C1-C2 

                                                           
3 English as a Second Language. 
4 English as a Foreign Language. 

http://www.examenglish.com/
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Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

В зависимост от потребностите  

Поне  02:00:00 (зависи от спецификите на изпита) 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър        

Тонколони               

Интернет 

Принтер за размножаване на материали 

 

Този сайт е за хора, които учат за изпит по английски език. Платформата съдържа безплатни 

онлайн тестови практики за най-важните международни ESL-изпити, като: IELTS5 , TOEFL6 и 

TOEIC-тестове7, CAE8, FCE9, КET10 и PET11. 

Платформата е полезна за преподаватели, които подготвят курсисти за вземане на някои от 

споменатите по-горе изпити. Предоставени са безплатни практически тестове за всеки изпит, 

придружени с инструкции за обучителя и полезни съвети и препоръки за обучаващите се, както 

и практическа информация за всеки тест (как изглежда теста; алгоритъм за оценяване; цени; 

мнения; къде и кога биха могли да бъдат проведени изпитите и др.). 

Всеки изпит има отделна директория с няколко секции с упражнения и примери – четене с 

разбиране; слушане с разбиране; умения за говорене; списъци с лексика; граматически правила; 

статии и книги и други полезни източници.  

Упражненията за лексикална практика са разделени в зависимост от темата и нивото на 

изучаване на езика. Граматическите упражнения са групирани в зависимост от нивата включени 

в общата европейска езикова рамка (CEF)12. Платформата разполага с таблица, която показва 

граматическите области, които следва да бъдат обхванати от всяко CEF-ниво. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Сравнителна таблица за различните изпити 

(според общата европейска рамка - CEF). 

+ Безплатни тестове за определяне на нивото. 

+ Детайлна информация за всеки тест. 

- Някои функционалности не са 

безплатни. 

 

 

                                                           
5 International English Language Testing System (IELTS). 
6 Test of English as a Foreign Language (TOEFL). 
7 Test of English for International Communication (TOEIC). 
8 Cambridge English: Advanced (CEA). 
9 Cambridge English: First (FCE). 
10 Cambridge English: Key (KET). 
11 Preliminary English Test (PET). 
12 CEF-нива (Common European Framework of Reference for Languages). 
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Платформата е много изчерпателна и освен примерни тестове, предлага богата база с много 

полезна информация за всеки изпит. Много от материалите могат да се използват директно в 

час. 

 

No. 14 

Име на ресурса Business spanish 

Линк http://www.businessspanish.com/ 

Език Испански език 

Целева група Средно ниво обучаеми 

Ниво A-B 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика  

Умения за писане  

Умения за говорене + фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

Между 00:15:00 и 01:00:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Тонколони          

Интернет 

Принтер за размножаване на материали (по избор) 

 

„Business spanish“ е платформа, която учи потребителите как да говорят и пишат бизнес и 

разговорен испански език чрез слушане и повтаряне на примери и опростени граматически 

правила. Всички уроци и всяка тема съдържат лексика със записано аудио, които са 

организирани в глави. Този обширен сайт обхваща повече от 100 бизнес теми, както и различни 

културни аспекти и бизнес етиката на испанско говорящите страни.  

Граматическата секция обхваща материал за нива А1 и А2. Има упражнения след всеки урок. 

Системата отбелязва, ако някои отговор е грешен, но не дава правилния отговор веднага, а 

предлага някои съвети на потребителя и дава възможност за промяна на отговора. Някои 

упражнения имат аудио записи с правилния отговор. 

Секцията с лексика е разделена на теми. Всяка тема съдържа между 35 и 150 думи, свързани с 

нея. Всяка дума, във всяка тема е преведена на английски език и има аудио запис от 

англоговорящ. Тя може да се използва в клас или индивидуално за практикуване на правилното 

произношение. Друго предложение за упражнение е да се смесват думите от различни теми и 

обучаемите да ги групират в зависимост от темата.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Детайлни инструкции. 

+ Аудио записи. 

+ Примерни диалози. 

+ Онлайн спрежение на глаголи. 

N/A  

http://www.businessspanish.com/
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+ “Културни бележки” – специфики на 

испаноговорящите страни. 

+ Полезни линкове към международни 

информационни източници.   

 

Много полезен ресурс, който освен езиковото обучение предлага и бизнес лексика и 

упражнения. Изчерпателен сайт, който покрива повече от 100 теми от бизнес сферата, както и 

разнообразни културни аспекти и бизнес етикета в испаноговорящите страни. 

 

No. 15 

Име на ресурса Daily French pod 

Линк http://www.dailyfrenchpod.com/ 

Език Френски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене+фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

4-5 минути всяко 

Времетраене на цялото 

упражнение  

4-5 минути всяко 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър         

Тонколони           

Интернет 

 

„Daily French pod“ е платформа, която предлага ежедневни подкасти за лесно изучаване на 

френски език. Много от подкастите разглеждат тема, свързна с реалния френски живот. Всеки 

урок е свързан с една проста ситуация, която човек може да срещне във всекидневния живот 

във Франция. Някои от допълнителните теми са в областа на: икономиката; историята; 

политиката; спорта и светския начин на живот; музиката; изкуството; природата; обществото; 

здраве; технологии; ежедневие; горещи теми; война; правосъдие; гастрономия и много други. 

Подкастите могат да бъдат използвани за упражняане в клас или за упражняване по-късно у 

дома на взетия материал. Платформата разполага с повече от 2000 подкаста на различни теми и 

спрямо различни нива - начинаещи; средно напреднали и напреднали уроци.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Голям избор от подкастове. 

+ Подкастовете са безплатни и могат да се 

свалят. 

+ Всеки подкаст се наименува спрямо 

трудността на нивото – начално; средно 

- Всичко освен подкастовете не е 

безплатно за употреба.  

 

http://www.dailyfrenchpod.com/
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напреднало или напреднало. 

 

Подкастите са много полезни за преподаване и изучаване на чужди езици. Голямата база от 

подкасти в тази платформа би могла да бъде от голяма полза, както за преподавателите, така и 

за обучаващите се. 

 

No. 16 

Име на ресурса Conjugation 

Линк http://conjugation.io/  

Език Английски език 

Испански език 

Немски език 

Френски език 

Италиански език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво Всички нива 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика 

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

 

Това е интерактивна онлайн платформа за глаголни спрежения на няколко езика. 

Платформата е много полезна, когато обучителите преподават на курсистите различни времена, 

правилни и неправилните глаголни спрежения и други практики. 

Има възможност за практика и упражняване на всеки глагол. Тази опция може да бъде 

използвана в клас под наблюдението на преподавател или обучаващите се могат да практикуват 

в домашни условия. Системата незабавно проверява изпълнението и дава резултат, като 

коригира отговорите, ако е необходимо. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Платформата е достъпна на английски, 

испански, италиански, френски и немски 

език. 

+ Над 35 000 изчерпателни таблици с 

глаголни спрежения на английски, френски, 

немски, италиански и испански език. 

+ Практически тестове и упражнения. 

N/A  

 

http://conjugation.io/
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Това не е инструмент за традиционно обучение и преподаване, но въпреки това платформата е 

много полезна по време на учебния процес. Тя може да се използва от обучители и обучаващи 

се във всички етапи на обучението. 

 

No. 17 

Име на ресурса TOEFL Practice 

Линк http://i-courses.org/  

Език Английски език 

Целева група Обучаеми, които се подготвят за теста TOEFL 

Ниво C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

В зависимост от нуждите на учащите 

Най-малко 02:00:00 (според изискванията на различните 

изпити) 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър (за преподавателя и за всеки курсист)          

Тонколони       

Интернет 

Принтер за размножаване на тестовите материали (по 

избор) 

 

Онлайн платформата предлага практически ресурси за повишаването на уменията на явяващите 

се на изпитите TOEFL. Действителните тестовете са платени, но тази платформа е полезна с 

предоставените в нея безплатни ресурси, като например: примерен TOEFL-тест; важни съвети и 

стратегии, които ще помогнат учащите по време на обучението и още повече, по време на самия 

изпит; TOEFL - център за обучение и TOEFL - видео уроци. 

Съветите и стратегиите са разделени на пет части: общи съвети; съвети за четене; съвети за 

слушането; разговорни съвети; съвети за писане. Тази част е преведен на английски, испански, 

руски, корейски, турски и български език. Съветите и препоръките са достъпни в PDF формат и 

подходящи за разпечатване.  

Центърът за обучение предлага полезни материали за явяващите се на изпита TOEFL, чрез 

които те могат да практикуват и подобряват уменията, необходими за най-добро им 

представяне, като например: стратегии за вземане на теста; ефективното водене на бележки; 

спомагателни думи; писане на есе и др. 

Клиповете са интерактивни и много възпитателни, биха могли да се използват директно в клас 

или да се гледат в домашна обстановка. 

http://i-courses.org/
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Обучителите могат да дадат материалите директно на курсистите, след което да ги обсъждат 

заедно в клас. По преценка на преподавателя може да се добави допълнителна информация или 

да се отстрани частта, която той счете за излишна. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Полезни съвети и препоръки. 

- Тестовете са платени. 

 

 

Преподавателите могат да използват безплатните ресурси за представянето на практическата 

страна на изпита на обучаващите се. За успешното полагане на изпити като TOEFL, доброто 

ниво на английски език е точно толкова важно, колкото и практическата подготовка. 

 

No. 18 

Име на ресурса Thesaurus 

Линк http://www.thesaurus.com/  

Език Английски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър (за преподавателя и за всеки от 

курсистите)  

Интернет 

 

Инструментът се поддържа от www.dictionary.com, който е водещ световен цифров речник. Той 

предоставя милиони определения на английски език, умения за правопис, аудио произношения, 

примерни изрази и коренни за езика думи. Сайтът www.dictionary.com предлага и преводачески 

услуги, като има секция „Word of the Day“ – дума на деня, възможност за решаване на нова 

кръстословица всеки ден и изобилие от образователни статии и изявления, от които могат да се 

възползват напредналите курсисти, които обичат да търсят спецификата на думите в 

английския език.  

Сайтът www.thesaurus.com е най-големият световен онлайн речник за синоними и антоними. 

Той предоставя на потребителите над 550 000 синоними и пакет от инструменти, които 

опростяват процеса на писане. Инструментите на сайта „Relevance“, „Complexity“, „Length“ 

представляват филтри, които позволяват получените резултати да се настроят спрямо 

синонимни речници от над 160-години и така да помогнат на потребителя бързо да намери 

перфектната думата.  

Платформата предлага интерактивни упражнения като: „Word of the Day“ – дума на деня; 

„Word of the day Quiz“ - викторина „дума на деня“; „Word Fact of the day“ – дума-факт на деня; 

http://www.dictionary.com/
http://www.dictionary.com/
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„Daily crossword“ - ежедневна кръстословица и много други игри с думи, които биха могли да 

бъдат приложени директно в клас. Думите в статии като „Commonly confused“ - често се бърка, 

могат да бъдат използвани от преподавателите при подготвянето на изпити. 

Доказано е, че учащите запомнят нова лексика по-ефективно, когато тя е представена чрез 

синоними и антоними, а не чрез директни преводи. Инструментът може да помогне на 

преподавателите да избегнат преводите и да разнообразят курсовете си. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Най-голямата световна база от данни. 

+ Интерактивни игри с думи. 

+ Интересни образователна статии. 

+ Списъци със синоними и антоними. 

N/A 

 

Инструментът е нетрадиционен, но той би могъл да се използва под различни форми, в 

зависимост от изобретателността на обучителите и нуждите на обучаемите. 

 

No. 19 

Име на ресурса Splendid speaking 

Линк http://splendidspeaking.podomatic.com/  

Език Английски език 

Целева група Напреднали обучаеми – подготовка за IELTS 

Ниво C1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене и фонетика 

Продължителност на 

видео/подкаст (чч: мм: сс) 

85 подкасти - между 6 и 16 минути всеки 

Времетраене на цялото 

упражнение  

между 6 и 16 минути всеки 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Тонколони             

Интернет 

 

„Splendid Speaking“ подпомага напредналите в изучаването на английски език, които искат да 

развиват своето горно ниво в умението си да говорят английски език и техните стратегии за 

комуникация. Всеки подкаст разполага със запис на англоговорящ, който не е носител на езика, 

като се провеждат кратки задачи индивидуално или по двойки под формата на изнасяне на 

презентации или участие в дискусии. Всеки запис съдържа експертна обратна информация за 

представянето на говорещия. Студентите, които се подготвят за изпити като IELTS, TOEFL, 

TOEIC, Cambridge CAE, CPE или BEC, ще определят тези записи като полезни в подготовката 

им за изпита по говорни умения. Някои от темите на подкастите са: „Структуриране на кратка 

беседа“; „Използване на анекдоти за създаване на позиция“; „Осъществяване на спонтанен 

разговор“; „Вземане на участие в дискусиите“; „Отговаряне на въпроси“; "Да работим заедно, 

за постигне на споразумение" и много други. 

http://splendidspeaking.podomatic.com/
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Инструментът може да се използва от преподавателя в клас при подготовката на курсистите за 

трите секции на разговорния модул на изпитът IELTS. Обучаващият може да възпроизвежда 

аудио файлове директно в клас и след това да се обсъждат с обучаемите. Преподавателят може 

да използва подкасти при подготовката на учебните часове. Също така инструментът е полезен, 

както при самостоятелната подготовка на курсистите, така и в тяхната практика.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Транскрипти за всеки подкаст 

(splendidspeaking.com) 

+ Подкастите могат да се свалят на компютър  

- Не много интерактивен уебсайт 

- Не е удобен за потребителя 

- Опцията „търсене“ не работи много добре 

 

Интерактивен иннструмент. Много полезен, както за преподаватели, така и за обучаващи се.  

 

No. 20 

Име на ресурса Spanish learning resourses  

Линк http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/  

Език Испански  

Арабски  

Италиански  

Немски 

Френски  

Португалски  

Полски 

Целева група SLA13 преподаватели / възрастни обучаеми 

Ниво A1 –Лексика  

A2 –Граматика  

A/B - статии 

Тема Лексика 

Граматика 

Умения за говорене + Фонетика 

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Описани във всеки отделен план за урок – най-често 

срещаните са изображения и рецепти 

 

Уроците се фрагментирани и включват: списъци с лексика; Граматически ръководства; 

семинарни планове за учители; интерактивни упражнения и тестове; полезни хипервръзки към 

Интернет страници с образователни езикови игри и онлайн речници; статии, свързани с 

произхождението на езика, история и култура на съответната страна, полезни думи и фрази от 

ежедневния език и др. Някои от уроците предлагат съвети за подобряване на произношението. 

                                                           
13 Second Language Acquisition 

http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/
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Други полезни инструменти са препратките към популярни радиостанции или телевизионни 

канали, където обучаемите могат да слушат същинския език. 

Учебните планове помагат на учителите да намерят нови творчески начини да обучават и 

задържат студентите ангажирани. Те могат да насочват обучаващия как да представя материала 

по по-забавен и иновативен начин. В учебните планове са включени работни листове с 

упражнения или тестове, които могат да се използват за проверка на знанията, придобити от 

обучаемите. Отговорите също са на разположение в непосредствена близост с всеки работен 

лист. Лекционните планове са разделени на различни части - цел на урока; резултати от 

обучението; необходими материали; входяща информация от страна на учителя; примерни 

упражнения и възможни методи за оценяване. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лексиката е придружена от аудио и 

написано произношение, коеот дава 

възможност на обучаемите да се упражняват 

у дома  

- много малко лексикални теми – времето; 

пазаруване; среща с нови хора; поръчване на 

храна и искане на упътвания. Някои езици, 

предлагат също теми като музика; мода; кафе;  

приятели и семейство 

 

Този инструмент предоставя интерактивни езикови уроци, които са фокусирани върху 

основните елементи на чуждия език, така че начинаещите курсисти биха могли да придобият 

нови знания веднага след някои от уроците. Платформата може да бъде използвана, както от 

обучаемите за самостоятелна подготовка и практика, така и от обучителите за подготвяне на 

упражненията. 

 

No. 21 

Име на ресурса Unsere Straße – Morgens im Bad 

Линк http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game

=1&mode=Day  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране  

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:3:33 

Времетраене на цялото 

упражнение  

45 min. - 60 min. (включително ролева игра и дискусии) 

Допълнителни материали Допълнително хартия за събиране на аргументи,полезни 

фрази за дискусия  

„Unsere Straße“ е онлайн видео курс по немски език, създаден от Гьоте-институт. Курсът се 

състои от 8 кратки клипа, които обхващат ежедневни ситуации. Всеки клип представя една 

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
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пълна история с начало и край. По този начин, преподавателите могат да представят или един 

единствен епизод или цялата поредица. 

За всяко видео има задачи за проверка, като: слушане с разбиране и придобиване на нови 

лексикални умения. Епизодът „Morgens im Bad“ е първият епизод. Той се фокусира върху 

млади хора, които живеят в общ апартамент и обсъждат значението на времето, като всеки от 

тях прекарва сутрините в банята.  

За да проследят диалога, курсистите трябва да знаят настоящи и минали граматически времена, 

главни и подчинени изречения, особено подчинени изречения с „weil“ (от немски език - 

защото). 

Епизодът разглежда конфликтна ситуация, която е често срещана в повечето семейства или 

сред съквартиранти. Така има вероятност обучаемите да са преживели подобна ситуация, както 

и да се асоциират с героите. Те могат също така да се запознаят с аргументите, представени от 

всеки един от героите на техния роден език. 

Епизодът може да бъде отправна точка за започване на комплекс от уроци с акцент върху 

причините за семейните конфликти, представяне и защита на становище, дискутиране на 

различни гледни точки и намиране на решение. Преди да направят упражненията, обучаемите 

трябва да гледат видеото. Обучаващият може да ги помоли да направят списък на аргументите, 

представени от героите или думите и фразите, използвани за да се даде мнение, въз основа на 

което могат да се осъществят ролеви игри или групова дискусия в края на уроците. 

Упражненията след видеото изискват обучаемите да прочетат текста като създадат график за 

използването на банята и отговорят на няколко въпроса с множествен избор. Поради тази 

причина се препоръчва да има по един компютър за всеки обучаем, за да се даде възможност на 

всяко лице да работи върху задачите самостоятелно. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Актьорите говорят много бавно и ясно и използват книжовен немски 

език  

+ Илюстрации към всеки диалог 

+ Кратки видеа 

N/a 

Видеото представя тема, която е близка на повечето курсисти. Ресурсът може да се използва в 

клас, както и за домашна работа или самообучение. Диалогът е придружен и от снимки, като 

така ресурсът е подходящ за курсистите, които полагат усилия в подобряването на уменията за 

слушане с разбиране. 

 

No. 22 

Име на ресурса Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe 

Линк https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html  

Език Немски език 

Целева група Обучаеми,които работят в социални грижи 

Ниво A2 

Тема (лексика; граматика; Лексика 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html
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т.н.) Граматика  

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 20 мин.  

Допълнителни материали Речници или достъп до онлайн речник  

“Deutsch am Arbeitsplatz” (немски език на работа) е онлайн курс за професионален немски език, 

разработен от Гьоте-институт. Платформата представя интервюта, текстове, филми и 

упражнения, свързани с професионалния живот в Германия. Всички курсове в тази поредица 

предлагат упражнения за курсисти на ниво от А1 до B2. 

Курсът "Deutsch für Soziale Berufe" предоставя текст за подобряване и изграждане на нова 

лексика, свързана с дейности в областта на грижата за възрастни хора. Групата от упражнения 

се състоят от две упражнения за четене с разбиране, последвани от две упражнения за 

практикуване и усъвършенстване на новопридобитата лексика, и две упражнения за 

упражняване на предлози и непреки въпроси. 

За да се изпълнят последните две упражнения, учащите трябва да бъдат запознати с предлозите 

и непреките въпроси, тъй като няма въведение към тези теми.  

Курсът запознава с лексика, свързана с дейности в сферата на грижата за възрастни хора и това 

как протича един персонален работен ден, с което е важно да се запознаят, както работещите, 

така и тези, които търсят работа. 

Онлайн курса може да се използва като началото на сесията се фокусира върху дейности, 

свързани с работата и длъжностните характеристики. Също така, курсът може да бъде втора 

част на учебна сесия, след като обучаемите са въведени в различни браншове и работни 

позиции. Обучаемите могат да завършат упражненията сами едно след друго или да направят 

само първите четири упражнения, като са съсредоточени върху разширената лексика и 

уменията за четене с разбиране. 

Онлайн курсът може да бъде и отправна точка за представяне на дейностите в дадена 

месторабота. 

Упражненията могат да бъдат направени в клас (препоръчва се по време на провеждането на 

курса, всеки от обучаващите да разполага с достъп до компютър и речници, в т.ч. и онлайн 

такива, за да потърси непознатите думи) или като домашна работа и вариант за самообучение. 

Плюсове и минуси:  

 + - 

+ Лексика, свързана с търсена на работа в 

популярси сектори 

+ Последните две упражнения са посветени 

на най-честите грешки в немския език. 

- Само на немски 

- Няма обяснения за новата лексика 

Курсът представя лексика в съществена област - сферата на труда и по този начин е много 

полезен за възрастни обучаеми. Всеки от курсистите може да направи упражненията, както по 
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време на курса, така и под формата на самообучение или да като домашна работа. Въпреки 

това, е препоръчително обучаващите да имат речник, за да потърсят непознатите думи. 

 

No. 23 

Име на ресурса Jojo sucht das Glück 

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво B1/B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Умения за говорене и произношение 

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:03:19 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 45 min.  

Допълнителни материали N/a 

“Jojo sucht das Glück” е теленовела за изучаващите немски език, продуцирана от „Дойче веле“. 

Всеки сезон се състои от 33 епизода. Има общо три сезона. Главният герой Джоджо води 

зрителя през различни епизоди, въвеждайки го в различни граматически теми. Епизодите могат 

да бъдат гледани поотделно или един след друг. 

Уебсайтът предоставя упражнения, сценарий, кратък речник и допълнителни хипервръзки за 

обучаващите се. Преподавателите също могат да изтеглят ръководство с допълнителни идеи, 

как да използват епизодите по време на курса. От своя страна, курсистите могат да изтеглят 

учебна тетрадка с допълнителни упражнения за лексикално надграждане и упражняване на 

уменията за слушане и говорене с разбиране. 

Първият епизод "Die Ankunft" може да бъде използван по време на курса, за да се стимулира 

всеки от курсистите да помисли какво означава „щастието“ за самия него и/или какво означава 

то за главния герой Джоджо. Обучаващите могат да описват, какви са първите впечатления на 

Джоджо от Германия и германците и да ги сравнят със своите собствени преживявания. 

Едновременно с това, епизодът може да се използва, за да се описват хората. 

Епизодът може да се използва с или без упражненията, предоставени в сайта. Ако курсистите 

имат достъп до Интернет, упражненията могат да бъдат направени като домашна работа. 

Книгата за учителя също предоставя учебни листове за упражнение на курсистите, които могат 

да се използват по време на курса. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Кратки видеа – Автентичен немски език 

+ Субтитри и изображения за улеснение на 

слушане с разбиране   

+ Богат избот от материали  

+ Насоки за преподаватели  

N/a 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
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+ Лесно за употреба 

 

Ресурсът представя млади хора от различни културни среди и теми, които младите обучаващи 

се могат да съотнасят към заобикалящата ги действителност. Същевременно, има и много 

материал, който помага на обичителите да планират уроците, както и голямо разнообразие от 

материали за курсистите. Материалът може да бъде използван изцяло или частично в клас или 

като домашна работа.  

 

No. 24 

Име на ресурса DW.DE interactive German Course 

Линк http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursP

lattform.woa/wo/2.1  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1, A2, B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Между 1 и 2 мин.  

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 30 мин. за първата част 

Допълнителни материали N/a 

Ресурсът е интерактивен онлайн курс по немски език, разработен от „Дойче веле“. Курсът 

обхваща нивата от А1 до B1. Всяко ниво се състои от две поднива (т.е. A1.1 и A1.2), които от 

своя страна съдържат 5 блока, всеки от които се подразделя на различни упражнения. Преди 

началото на блока обучаващите получават представа за това, което те ще научат в съответния 

раздел. Уроците се състоят от кратки клипове, аудио записи и упражнения за проверка на 

уменията за слушане с разбиране, граматически теми и упражнения върху граматиката и новата 

лексика. Също така има теми, които подпомагат изразяването на собствено мнение. 

Десетият блок се фокусира върху пътуването. Урокът е насочена към курсисти от ниво A1.2. 

Модулът се състои от 5 дяла, които са разделени на различни части. В първата част става 

въпрос за различни транспортни средства и материали за опаковане при пътуване, което може 

да се използва, за да се обсъдят с курсистите предпочитанията им по време на пътуване и 

съответни дестинации. 

Ресурсът може да бъде използван в началото на сесията,  свързана с темата за пътуването или 

като допълнително упражнение върху материала, предоставен в обикновения учебник. 

Обучителите могат или просто да използват първата част на блока, или обучаемите трябва да 

завършат целия блок. Ако това се случи, преподавателите могат да представят на обучаемите 

маршрут за пътуване през собствената им страна или през Германия до завършването на блока.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
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+ Богат избор от материали за представяне на 

новата лексика и граматика  

+ Секция с полезни думи за всяко упражнение  

+ Речник за всеки урок  

+ Граматически наръчник 

+ Бутон „Помощ“, предоставящ инструкции за 

упражненията  

+ Превод на новата лексика  

+ Много ясни аудио записи  

- Обучаемите със слаби компютърни 

умения могат да се сблъскват с 

трудности при навигация в платформата 

- Аудио записите са бързи за учащи с 

слаби езикови познания  

- Не е напълно подходящо за обучаеми, 

които имат трудности ъс слушане с 

разбиране  

Ресурсът представя широка гама от материали и теми. Учителите могат да използват части от 

материала в клас. Независимо от това, поради сложността на материала, може да бъде трудно 

ресурса да се използва като допълнение към обичайния учебник. Въпреки това, платформата 

представя полезни теми свързани с всекидневието в Германия и също така е подходяща и за 

домашна подготовка или самообучение при условие, че обучаемите имат достъп до компютър и 

Интернет. 

 

No. 25 

Име на ресурса Audiotrainer (unit 41: Where is…? – Orientierung) 

Линк http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-

4244934  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1, A2  

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика                          

Граматика  

Слушане с разбиране    

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на 

видеото (hh:mm:ss) 

Между 2 и 5 мин.; урок 41 е 04:07 min.  

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 10 – 15 мин. за упражнение, до 45 – 90 мин. ако се използва 

за отправна точка за урок по искане и даване на упътвания  

Допълнителни 

материали 

Карти  

Допълнителни упражнения за практикуване на искане и 

даване на упътвания 

„Audiotrainer“ е онлайн курс по немски език, разработен от „Дойче веле“ в сътрудничество с 

„Гьоте-верлаг“. Курсът е разделен на 20 теми, които са подразделени в 5 урока. Всеки урок 

представя полезни фрази и думи и е достъпен за изтегляне в MP3-формат. Предложени са 

упражнения, които обучаемите могат да запълнят с помощта на аудио-файл и също са 

предоставени за изтегляне в PDF-формат. 

Урок 41 (“Where is…? – Orientierung”) е първият в петте блока, който акцентира върху 

дейностите от свободното време и ориентацията в посоките. Урокът засяга полезни въпроси, 

подпомагащи ориентирането в посоките и поиска на информация в туристическите 

информационни центрове. За да могат да работят върху този урок, обучаемите трябва да знаят 

въпросителни думи и какъв е правилния словоред във въпросителните изречения. 

Урокът преподава въпросителни думи, необходими при задаване на въпроси за ориентация в 

посоките. Поради това, урокът може да се използва като отправна точка за ориентиране в града. 

http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
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Въпреки това, материалът представя само въпроси, но не и отговори или полезни фрази, за 

даване на насоки. След слушането на звукозаписа, обучителите могат да продължат да 

въвеждат фрази за даване на направления. С цел да се упражняват думите, предвидени в този 

модул, обучаващите биха могли да напишат ролеви сценарии за игра, чрез питане и даване на 

указания как да стигнат от едно място на друго. За да стане по-реалистично, обучаемите могат 

да използват карта за даване на указания в един истински град. Модулът може да се използва за 

домашна работа, с цел упражняване на въпросите за питане на посоките. Обучаващите могат да 

проверят своите отговори чрез слушането на звукозаписа. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Полезна лексика при ежедневни ситуации 

+ Ясни и бавни аудиозаписи - лесни за 

разбиране за начинаещи 

+ Аудиозаписи и упражненията представят 

всяко изречение или дума, както на немски, 

така и на английски език 

- Записите не спират, за да се даде 

възможност на учащите да повтарят 

изреченията 

- Подходящ за учащи с основни 

познания по английски език 

- Само по едно упражнение за урок  

 

Курсът представя полезни фрази за ситуации от ежедневието. Упражненията са достъпни за 

изтегляне като PDF-документи, даващи възможност на обучителите да ги разпечатват и да ги 

раздават в клас. Въпреки това, модулът не предлага граматически пояснения, което го прави 

неподходящ за самообучение. Упражнението е фокусирано върху превеждането фрази от 

английски на немски език. Поради това, не е подходящо за обучаеми, които не говорят 

английски език. 

 

No. 26 

Име на ресурса Deutsch - warum nicht? 

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-

nicht/s-2163  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1, A2, B1  

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

продължителност на целия запис, включително 

обяснения: 00:14:15; продължителност на диалога: 

00:01:20 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 45 min (ако се правят и упражненията) 

Допълнителни материали Разпечатки на PDF файловете с упражненията 

Допълнително хартия за обучаемите да пишат свои 

собствени диалози 

„Deutsch - Warum Nicht“ е аудио курс по немски език, обхващащ нива A1 - B1, разработен от 

„Дойче веле“ в сътрудничество с Гьоте-институт. Целият курс се състои от 4 части, всяка от 

които включват 26 епизода. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
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Всеки епизод включва диалог, чрез който се въвежда нова лексика и граматика и е предоставен 

за сваляне и под формата на работен лист с допълнителни граматически пояснения, списък с 

думи и различни упражнения. 

Преподавателите и заинтересованите курсисти могат да изтеглят и отговорите, преводите на 

диалозите, списък с думите и ръководство за учителя. 

Курсът е двуезичен (английско-немски). Поредицата представя историята на Андреас, който 

работи като рецепционист в хотел. Поради това се препоръчва да се следва поредността на 

епизодите и смисловата последователност на представяния диалог. Все пак, преди всеки нов 

диалог има кратко резюме на това, което се е случило досега. В първата част диалогът често 

спира за пояснения. А в края на записа диалога е представен отново в пълен вариант. 

За да се проследи диалога, обучаемите трябва или да са слушали първите три епизода или да са 

запознати с 1-во и 3-то единствено число на глагола „sein“. 

Блокът “Wer sind Sie bitte?“ е четвъртият урок в първата поредица. Той въвежда второ лице 

единствено число и учтивата форма (Sie) на глагола „sein“, съставяне на словоред във 

въпросителни изречения, изявления, поздравления и учтиви форми на обръщение. 

Ако учащите говорят английски, преподаватели могат да използват целия запис. Тъй като 

обясненията са много ясни и подробни, обучаващите се могат да чуят записа преди курса. 

Обучителят би могъл да се направи кратък преглед на новите думи и граматика и да премине 

към упражненията, които са предоставени за изтегляне. След завършване на упражненията 

обучаемите биха могли да напиши подобни диалози, за да се упражняват учтивите форми на 

обръщение и поздрави, като ги представят в клас. 

Същевременно обучителите могат просто да използват последната част от записа, за да 

представят само диалога. В този случай, преподавателят сам трябва да представят новата 

граматика и думите, преди да се премине към упражненията. 

Писмените упражнения могат да бъдат дадени за домашна работа, след като граматика е била 

въведена. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Основна немска граматика 

+ Обеснения на разликата между официалната 

и неофициална форма на обръщение, което в 

немския език е много важно  

+ Обясненията са ясно структурирани и лесни 

за разбиране  

+ много полезна платформа за обучаеми, които 

нямат учтивата форма Sie в родния си език 

+ Подходяща за домашна работа или 

самообучение 

- Невъзможно е да се използва за 

обучаеми, които не разбират английски 

Съпровождащият материал изглежда малко неактуален. Въпреки това, записите са с добро 

качество и са лесни за проследяване. Новата граматика или думи са обяснени по ясен и 

разбираем начин. Въпреки това, всички обяснения, както и придружаващия материала са 
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предоставени на английски език. Това прави ресурса подходящ за самоподготовка на обучаеми, 

които разбират английски. Като курсистите, които не разбират английски, няма да могат да 

използва ресурса или ще бъдат объркани при получаване на материал на език, който не 

разбират. 

 

No. 27 

Име на ресурса Radio D  

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

продължителност на целия запис, включително обяснения: 

00:14:59; продължителност на диалога: 00:02:59 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 45 min.  

Допълнителни материали Задължително: материали за представяне на формите на 

модален глагол и неговата употреба (ако учителите не 

използват целия запис) 

“Radio D” е аудио курс по немски език, разработен от „Дойче веле“ в сътрудничество с Гьоте-

институт. Курсът преподава основен немски език и граматика чрез аудио файлове. Курсът се 

състои от две части - първа част (уроци: 1 до 26) за ниво А1 и втора част (уроци: 27 до 52) за 

ниво А2. 

Обучителите и обучаемите могат да изтеглят граматическо помагало и документ, който прави 

преглед на всички думи, използвани в урока за първи път, както и преводи на задачите от 

немски език на английски. 

Към всеки епизод, има работна книга с граматиически обяснения и упражнения, достъпни за 

изтегляне, както и анотация на всеки урок. 

Курсът е двуезичен (английско-немски). Поредицата представя историята на журналиста 

Филип, който работи за радиостанция. Поради това се препоръчва да се следва поредността на 

епизодите и смисловата последователност на представяния диалог. Все пак, преди всеки нов 

диалог има кратко резюме на това, което се е случило досега. В първата част диалогът често 

спира за пояснения. А в края на записа диалога е представен отново в пълен вариант. 

За да се проследи диалога, обучаващите трябва да са запознати с модалните глаголи и по-

специално, те трябва да знаят глагола “möchten” и да бъдат запознати с винителен падеж. 

Епизод 17 въвежда нова история. Ето защо не е необходимо обучаващите да са проследили 

предшестващите 16 епизода. В този случай обаче, преподавателят трябва да разясни на 

обучаемите контекста и да обясни, кой е главният герой и кои са другите герои, споменати в 

началото на записа. 

Модул 17 „Kornkreise“ въвежда модалния глагол „wollen“. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
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Ако обучаемите говорят английски, преподаватели могат да използват целия запис. Ако 

курсистите не говорят английски, може да се използва диалогът, който се повтаря без 

прекъсване в края на записа (като се започне от 00:12:00 минути). След часта, в която говори 

Кампу е препоръчително да се спре записът и обучаемите да направят първото упражнение, за 

да се установи, дали разбират за какво става въпрос в текста. 

След като веднъж контекста е разяснен, обучаващите могат да изслушат втората сцена и да 

попълнят второто упражнение. Тази сцена въвежда глагола „wollen“. След това курсистите 

могат да изслушат и последната част от записа и да запълнят третото упражнение, като 

проверят чрез уменията си за слушане с разбиране. 

Впоследствие, обучителят може да отдели известно време за разговори за НЛО или да накара 

обучаемите да попълнят четвърто и пето упражнение, или да премине към осмо и девето 

упражнение за по-изчерпателен поглед на формата на глагола „wollen“ и неговото използване в 

в изразите. 

Едновременно с това, дългата версия на записа предлага разясняване на новата граматика и 

помага на обучаващите се да запълнят упражнения 11-то и 12-то. Ако преподавателите не 

използват пълния запис, упражненията могат да се пропуснат. 

След като вече е въведен новия глагол, обучаващите могат да завършат 10-то и 13-то упражнение 

или да бъдат направени по формата на домашна работа. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Представяне на важен модален глагол  

+ Гореща тема с много материал за дискусии 

+ Обясненията са ясно обяснени и лесни за 

разбиране  

 

- Целият курс е на английски 

- Може да е полезен за обучаеми с 

много добро ниво на английски език14 

 

Граматическата тема въвежда в една важна за учащите се област. Записите са с добро качество 

и са лесни за проследяване. Граматиката е обяснена по ясен и разбираем начин. Въпреки това, 

всички пояснения са достъпни само на английски език. Това прави ресурса подходящ за 

самоподготовка на курсисти, които разбират английски. Същевременно платформата и 

придружаващите я упражнения могат да бъдат използвани и с обучаващите се, които не 

разбират английски. Това обаче изисква повече работа от страна на обучителя, за да обясни 

граматиката и да даде на обучаемите необходимите разяснения. 

 

No. 28 

Име на ресурса Deutsch im Alltag – Alltagsdeutsch (“Die Manns” – Eine 

Familiengeschichte) 

Линк http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-

18857600  

                                                           
14 В групите, в които обучаващите се не разбират английски език, преподавателите могат да използват 

упражненията и записа, като прескочат първите дванадесет минути. Това обаче изисква повече работа от страна на 

обучителя, за да обясни граматиката и да даде на обучаемите повече разяснения. 

http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
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Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво C1/C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:13:20 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 45 min.  

Допълнителни материали Препоръчително: речници или компютри с интернет 

За допълнителни изследователски задачи се препоръчват 

компютри с достъп до интернет. 

„Deutsch im Alltag – Alltagsdeutsch” са серия от аудио файлове, създадени от „Дойче веле“, 

които разглеждат разнообразни теми. Към всеки епизод има различни упражнения за развиване 

на уменията за слушане с разбиране. Всеки епизод е достъпен за изтегляне като MP3-формат и 

като анотация. Упражненията са достъпни онлайн или като PDF-файлове. 

Епизодът "Die Manns - Eine Familiengeschichte" представя Томас Ман - един от най-известните 

немски писатели. За по-новите епизоди, обучителите могат да изтеглят ключа с отговори. 

Текстът представя известния немски писател, чиито произведения са популярни и днес, както в 

Германия, така и в чужбина. По този начин, някои от курсистите може да са чували за него или 

да са прочели някои от книгите му. Преди започването на часа, тези от обучаемите, които 

познават автора или неговите произведения, могат да споделят знанията си. Ако никой от 

курсистите не познава Томас Ман, обучителят би могъл да използва снимка като отправна 

точка, за да изразят участниците своето мнение за това, кога е направена снимката, как лицата 

на нея са свързани и как изглеждат. 

Текстът може да се използва като отправна точка за опознаване на Томас Ман или за 

аналогични презентации за неговите творби, други важни немски писатели или писатели от 

родните страни на участниците. 

Препоръчително е в клас да се използва записа, тъй като той представя части от интервю и по 

този начин дава възможност обучаемите да слушат автентичен немски език. 

След прослушването на текста, са предоставени три упражнения за проверка на уменията за 

слушане с разбиране и за да се въведат някои нови думи и фрази. 

За всички, които искат да продължат да работят по разглеждания въпрос, сайтът предоставя 

допълнителни въпроси за които обучаемите трябва да намерят информация. Преподавателят 

може да раздели класа на малки групи или да даде на всеки от участниците собствена 

изследователска тема. Те могат да се направат и за домашна работа, ако обучаващите имат 

Интернет. Обучаващите могат да представят своите резултати в клас или да напишат текст по 

темата. 

Също така записът може да бъде отправна точка за реализирането на проект в дългосрочен 

план. Например, обучаващите биха могли да представят книги на Томас Ман в клас, или да 

представят други немски писатели, или писатели от техните родни страни. В този случай, 

темата може да се разглежда в продължение на няколко седмици или урока. 
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Автентичен немски език  

+ Наръчник с въпроси за упражненията за 

слушане с разбиране  

+ Инструкции за обучителите как да работят с 

текста 

- Записът е много дълъг и подходящ 

само за много напреднали обучаеми  

- Няма обяснения на новата лексика 

 

Текстът представя тема, която предлага много възможности за обучителите, които лесно могат 

да бъдат адаптирани към характеристиките или интересите на всяка група на обучаващи се. 

 

No. 29 

Име на ресурса Sprachbar („Fasching ist kein Karneval – eine kleine 

Narrenkunde“) 

Линк http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-

kleine-narrenkunde/a-18843811  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво C1/C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:05:23 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 45 min – 60 min.  

Допълнителни материали Изисква се: хартия за създаването на работни листове 

Речници 

Компютри с Интернет  

Хартия за създаване на плакати и работни листове 

„Sprachbar“ е колекция от текстове и аудио файлове, създадени от „Дойче веле“, които 

поясняват граматика, идиоми или културни събития. Всеки епизод е основан на текст. Някои 

епизоди са достъпни като аудио файлове. Има упражнения за проверка на уменията за слушане 

с разбиране и допълнителни упражнения. 

Епизодът “Fasching ist kein Karneval – eine kleine Narrenkunde“ представя културна тема - 

карнавални традиции в Германия. Епизодът е достъпен като текст и като аудио файл. Текстът се 

стреми да разясни различните карнавални традиции.  

Текстът представя традиция, която е много популярна в някои части на Германия. Някои от 

обучаващите се може да са запознати с карнавалните тържества от собствените си страни, 

докато други може изобщо да не са чували за тях. Темата е противоречива и докато някои от 

хората могат да харесат традицията, то други напротив – може да я намират за нелепа. В този 

смисъл, темата е добра отправна точка за дискусии. 

http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
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Също така, текстът може да се използва като отправна точка за обсъждане на популярните 

тържества. Преди да се започне с текста, обучителите могат да направят загряващо упражнение 

с курсистите, например провокация на тема популярни тържества и ако има обучаващи се, 

които знаят или са били на немски карнавал, то може да се събере полезна информация.  

В зависимост от това кое е подходящо за обучаващата се група, обучителите могат да използват 

или само текст или да работят със записа. След прочитането на текста, курсистите могат да се 

разделят на групи и с помощта на текста могат да работят върху работен лист с въпроси, за 

проверка на смислово разбиране на текста. Алтернативно, класа може да бъде разделен на две 

групи – едната да търси информация за „Fasching“, другата група да търси информация за 

„Karneval“ и да се представят направените заключения в часа. 

За завършване на сесията, обучаващите се могат да направят презентация за карнавал от 

тяхната собствена родина или други подобни популярни традиции. В подобни случаи, темата 

може да се разгърне в рамките на няколко урока. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Темата е популярна част от немската култура  

+ Обучаемите трябва да създадат свои въпроси 

- Текстът е подходящ само за много 

напреднали  

- Няма въпроси за проверка на 

упражненията за четене с разбиране 

- Няма обяснения на новата лексика 

Текстът представя тема, която предлага много възможности за обучителите. Той може просто 

да се използва, за да се говори за немската традиция, но може бъде и отправна точка за 

създаването на презентация за традициите, приети в родните страни на обучаваните. 

По време на курса текстът може да се разглежда самостоятелно или придружен от аудио файл. 

Едновременно с това, текстът може да се задава на обучаемите за четене под формата на 

домашна работа и/или за подготвяне на въпроси, с цел смслово разбиране, които са поставени 

непосредствено преди урока, или просто може да се използва за самоподготовка на курсистите, 

заинтересувани от тази тематика. 

 

No. 30 

Име на ресурса Deutsch am Arbeitsplatz - Geschäftskorrespondenz 

Линк https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html  

Език Немски език 

Целева група Обучаеми, които използват немски език в работата си 

Ниво B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Умения за писане 

Времетраене на видеото N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 30 – 45 min.  

Допълнителни материали Препоръчва се: речници, за да търсене на непознати думи; 

Необходимо е: един компютър с достъп до интернет на 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html
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човек 

„Deutsch am Arbeitsplatz“ (в превод: немски език на работа) е онлайн курс за изучаване на 

немски език с професионална насоченост, разработен от Гьоте-институт. Той представя 

интервюта, текстове, филми и упражнения, свързани с трудовия живот в Германия. Курсовете 

предлагат упражнения за обучаващите се от нива А1 до B2. 

Курсът “Geschäftskorrespondenz“ се фокусира върху подобряването на уменията за писане, 

особено в официалните писма. Той се състои от 8 упражнения, които за предпочитане трябва да 

се направят едно след друго. 

Ресурсът може да се използва като отправна точка за обучение на курсистите в писане на 

официални писма. Онлайн курс започва съа загряващо упражнение, придружено от съвети за 

това как се пишат официални писма. От обучаващите се изисква да изберат правилния отговор. 

Впоследствие, ресурсът предлага упражнения за установяване на правилната структура, 

съдържание и оформление на официалните писма. Като за завършване на секцията, 

разглеждаща официалните писма, обучаващите са помолени да подредят в правилен ред 

частите на едно примерно писмо-жалба. По този начин обучаващите се не само могат да 

приложат на практика наученото в предишните упражнения, но на края те също могат да 

получат пример за писмо, което може да им бъде полезно, ако им се наложи да пишат 

официални писма в личния им живот. 

Втората част на онлайн курс се фокусира върху официалните имейли. Участниците могат да 

намерят правилния подход за писане на имейли, който е малко по-различен от подхода при 

писане на писма. 

В края на курса е предложено упражнение за запълване на празните полета, с цел упражняване 

на официалния език, както и упражнение, в което трябва да се свържат описанията на 

различните видове официални писма с тяхните дефиниции, и кръстословица, упражняваща 

нововъведените думи. 

Всички упражнения са на немски език. Поради тази причина се препоръчва обучаемите да имат 

достъп до речници или онлайн такива, в които да потърсят непознатите думи. 

Курсът може да се използва, както в клас, така и за самоподготовка или домашна работа. 

Ресурсът обяснява добре как трябва да изглеждат официалните писма и имейли и предоставя на 

обучаващите се примерно писмо. Въпреки това, той не включва реално писане на упражнения. 

Поради тази причина, преподавателите са длъжни да въвеждат допълнителни упражнения за 

обучаващите се, за да приложат новопридобитите умения на практика. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Темата е от голяма важност за всички 

възрастни обучаеми 

+ Темата за писане на официални писма е от 

значение в много различни ситуации - 

бизнес; работа, личен живот 

- Курсът е само на немски  

- Няма обяснения на новата лексика 

- Обучаемите не трябва да създават 

официално писмо – преподавателите 

трябва да им дават допълнителни писмени 
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+ Упражненията дават добра представа за 

структурата, съдържанието и оформлението 

на официални писма 

+ След завършване на всяко упражнение, 

учащите могат да проверят своите отговори 

и да получат незабавна обратна връзка 

+ Автентичен немски език 

 

задачи  

 

Курсът представя тема, която е важна за работата и личния живот на всички възрастни 

курсисти. Упражненията могат да се направят, както в клас, така и като самообучение или за 

домашна работа. Въпреки това се препоръчва на обучаващите да имат речник, за да потърсят 

непознатите думи, а учителите могат да потърсят допълнителни упражнения, които да дават на 

обучаващите се, за да се упражняват в писането на официални писма. 
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No. 31 

Име на ресурса Ticket nach Berlin 

Линк http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво B1 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране  

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:05:44 

Времетраене на цялото 

упражнение  

До 90 мин., ако се използва целият материал  

Допълнителни материали Копия на онлайн файловете  

„Ticket nach Berlin“ е онлайн курс, създаден от Гьоте-институт. Курсът се състои от 18 епизода. 

По време на курса обучаемият следва развитието на 6 кандидата в тяхното пътуване през 

Германия. Всеки епизод предлага интерактивни упражнения за практикуване на уменията за 

четене и слушане с разбиране, граматика и лексика, и списък от думи. Обучителите могат да 

изтеглят подробно ръководство и работни листове към всеки епизод. 

Всеки епизод се развива в различна част на Германия. По този начин, обучаващите се не само 

могат да подобрят езиковите си умения, но и да се запознаят с различни части на Германия и да 

научат за културни особености. 

Първият епизод отвежда кандидатите до Zugspitze и се фокусира върху думи и фрази, свързани 

с времето и промените в климата. В придружаващия материал за четене, курсистите се 

запознават с нова лексика, свързана с масовия туризъм. Граматически, епизодът се фокусира 

върху времевите наречия. 

Подробното ръководство на обучителя дава възможност да се използва целия ресурс в клас с 

много малко време за подготовка и усилие от страна на учителя. В идеалния случай, учителите 

използват целия материал, не само за представяне на новата граматика и лексика, но също така 

и за да даде на участниците възможност за практикуване на говорните умения чрез презентации 

и ролеви игри в края на урока. Обучителите, които не желаят да използват всички материали в 

клас, могат да дадат упражненията за четене като домашна работа и/или да оставят ролевите 

игри за края на сесията. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Езиковите, граматически и културни теми са представени през 

погледа на младите хора от различни части на света 

+ Главните герои не са германци и говорят с малък акцент, който 

прави платформата много автентичен ресурс 

+ Видео материали и достъпен за сваляне текст 

+ Много подробен материал за преподаватели за всеки епизод, 

което спестява времето и усилията за подготовка 

- Курсът е само на 

немски  
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Ресурсът представят не само нова лексика и граматика, но и интересни факти за Германия и 

германците. Благодарение на подробните инструкции в ръководството на учителя и материала, 

предоставен за изтегляне, ресурсът може да се използва в клас, без много време за подготовка и 

усилия от страна на преподавателя. 

 

No. 32 

Име на ресурса Deutsch im Blick  

Линк http://coerll.utexas.edu/dib/index.php  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1, A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика    

Граматика     

Умения за писане 

Умения за говорене и произношение  

Слушане с разбиране     

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Hassan’s video: 00:00:39; Berna’s video: 00:00:42; Erin’s 

video: 00:01:19 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 15 min.    

Additional materials Копия на упражненията (глава 3, стр. 6 – 8) 

“Deutsch im Blick” е онлайн курс за начинаещи и ранно средно напреднали курсисти, 

разработен от Тексаския университет заедно с немскоговорящи, за които немският език е роден 

или като втори език. 

Курсът е разделен на 10 глави и включва 307 клипа (американски студенти в Германия, 

интервюта с немскоговорящи, лексика и аудиофайлове, представящи културата); списъци с 

лексика; фонетични уроци; онлайн граматически уроци (600 страници) с упражнения, 

изискващи самостоятелно коригиране; аудио диалози; онлайн граматически инструменти и 

диагностични граматически тестове. Учебникът и граматическото ръководство са предоставени 

за изтегляне. Също така е налице подробно въведение, което обяснява как курса е разработена и 

как да се използват различните материали. 

Курсът е насочен към обучаващите, които четат и разбират английски език. Курсистите трябва 

да са запознати с някои от правилните глаголи в сегашно време, формирането на словореда, 

„Akkusativ“ (винителен падеж), лексика, свързана с дейности в университета и университетския 

живот, дните от седмицата и трябва да могат да кажат колко е часа. 

Трета глава се занимава с дейностите от ежедневието, като и храната, напитките и 

хранителните навици. Първата част на главата дава възможност, след като учителят е въвел 

думите, необходими за изразяването на ежедневните дейности, курсистите да направят 

упражнения, развиващи уменията за слушане с разбиране. Предоставени са три аудиофайла 

(един от немскоговорящ, чийто немски език е роден и два от немскоговорящи, чийто немски 

език е втори), в които се говори за ежедневната рутина. Към всяко видео има предоставени 

различни упражнения за проверка на уменията за слушане с разбиране, както и анотация на 

текстовете на английски език. 
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Обучителите могат да покажат само едно видео или всичките три, а така също и да разделят 

класа на малки групи и да възложат на всяка една от тях по едно видео и съответните 

упражнения към него. Обучаемите могат да представят дейностите на техния аудио говорител в 

клас. Сесията може да завърши с разговор с обучаващите за тяхното ежедневие или да им бъде 

възложено, като писмена задача. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Темата е от значение за всички възрастни 

обучаеми 

+ Много различни дейности правят курса 

интересен и гарантират, че потребителите ще 

запазят мотивация  

+ Добре структуриран 

+ Обхваща много различни езикови и културни 

теми 

+ Част от курса може да се използва от обучаеми 

без познания по английски език 

  

- Поради многото упражнения и 

материал може да е невъзможно да 

се използва за самоподготовка  

- Целият курс е подходящ за 

обучаеми с познания по английски 

език 

- Някои от видеата са представени 

от хора, които не са носители на 

езика, което може да доведе до 

грешки 

Курсът има много предимства, особено за англоговорящите курсисти. Въпреки това, той 

изисква известна подготовка от страна на преподавателя, за да избере кои части от материала да 

се използват в клас и как да се справи с грешките, които са направени от немскоговорящите 

участници, чийто немски език не е роден. 

  

No. 33 

Име на ресурса Wikibooks – German  

Линк https://en.wikibooks.org/wiki/German  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика   

Граматика  

Слушане с разбиране  

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали В зависимост от това как ще се използва в клас ресурса, 

са необходими следните материали: речници или достъп 

до онлайн речници. За правенето на игри за памет, хартия 

и ножица и отпечатани снимки на храни, са 

задължителни.   

„Wikibooks – German“ е безплатен учебник за изучаване на немски език. Към момента учебника 

все още се разработва. Той се състои от различни уроци, които са планирани да следват 

определена последователност. Всеки урок въвежда няколко теми. Всяка тема се въвежда чрез 
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диалог и са придружени от списъци с лексика; граматически обяснения; раздел, който е 

озаглавен "проблеми" и представя различни упражнения; кореспондиращи отговори и тест в 

края на курса.   

Глава трета „Essen“ въвежда лексика за хранителни стоки, напитки и вкусове. Граматически, 

главата се фокусира върху „Akkusativ“ (винителен падеж); глаголите „essen“, „trinken“, 

„bekommen“, „möchten“, „wollen“;  думата „kein“ и показателни местоимения. За да се проследи 

тази част от курса, обучаващите трябва или да са изучавали предходните блокове или да знаят 

определен и неопределен член в „Nominativ“, лични местоимения, както и някои правилни и 

неправилни глаголи. 

Учебният материал е на английски език и е полезен само за курсисти, които владеят много 

добре английски език. Ресурсът е идеален за самообучение. Въпреки това, списъците с думи и 

упражненията могат да се направят и в клас или като домашна работа. 

Обучителите биха могли да дават списъци с думи и да възлагат на обучаващите се да потърсят 

думите в речника или онлайн. Едновременно с това те биха могли да създадат картинни карти, 

чрез които да предизвикват игра за запаметяване, която курсистите могат да играят, за да се 

провери колко от новите думи са запомнили. Тъй като списъка на думите е много обширен, то 

обучаемите могат да се разделят на групи. Ако се комбинира с лексиката за изразяване на 

вкусовете на храните, може да се образуват упражнения, развиващи уменията на курсистите за 

говорене, като те могат да разговарят за техните любими ястия или да опишат вкуса на блюда, 

които са опитвали в Германия. 

Също така обучаващите биха могли да направи диалози, подобни на този в началото на главата, 

използвайки новите думи.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ В секция Граматика има обобщение на 

материала и ключ с верни отговори   

+ Подходящ за самоподготовка 

- Курсът е в процес на разработка, така че 

може да бъде обект на промени 

- Не всички части могат да бъдат напълно 

използвани от учащите и учителите 

- Упражненията са основни, така 

преподавателят трябва да измисли 

допълнителни 

- Подходящо за обучаеми с високо ниво на 

езика 

 

“Wikibooks” е динамичен ресурс, който непрекъснато се променя и разширява. Поради тази 

причина, обучителите трябва да проверяват преди всеки курс дали желаното съдържание все 

още е на разположение и дали работи. Части от курса могат да се използват в клас. Въпреки 

това, ресурсът е по-подходящ за самообучение или като препоръчителен материал към 

курсистите. 
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No. 34 

Име на ресурса Deutsch global 

Линк https://www.youtube.com/user/deutschglobal  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:03:03 

Времетраене на цялото 

упражнение  

15 – 30 min.  

Допълнителни материали Хартия  

Химикалки 

„Deutsch global“ е канал в „YouTube“, създаден от немскоговорящ през януари 2014 г. 

Клиповете са създадени за обучаващи се от учители по немски език. Записите покриват както 

граматически теми, така и културни и лингвистични такива. Всички клипове са достъпни със 

субтитри на различни езици. 

Досега каналът има повече от 10 000 абонати и повече от един милион кликвания. 

Видеото “Die Syntax der trennbaren Verben” се фокусира върху типично немска граматика, която 

затруднява много от обучаващите се. За да се проследи видеото, обучаващите трябва да са 

запознати с понятието „trennbare Verben“ (делими глаголи). 

Видеото е много кратко и се стреми да представи по забавен начин словореда в изречения със 

делими глаголи. Може да се използва след като обучителят веднъж е въвел понятието за 

„trennbare Verben“ (делими глаголи) и е подходящо при практикуване на спецификата, къде 

двете части на глаголите се разделят. 

Вместо да разясняват словоредa, преподавателите могат просто да пуснат видеото и да изискат 

от курсистите да се обърне внимание на глагола. Видеото може да бъде преустановено след 

първия глагол или да се изгледа до край. 

След установяване на правилата за словореда в изреченията, обучителите могат да счетат за 

полезно да повторят упражнението от видеото с курсистите си, преди да преминат към други 

упражнения.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Видеото е кратко и използва прост език 

+ Лесно за разбиране 

+ Различни герои – примери за различни 

акценти 

- Видеото не въвежда концепцията за 

trennbare Verben - обучителите трябва да 

представят, чрез гледане на видео 

Видеото се фокусира върху тема, която е трудна за разбиране и е объркваща за много от 

обучаващите. Чрез използването на реални хора, които да преподнесът думите на хартия, 

обучаващите лесно могат да разпознаят, кога да се приложат двете части на глагола, докато 

изречението става все по-дълго. Ресурсът може да се използва в клас, като допълнение към 
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обясненията на преподавателя, с много малко време и усилия от негова страна. Същевременно, 

видеото е подходящ начин една граматическа тематика, с която много курсисти се борят, да се 

превърне в един забавен урок.  

No. 35 

Име на ресурса Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 

Линк https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

~ 00:01:00 за видео 

Времетраене на цялото 

упражнение  

~ 5 – 10 min. за дума 

Допълнителни материали Зависи как се използва в клас  

“Deutsch lernen /Learn Geman mit Deutschlernerblog“ е канал в „YouTube“, създаден през 

октомври 2011 г. Клиповете разглеждат граматически теми, както и културни и лингвистични 

такива. Всички клипове са достъпни със субтитри на различни езици. Досега канала има повече 

от 13 000 абонати и повече от един милион кликвания. 

Разделът “Deutsch Wortschatz – Deutsch lernen – die schönsten deutschen Wörter“ е насочен към 

силно напреднали обучаеми, които знаят сложни думи и как техният смисъл и членуване се 

определят в немския език. Клиповете в този раздел се фокусират върху една сложна дума, която 

се разглежда в дадено видео. Обяснява се смисъла на думата и се дават примери как да се 

използва думата в различни контексти. 

Клиповете могат да бъдат използвани в края на урока. Преди пускане на видеото, на всеки 

обучаем може да му бъде възложен един видеоклип. След това обучаемият може да представят 

своята сложно-съставна дума пред класа. 

Има различни начини как да се продължи да се работи с думите. Класът може да се направи 

списък на думите или да създадете плакат с любимите думи на курсистите. След като списъкът 

стане по-голям, обучаващите могат да използват думите, за да напишат кратки истории. Това би 

могло да се превърне в игра, в която курсистът, който използва най-голям брой думи, става 

победител. Историите могат да бъдат представени в клас, публикувани в училищен вестник, 

изложени в Интернет страницата на училището или в уеб-блогове на обучаващите се. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Кратки видеа 

+ Много възможности 

+ Представяне на някои сложни съществителни 

+ Много гъвкав и адаптивен ресурс в зависимост от 

нуждите и интересите на групата 

N/a 

Клиповете са много кратки и изискват малко време за гледане. Те представят думи, които 

обучаващите може да не са чували. Има много различни начини как да се продължи да се 
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работи с ресурса. Следователно, ресурсът е много гъвкав и може да се адаптира към времевите 

ограничения или характеристики на всяка група обучаващи. Някои варианти дават възможност 

за креативност и игра с новите думи, които могат да бъдат много интересни за учащите. 

No. 36 

Име на ресурса MOOCit – Brief  

Линк http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Граматика 

Умения за писане  

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Първо видео: 00:03:56; второ видео: 00:03:20; трето видео: 

00:15:55  

Времетраене на цялото 

упражнение  

поне 45 мин. и повече, ако се изпозлват допълнителни 

линкове  

Допълнителни материали Речник или достъп до онлайн речници 

Писалка и хартия, за писане на писма 

“MOOCit – Brief” е MOOC-курс15, създаден от „Fair-Image“ - студентска компания, насочена 

към бежанците и търсещите убежище. Курсът обхваща теми, свързани с всекидневния живот в 

Германия и включва видео клипове, както и упражнения. 

„MOOCit – Brief” се фокусира върху писането на писма, особено на официални писма. За да 

може да се проследи курса, обучаемите трябва да са завършили ниво B1. В допълнение, за да се 

разбере третото видео, учащите трябва да разбират английски. 

Курсът се фокусира върху тема, която е значима за всеки обучаем, живеещ в Германия. Той 

започва като въвежда темата с три видео клипа, които могат да бъдат използвани като 

подгряващи упражнения. Клиповете представят въпроси свързани със съответна тема, като 

оставят време на обучаващите да отговорят и накрая да представят решение. Учебният 

материал включва три видеоклипа. Въпреки това, не е напълно ясно дали трябва да се гледат 

всички от тях или ще бъде достатъчно, ако се гледа само един. Въпреки това, първите два 

видеоклипа съчетават уменията за говорене и писане, както и снимков материал, като по този 

начин ресурса става особено подходящ за курсисти, които се затрудняват в процеса на слушане 

с разбиране. 

Третото видео е преведено частично на английски език и се фокусира върху писането на имейл. 

Това е объркващо за учащите, тъй като ресурсът би трябвало да се съсредоточи върху писането 

на официални писма на немски език. 

Упражненията варират от прости упражнения с множествен избор на отговора до 

кръстословици или събиране на части от писма, с цел действително написване на писмо. За 

всички упражнения, с изключение на последното, обучаващите могат да проверят своите 

отговори и да получат незабавна обратна връзка. Голямото разнообразие от упражнения дава 

възможност да се отговори на различните интереси и да поддържа учащите мотивирани. 

                                                           
15 MOOC - Massive Open Online Courses (free online courses) - мащабни безплатни онлайн курсове. 

http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
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След гледането на клиповете, ресурсът предоставя различни видове упражнения за проверка на 

уменията за слушане с разбиране и упражняване на правилната структура при писане на писмо. 

След завършването на упражненията са предложени различни писмени задания, с цел да се 

приложат новонаучените обстоятелства в практиката. 

Предложени са различни начини за това как да се използва ресурса в клас. Обучителите могат, 

например, да пуснат клиповете в началото на часа, а след това да се пристъпи към създаването 

на структурата и упражнение в писането на писма, използвайки свои собствени материали. 

Също така, обучителите биха могли да въведат темата, използвайки свои материали, а след това 

обучаващите могат да попълнят онлайн упражненията, както в клас, така и за домашна работа. 

На трето място, обучителите могат да използват материалите от целия курс, за да въведат 

темата и да дадат възможност на курсистите да се упражняват. 

Преподавателите, които не желаят да използват онлайн материалите в клас, могат да възложат 

писмените задачи, намиращи се в края на курса, за домашна работа или да предложат онлайн 

материала като помощен.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Теми от значение за всички групи обучаеми, 

които живеят в Германия 

+ Стриктни правила за структуриране на 

официални писма - полезни за кандидатстване за 

работа 

+ Полезно за обучаеми, които имат проблем със 

Слушане с разбиране 

N/a 

Ресурсът разглежда тема, която е важна за всекидневния живот в Германия. Използвани са 

много различни начини за представяне на новата информация, като по този начин са засегнати 

различни видове обучаващи. Курсистите могат да проверят своите отговори онлайн, което 

прави ресурса подходящ и за самообучение или домашна работа. Поради разнообразните 

начини за използване на ресурса по време на курса, при необходимост обучителят става гъвкав 

и може да се адаптира към групата обучаващи се. 
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No. 37 

Име на ресурса Conversational German - from time of day to eating out 

Линк https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-

of-day-to-eating-out/content  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране   

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали N/a 

 “Conversational German - from time of day to eating out” е MOOC-курс, създаден от Cambridge 

University за уеб-сайта www.аlison.com. Курсът е насочен към обучаващи, които имат малки или 

никакви познания по немски език. 

Курсът се състои от 4 модула - три от тях въвеждат нови теми, а четвъртият модул представлява 

финален тест. Всеки модул е подразделен на различни теми. 

Модул 1 се фокусира върху правилното изговаряне на датата и часа, както и представяне на 

обучаемия откъде идва. Първата тема разглежда дните от седмицата, месеца и датата. 

Курсът е на английски език. 

Новите думи и изрази са представени чрез презентационни слайдове. Обучаващите се могат да 

кликнат върху аудио символа, намиращ се до всяка нова дума или фраза, за да чуят 

произношението й. Тъй като всички обяснения са на английски език, то материалът може да 

бъде използван само с курсисти, които разбират английски. При това, обучителите могат да  

използват презентационните слайдове вместо да пишат думи и фрази върху дъската. 

Няма допълнителни упражнения за практикуване на научените думи и фрази, или възможност 

да ги представят в контекст. Поради тази причина, слайдовете могат да бъдат полезни при 

обяснението на нови фрази и лексика, но за да бъдат приложени те напрактика, учителите 

трябва да приготвят свои собствени упражнения. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Основен немски за учащи с малко или 

никакви познания по немски, които желаят да 

научат бързо 

+ Слайдовете с подходящи думи и фрази, 

необходими за всяка тема, представени по 

лесен и разбираем начин 

- Само за обучаеми с добро ниво на 

владеене на английски 

- Думите не са представени в по-широк 

контекст (диалози или текстове) 

- Няма лексикални упражнения  

https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
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Ресурсът обучава на основни умения в немския език, подходящи за всички групи обучаеми, 

които търсят незабавни резултати от обучението. Въпреки това, поради липсата на упражнения 

и диалози и/или текстове, които да покажат думите и фразите в контекст, то ресурсът е по-

подходяща за самообучение, отколкото за преподаване в класната стая. В допълнение, този 

ресурс е подходящ само за англоговорящи обучаеми. 

No. 38 

Име на ресурса Duolingo 

Линк https://www.duolingo.com/  

Език Много 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Умения за писане 

Умения за говорене и произношение 

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

max. 10 min. 

Допълнителни материали N/a 

“Duolingo” е онлайн платформа за хора, които се интересуват от изучаването на езици. 

Платформата стартира през 2011 г. и към момента има повече от 38 милиона регистрирани 

обучаеми. Платформата е на разположение на различни езици. Курсът представя граматика и 

въвежда нова лексика за различни теми. Обучаемите могат да започнат курса като напълно 

начинаещи или да направят тест за проверка на нивото. 

Във втората част на първо ниво, курсът се фокусира върху определителния член в немски език. 

С цел да се проследи урока, обучаемите трябва или да са завършили основия курс „Basics 1“ 

или трябва да са запознати с някои основни съществителните имена в немския език. 

Модулът “The” може да се използва за домашна работа, самоподготовка или за упражнение в 

клас. Преди началото на блока, обучаемите могат да прочетат въвеждащия параграф, за да 

разберат или да си припомнят правилата за поставяне на определителен член в немския език. 

Ако обучителите ги разяснят в клас, то курсистите могат да пропуснат тази част и да започнат 

направо упражненията. 

Упражненията разглеждат различни съществителни имена, които са въведени от предишния 

урок. Обучаващите трябва да ги превеждат от езика, на които се води курса, на немски и 

обратно. Има и упражнение за проверка на произношението. Много е вероятно упражненията, 

които са предоставени в платформата да не бъдат достатъчни, за да се разбере напълно 

определителния член. За всяко упражнение, учащите получават незабавна обратна връзка, дали 

техният отговор е правилен или ако са сгрешили, къде са допуснатите грешки. За всяко 

завършено ниво, курсистите могат да спечелят „lingots“16 и да сравнят напредъка си с техните 

                                                           
16 „Lingots“ са виртуална валута, която се използват от „Duolingo“, за да възнагради хората за различни 

постижения, свързани с изучаването на чужди езици и преводи. 

https://www.duolingo.com/
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учебни цели. Този подход поддържа обучаемите мотивирани и прави лесно ученето на нов език 

да се интегрира в ежедневието. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Нова Лексика и Граматика представени в малки и добре 

структурирани единици 

+ Лесен и подходящ за начинаещи  

+ Възможност за проверка на отговорите 

+ Много подходящо за домашна работа и самоподготовка  

+ Наръчник за преподаватели (https://schools.duolingo.com/)  

N/a 

„Duolingo“ представя нови думи и граматика в малки, добре структурирани модули и дава 

възможност за проверка след всяко упражнение. По този начин той е подходящ за 

самоподготовка и домашна работа, а също така и за прилагане в класната стая. Потребителите 

могат постоянно да следят напредъка си и да събират точки, което спомага за това уроците да 

бъдат забавни и да се поддържат обучаемите мотивирани. Платформата има опция да бъде 

приложена директно в клас, което я прави привлекателен ресурс за преподавателите. 

 

No. 39 

Име на ресурса Adventure German - A Mysterious Mission 

Линк https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html  

Език Немски език 

Целева група Особено полезен за учащите, които използват немски за 

тяхната работа 

Ниво B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Достъп до Android смартфон, iPhone, IPAD или Android 

таблет 

“Adventure German – A mysterious mission” е приключенска игра за напреднали в изучаването на 

немски език - ниво B1, разработена от Гьоте-институт. Играчите са поставени в професионална 

среда и решават вълнуващи криминални случаи. Инструкциите и помощните материали са 

достъпни на немски, английски и испански език. 

Играта е достъпна за Android-смартфони и таблети, iphone – мобилни телефони, iPad – таблети. 

Обучителите могат да използват играта в клас. Но, тъй като обучаващите трябва да изтеглят 

играта на своя смартфон, таблет, iphone или iPad, то ресурса е по-подходящ за самообучение. 

По този начин курсистите могат да играят играта с техно собствено темпо на развитие. 

Играта е представена по забавен начин и обучава на полезни умения в немския език, като 

обучаемите могат да я играят и след приключване на курса, като споделят опита си със своите 

съкурсисти. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Фокус върху Немски използван в 

професионална среда 

+ Обучаемите разрешават мистериозни случаи и 

придобиват познания по езика; научават фрази, 

свързани с кандидатсвтване за работа  

+ Комбинация между полезна тема и забавна 

игра 

- Времето, необходимо за 

изпълнението на задачите време 

варира много между различните 

обучаеми 

- Трудно е да се използва в клас  

Играта е добре измислена и представя тема, която обикновено не се свързва с игра като тази. Не 

е напълно подходяща за обучение в клас, но със сигурност е нещо, което много обучаващи биха 

харесали да опитат за самоподготовка след клас. 

No. 40 

Име на ресурса Basic German Language Skills 

Линк https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-

Language-Skills  

Език Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A0 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:03:46 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Препоръчително: истински аналогов часовник, за да се 

покаже различно време и за по-нататъшна практика; 

листовки с допълнителни упражнения 

“Basic German Language Skills” е MOOC-курс, публикуван от Джулия Рихтер на уеб-сайта 

www.alison.com. Курсът е насочен към начинаещи, които желаят да придобият основни умения 

в немския език. Той запознава обучаемите с основната лексика и граматика и се състои от два 

модула, които са подразделени на няколко теми. Темите, които са включени в курса са: 

часовете на деня, цветове, цифри, азбуката, както и важни глаголи. Всяка тема въвежда нови 

думи и изрази в кратко видео със субтитри на немски и английски език. Осма тема се фокусира 

върху определянето на часа. За да се проследи видеото, учащите трябва да знаят числата и 

глаголите, необходими за разговор за всекидневните дейности. 

Видеото представя ежедневието с часови интервали и снимки, за да се подпомогнат уменията за 

слушане с разбиране. Обучителите могат да използват видеото, за да въведат темата в клас. 

След гледане на клипа, обучителите могат да зададат въпроси, свързани с времето и 

дейностите, показани във видеото или да подготвят работен лист с въпроси с множествен избор 

за текста, а така също могат да помолят курсистите да поставят времето и дейностите, посочени 

в клипа в правилната последователност. В последствие, учителите могат да обяснят цялостно 

различнте начини за определяне на времето и да се премине към упражненията. 

https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Ясен език  

+ Допълнителните субтитри го правят лесен 

за разбиране 

+ Снимка на часовник, показващ времето 

споменато във всеки текст, който да 

придружава диалог 

- След като се въведе нова тема, няма 

инструкции как да използват новите думи 

и фрази  

- Няма практически упражнения за 

новата лексика 

Темите, представени в курса дават основни познания по немски език за всички обучаеми, които 

трябва бързо да научат немски език или не могат, или не искат да присъстват на езиков курс. 

Въпреки това, курсът не дава пояснения и възможности да се приложат новонаучените думи и 

фрази на практика. Той може да се използва в допълнение към учебник или други учебни 

материали, използвани в клас, но не е подходящ за учащи, които желаят да използват езика 

активно. 

No. 41 

Име на ресурса Learn the alphabet 

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Език Гръцки език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Умения за писане 

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Windows Операционна система (XP or later)  

Лаптоп/Компютър 

Тонколони 

Това е самостоятелно приложение, което може да се използва за да се научи изписването на 

буквите и произношението в гръцкия език. Основната идея е да се покаже как се изписват 

главните и малки букви и как се произнасят. 

Когато потребителят кликне върху буква, движението на писалката показва начина за 

изписването й. В същото време, потребителят може да чуете произношението на буквата. 

Приложението е безплатно и може да се използва от деца и възрастни обучаеми. 

Това приложение е за абсолютен начинаещи курсисти, с цел да научат начина на изписване на 

буквите и произношението им. 

За курсисти, които са запознати с латинската азбука, интересната част представлява 

произношението, поради това, че някои от гръцките букви не съществуват в латинската азбука. 

За обучаващи, които не са запознати с латинските букви (т.е. имигранти от Близкия изток) 

уменията за писане и произнасяне ще бъдат много полезни. 

Приложението може да се използва у дома или за упражнение преди и след учебните уроци.  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Игрови дизайн 

 

- Не може да се вгради в онлайн курсове 

 

Просто и лесно за употреба приложение, което може да се използва в много ранен етап на 

обучение, и е идеалено за имигранти от страни, които не използват латинска азбука. 

 

No. 42 

Име на ресурса Make the word 

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Език Гръцки език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Умения за писане 

Лексика  

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a  

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Windows ОС (XP или по-нова)  

Лаптоп/Компютър 

Тонколони 

Това е самостоятелно приложение, което може да се използва от обучаващите, за да се научат 

как да образуват думи, като поставят буквите в правилния ред и след това слушат как се 

произнасят. 

Основната идея е да се подобри лексика в комбинация с уменията за писане и правилно 

произношение. Продуктът е “следваща стъпка“ от представеното по-рано приложение “Learn 

the alphabet“. 

Потребителят влачи и пуска буквите с цел да създаде търсената дума, която е представена  

визуално на изображението.  

Приложението е безплатно и може да се използва от деца и възрастни обучаеми. 

Приложението е за начинаещи, с цел да бъдат въведен в писането, лексиката и произношението 

на думите. 

Приложението може да се използва у дома и за упражнение преди или след учебните уроци. 

Негативната страна е, че е много трудно за преподаватели без технически познания да добавят 

нови думи. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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+ Лесно за употреба 

+ Игрови дизайн 

 

- Не може да се вгради в онлайн курсове 

- Трудно се добавят нови думи 

 

Просто и лесно за употреба приложение, което може да се използва в много ранен етап на 

обучение за въвеждане в лексиката, писането и произношението. 

 

No. 43 

Име на ресурса Filoglosia 

Линк http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:10:00 – 01:00:00 

Допълнителни материали Компютър/Лаптоп          

Интернет           

Тонколони 

Поредицата „Filoglossia +“ се състои от образователни материали за изучаването на гръцки език 

като чужд език, които са подкрепени от английски език и са отправени към начинаещи 

обучаеми с малко или без никакви познания по гръцки език. Програмата се основава главно на 

комуникативния подход и се фокусира върху представянето и разбирането, както на разговорна, 

така и на писмена реч. Потребителят се насърчава да използва гръцкия език, за да бъде 

ефективен при комуникация и да може да общува в ежедневни житейски ситуации. 

Граматическите структури и синтактичните функции също са засегнати, но по прост и 

функционален начин и в рамките на комуникативния контекст. 

Всяка глава е придруженa от различни ергономични упражнения, които използват в пълна 

степен потенциала на мултимедийните технологии и са насочени към развитието на всички 

езикови умения (упражнения за разбиране на устна и писмена реч, упражнения за 

произношение, правопис, лексика, граматика, образуване на изречения и др.).Същевременно, 

всяка глава се състои от следните компоненти: диалози; основна лексика; граматика и полезни 

фрази. Всеки компонент е придружен от различни упражнения за развиване на езиковите 

умения. 

Езиковият материал се фокусира основно върху ежедневни ситуации като: поздрави; планове за 

почивните дни; посещение на таверна; телефонен разговор; разговор за миналото; извинения; 

пазаруване; търсене и даване на посоки; посещение при лекар; отправяне на покани; искане и 

даване на съвети; пътуване; отдаване под наем на апартамент; в супермаркета. 

Основни характеристики:  
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- аудио и видео файлове с озвучаване от местни гръцкоговорящи; 

- превод на английски език;  

- лексикални упражнения;  

- граматически упражнения;  

- полезни фрази. 

Материалите могат да се използват, когато се преподава нов материал и когато се упражнява 

преподаденото съдържание. Упражненията могат да се правят в клас или у дома за 

самостоятелна подготовка. Отделно от езиковия материал, програмата включва и богати аудио-

визуални материали, свързани с културните особености на древната и съвременна гръцка 

цивилизация, което е в помощ на процеса на обучение. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Приятен и атрактивен интерфейс 

+ Преводи на английски 

+ Полезни фрази 

+ Лесна за употреба платформа 

- Ограничен избор от теми 

„Filoglossia+“ е интерактивен, забавен и полезен инструмент за изучаване на гръцки език. Той е 

идеален за начинаещи обучаеми. 

 

No. 44 

Име на ресурса Learn Greek 

Линк http://www.kypros.org/LearnGreek/  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика               

Умения за говорене и Фонетика 

Умения за писане         

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:15:00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:15:00+ 

Допълнителни материали Компютър/Лаптоп    

Интернет     

Тонколони 

Принтер за материали  

„Learn Greek Online“ е курс, който има за цел да обучава онлайн на съвременен гръцки език. 

„Learn Greek Online“ към момента се състои от 105 същински аудио файла (всеки с около 15 

минути продължителност), 105 онлайн бележки за курсисти (по един за всеки аудио файл), 

колекция от съвместни учебни инструменти, онлайн гръцки речник и проверка на правописа. 

След всеки урок има дискусионен форум, където потребителите могат да обменят мнения и да 

си общуват. Текстовата версия на уроците е допълнена от студенти от курса. Аудио файловете 

http://www.kypros.org/LearnGreek/
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са разделени според нивото на владеене на езика - има материали за начинаещи, средно 

напреднали и напреднали обучаеми. Платформата предлага полезни функции като: 

визуализация на гръцката азбука; гръцки ръкопис; инструкции за инсталиране на гръцката 

клавиатура; инсталиране на гръцки шрифтове на компютъра; форум с въпроси; колекция от 

гръцка музика. 

Всички тези характеристики, комбинирани с 105 аудио уроци, предлагат наистина богат избор 

за преподавателя. Аудио файловете могат да бъдат пуснати директно в клас, а след това 

преподавателят може да създаде упражнения за практикуване на новия материал или да 

предизвика дискусии между курсистите по определената тема. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Много полезни функционалности 

+ Богат избор от материали 

+ Лесно за употреба 

- Има забрана за даунлоуд на материали 

Добра платформа, предлагаща много полезни материали и аудио файлове. По-добре е да се 

използва под надзора на преподавател. Аудио файловете и другите функции могат да бъдат 

използвани от обучаемите по-късно у дома за практикуване на взетия нов материал. 

 

No. 45 

Име на ресурса Learn Greek fast and easily 

Линк http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-

greek.html  

Език Гръцки език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика                                       

Слушане с разбиране 

Умения за говорене и Фонетика          

Умения за писане         

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:05:00+ 

Допълнителни материали Компютър/Лаптоп    

Тонколони   

По избор – MP3 player  

Принтер за размножаване на материали 

„Loecsen“ е едина базова платформа, предлагаща илюстрирани разговорници и аудио записи за 

пътуване и удоволствие. 

Платформата предлага основни думи и фрази, от които може да се нуждае човек при пътуване в 

чужбина. Всяка фаза е придружена от илюстрация и аудио запис с правилното произношение. 

Тази платформа е добра, ако един обучител иска да провери произношението на обучаемите и 

уменията им за говорене. Например, обучаващият може да раздели обучаемите по двойки и да 

http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-greek.html
http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-greek.html
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им даде една тема с полезни фрази. След това обучаемите трябва да направят диалог с помощта 

на всички фрази и чрез добавянето на други. След всеки набор от думи има тест, който е 

идеален за упражняване на новия материал. 

Ресурсът предлага 15 теми с полезни фрази и думи - при първа необходимост; разговор; търсене 

на някой; проследяване на времето; заминаване; бар; ресторант; такси; транспорт; хотел; плаж; 

семейство; чувства; обучение; цветове; числа; в случай на проблеми. 

Всички аудио файлове могат да бъдат изтеглени под формата на mp3-файлове с техните 

транскрипции под формата на PDF-файлове. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Илюстрации и аудио записи 

- Свалянето на материали е платено 

- Много проста платформа 

- Ограничен избор от теми 

„Loecsen“ е основна и проста платформа, подходяща за абсолютно начинаещи обучаеми. 

Инструментът е полезен за преподаватели и курсисти на самостоятелна подготовка. Ресурсът 

може да бъде използван дори от хора, които искат да научат някои полезни фрази преди 

пътуване в чужбина. 

No. 46 

Име на ресурса Greek for foreigners  

Линк http://greek.pgeorgalas.gr/Default.asp   

Език Гръцки език 

Целева група Начинаещи и напреднали 

Ниво A2-B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:01:00 – 00:05:00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:01:00 – 00:05:00 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър/Смартфон/Таблет 

Интернет 

Тази платформа цели да даде основни познания за структурата на гръцкия език и да предостави 

възможност да се използва езика ефективно в редица ежедневни ситуации. Има списъци с 

лексика, полезни фрази със озвучаване, синтаксис, езикови трудности. Съдържанието на уеб-

сайт е динамично, като се опитва да се възползва от най-новите постижения. 

Ресурсът може да се използва директно в клас, като има текстове, упражнения и примери за 

всяко ниво. Предлага се гледане на видео, четене на вестници и онлайн канали от внимателно 

подбрани източници. Сайтът може да се използва и в мобилна среда, като е възможно 

получаването на достъп до цялото съдържание от малък смартфон или екран на таблет. За 

упражненията и мултимедийните презентации, трябва да бъде активиран JavaScript и да е 

инсталиран Flash-плейър. 

Плюсове и минуси: 

http://greek.pgeorgalas.gr/Default.asp
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+ - 

+ Ясен уебсайт  

+ Лесно за употреба  

+ Обучение чрез игри 

- Кратки курсове 

- Няма достатъчно Граматика и Лексика 

 

Този сайт е подходящ за обучаеми, които имат малко или никакви познания по гръцки език. 

Има широка гама от оригинални гръцки материали за езиково обучение. Могат да бъдат 

подпомогнати, както начинаещи, така и напреднали в изучаването на модерен гръцки език. 

Целия учебен материал е предоставен онлайн и е безплатен. 

 

No. 47 

Име на ресурса Google Translate 

Линк https://translate.google.com 

Език Над 15 езика 

Целева група Всякакви обучаеми и потребители 

Ниво Всички нива 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър                

Интернет 

Платформата е базов онлайн преводач, който превежда от един език на друг. Тя включва повече 

от 15 езика и множество комбинации. Отделно от извършването на преводи, инструментът 

предлага контекстни примери, синоними и антоними на дадена дума и аудио произношение от 

англоговорящ. 

Не е добре да се използва платформата за едновременното превеждане на повече от една дума в 

един и същи момент. Ако се опитате да преведете изречение или текст, преводът ще бъде 

буквален и неадекватен. Инструментът може да бъде използван за бърз превод на непозната 

дума или за намиране на синоними или антоними на дадена дума. Опцията за прослушване на 

произношението на думата, също е много полезна. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Аудио с правилните произношения на 

думите 

+ Даден контекст и примери  

+ Много есно за употреба 

+ Лесно достъпен ресурс от всяко 

устройство  

- Неверни преводи на изречения и 

параграфи  

- Ненадежден инструмент 
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„Google Translate“ е добър за ежедневна употреба, но винаги трябва да се има предвид, че ако се 

превеждат цели изречения или параграфи, има вероятност преводите да не са верни. Опитайте 

да го използвате само за отделни думи. 

 

No. 48 

Име на ресурса LEARN HOW TO WRITE A STORY 

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Език Гръцки език 

Целева група Средно ниво 

Ниво B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Умения за писане 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

02:00:00 

Допълнителни материали Интернет           

Лаптоп/Компютър         

Тонколони 

Интерактивно приложение за писане на истории, направляващо обучаемите стъпка по стъпка в 

написването на разказ за нещо интересно, смешно, странно или тъжно, което им се е случило в 

миналото. 

Основната идея е да се подобрят писмените умения на обучаемите. Приложението се основава 

на педагогическия подход „конструктивизъм“ - учене чрез проектиране. 

Обучаемият има ролята на писател и трябва да напише история, която описва реални или 

въображаеми минали събития, информирайки четящия за времето, мястото и хората, които 

участват и на последно място, като представи ясна и последователна информация. 

Интерактивното приложение представя задачата, моделът на историята с обяснения и 

ръководство, за това как да се схематизира историята. 

Приложението е безплатно и може да се използва от тийнейджъри и възрастни обучаеми. 

Това приложение е за средно напреднали обучаеми (ниво В1) и може да се използва онлайн и 

офлайн. 

Историята може да се публикува в уеб-блог или в система за управление на обучението, като се 

възложи на колегите да я оценят. 

Разказът е на гръцки език, а историята трябва да бъде написана на английски език. Качеството 

на разказа не е много добро, защото е възпроизведен с помощта на автоматизирано приложение 

за превръщане на текста в реч. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Добра последователност  

- Само на английски език (с възможност за 

лесна трансформация и на други езици) 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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+ Може да се използва онлайн и офлайн - Качеството не е добро 

Лесно за употреба приложение, което може да се използва онлайн и офлайн с цел да се 

подобрят писмените умения и лексиката на обучаемите. 

 

„Text corpora“ е ресурс, който съдържа текстове от областта на журналистиката, качени в 

електронен формат, с около 5 милиона съобщения, публикувани във вестници. Материалът е 

групиран в тематични уроци, които са класифицирани по жанр (кратка новина, социално 

съобщение и т.н.). 

Този сайт е адресиран към учени, студенти, учители, ученици, и всички, интересуващи се от 

изучаването на гръцки език. Ресурсът се стреми да предостави гръцки език като допълнителен и 

синхронен инструмент (древногръцки, средновековен гръцки език, модерен гръцки език). Целта 

е порталът да представлява полезна, надеждна и ефективна среда: 

- за съдействие и разпространение на гръцки език в цифровата ера; 

- за преподаване на гръцки език като роден и втори чужд език; 

- за подпомагане на научните изследвания; 

-за продуктивно използване на информационни и комуникационни технологии в 

преподаването на гръцки език. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Множество теми 

 

- Неясна употреба 

- Няма наличен урок по английски  

- Предговор на английски език, но останалата 

част на гръцки 

 

Text corpora е уеб портал целящ да подпомогне процеса на учене/преподаване на гръцки език. 

Особено в частта, посветена на преподаването на гръцки като втори език, много ресурси и 

инструменти са на разположение и могат да бъдат използвани за повишаване на ефективността 

в клас. Онлайн речник и практически упражнения са предвидени в раздел "Ръководство и 

No. 49 

Име на ресурса Text corpora  

Линк http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/  

Език Английски език 

Целева група Всички групи обучаеми  

Ниво B2-C2 

Тема (Лексика; Граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

Интернет 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/
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ресурси", като щракнете върху връзката "Списъка със спомагателни материали за преподаване 

на гръцки като чужд/втори език". Упражненията и ресурсите могат да бъдат използвани по 

време на уроците или зададени като домашна работа. 

 

„Modern Greek Dictionary“ е модерен речник по новогръцки език, с изчерпателна дефиниция, 

правопис и обяснение за произхождението на думите. Това е първият речник на новогръцки, в 

който са изложени по азбучен ред принципите на думите. Той включва фонетични 

транскрипции и хиперлинк на всеки запис към инфлекционния му модел, както и опит да се 

изброят възможно най-голям брой изрази и фрази на новогръцки език, като най-голямото му 

предимство е неговият етимологичен подход. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Множество теми 

 

+ Неясна употреба 

+ Няма наличен урок по английски 

Речникът на съвременния гръцки език е полезен и лесен за употреба ресурс за обучаеми, които 

започват да изучават гръцки език, начинаещи или напреднали нива. Особено полезен за тези, 

които започват да се учат гръцки като втори език, благодарение на своите "фонетични таблици 

и глаголна и номинална система“. Фокусиран върху граматика и лексика, този онлайн портал 

може да бъде много полезен и за самостоятелно обучение. В същото време, някои от наличните 

в сайта материали могат да се използват и от предподаватели в клас. 

 

No. 51 

Име на ресурса Greek language Diagnostic Tests 

Линк http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html  

Език Гръцки език 

Целева група Начално – напреднало ниво обучаеми 

Ниво A1 – C2 

Тема (лексика; Четене с разбиране  

No. 50 

Име на ресурса Modern Greek Dictionary   

Линк http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantaf

yllides/index.html  

Език Гръцки език 

Целева група Напреднало ниво 

Ниво B2-C2 

Тема (Лексика; Граматика; т.н..) Лексика  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали N/a 

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
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граматика; т.н.) Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

30 min изпитно време за ниво 

Допълнителни материали Интернет 

Лаптоп/Компютър 

Тонколони 

Целта на диагностичния онлайн тест е да оцени нивото на знание на гръцки език на 

кандидатите за езиково сертифициране. Също така може да се използва за първоначално 

установяване на нивото на езиковите умения по гръцки. 

Диагностичният тест е съобразен с нивата на владеене на гръцкия език, при полагане на 

сертифицирани изпити (от А1 до С2). На всяко ниво тестове включват четене с разбиране, 

слушане с разбиране и практика на езика. Онлайн средата позволява директно онлайн 

извършване на всеки тест в рамките на определен период от време и незабавна обратна връзка. 

Следователно ресурсът предлага точно информацията, която ще бъде от полза на потребителя, 

за да идентифицира слабости. 

Резултатите от изпитването са индикативни и дават на кандидата само оценка, която по никакъв 

начин не означава, че успеха в изпитите за сертифициране по гръцки език е гарантиран. 

Тестовете са безплатни и могат да бъдат използвани от тийнейджъри и възрастни обучаеми. 

Тестовете могат да се използват при подготовка за изпитите за сертифициране, както и за 

анализ на слбостите на обучаемите. Обучителите могат да задават на курсистите тестове, за да  

оценят тяхното ниво. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Покрива всички нива на владеене  

+ Незабавна обратна връзка 

- Няма голямо разнообразие от тестове 

Полезни тестове, които могат да помогнат на обучаемите преди и по време на курса за обучение 

по гръцки език. 

 

No. 52 

Име на ресурса Multimedia educational materials 

Линк http://www.greek-

language.gr/certification/dbs/media/index.html  

Език Гръцки език 

Целева група Начално – напреднало ниво обучаеми 

Ниво A1 – C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Четене с разбиране  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
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Времетраене на цялото 

упражнение  

30 min изпитно време за ниво 

Допълнителни материали Интернет 

Лаптоп/Компютър 

Тонколони 

„Multimedia educational materials“ е колекция от оригинални текстове, писмен и устен гръцки 

език, които идват от различни печатни и електронни източници. Тази колекция има за цел да 

обогати учебния материал на преподавателите по гръцки като втори чужд език и да подпомогне 

проектирането и създаването на учебни материали, които да се използват в процеса на 

оценяване в преподавателската практика. Материалът е категоризират по нива (от А1 до С2) и 

по вид (текстове и звуци). 

Материалите могат да се използват за учебни цели, но също така могат да подготвят обучаеми 

за изпитите за сертифициране по гръцки език. 

Mатериалите могат да се използват по много начини. По-конкретно, материалите могат да 

бъдат използвани, както изцяло, така и по отделно. В допълнение, преподавателят има 

възможност да използва свои собствени материали, или да модифицира, опрости или дори 

доразвие предоставените в съответствие с нуждите на обучаемите. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Може да варира според нуждите на 

обучаемия 

+ Базирано на автентични материали 

- Ограничен избор от теми  

- Няма налични видео файлове 

Колекцията от автентични мултимедийни материали може да се използва по много начини от 

преподавателите. 

 

No. 53 

Име на ресурса Deutschakademie online Kurs 

Линк http://www.deutschakademie.de/online-

deutschkurs/griechisch/  

Език  Немски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика, Граматика, Умения за писане, Слушане с 

разбиране, Умния за говорене и произношение, Четене с 

разбиране,  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

поне 10 min. 

Допълнителни материали изисква: компютър или мобилен телефон с достъп до 

интернет за всеки обучаем 

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
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„Deutschakademie“ е езиков курс с различно местонахождение в Германия, Австрия и Словакия. 

В допълнение от предлаганите езикови курсове в различни градове е създаден и безплатен 

онлайн курс по немски език. 

Учащите могат да избират онлайн упражнения според тяхното ниво или според един от 70-те 

немски учебници. Има и специални упражнения за „Dativ“ (дателен падеж) и „Akkusativ“ 

(винителен падеж), както и примерни тестове. 

Онлайн курсът предлага упражнения от 70 немски учебници. По този начин има голяма 

вероятност учителите да намерят в тази платформа упражнения за учебника, по който те 

работят. 

Обучителите могат да използват тези упражнения след всяка глава или след завършването на 

целия учебник. Курсистите могат да избират на колко въпроса да отговорят и на каква тема 

биха искали да се фокусират. 

Също така, в тази платформа преподавателите могат да намерят упражнения за техния учебник. 

Упражненията за  проверка са най-често въпроси с множествен избор. Те могат да се използват 

в клас с много малко усилия по отношение на време и подготовка. 

Упражненията могат да се направат в клас, за домашна работа или самообучение.   

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Упражнения за всякакви нива 

+ Учебници 

+ Интерфейсът е наличен на много езици 

+ Обучаемите могат да избират 

интензитета на упражненията и темата 

+ Подходящо за начинаещи 

- Само упражнения с избираем отговор 

 

Платформата може да се използва в клас с много малко усилие от страна на обучителя. Тя 

включва упражнения за най-често срещаните учебниците, като по този начин обучаемите ще 

могат да практикуват своите знания точно по темите, които са разгледани в клас. Едновременно 

с това, обучаемите могат да адаптират упражненията за техните предпочитания по отношение 

на интензивност и тема. 

No. 54 

Име на ресурса Greek lessons Youtube 

Линк https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkV

R8Xw  

Език Гръцки език 

Целева група Начално ниво 

Ниво A1 – A2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Слушане с разбиране    

Основна Граматика        

Лексика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

6 - 28min. 

Времетраене на цялото Обща продължителност от 8 видеа - 2 часа 

https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw
https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw
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упражнение  

Допълнителни материали Интернет       

Лаптоп/Компютър          

Тонколони 

Набор от 8 образователни видео клипа с анимирани презентации за въвеждане в гръцкия език. 

Разказът е на английски език, така че обучаемите трябва да говорят английски (базово ниво) за 

да гледат записите. Има и примери, базирани на други езици (т.е. личните местоимения са 

представени на гръцки език и има превод на английски, немски, италиански и турски). 

Урок 1 покрива теми: азбука, произношение, комбинации от букви, някои поздравителни думи. 

Урок 2 покрива теми: азбука, произношение, комбинации със съгласни и гласни, интонация, 

„Как се казвате“, „Как си“, лични местоимения, глагола „съм“, числа. 

Урок 3 покрива теми: лични местоимения, числа, „Колко струва“, „По телефона“, глаголи: 

имам, искам, оставам, знам, отивам, чакам, членове, гръцки имена, плодове, цветове, 

Галактиката. 

Урок 4 покрива теми: първо спрежение на глаголите, примери, примери за употребата на 

членове. 

Урок 5 покрива теми: примери със съществителни имена, определителен член, неопределителен 

член. 

Урок 6 покрива теми: частите на речта, винителен падеж, „От къде си“, „Какъв ден е днес“. 

Урок 7 покрива теми: притежателни местоимения, „Харесва ми“. 

Урок 8 покрива теми: страни и езици, глагола „говорят“, пол (мъжки род / женски / среден род), 

второ спрежение на глаголите. 

Клиповете могат да се използват като образователни материали за самообучение на курсистите. 

Също така могат да бъдат вградени в уеб страница или на система за управление на обучението 

(например система „Moodle“). Клиповете могат да се използват също и за въвеждане в гръцкия 

език за хора, които се интересуват от участие в курсове по гръцки. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Лесно може да се въведе в други платформи 

- Само на английски език  

- Авторски права  

 

No. 55 

Име на ресурса Free online material for learning Greek 

Линк http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A2-C2 

Topic (Лексика; 

Граматика; Writing; 

Четене с разбиране 

Умения за писане 

http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek
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Reading; ect.) Слушане с разбиране  

Умения за говорене 

Времетраене на 

видеото (hh:mm:ss) 

Няколко секунди до 2-3 min 

Времетраене на цялото 

упражнение 

Няколко секунди до 2-3 min 

Допълнителни 

материали 

Лаптоп/Компютър 

Интернет 

Смартфон 

 

Материалът, който публикува „Hellenic American Union“ (Гръцко-американски съюз), спомага 

за изпълнението на мисията на съюза, като образователна и културна институция. Този 

материал включва учебници за изучаване на гръцки и английски език, като чужд език, помагала 

за подготовка на изпити, изложбени каталози, монографии и други културни издания. Някои от 

характеристиките на публикувания каталог са: 

- осем пълни практически теста, включващи слушане, граматика, лексика, четене и писмени 

и разговорни тестове; 

- пълното въвеждане в ECPE - сертифициране (Examination for the Certificate of Proficiency in 

English - изпитване за удостоверяване за владеене на английски език), включително рубрики с 

отбелязване на точки за писмените и разговорните секции; 

- листове с отговори за копиране и пълни транскрипции на записите за слушане. 

Ресурсът може да се използва директно в клас, като видео диалозите, свързани с уроците могат 

да се пускат на обучаемите и те биха могли да ги повтарят с цел заучаване. Всички диалози са 

прости и кратки. На уеб страницата на всеки от уроците има: 

- кратко описание на ситуацията от диалога, показан във видеото; 

- видео с гръцки субтитри;  

- видео с английски субтитри; 

- сценари на видеото на гръцки и английски език; 

- ключови думи от урока с обяснения; 

- занимания, които засягат лексикалните и граматически особености, разгледани в 

урока. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ PDF формат 

+ безплатни уроци 

- Няма достатъчно курсове 

 

Платформата е полезна за прилагане в клас от преподаватели, но програмата не е пълна. 

Платформата включва пълна транскрипция под формата на PDF-файл и MP3 аудио файлове на 

81 урока. 

No. 56 

Име на ресурса Learning Greek Videos  
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Материалът, който публикува „Hellenic American Union“ (Гръцко-американски съюз), спомага 

за изпълнението на мисията на съюза, като образователна и културна институция. Този 

материал включва учебници за изучаване на гръцки и английски език, като чужд език, помагала 

за подготовка на изпити, изложбени каталози, монографии и други културни издания. 

Някои от характеристиките на публикувания каталог са: 

- осем пълни практически теста, включващи слушане, граматика, лексика, писмени 

тестове;  

- осем разговорни теста; 

- пълното въвеждане в ECPE, включително рубрики с отбелязване на точки за 

писмените и разговорните секции; 

- листове с отговори за копиране; 

- пълни транскрипции на записите за слушане. 

Ресурсът може да се използва директно в клас, като видео диалозите, свързани с уроците могат 

да се пускат на обучаемите и те биха могли да ги повтарят с цел заучаване. 

Ресурсът може да се използва директно в клас, като видео диалозите, свързани с уроците могат 

да се пускат на обучаемите и те биха могли да ги повтарят с цел заучаване. 

Всички диалози са прости и кратки. 

На уеб страницата на всеки от уроците има: 

- кратко описание на ситуацията от диалога, показан във видеото; 

- видео с гръцки субтитри;  

- видео с английски субтитри; 

- сценари на видеото на гръцки и английски език; 

- ключови думи от урока с обяснения; 

- занимания, които засягат лексикалните и граматически особености, разгледани в 

урока. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

Линк http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-A2 

Topic (Лексика; Граматика; 

Writing; Reading; ect.) 

Четене с разбиране 

Умения за писане 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Няколко секунди до 2-3 min 

Времетраене на цялото 

упражнение 

Няколко секунди до 2-3 min 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър 

Интернет 

Смартфон 

http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts
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+ Лесно за употреба 

+ PDF формат 

+ безплатни уроци 

- Няма достатъчно курсове 

- Видео версия на предходния ресурс 

 

Платформата е много удобна за потребителя. Има поредица от видео уроци за обучаване на 

гръцки език като чужд език. Клиповете предоставят прост, но автентичен език в ежедневни 

ситуации от реалния живот. 

 

No. 57 

Име на ресурса Flashcards 

Линк http://www.byki.com/category/Greek/a/  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1, A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Препоръчва се: един компютър на един обучаем, 

слушалки; изисква: най-малко един компютър в клас 

„Flashcards“ е безплатен софтуер представящ флашкарти с цел обучение на основни фрази, 

лексика и някои граматически особености, който е предоставен от „Transparent Language“ 

(платформа за изучаване на езици). Той е много лесен за използване като слайдовете разполагат 

с аудио озвучаване и има огромен избор на теми за обучаващите. 

Всяка дума или фраза, също е на разположение в аудио формат. В допълнение, обучаващите 

могат да слушат записа с нормална скорост или по-бавно, ако е необходимо. 

Флашкартите са достъпни за много различни теми. Те могат да се използват в клас за 

разглеждане на думи и фрази или за домашна работа и самообучение. 

Флашкартите позволяват на курсистите да избират как да се обучават с помошта на 

предложените различни учебни режими, започващи с по-лесни упражнения и продължавайки 

към по-трудни. Обучаващите могат да следват последователността предложена от сайта или да 

изберат конкретен режим на обучение. 

Ако всеки обучаем има компютър на който да работи, учителите могат да използват 

флашкартите с много малко усилия от тяхна страна. Същевременно, ресурсът може да се 

използва за домашна работа или самообучение при условие, че курсистите имат компютър с 

достъп до Интернет. 

За всеки отговор, обучаващите могат да спечелят точки. По този начин, обучителите, които 

желаят да направят урока по-интересен могат да превърнат упражнението в съревнование. 

Плюсове и минуси:   

http://www.byki.com/category/Greek/a/
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+ - 

+ Лесно за употреба 

+ PDF формат 

+ безплатни уроци 

- Няма достатъчно курсове 

- Видео версия на предходния ресурс 

 

Сайтът предлага флашкарти на различни теми. Обучаващите могат да избират между различни 

режими на обучение, като по този начин могат да адаптират материала според собствените си 

предпочитания. Всяка дума е на разположение под формата на аудио-файл, който може да се 

прослуша с нормална скорост на речта или допълнително по-бавно, ако е необходимо. Поради 

това, ресърсът е подходящ не само за преговор и упражнение, но и за практикуване на 

произношение. Думите и фразите са преведени на английски език. Поради тази причина, 

материалът не е подходящ за учащи, които не говорят английски. 

Ресурсът предоставя възможности за преговор и упражнение на думите в гръцкия език по един 

забавен начин. В допълнение, при избор на темата, която курсистите искат да упражняват и 

режима на упражнение, обучаващите могат да слушат думите и фразите. Въпреки това, сайтът е 

подходящ само за англоговорящи обучаеми. 

 

No. 58 

Име на ресурса Greek Grammar 

Линк http://www.greekГраматика.eu  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали N/a 

Сайтът предлага преглед на съвременната гръцка граматика чрез използването на поименно 

класифициране на думите като съществителни, прилагателни, глаголи и т.н. За всяка тема, 

потребителите могат да изтеглят документи, които разясняват подробно граматиката. 

В допълнение, на сайта са представени упражнения за всяка граматическа тема и според 

уменията на различните нива на обучение. Всички упражнения имат отговор. 

Сайтът цели да помогне на обучаемите да овладеят модерната гръцка граматика. Обучителите 

могат да изтеглят упражненията, за да ги използват по време на курса или за домашна работа, 

след като темите вече са били въведени в клас. 

Граматическите обяснения могат да бъдат полезни за обучаващите при изпълнението на 

упражненията. Заедно с отговорите, упражненията са подходящи и за самоподготовка. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

http://www.greekgrammar.eu/
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+ Граматическите обяснения са ясно 

структурирани в детайлни  

+ Обяснения и примери 

+ Упражнения за всяко ниво на 

владеене на езика  

+ Упражненията могат да се адапират 

според нивото и нуждите на групата  

- Обясненията са достъпни само за обучаеми с 

напреднало ниво на владеене на езика 

Сайтът има за цел да помага на обучаващите да разберат модерната гръцка граматика. 

Граматическите обяснения са ясно структурирани и много подробни, подкрепени с много 

примери. Упражненията могат да се използват много гъвкаво от учителите, както за домашна 

работа, така и за самообучение, или работа в клас. Също така те могат да бъдат избирани 

според различните нива на умения на обучаемите. Въпреки това обаче, граматическите 

обяснения са достъпни само на английски език, което ги прави негодни в смесени групи или за 

обучаеми, които не говорят английски. 

 

No. 59 

Име на ресурса Lexiscope 

Линк http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm  

Език Гръцки език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 – C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Умения за писане 

Умения за говорене и произношение 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Компютър 

Интернет 

„Neurolingo“ е създаден от компютърни инженери и лингвисти, специализирани в 

обработването на естествен език. Той е създаден през декември 2005 г. от членовете на 

„Neurosoft Language Technology Team“. На този сайт, обучаващите могат да потърсят 

съвременните гръцки думи и да научат за техния правопис, морфология, сричкуване, синоними 

и антоними. 

Сайтът може да се използва в клас, за домашна работа или самообучение, всеки път когато 

обучаващите попаднат на дума, която им е непозната. 

По време на учебния процес обучаемите се натъкват на непознати думи. Сайтът предоставя 

информация за тези думи и по този начин помага на учащите да подобрят езиковите си умения. 

Той може да се използва за подпомагане на уменията за четене с разбиране, както и писмено 

изразяване. 

http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
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Обучителите могат да използват сайта, за да запознаят учащите с онлайн речниците, като им 

показват пример и им обяснят, какъв тип информация трябва да се въведе. Обучаващите могат 

да направят същото със списък от други думи или фрази, които те трябва да потърсят в 

уебсайта.  

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Информация за Съвременните гръцки 

думи, която ще помогне на учащите да 

разберат непознатите думи   

+ Може да се използва за справки и 

домашни задания 

+ Детайлни обяснения на думите 

- Обучаемите, които не са запознати с 

използването на речници или този тип речник 

може да се наложи въвеждаща част, да 

разберат каква информация влизането 

предоставя и как тя може да им помогне в 

процеса на обучение 

Сайтът предоставя информация за съвременни гръцки думи, които помогнат на учащите да 

разберат непознатите слова. Той може също да се използва за справка по време на домашна 

работа или писане на задания. 

 

No. 60 

Име на ресурса Digital Dialects  

Линк http://www.digitaldialects.com/Bulgarian.htm  

Език Много езици 

Целева група Всички групи обучаеми  

Ниво A1-A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Умения за говорене и Фонетика 

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:05:00+  

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър        

Интернет 

Тонколони                

Проектор 

„Digital Dialects“ е интерактивна платформа за изучаване на чужди езици. Съдържанието е 

представено под формата на игри и викторини. Всяка тема започва с представяне на новата 

лексика и изрази, следвани от интерактивна игра, която помага на обучаемия да упражни новия 

материал. 

Игрите могат да се прилагат директно в клас, като правят обученето по-забавно и лесно. След 

преподаването на новия материал, обучителят може да използва с неговите курсисти 

мултимедийните слайдове и игрите за упражняване на правилно произношение. Инструментът 

не е подходяща за самостоятелно подготовка. Обучаващият трябва да контролира процеса и да 

дава указания на учащите през цялото време. 

В сайта има хипертекстови препратки към друга платформа за изучаването на чужди езици. 

http://www.digitaldialects.com/Bulgarian.htm
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Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Кратки и ясни обучителни материали 

+ Добре структурирак курс 

- не е подходящ за самоподготовка 

- няма аудио записи, които да демостррират 

правилно произношение 

Ресурсът може да бъде от полза на преподаватели, които преподават чужд език на начинаещи 

обучаеми. Инструментът е подходящ за по-малки ученици и деца, тъй като съдържанието на 

материала се представя под формата на игри. 

No. 61 

Име на ресурса Busuu 

Линк https://www.busuu.com  

Език Полски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика: дни от седмицата, ежедневие, хоби и свободното 

време 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

30 – 40 min 

Допълнителни материали Задължително: компютри за обучаемите; 

Препоръчва се: допълнителен лист с обяснения за сегашно 

просто време, включително и  форми (положителни, 

отрицателни, въпрос) и упражнения 

„Busuu“ е онлайн платформа за обучение, която предлага възможности за научаване на 12 

различни езика. За полски език, тя обхваща нива A1-B2. Можете да използвате безплатната 

версия, която има ограничен достъп до наличните материали и възможност да се учи само един 

език. Като алтернатива, можете да преминете към платената версия (€ 14,99 на месец), която ви 

дава пълен достъп до всички езици и всички дейности. 

Урок 1: „Free time“ (свободно време) е един от многото уроци, които биха могли да се използват 

в клас за обучаеми от ниво А1. Всеки урок в „Busuu“ има следната структура: 

1. представяне на езика (или отделни думи, кратки фрази или цели изречения); 

2. упражнение - кратки упражнения за завършване на изрази/диалози, свързване на думи със 

снимки и др.; 

3. представяне на няученото: писмен или звуков запис;  

За съжаление, безплатна версия на „Busuu“ дава достъп само до някои от тези дейности. 

Урокът се състои от шест части – едната е недостъпна, ако използвате безплатната версия. 

Обучителят започва, като представя езика, използвайки Част 1. „Хоби“ и Част 2. „Музика“, в 

които са на разположение всички необходими обяснения. Езикът се представя в контекст - 

кратки изречения, които курсистите могат да четат и да слушат. Преподавателят може да има 

нужда да включи обяснения за глаголни спрежения и разликата между инфинитив и спрегнат 

глагол. След като обучаемите се запознаят с новата лексика, те могат да направят упражненията, 

но имайте предвид, че не всички от тях са на разположение, ако използвате безплатната версия. 

https://www.busuu.com/
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Също така, ще са ви необходими компютър за всеки курсист или за двойка курсисти, за 

предпочитане със слушалки, тъй като всички езици се изговарят, за да се подпомогне 

произношението на обучаемите.  След това курсът може да премине към изучаването на „Present 

Simple“ - сегашно просто време. Тази част от урока представя формите в сегашно просто време 

(положителни, отрицателни и въпросителни изречения), но не осигурява никакво обяснение – 

съгласуване между съществително и глагол, спрежение, съгласуване с личните местоимения и 

др. След като са направени необходимите обяснения в клас, обучаемите могат да направят 

упражненията. Не забравяйте, че викторините се прекъсват от съобщения за подновяване на 

платената версия, така че обучителят може да поиска да създадете свои собствени задачи за по-

нататъшна практика в клас. Упражненията с писане и звуко запис могат да се направат у дома, 

тъй като е достъпна обратната връзка от страна на "експертите" на платформата. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Забавен начин за изучаване на езика - по-подходящ за самостоятелна употреба, 

отколкото в клас 17 

 

No. 62 

Име на ресурса e-ANG 

Линк http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html  

Език Английски език 

Целева група Само за полскоговорящи 

Ниво B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране  

Четене с разбиране  

Умения за говорене (дискусии): Глобално затопляне 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:02:21 

Времетраене на цялото 

упражнение  

60 – 90 min 

Допълнителни материали Препоръчва се: списък с лексикалните упраженения  от 

задачите за слушане и четене  

„e-Ang“ предлага широка гама от материали за обучаеми на ниво А1-В2. Един от седемте уроци, 

които биха могли да се използват в клас за ниво на обучаеми B2 е „Global Warming“ (глобалното 

затопляне). Урокът се състои от четири елемента: четене и слушане с разбиране, лексика и 

разговорна практика, всички от които са предназначени да въвеждат лексика, свързана с темата 

за околната среда и глобалното затопляне. Същевременно, урокът дава възможност на 

курсистите да практикуват новонаучените думи под формата на дискусия в края на часа. 

Повечето от обучаемите на ниво В2 трябва да са запознати с темата и вероятно са я изучавали 

преди. Въпреки това, може да бъде необходимо да се поясни лексиката от упражненията за 

слушане и четене с разбиране. 

Четенето с разбиране по темата „Greenhouse effect“ (парников ефект) може да се използва като 
                                                           
17 Може да се използва в клас, ако преподавателя направи достатъчна подготовка и има подходяща класна стая с 

достъпни компютри и слушалки за курсистите. 

http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html
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въведение към урока. Тя обхваща съществена терминология, свързана с темата за околната 

среда и предлага кратко упражнение на лексиката. Обучителят трябва да е сигурен, че 

курсистите са запознати с ключови фрази като: парникови газове на емисии, парников ефект, 

глобално затопляне и др. 

След това класът може да премине към упражняване на уменията за слушане на същата тема. 

Учениците могат да гледат аудиофайла и да отговарят на четири въпроса с множествен избор за 

съдържанието на видеоклипа. 

Последната част е разговорна практика, предоставяща дълъг списък от въпроси, които могат да 

се използват за обсъждане в края на часа, или като извън-класна дейност или групова работа. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Урокът е добре структуриран и ясно 

организирани 

+ Богата лексикална база 

+ Интересни задачи 

- Изисква се вход в платформата (за тази цел 

са необходими познания по полски език, 

защото платформата е налична само на него) 

 

Видеклиповете и задачите за четене осигуряват добра основа за упражняване на лексиката и 

разговорната реч от урока за ниво B2, като се фокусират върху свободното и точно изказване. 

Подходящо е за дискусия в клас. 

No. 63 

Име на ресурса EduStation 

Линк http://www.edustation.pl/  

Език Англисйки език 

Целева група Възрастни полскоговорящи 

Ниво A2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране  

Четене с разбиране  

Умения за говорене (дискусии): Държави, националности, 

езици 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:00:19 (аудиозапис) 

Времетраене на цялото 

упражнение  

40 – 60 min 

Допълнителни материали Препоръчва се: Помагало с допълнителни упражнения като 

задачи за слушане с разбиране 

„Edustation“ предлага широка гама от материали за обучаеми от ниво A1/A2 до B2, но повечето 

от тях ще трябва да заплатят.  

Един от "Мини-уроците" е „Curiosities“ (любопитно) и може да се използва в клас, за да се 

въведе лексиката, която е свързана с държави, националности и езици на ниво на обучение А2. 

Урокът се състои от въвеждане в езика чрез кратки изречения с аудиозаписи и три упражнения. 

Повечето обучаеми на ниво А2 не би трябвало да срещнат проблеми, за да участват активно в 

клас, въпреки това може да бъде необходимо предварително преподаване на някои от думите и 

http://www.edustation.pl/
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задачите за слушане с разбиране. 

Преподавателя започва с преподаване на ключови думи като: език, официален, (най-) често и 

др., преди обучаемите да преминат към слушане с разбиране. Тъй като сайтът не предлага 

никакви упражнения за курсистите, докато те слушат, учителят трябва да подготви кратка 

задача, от вида упражнения с множествен избор или със запълване на празните места в 

изречение. Когато обучаемите завършат задачата, обучителят разиграва изразите един след друг, 

с цел препитване на курсистите и осигуряване на допълнителни обяснения. 

В зависимост от курса, преподавателят може да въведе въпроси или да подготви свои собствени 

листовки за упражняване на новата лексика с обучаемите. Добра идея е да се направи викторина 

или препитване на въпроси като: Какви езици говорите? Какъв е официалният език в Мексико? 

и др. Вяеко от оставащите три упражнения може да бъде направено от студенти у дома или в 

клас заедно с обучителя. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Кратки уроци, представящи полезна 

лексика 

+ Упражненията са добри и дават много 

възможности за практикуване на правилно 

произношение, което е много важно за 

обучаеми със слабо ниво на владеене на 

езика 

- Повечето материали са достъпни на 

платформата само срещу заплащане 

- Сайтът е на полски и затова е подходящо 

само за полскоговорящи 

- Изисква се вход в платформата 

Урокът е добър, но обучителят е длъжен да подготви своя собствени листовки с допълнителни 

упражнения. 

 

No. 64 

Име на ресурса e-angielski 

Линк http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10  

Език Английски език 

Целева група Възрастни полскоговорящи 

Ниво B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Слушане с разбиране  

Четене с разбиране  

Умения за говорене (дискусия): Хотелска резервация 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:02:08 (аудио запис) 

Времетраене на цялото 

упражнение  

40 – 60 min 

Допълнителни материали Препоръчва се: помагало с допълнителни упражнения 

„E-angielski“ представя 16 аудио-урока, които са предназначени за самообучение и лесно могат 

да бъдат адаптирани към целите на курс на ниво B1. Урок 10 е на тема „Making a hotel 

reservation“ ( резервация в хотел) и се основава на телефонен разговор, който въвежда полезна 

лексика необходима при резервация на хотелска стая. Повечето от обучаемите на ниво В1 

http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10
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трябва да са запознати с контекста, въпреки това може да е необходимо предварително 

преподаване на някои от думите, заложени в тематиката, преди да се изпълни задачата за 

слушане с разбиране. Обучаемите трябва да са запознати с „Present Continuous“ - сегашно 

продължително време (например: I'm looking for a room...) и трябва да знаят цени, дати и номера 

(например: номера на кредитни карти, телефони и др.) 

Преподавателят започва с въвеждане на основната лексика, свързана с темата и преподаване на 

ключови фрази от видео клиповете (например: единична/двойна стая, резервиране и др.). След 

това обучаемите могат да преминат към изслушването им. Тъй като на сайта не се предлагат 

никакви упражнения за курсистите, учителят трябва да подготви кратки задачи от типа  

упражнения с множествен избор или чрез запълване на празните места в изречение. 

След изпълнението на задачата за слушане с разбиране, обучителят предизвиква обучаемите с 

въпроси и отговори за хотелските резервации и пише на дъската, като дава необходимите 

обяснения. С цел да се даде възможност на курсистите да практикуват езика, обучителят трябва 

да се създаде проста задача като например: подреждане на думи, за да се образуват изречения. 

След това учениците могат да направят задачата по двойки или индивидуално. Съставените 

изрази могат да бъдат използвани от курсистите, за да напишат кратки диалози, които по-късно 

могат да бъдат използвани в ролеви игри. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ В уроците е представена полезна 

лексика 

 

- Диалогът изглежда неестествено и почти 

изкуствен от време на време 

- Сайтът е на полски и затова е подходящо 

само за полскоговорящи 

Урокът е добра основа за обучение на лексика и умения за говорене, но обучителят трябва да 

създава свои собствена листовки. Упражненията в сайта са предназначени за самостоятелна 

работа, затова преподавателят е длъжен да създават свои собствени задачи за по-нататъшно 

упражнение в клас. 

 

No. 65 

Име на ресурса angprofi 

Линк http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html  

Език Английски език 

Целева група Възрастни полскоговорящи 

Ниво A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Умения за говорене: Кандидатстване за работа  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

60 min 

Допълнителни материали Препоръчва се: помагало с допълнителни упражнения за 

практикуване на лексика 

http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html
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„Angprofi“ предлага 44 прости урока за обучаеми от нива А1-В1. Урок 21: „Длъжности и 

професии“ може да се използват в клас, за да се въведе лексика, свързана с темата за работа за 

обучаеми от ниво А2. Урокът обхваща основна лексика и изрази, необходими за да се говори за 

работа и различни професии. За да участват активно в часа, обучаемите трябва да бъдат в 

състояние да използват глаголи като „be“, „have (got)“ и „can“, и да са запознати с „Present 

Simple“ (настоящо просто време). 

Преподавателят започва курса чрез обяснение на разликата между думите „job“ и „work“, което 

също може да се използва като преговор на сегашно просто време (например: I work, he works, I 

have a job, she has a job и т.н.). 

След това преподавателят преминава през лексика, засегната в урока, като дава необходимите 

обяснения. Тъй като списъкът включва само най-основните изрази, обучителят може да въведе 

допълнителна лексика, с която да помогне на курсистите да съставят кратки изречения, с 

новопреподадената лексика. Ресурсът може да се използва и от обучаеми, за да пишат кратки 

диалози по двойки или самостоятелно, които по-късно могат да използват под формата на 

ролеви игри. 

Урокът може да спомогне за обучението на предлози като: „I work as a/in/at“ (аз работя като/в/у) 

и др., или като въведение към сегашно продължително време, като например: „I'm looking for a 

job“ (аз си търся работа). 

Частта за упражнения „ćwiczenia“ може да се използва за допълнително упражнение в клас или 

у дома. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ добър урок за възрастни обучаеми 

+ Забавни игри за практикуване на новата 

лексика, произношение и всички нови 

думи 

+ Картинки, които помагат за 

визуализацията на материала  

- уебсайтът не предоставя множество 

упражнения 

- Платформата не е подходяща за обучаеми, 

които не говорят полски 

 

Модулът е чудесна основа за научаване на лексика и речеви умения на ниво А2. Ресурсът 

осигурява много възможности за проста разговорна практика, което е много полезно, но често 

затруднява обучителите с организацията, поради ниските нива на знание на езика. 

 

No. 66 

Име на ресурса Hello Angielski 

Линк http://www.helloangielski.pl/  

Език Английски език 

Целева група Само за полскоговорящи 

Ниво A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Умения за говорене: Облекло 

http://www.helloangielski.pl/
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Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

60 – 90 min 

Допълнителни материали Препоръчва се: Помагало с обяснения за сегашно просто / 

сегашно продължитено време 

„Hello Angielski“ предлага прости уроци за курсисти от нива А1-А2. Ресурсът представлява 

колекция от списъци с лексика (с произношение), обхващащи редица елементарни теми, 

основни граматически понятия и много упражнения и игри за практикуване. 

Преподавателят може да комбинира някои от списъците с думи, за да се създаде урок, с цел 

преподаване на лексика на различни теми, като например: цветове, дрехи и аксесоари, които 

хората харесват или мразят да носят през различните сезони, като в зависимост от групата на 

обучаемите могат да включат прилагателни, с които да се опишат дрехи, сезони и др. Същият 

материал може да бъдат използван, за да се преподаде сегашно просто време и обстоятелствени 

наречия, като например: „аз харесвам…“, „аз не харесвам…“, „аз винаги/никога не нося…“ и 

т.н. 

Всички списъци с лексика са придружени от упражнения под различни форми: викторина или 

тест, флашкарти, игри (бесеница, змии и подвижни стълби, кръстословици, судоку и др.). 

Обучаващият започва курса чрез списък с лексика, включващ: „ubrania“ (дрехи), „akcesoria i 

dodatki“ (аксесоари) и „nazwy kolorow“ (цветове). В зависимост от групата, учителят може да 

включи повече лексика. След това обучаемите могат да се направят някои от задачите, 

предвидени за упражнение на новата лексика. Алтернативно, обучителят може да създаде свои 

собствени визуални пособия или да помоли курсистите да опишат с какво са облечени. 

Едновременно с това могат да бъдат въведени сегашно просто („wear“) или сегашно 

продължително време („is wearing“) - подходящо обяснение и упражнения са на разположение 

на интернет страницата, но само на полски език. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Много полезна лексика  - Урокът не е структуриран добре, но ако 

учителят се подготвя добре и създава свои 

собствени упражнения и други дейности, тя 

може да му бъде много полезен 

- Само за послкоговорящи (Всички 

материали, включително референтни 

листове с граматика са на полски; 

фонетичната транскрипция на английските 

думи е осигурена с помощта на полските 

фонетични символи, а не на 

международната IPA) 

 

Ресурсът е чудесна основа за обучение на лексика, разговорни умения и граматика на ниво А2. 

Той осигурява полезна лексика, но няма никакъв спомагателен контекст, в който може да бъде 
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представен езика. 

No. 67 

Име на ресурса Angielski.co.uk 

Линк http://angielski.co.uk/  

Език Английски език 

Целева група Само за послкоговорящи 

Ниво A2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Умения за говорене (Icebreaker): Да се опознаем 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

40 – 60 min 

Допълнителни материали Изискват се: списък с полезна лексика и изрази  

„Angielski.co.uk“ е ресурс, който не предлага много материали на сайта, освен един единствен 

списък с лексика – “Useful expressions“ (полезни изрази). Той може да бъде приспособен за 

преподаване в клас, като например в първия курс с новата група от ниво B1. 

Списъкът представя колекция от привидно произволни изрази, които могат да бъдат групирани 

в четири категории: 

1. „What to say on special occasions“ - какво да кажем за специални поводи; 

2. „Talking about likes and dislikes“ - да говорим за интереси и предпочитания; 

3. „Talking about yourself“ - да говориш за себе си; 

4. „Useful phrases when visiting an English speaking country“ - полезни фрази, когато 

посещаваш англоезична страна. 

Обучаващият може да реши да изтрие или да редактира някои от изразите в списъка, или да 

добави свои собствени по-подходящи алтернативи. Обучаемите могат да работят по двойки и те 

трябва да имат най-малко по един екземпляр от списъка. 

Курсистите работят заедно по двойки, като се стремят да разпределят изразите от списъка в 

споменати по-горе четири групи (по желание на обучаващия, може да се променят категориите). 

Когато обучаемите са готови, преподавателят предизвиква дискусия за четирите групи с изрази 

и ги обсъжда с курсистите, като осигурява всички необходими обяснения, например: как да 

задават въпроси. 

След това, обучаващият определя време (например 5-10 минути) и кара студентите да работят 

на малки групи, за да напишат много други полезни изрази, за които могат да се сетят в същите 

четири категории. По избор на преподавателят може да се избере само една или две категории, а 

не всичките четири. Гупата, която е написала най-голям брой фрази е победител. Изразите в 

четирите категории могат да бъдат използвани като се смесят активностите, така че курсистите 

да могат да се опознаят помежду си, например игра тип „Намерете някой, който ...“. Когато 

учениците са готови, обучаващият може да предизвика дискусия пред класа и да зададе на 

обучаемите да докладват на останалата част от класа. 

Плюсове и минуси:   

http://angielski.co.uk/
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+ - 

+ Хубави упражения 

+ Подходящ за уводен урок, когато 

обучаемите все още не се познават 

помежду си  

- Някои от изразите, включени в списъка, не 

са подходящи за класната стая и учителят ще 

трябва да ги пренапише или да добави свои 

собствени повече подходящи алтернативи 

- Само за послкоговорящи 

- Има нужда от много предварителна 

подготовка от страна на преподавателя 

 

No. 68 

Име на ресурса LangMaster learning 

Линк http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg 

Език/s Немски  

Испански  

Италиански  

Френски  

Английски 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1- C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:20:00 – 01:00:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър     

Интернет 

Тонколони           

Проектор 

„Langmaster.com“ предлага безплатни онлайн езикови курсове и упражнения на няколко езика. 

Курсовете се състоят от обширни модули, покриващи всички граматичеки аспекти в зависимост 

от нивото на обучение– от начинаещи до напреднали. Всички курсове са представени на 

английски език и на други езици, като английският курс е достъпен на 12 езика. Упражненията 

могат да се приложат директно в клас или да бъдат модифицирани от преподавателя според 

нуждите на обучаемите. Обучаемите могат да повтарят упражненията и у дома за практикуване 

на новия материал. Същевременно те могат да бъдат включени в тестовете за определяне на 

нивото на владеене на езика или за напредъка на обучаемите. 

- Немски език - 198 глави, 1 845 упражнения; 

- Италиански език - 125 глави, 853 упражнения; 

- Испански език - 122 глави, 747 упражнения; 

- Френски език - 102 глави, 780 упражнения; 

- Английски език - 293 глави, 1489 упражнения. 

http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg
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Граматическите модули биха могли да послужат за самостоятелна подготовка на обучаемите и 

за подпомагане на преподавателите при подготовката на курсовете. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ наличен тест за проверка на нивото на 

владеене на езика 

+ Снимки към всяко упражнение 

+ Уроци с детайлни граматически 

обяснения 

+ Граматическите упражнения са 

подходящи за обучаеми с всякакво ниво на 

владеене на езика 

- Упражненията за слупане и работата с 

платформата Listen and Talk изискват 

допълнителен софтуер 

 

Многоезична платформа за езиково обучение. Перфектна за обучители и обучаеми. 

No. 69 

Име на ресурса Internet Polyglot 

Линк http://www.internetpolyglot.com/ 

Език 37 езика 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема  Лексика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:10:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър            

Интернет 

Тонколони                  

Проектор 

„Internet Polyglot“ е ресурс, който е посветен на подпомагането на потребители при изучаването 

на чужди езици, като им предоставя начин да запомнят думите и техните значения. Ресурсът 

помага на паметта да схване повече информация и да я запомни за по-дълго време. Всички 

курсове засягат базово ниво на обучение, но се предлагат много материали. Новият материал е 

представен по интерактивен начин, с цифрови флаш карти, които правят ученето по-приятно и 

продуктивно. Много модули се прилагат под формата на прости игри, аудио- или изображеня, 

които помагат за засилване на процеса на обучение. 

Потребителят трябва да изберете комбинация от езици (два от общо 37 езика), като първият е 

езикът, който иска да научи, а вторият е езикът, който обучаемият говори (всички обяснения и 

преводи ще бъдат на него). 

Платформата предлага широка гама от аудио-уроци, които са разделени в зависимост от 

различни теми и са записани от англоговорящ. Те са достъпни само ако вторият език е 

английски и не са достъпни за друг вид комбинация. Думите в аудио-уроците се произнасят на 

избрания първи език и след това се превеждат на английски език. Звукозаписът е много ясен и 

има пауза между думите, които трябва да се повтарят с цел упражнение. 

http://www.internetpolyglot.com/
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Ресурсът предлага много образователни игри, които могат да се използват директно в клас или 

за организирането на изпити или тестове при оценяване на знанията на обучаемите – „Picture 

game“ (свързване на картина с правилния превод); „Guessing game“ (съвпадение на дума с 

правилния превод); „Matching game“ (свързване на група от думи с техните преводи); „Typing 

games“ (откриване и набиране на правилната дума); „Word search“ (търсене на думи в един 

пъзел от букви). 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Интерактивна платформа 

+ Аудио уроци 

- Изисква се време за свикване с 

платформата – не е много интуитивна 

Целта на платформата е да помогне на обучаемите да запомнят материала, а не да обучава. 

Курсистът трябва вече да е запознат с темата и да използват платформата за упражняване. 

 

No. 70 

Име на ресурса MOOEC 

Линк http://www.mooec.com/ 

Език Английски език 

Целева група Начинаещи 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика            

Слушане с разбиране 

Граматика                

Четене с разбиране  

Умения за писане         

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:30:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър            

Интернет 

Тонколони                  

Проектор 

„MOOEC - Massive Open Online English Course“ е масивен безплатен онлайн курс по английски 

език, който съдържа няколко курса от различни автори и за различни нива. Курсът за 

начинаещи съдържа уроци на различни теми. Той е пригоден за чужденци, които учат  

английски език, засягайки елементарно ниво на обучение, с наблягане върху уменията за 

комуникация, основна граматика, слушане и четене с разбиране, които са необходими при 

въвеждането на английския език като чужд език. 

Ресурсът предоставя няколко директории с уроци като: „Lifestyle“ (Начин на живот); „General 

English“ (Общ английски); „Pathway to Higher learning“ (Пътека към висшето образование); 

„IELTS preparation“ (Подготовка за изпити IELTS); „English for academic purposes“ (Английски 

език за академични цели). Всеки урок съдържа подробности за трудността, продължителността, 

функцията и предмета на изучаване. Много от уроците имат аудио или видео запис. 

http://www.mooec.com/
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Граматическият курс е много изчерпателен, като разполага с 93 урока и 12 часа 

продължителност. Той засяга всички нива на английската граматика от базово ниво (А1) до 

сложни граматически форми (С1), необходими за английските изпити. 

Платформата предоставя уроци за преподаване на лексика; подобряване на уменията за четене с 

разбиране, слушане с разбиране и разговорни умения. Има уроци за всички нива: от начинаещи 

до много напреднали и напреднали. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба 

+ Интересни упражнения 

- Органичен избор на теми 

Уроците са организирани в установените нива за владеене на езика и са одобрени от комисия от 

професионалисти по английски език, които осигуряват качествен надзор над съдържанието. 

No. 71 

Име на ресурса Alison 

Линк http://www.abaenglish.com  

Език Английски    

Френски    

Руски 

Испански     

Португалски 

Италиански    

Немски 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране 

Умения за говорене + Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:10:00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

01:00:00 – 03:00:00 (с възможност за разделяне на 

модулите 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър   

Интернет   

Тонколони             

Проектор 

 

Alison  е онлайн обучаваща общност, пълна с висококачествени онлайн образователни ресурси, 

помагащи на обучаващите са да развият основни умения в работната среда. 

Обучителния курс по английски е особено важен за SLA обучители. Този свободен онлайн курс 

представя базови обучаващи теории и практики необходими за да бъдеш SLA инструктор. В 

курса са детайлизирани нуждите на върдастни обучавани, стиловете за обучение, и как да се 

прилага поликултурно общуване в клас. Следвайки тези цели, описва дейности и упражнения 

увеличаващи възпримането на английския езис от  обучаваните. Накрая описва как да се 

http://www.abaenglish.com/
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подготви и проведе урок, включващ в себе си изготвянето на учебен план, разпоредба на 

учебното помещение, провеждането на тестовел. Този свободен онлайн курс е перфектен за 

хора със свободен английски ., които искат да изучават езика в английски говоряща държава. 

Би бил интересен и за хора желаещи да изучават английски като чужд език, както и за такива 

които искат да знаят повече за теориите за обучение и възприемане. 

Изучаването на английски е възможно в седем категории 

- 2 курса с английска диплома;  

- 6 курса английска граматика ;  

- 3 курса английска литература; 

- 3 курса говоря английски; 

- 1 курс преподавам английскиTeaching; 

- 4 курса английски за туризма; 

- 1 курс бизнес английски.  

Продължителността на всеки един от тях е от 1 до 3 часа. Могат да се постигнат следните 

резултати: разширяване на лексиката на обучавания в много области; подобряване на 

произношението; практикуване на най-използваните глаголи и съществителни и изрази в 

английския; правилно разбиране на правилата на английската граматика; по-добро разбиране на 

кот.нтекста при използването на различни времена; разбиране на разликата между говоримия и 

писмения английски; познания по основите на разговорниа английски; получаване на знания за 

комбинацията от писмени стилове, както и как да се направи успешна презентация за 

слушателите; доверително комуникиране в формална и неформална среда.  

Този инструмент е подходящ за самоподготовка, но с известни допълнения обучителите могат 

да го прилагат и в клас.  

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Специален курс за SLA преподаватели 

+ Възможност за получаване на сертификат 

след успешно преминаване на курса 

+ Оценка 

+ Полезни упражнения  

+ Няколко курса и различни модули 

+ Лесно за употреба 

- По-подходяща за самоподготовка 

 

Онлайн езиковия курс на ALISON би бил интересен за всички групи обучаеми, които имат вече 

основни познания по езика и искат допълнително обогатяване на лексиката, подобряване на 

произношението с цел по ефективно общуване.   
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No. 72 

Име на ресурса ABA 

Линк http://www.abaenglish.com/en/ 

Език Английски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика             

Слушане с разбиране 

Граматика                 

Умения за говорене + Фонетика 

Умения за писане          

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:10:00 

Времетраене на цялото 

упражнение  

00:30:00+ 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър          

Интернет 

Тонколони                

Проектор 

 

Естествения подход на ABA Английски  симулира същите обучаващи процеси с които 

обучавания би се сблъскал при обучение зад граница: първоначално слушане и разбиране, в 

последствие говорене и писане.  Главите в курса са представени в определен ред, с цел 
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обучение на умения в английския така както те естествено се изучават – слушане, говорене, 

писане, превод, видео уроци, упражнения, лексика, оценяване. 

Курса е от 144 урока (включващи и видео такива) разделени по нива – начинаещи; долно 

средно, средно, горно средно, напреднали и бизнес. Не всичко в курса е безплатно но 

видеоуроците и частите са достъпни за всички нива.  

Различните части са интерактивни и привлекателни. Могат да бъдат ползвани както за 

самоподготовка така и в клас. Качеството е перфектно, а обясненията са точни и разбираеми.  

Свободната секция Граматика покрива следните основни понятия –прилагателни;местоимения; 

наречие; предлози;съюзи; глаголи и фразеология. Благодарение на интерактивната Слушай-

Записвай-Сравнявай (LRC®) технология ползвалите могат да упражняват произношение и 

умения за говорене.  

В края на всеки урок има оценъчен тест. Достъпен е само при пълно завършване на задачите в 

урока..  

Курса по английски на ABA Английски съдържа и видео уроци за ускоряване и обединяване на 

процесите на изучаване на английската граматика. Най добрите Британски и Американски 

Академични преподаватели ще обяснят английската граматика чрез забавни видеа. Има 144 

видео урока, по един за всяка част, като от всеки обучаемият научава нова граматическо 

правило.  

Интерактивната Граматика и полезно помагало с което обучавания може да се консултира по 

време на обучението. Позволява английската граматика да се разбере по лесен и приятен начин. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Много професионална страница 

+ висококачествено аудио и водео 

съдържание 

+ Лесно за употреба 

+ Безплатни видео уроци по граматика 

+ обучителния процес е забавен и ефективен 

+ видеата имат субтитри 

- възползването от пълния курс, 

генерирането на сертификат, както и 

комуникацията с преподавател не са 

безплатни 

 

Тази обучителна система по английски стимулира предислокацията на обучаемия в реална 

среда. Получаваните знания са пряко свързани с реалния живот.  Обучавания фокусира 

вниманието си на съдържанието,а не на формата а това повишава естествения инстинкт за 

изучавене на английския.  

Много полезна платформа. Професионално създадена и с много високо качество. Подходяща 

както за обучутели, така и за обучавани.  
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No. 73 

Име на ресурса FutureLearn - A Beginner's Guide to Writing in English for 

University Study 

Линк https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

Език Английски език 

Целева група Бъдещи студенти 

Ниво B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Граматика 

Умения за писане 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение  

N/a 

Допълнителни материали N/a 

 

Курсът е разработен от Университета в Рединг и предлага кратко въведение в академичното 

писане, като позволява на обучаемите да придобият познания и по-детайлна представа върху 

някои основни аспекта на този вид текстове. Обучителните методи включват смесица от видеа, 

примери, дискусии, примери и викторини.  

Обучаемите ще се развият умения в няколко ключови области на "академичната" граматика, ще 

се запознаят с различните етапи в писането на есе, както и ще създават свои собствени. Курсът 

представя на обучаемите как най-ефективно да организират процеса на писане на есе, какда 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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използват академичен стил и специфична граматика, за да може след приключване на 

обучението теда са в съзтояние да създадат добро академично есе.   

По време на курса са представени някои примери за академично писане, които са били 

създадени от други студенти, с цел да се демоснтрира напредъка, който може да се постигне. 

Той е постигнат с помощта на инструкции и насоки относно създаването на съдържание, 

организацията на цялостния процес по планиране и скициране на есе.  

Платформата дава възможност на потребителите да оценят своите умнеия за писане, както и 

тези на своите „колеги“. Пма налична полезна информация за основни езикови специфики при 

академичното писане.  

Курсът продължава 5 седмици, през които се покрива следния материал:  

1. Спецификите на академичното писане 

2. Създаване на есе 

3. Твоето първо есе: фокус върху езика 

4. Твоето първо есе: фокус върху фазите на писане 

5. Твоето първо есе: обратна връзка и поправки 

Курсът е подходящ за самоподготовка, но въпреки това преподавателите могат да намерят 

полезни материали,коитода използват когато преподават как се пише есе.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ висококачествено съдържание  

+ много добре структуриран курс 

N/a 

 

Много полезен курс, който представя сравнително трудна тема по ясен и разбираем начин. 

Рарзботен от професионалисти в образователната сфера, курсът е от най-високо качество.  

  No. 74 

Име на ресурса Live Mocha 

Линк http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/  

Език Полски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Практика на умения за разговор: От къде си?  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

10-секундни аудио записи / флашкарти: около 60 секунди 

на запис 

Времетраене на цялото 

упражнение  

30 – 40 мин. 

Допълнителни материали Препоръчва се: Помагало с допълнителни упражненията, 

карта 

 

 

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/
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LiveMocha предлага добри и кратки уроци за обучаващи се нива A1 – B1. Урокът: Skąd jestés? / 

От къде сте? Може да бъде използван в клас за обучение по задаване и отговор на въпроси кой 

от коя държава идва и за разговори за различните националности. Урока покрива основни  

изрази, въпроси и отговори. С цел активно участие в клас е необходимо обучаващите да знаят 

елементарните поздрави например   Cześć, както и начини да представят себе си, също така да 

могат да попитат за името на другия, например  Jak na imię…, Jak masz na imię?,  

Урокът има 4 части: 

1. Въведени  – кратък диалог представящ езика  (включва и аудио записване) 

2. Лексика (флеш карта) представя лексиката да се говори за различни националности и 

държави  

3. използване/примерни изречения представящи езика (включително произношение) 

4. практически – слушане, говорене, писане, задаване на въпроси и отговаряне на тях 

Обучаващия започва урока представящ езика чрез диалог – въпроси и отговори и чрез 

флешкарти (държави и националности). Обучаващия в зависимост ит състава на групата може 

да включи повече лексикар но е възможна необходимостта от допълнителни визуални средства 

– например географска карта. Формата и начина на използване на прилагателни в женски и 

мъжки род също трябва да бъде обяснена, където съществува такава разлика например Jestem z 

Polski. / Jestem Polką. / Jestem Polakiem. 

 3 и 4 част от урока (използване/примерни изречения, упражнения) могат да се използват като 

допълнителна практика както в клас, така и за самоподготовка. Уеб сайтът дава възможност на 

обучаващия се да се свърже с друг обучаващ се ЕКСПЕРТ ( с роден полски), който ще помогне 

за оценка на решените задачи от самоподготовката. Трябва да се знае, че въпроснота оценка не 

се получава веднага, а отнема определено време – обикновено няколко дни.   

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ забавен начин на обучение 

+ интерактивна и интуитивна платформа  

+ Безплатен акаунт за вход в платформата; 

събиране на точки и отключване на нови 

уроци 

+ Позволява на потребителита да комуникират 

помежду си, както и с носители на езика. 

+ уроците са добре структурирани 

 

- Материлаите са по-подходящи за 

самоподготовка 

 

 

 

 

 

No. 75 
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 EDX е платформа за качествоно обучение, това е онлайн обучение и MOOC (това е обучителен 

курс през интернет неангажиращ голямо количество хора) доставчик, прадлагащ високо-

качествени курсове от най-добрите световни университети и институти за обучаващите се по 

цял свят offering. 

Учащи се идват от всички краища на света! Предлага много образователни курсове като 

Изкуство и Култура, Биология и Естествено науки, Бизнес и Мениджмънт, Комуникации, 

Компютърни науки, Икономика и Финанси, Електроника, Инженерни науки, Здраве и 

Сигурност, История, Хуманни науки, Езици, Литература, Математика, Медицина, Философия и 

Етикар Физика. 

Създаден е и продължава да се управлява от колежи и университети. Това е единствения водещ 

MOOC доставчик които не е комерсиален и е с отворени ресурси.  

Отворения ЕDX e със отворени ресурси захранващи EDX курсовете и е напълно достъпен. С 

отворения EDX обучаващите и технократи могат сами да създават обучаващи инструменти, 

както и да добавят нови елементи към платформата, създавайки новаторски решения, 

подпомагайки обучаващите се по цял свят.  

За да получите достъп до този ресурс трябва да създадете акаунт, часто от курсовете са външни 

линкове към други уеб сайтове.   

Също така изисква регистрация за сесиите в които искате да участвате. Има материали 

свързани с граматическите правила, видеоклипове с интервюта с отличаваща се граматика, 

тестове и писмени задачи, участие в дискусии. 

Плюсове и минуси: 

+ - 

+ Безплатни уроци  

+ Разнообразни теми 

+ Няколко езика 

- Употребата на този инструмент може да е 

сложна 

 

 

Име на ресурса Learn subjects in several languages  

Линк https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-

tsinghuax-30640014x-1  

Език Английски език 

Целева група Начинаещи - напреднали 

Ниво A1-A2 

Topic (Лексика; 

Граматика) 

Спелуване 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:02:00 - 00:05:00  

Времетраене на цялото 

упражнение 

Зависи от обучаемия  

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър/ Таблет  

Интернет 

https://open.edx.org/
https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-30640014x-1
https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-30640014x-1
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Сайтът предлага курсове по различни теми и на различни езици, но използването му не е 

напълно ясно и е доста сложно. Освен това трябва да се изчакват определени дати за сесиите, 

преди да има достъп до нови курсове. 

 

No. 76 

Име на ресурса BBC 

Линк http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/  

Език Английски език 

Целева група Средно ниво обучаеми, за които английският не е майчин език 

Ниво B1-B2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика                

Граматика              

Четене с разбиране  

Умения за писане            

Слушане с разбиране 

Времетраене на 

видеото (hh:mm:ss) 

2-3 min 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни 

материали 

Всички курсове са предназначени за работа на мобилни 

телефони, таблети и настолни компютри. (Ако използвате 

настолен, можете да изтеглите аудио mp3 файлове и PDF 

транскрипти). Интернет, проектор. 

BBC Уча Английски предоставя мултимедиини материали за обучаване по английски 

посрещащи нуждите на обучаващите се от цял свят, посредством свободни за достъп аудио, 

видео и текстови материали за всички категории обучавани – от долно средно до горно следно 

ниво. Материалите се предоставят под формата на напълно завършен курс, но всеки един 

компонент на курса е самостоятелен и може да буда изучаван отделно. Това означава, че 

обучаващите се могат да изберат най-подходящия вариант за себе си – или преминавайки 

цялостно курса или използвайки отделни материали от него които са най-удобен за тях.  

Този курс има почти 30 глави с определено количество сесии във всяка. Ежедневно от 

понеделник до петък се публикува нова сесия, така че за всеки ден има нов материал .  

Всяка глава е ориентирана към определена тема и изследва граматиката и  лексиката свързани с 

тази тема, като в същото време помага за подобряването на произношението. Има такива 

полезни особености като  6 минутна раматика, 6 минутна лексика, новинарска емисия, както и 

много интерактивни материали базирани на автентични ВВС аудио и видео материали. 

Уеб сайт инструментите и ресурси могат да бъдат използвани както за самоподготвка, така и за 

работа в клас. 

Самоподготовка 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-1/session-2/activity-4
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-1/session-1/activity-3
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Обучаващият се трябва да има лаптоп, таблет или десктоп компютър. Ако се използва деск топ 

компютър можете да свалите аудио mp3 файлове или pdf текстове през интернет. Тези свободни 

ресурси помагат в подобряването на лексиката, граматиката, правилния слух и четенето.  

В клас 

Обучаващите могат да използват този уебсайт като допълнителен обучаващ материал в самия 

край на урока.  Отделните глави са базирани на използването на английския многобройни 

жизнени ситуации и поради този факт са тясно свързани със структурата на базовия курс по 

изучаване на английски. Обучителя ще се нуждае от проектор и интернет. Обучаемите могат да 

научават нови думи с помощта на флешкарти, както и да гледат и обсъждат видеоматериали 

свързани с ежедневието, да обсъждат как да решават различни проблеми, да научат често 

използвани ежедневни фрази, както и да участват в различни игри с цел практикуване на 

наученото. Също така обучаемите могат да бъдат разделени на групи за решаването на тестове, 

като по този начин ще се увеличи активното общуване. Възможно е част от тестовете да бъдат  

използвани и за самоподготовка за доусвояване на наученото. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

Мултимедиини обучаващи материали по 

Английски език Multimedia за подобряване 

на Граматика, Лексика, произношение и 

правилното разбиране на говоримиа и 

писмен английски. Уроците са добре 

планирани. Много примери, викторини и 

упражнения за практикуване граматика и 

лексика. Има един препис за всеки урок. 

Езикови бележки. Подкасти. Културно-

историческа информация. 

Сайтът има прост, добре организиран 

графичен дизайн така навигацията в него е 

много лесна. 

Цялото съдържание е достъпно само на 

английски 

 

Тази интерактивна и привлекателна платформа е лесна за употреба, както за самоподготовка, 

така и като допълнителен инструмент за работа в клас. Курса е много разбираем и предлага 

разнообразие от мултимедиини обучаващи материали по различни теми.  Те  превеждат 

обучаващите се през ежедневния английски по много интересен начин,  лесен за употреба както 

от обучаващите така и от обучаемите. 

 

No. 77 

Име на ресурса Talk English 

Език Английски език 

Линк http://www.talkenglish.com/  

Целева група Хора, които изучават английски като втори език 

http://www.talkenglish.com/
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Ниво B1-B2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика     

Граматика 

Четене с разбиране    

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Комптър  

Tаблет  

Смартфон  

Интернет  

Проектор  

 

TalkEnglish.com е лесна за полване платформа със забележително количество уроци 900 е 9000 

аудио файла. А интерфейса може да се осъществи на няколко езика.  

Изучаването онлайн е свободно, съдържанието което може да бъде свалено и да се ползва в 

режим офлайн е платено.  

Платформата осигурява уроци за изучаване и вдигане на нивото на четенето, слушането и 

говоренето. В TalkEnglish.com уроците са така структурирани, че дават възможност за обучение 

едновременно в три области. Материалите се предоставят като завършени курсове за говорене, 

слушане и произношение, Лексика, основи на граматиката и говорене. Всеки елемент от курса е 

самостоятелен и може да бъду изучаван отделно. 

TalkEnglish.com е разработил  "Натисни, Слушай, и повтори" възможност. В по голяма част от 

уроците обучаващите се четат изречението, натискат върху него за да го изслушат прочетено от 

роден английско говорящ и след това могат да практикуват чрез повтарянето му. Този доказан 

метод подпомага четенето, говоренето и слушането едновременно и прави изучаването на 

английския език лесно. 

Стотици диалози уроци достъпни за разпечатване могат да бъдат намерени в сваляемите пакети 

TalkEnglish офлайн. 

Уеб сайт ресурсите могат да будат изполвани както за самоподготовка, така и работа в клас. 

Самоподготовка: 

Обучаемият трябва да има лаптоп, таблет или десктоп компютър. Ако използвате десктоп то 

можете да свалите аудио mp3 файлове или  pdf текстове през интернет. Този свободен ресурс 

основно подпомага четенето и слушането.  

В клас 

Обучаващите могат да използват този уеб сайт като допълнително техническо средство, 

диалозите от уроците могат да се пускат през колони а обучаващите се да ги повтарят. Самите 

диалози са базирани на използването на английския в многолбройни ежедневни ситуации от 

живота и са в пряка връзка с основния курс по английски. За реализирането на обучителя ще са 

необходими – проектор, тонколони и интернет„  
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Обучаваните ще научат нови думи и фрази, ще слушат и практикуват диалози от ежедневния 

живот, ше обсъждат как да рашават проблеми. Също могат да правят тестове с цел проверка на 

знанията си.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ материали за подобряване на уменията по 

Лексика, Граматика, Четене с разбиране, 

Слушане с разбиране, произношение, 

разговорен английски и т.н.  

+ уроците са добре разработени 

+ множество примери и викторини 

+ транскрипт на всеки диалог  

+ богата база данни със полезни съвети в 

устната реч  

+ интерфейс на няколко езика  

+ лесна за употреба платформа  

+ налична за мобилни устройства  

- няма достатъчно граматика и лексика 

 

Основна цел на тази платформа и да помогне на обучаващите се да говорят Английски 

свободно. Курса може да бъде използван както за самоподготовка, така и като допълнителен 

инструмент в клас. Предлага многообразие на диалози на различни теми. 
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No. 78 

Име на ресурса ESOL Courses 

Линк http://www.esolcourses.com/  

Език  Английски език 

Целева група Хора, които изучават английски като втори език, особено 

такива, които искат да работят в англоговоряща държава 

Ниво A2-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика  

Четене с разбиране  

Слушане с разбиране 

Умения за писане 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:01:00- 00:05:01 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Компютър   

Интернет  

Проектор 

Esolcourses.com е безплатна онлайн платформа, която предлага онлайн уроци по английски, 

както и материали за преподаватели: аудио и видео файлове, текстове от начално до напреднало 

ниво. Материалите са разделени на 9 основни секции: Слушане с разбиране, Лексика, 

Граматика, Бизнес английски, умения за писане, ежедневие. Всеки компонент на курса е 

самостоятелен и може да се изучава отделно от останалите.  Това позволява на всеки обучаем 

да избере най-добрия начин за изучаване на езика чрез индивидуален избор на най-

подходящите материали.  

В курса се предлага много богат избор от теми, като за всеки урок са налични няколко сесии. 

Всеки урок се фокусира върху определена тема и предлага теория и упражнения по граматика и 

лексика, свързани с тази тема. Предлагат се упражнения за подобряване на произношението. 

Предлагат се и множество интерактивни упражнения за слушане с разбиране, четене с 

разбиране,викторини, пъзели и игри. Ресурсите са подходящи за самоподготовка и подготовка в 

клас.  

Самоподготовка: 

Потребителят трябва да има комптър с достъп до интернет. Безплатните ресурси помагат за 

подобряване на уменията по лексика, граматика, четене и слушане с разбиране, както и 

осигуряват информация за културните специфики.  

В клас: 

Преподавателите могат да използват този уебсайт като източник на допълнителни материали за 

подготовка на часовете си. Диалозите могат да се пускат в клас и обучаемите могат да ги 

http://www.esolcourses.com/
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разиграват в последствие. Уроците са базирани на употребата на английския език в ежедневни 

ситуации.  

Обучаемите могат да научат нови думи и фрази, да слушат и да упражняват диалози, свързани с 

ежедневието. Има възможност за викторини и тестове за проверка на знанията.Обучаемите 

могат да се рзделят на групи, в които да правят интересни игри, състезания и викторини.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ проста и лесна за употреба платформа 

+ някои секции предлагат аудио и видео 

съдържание и упражнения 

+ информация относно култура и история 

+ специални модули за  

IELTS изпити 

- съдържанието е налично само на английски 

език  

- не е подходящ за употреба на мобилни 

устройства 

 

 

 

Много полезна платформа с множество ресурси. Подходяща и за преподаватели и за обучаеми. 

Курсът е много детайлен и предлага голямо количество материал върху различни теми. Те ще 

представят на обучаемите ежедневния англисйки език, както и културни аспекти по много 

интересен начин.  
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No. 79 

Име на ресурса EnglishMaven.Org 

Език  Английски език 

Линк http://www.englishmaven.org/  

Целева група Всякакви групи обучаеми 

Ниво A1-C1 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика  

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Интернет  

Проектор 

 

EnglishMaven.Org е уебсайт, който предлага курсове по английски езикза всякакви групи 

обучаемиот начинаещи до напреднали. Платформата се фокусира главно върху граматика.  

Ресурсите са подходящи за самоподготовка и подготовка в клас.  

Самоподготовка: 

Потребителят трябва да има комптър с достъп до интернет. Безплатните ресурси помагат за 

подобряване на уменията по граматика.  

В клас: 

Преподавателят може да използва граматическите упражнения в тази платформа като завършек 

на уроците. За целта ще е необходим проектор и интернет.  

Обучаемите могат да се опитват да правят упражненията едно по едно или преподавателя да 

направи нещо като тест като ги накара да направят упражненията самостоятелно и след това да 

им даде правилните отговори на всяко изречение. Обучаемите могат да се разделят на групи, в 

които да правят граматически упражнения. По този начин преподавателя може да подобри 

взаимоотношенията в клас. Специфични граматически упражнения могат да се дават за 

домашна работа. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Ресурсите са подходящи за 

самоподготовка и подготовка в клас. 

+ богат избор от граматически 

упражнения 

 

- остарял ресурс 

- фокус само върху граматика  

-  няма налични ресурси за подобряване на 

уменията по четене и слушане с разбиране, 

както и умения за писане  

- платформата работи бавно 

-някои материали не могат да се свалят  

- не е подходяща за мобилни устройства  

http://www.englishmaven.org/
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Материалите в платформата могат да се използват за самоподготовка или като допълнителнин 

ресурси за преподавателя, с които да преподават допълнителна граматика. Подходящи за 

начинаещи и напреднали.  

 

Материалите, налични в тази платформа са одобрени от Британското консулство: серии, видеа, 

представящи ежедневни ситуации, следвани от серия викторини, тестове, игри и пъзели. 

Фокусът е главно върху слушане с рабиране и по-малко върху граматика. Learnenglish е 

платформа с множество страници с висококачествени аудио и видео материали, интерактивни 

упражнения, създадени с цел подпомагане на изучаващите английска лексика и граматика. 

Регистрацията в платформата е безплатна, коеот позволява взаимодействие с останалите 

потребители и добавяне на коментари.  

Уебсайтът е разделен на 6 раздела: 

- Слушане & гледане: видео, аудио и материали за четене. Те са забавни и са придружени от 

дейности за практикуване на езика.   

- Граматика & Лексика: изучаване и пркатика на лексика и граматока чрез обяснения, 

упражнения и игри. Има детайлни обяснения на граматическите правила, предоставени от 

известния автор  Dave Willis, съдържащи 48 граматически урока и игри за упражняване на 

лексиката.   

- Забава & игри: всякакви видове игри и вицове, с цел практикуване на езика и забавление 

- Бизнес & работа: материали, целящи подпомагане на обучаемите при преследване на 

професионална реализация и цели, чрез развитие на чуждоезиковите умения. 

- Писане: съдържа информация за различните видове текст и предназначенията му; упражнения 

за обучамеите; добри примери от успешни студенти.  

- IELTS тест: практически материали и съвети за подготовка на обучаемите за успешно явяване 

на изпит: произношение, четене и слушане с разбиране, съставяне на тескт.  

Плюсове и минуси:  

No. 80 

Име на ресурса British coucil 

Линк http://learnenglish.britishcouncil.org/en/  

Език Английски език 

Целева група Средно ниво обучаеми 

Ниво A1-B2 

Topic (Лексика; Граматика; 

Writing; Reading; ect.) 

Граматика  

Лексика  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:02:00 – 00:05:00 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Лаптоп/Компютър/ Таблет  

Интернет 

Приложение на смартфон 

 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
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+ - 

+ безплатни уроци и игри 

+ Лесно за употреба 

- материалите не могат да се свалят 

 

 

Уебсайтът е много лесен за употреба и добре структуриран. Уроците са забавни, детайлни и 

полезни.  

No. 81 

Име на ресурса Medilingua LMS 

Линк www.lms.e-medilingua.eu  

Език  Английски език 

Целева група Специфична група: парамедици 

Ниво B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Слушане/Четене с разбиране  

Умения за писане 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали Интернет поне 1 Mbps; най-нови версии на големите 

интернет бразуъри 

 

Medilingua е създадена с финансовата подкрепа на Европейската Комисия по програма 

Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации. Номерът на проекта е 2013-1-PL1-LEO05-37769 

Medilingua е онлайн платформа създадена за подпомагане на езиковата самоподготовка 

(английски език, ниво B1) на парамедици, които искат да подобрят познанията си по 

специфичната терминология, свързана с професията им и да подобрят своите коминикационни 

умения и умения за слушане с разбиране.  

За да се възползват от курса, потребителите трябва да се регистрират чрез създаване на 

собствен акаунт (потребителско име и парола). Преди старта на курса е препоръчително да 

направят тест за проверка на нивото по английски. 

Курсът се състои от 6 секции, като всеки от тях е базиран върху реална ситуация от 

ежедневната работа на парамедиците. Във всяка секция има около 12-13 урока, които 

представят лексика и граматика, необходими на парамедиците да комуникират в 

професионалната си среда.  

Курсът се състои от 6 модула като всеки от тях е базиран на релани ежедневни ситуации от 

работата на парамедиците. Всеки модул се състои от 12-13 урока, които представят лексиката и 

граматиката, необходими на целевата група при комуникация в работна среда. Различните 

видове съдържание са маркирани с различни иконки: текст, аудио, изображения.  

Накрая на курса има тест, който потребителите могат да направят след приключване на 6-те 

модула. След успешно преминаване на теста (поне 80%), потребителите могат да получат и 

принтират сертификат Medilingua B1 ниво. 

http://www.lms.e-medilingua.eu/
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С помощта на Интернет, лаптоп и проектор, преподавателят може да създаде профил в сайта 

Madelingua да гледа и анализира с класа клиповете качени в различните секции на платформата. 

Клиповете са особено полезни за подобряване на разбирането, говоренето и произношението; 

гледане на клиповете също така е възможно да се напише специален речник. 

 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ безплатна и налична 24/7 

+ наличен онлайн наръчник за употреба на 

платформата  

+ наличен тест за проверка на езиковите 

умения по английски език 

+ курсът е наличен само след регистрация 

(всеки може да контролира степента на 

взаимодействие с останалите; уважение на 

личното пространство)  

+ курсът може да се следва навсякъде и по 

всяко време; продължителността му е 

индивидуална според напредъка на всеки 

потребител  

+ налични тестове и викторини за 

проверка на напредъка 

+ модулите съдържат разнообразие ор 

обучителни материали: аудио; видео; 

текстове; изображения, което прави курса 

динамичен и стимулиращ  

+ наличен финален тест с възможност за 

получаване на сертификат  

- за успешно използване на платформата е 

неонходим Интернет със свкорост поне 1 

Mbps, за да може аудио и видео 

съдържанието да се изобразят правилно  

- необходимост от инсталирани последни 

версии на (Firefox, Chrome, Opera и  IE 10). 

- обучаемите трябва д апритежават ИКТ 

умения и достъп до компютър,лаптоп или 

друго устройство (при невъзможност може да 

се използват обществени компютри в 

библиотеки, кафенета и клубове). 

 

Ресурсът е подходящ за самоподготовка, но може да се използва също така, за да се подобри 

ефективността на един урок в клас. Преди започване ка курса е препоръчително потребителите 

да направят тест за проверка на нивото по английски, който също е наличен в сайта.   

Курсът се състои от 6 модула като всеки от тях е базиран на релани ежедневни ситуации от 

работата на парамедиците. В тях има видеоматериали, изображения, текстове и тестове за 

подобряване и проверка на лексикалните умения, уменията за слушане и четене с разбиране 

умения за писане и т.н.. 

Взаимодействие между обучаемите и преподавателите – форум, социални мрежи.  

 

 

No. 82 

Име на ресурса the Open University 

Линк http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-

learning/content-section-overview  

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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Език Английски език 

Целева група Бъдещи студенти (английски като пръв или втори език)  

Ниво C1-C2 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Четене с разбиране 

Умения за писане  

Времетраене на 

видеото (hh:mm:ss) 

N/a 

Времетраене на цялото 

упражнение 

8 седмици, по 3 часа всяка седмица 

Допълнителни 

материали 

Компютър/Лаптоп       

Интернет 

Принтер 

 

Английски език: безплатен онлайн курс за всеки, който има желание да кандидатства в 

университет и иска да подобри своите умения за четене и създаване на тескт. Кърсът 

продължава 8 седмици и заниманията са по 3 часа на седмица, всеки обучаем може да напредва 

със свое темпо и да отделя колкото време има нужда, за да завърши курса.  

Онлайн кърсът предлага видео и аудио файлове, както и линкове към външни източници за 

улеснение на обучителния процес. Накрая на всеки седмичен урок има финална викторина за 

тестване на наученото по време на урока и придобитите умения.    

Записването в курса дава възможност за получаване на дигитална значка Open University. 

Обучаемите могат да управляват значките си онлайн през специална страница: My Open Learn. 

Обучаемите могат да свалят и принтират своето OpenLearn Statement of Participation (нарича се 

още и Open University badge). 

След завършване на този курс, потребителите ще имат умения да: 

● използват активен метод на четене, който ще им ви помогне да четат академични 

текстове и да си водят бележки 

● да анализират текстове и да изпозлват информацията от тях  

● да изобразяват своите идеи в писмен вид  

● да изпозлват лексикални и граматически структури с цел да се изразяват по по-

официален начин  

● да извлечат максимума от онлайн речници и търсят начини да си записват нови 

думи за бъдеща употреба 

● разберат как да структурират по-ясни и точни изречения  

 

С помощта на Интернет, лаптоп и проектор преподавателят може да създаде акаунт в 

платформата и да наблюдава и анализира заедно с групата видеоматериалите, качени в 

уебсайта. Те са много полезни за подобряване на разбирането, уменията за говорене и правилно 

произношение. По време на гледане на видеата има възможност за водене на речник с 

непознати думи.   

 

 

Плюсове и минуси:  
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+ - 

+ може да се влиза в системата 

постоянно и по всяко време 

+ безплатно за употреба 

+ има нужда само от интернет и лаптоп + 

+ може да се напредва със собствено 

темпо  

+ възможност за получаване на 

дигитална значка (чудесна мотивация за 

обучаемите и подпомага поддържането 

на интереса им; доказатеслтво за 

отдаденост) 

+ разнообразие от ресурси   

 

- естеството на инструментите за всеки 

различен урок не е много ясно  

- не е ясно дали има възможност за 

комуникация с преподавателя или с другите 

студенти  

- според коментарите в дъното на страницата 

(http://www.open.edu/openlearn/education/englis

h-skills-learning/content-section-overview) се 

появяват някои технически проблеми с 

платформата; трудности при получаване на 

дигитални значки; 

- според някои потребители курсът е по-

подходящ за хора, за които английският език 

е майчин, отколкото за хора, за които се явява 

втори  

 

Ресурсът е подходящ за самоподготовка, но може и да се изполва от преподаватели за 

повишаване на ефективността в клас. Подходящ за всеки обучаем с напреднало ниво, който има 

желание да продължи образованието си в университет и да придобие академична степен.  

За курса са беобходими: лаптоп, интернет и препоръчително принтер.  

Няма времеви ограничения за завършване на курса. Той е разделен на различни седмични 

модули и предоставя възможност за използване на многообразни обучителни инструменти и 

финални тестове за всеки модул. Накрая на всеки успешно преминат модул, обучаемите имат 

възможност да получат дигитална значка. 

 

No. 83 

Име на ресурса To learn English 

Линк http://www.tolearnenglish.com/,  

Език Английски  

Френски   

Немски  

Италиански  

Испански  

Японски  

Холандски  

Латински 

Целева група Начинаещи и напреднали   

Ниво A1-B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Синтаксис  

Умения за писане 

Времетраене на видеото N/a 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

00:02:00 – 00:05:00 min 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.tolearnenglish.com/
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Допълнителни материали Лаптоп/Компютър/ Таблет  

Интернет 

 

Уебсайтът предлага изучаване на няколко чужди езика по забавен и интерактивен начин. Има 

възможност за тестове за проверка на нивото, класифицирани по теми, както и тестове по 

неправилни глаголи. Сайтът е безплатен и позволява анализ на напредъка на всеки обучаем.   

На платформата има наличен наръчник за начинаещи, който се състои от около 400 урока с 

възможност за запазване на резълтатите и напредъка.  

Платформата съдържа над 130 видео урока, 115 аудиофайла, уроци по фонетика, граматика, 

материали за преподаватели, флаш карти, стотици упражнения, много детайлни и дълги уроци, 

неправилни глаголи, граматически листове, лексикални списъци, клуб, форум, чат стаи, др.  

освен това има възможност за запълване на свободно време с игри, вицове, анимационни 

филми, новини, софтуер и полезни страници.   

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесно за употреба  

+ безплатни уроци  

+ множество теми 

+ изучаване на няколко езика 

+ упражнение на набор на текст 

- прекалено много информация 

 

Сайтът и ресурсите, които предлага могат много лесно да се приложат в клас. Има много 

упражнения, с кратка и по-дълга продължителност, в зависимост от плановете на преподавателя 

и нуждите на обучаемите.   

 

No. 84 

Име на ресурса English town 

Линк www.englishtown.com  

Език  Английски език 

Целева група Всякакви групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото N/a 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

05.00 за викторината 

Допълнителни материали Интернет  

Лаптоп/Компютър 

Проектор 

 

http://www.englishtown.com/
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EF English Live е уебсайт, който предоставя онлайн курсове по английски език за различни 

обучаеми от начинаещи до напреднали. Онлайн курсовете не се предлагат безплатно, но 

платформата предлага и безплатно достъпни материали.  

Секцията с безплатни материали съдържа:  

● безплатна електронна книга, с възможност за даунлоуд: интервюта на английски , 

английска граматика, професионален английски, идиоми, полезни фрази, лексика.  

● Безплатни викторини за практикуване на английски:  основи на езика, 

мениджмънт, спорт, срещи, упражнения, работен английски  

● Безплатни онлайн тестове за проверка на нивото в три основнинаправления:  

- Граматика (въпроси multiple-choice за тестване на познанията по структурата на 

изреченията в английския).  

- Слушане с разбиране: Аудио въпроси, който да проверят нивото на уменията за орална 

коминукация 

- Четене с разбиране: 10 въпроса върху кратък текст, с които се оценяват уменията за 

четене с разбиране  

(за използването на този ресурс е необходима предварителна регистрация в уебсайта чрез 

валиден имейл акаунт; необходимост от слушалки за частта със слушане). 

 

Уебсайта и ресурсите могат да се използват и за самоподготовка и за подготовка в клас.  

Самоподготовка: 

Обучаемият трябва да има лаптоп/компютър и достъп до интернет. Безплатните ресурси 

подпомагат изучаването на лексика, граматика и подобряват уменията зачетене с разбиране. 

Изисква се регистрация чрез валиден имейл акаунт. Има въможност за проверка на уменията и 

нивото на владеене на езика чрез безплатен тест, който е наличен на платформата (тестът 

включва и проверка на слушане с разбиране и умения за писане).  

В клас: 

Независимо от общото ниво в групата, преподавателят може да използва материалите от 

уебсайта в края на всеки урок като предложи на обучаемите да направят някои от безплатните 

викторини, налични на страницата  Free Quiz page в платформата. Викторините се основават на 

употребата на езика в ежедневни ситуации и са свързани с цялостната структура на курса. След 

урока, посветен на даване и искане на инструкции за посока, преподавателят може да даде на 

групата тази викторина (http://englishlive.ef.com/en-gb/resources/english-practice-quizzes/english-

trips/). Обучаемите могат да се опитат заедно да решат теста, а може и да дадат отговорите си 

самостоятелно на лист хартия. Накрая на теста преподавателят може да им даде врните 

отговори и да се направи анализ на всяко изречение (за това уоражнениеще са нужни поне 20 

мин). може обучаемите да се разделят и на по-малки групи при тази задача. Някои тестове 

могат да се дават и за домашно с цел затвърждаване на наученото в клас.  

Останалите безплатни ресурси в сайта могат да се използват за упражняване на лексика и 

граматика.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

http://englishlive.ef.com/en-gb/resources/english-practice-quizzes/english-trips/
http://englishlive.ef.com/en-gb/resources/english-practice-quizzes/english-trips/
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+ Множество безплатни ресурси  

+ подходящ са самоподготовка и за 

подготовка в клас   

+ забавни викторини, особено полезни за 

най-малките 

+ викторините и останалите ресурси са 

подходящи за всякакво ниво обучаеми  

От много начинаещи до супер 

напреднали  

+ Уебсайтът има много прост и добре 

структуриран графичен дизайн и 

навигацията в него е лесна  

 - Онлайн курсовете не са безплатни 

- Безплатните ресурси са подходящи за 

подобряване на граматически и лексикални 

умения, както и умения за четене 

- няма други ресурси (слушане с разбиране и 

умения за писане)  

 

Уебсайтът предлага различни онлайн курсове, но те не са безплатни. От голяма важност обаче 

са освободните за употреба ресурси, налични в платформата. Те са полезни за самоподготовка, 

а могат да се използват като допълнителен материал в клас. Подходящи са за всякакво ниво 

обучаеми.   

 

No. 85 

Име на ресурса ORELT 

Линк http://www.colorelt.org  

Език  Английски език 

Целева група JSS преподаватели 

Ниво C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Слушане с разбиране  

Четене  

Писане  

Лексика  

Литература  

Граматика  

Времетраене на видеото N/a 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

Допълнителни материали Интернет  

Компютър/Лаптоп 

 

ORELT предоставя на учители в гимназии безплатни ресурси, които те могат свободно да 

адаптират  и да използват в клас, с цел подобряване на комуникацията между учениците.  

Курсът предоставя база с отворено съдържание, мултимедийни ресурси в онлайн версия или в 

традицонен формат под формата на текст. ORELT порталът осигурява достъп до това отворено 

съдържание и предоставя платформа, в която потребителите могат да споделят допълнителни 

материали и да участват в онлайн дискусии.  

В портала се предлага и обучителен наръчник. Той включва цялата необходима информация за 

един преподавател как да изпозлва най-ефективно ресурсите в платформата.  

http://www.colorelt.org/
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На началната страница на уебсайта могат да се намерят 6 различни модула, които могат да се 

използват за организация на уроците и подобряване на преподавателските умения: 

 Модул 1: Слушане с разбиране 

 Модул 2: Подобряване на комуникацията 

 Модул 3: Успешно четене 

 Модул 4: Ефективно писане 

 Модул 5: Език и литература 

 Модул 6: Граматика 

Всеки модул предлага примери, външни източници за консултация, както и поддръжка чрез 

Google Group имейл, SMS или връзка с преподавател. Other helping instruments are the Forum 

page or the Facebook group.  Ресурсът може да се използва при подготовка за час, ако 

преподавателят има нужда от съдействие при подготовката ан урока си.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ безплатен ресурс с много ясно съдържание 

+ на разположение 24/7 

+ полезни модули за преподаватели 

+ комбинация на мултимедия с традиционен текст  

+ Интерактивен сайт, който позволява споделяна на 

ново съдържание между преподавателите, което води до 

постоянно подобряване на базата данни с материали  

- отсъствие на видео, аудио и 

изображения 

 

 

ORELT порталът осигуряван на преподаватели в начални училища достъп до голяма база с 

различни ресурси за подобряване на преподавателските им умения. Има възможност за 

комуниакция с други потребители и за споделяне на материали. Ресурсът е полезен за 

подготовка, но не може да се използва директно в клас.   

 

No. 86 

Име на ресурса Deep English 

Линк http://deepenglish.com  

Език Английски език 

Целева група Преподаватели и обучаеми 

Ниво A1 - C2  

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Умения за говорене 

 

 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

4 или 2.30 min (в зависимост от скоростта) 

Времетраене на цялото 

упражнение 

около 6 min (само слушане) 

Допълнителни материали Интернет  

Лаптоп  

Тонколони  

 

http://deepenglish.com/
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Deep English е онлайн академия, ковто предоставя различни учебни модули за подобряване на 

нивото по английски език, по-специално уменията за разговор, разбиране и лексика. Сайтът е 

подходящ както за обучаеми, така и за преподаватели, които търсят начини да разнообразят 

часовете си, както и да подобрят нивото на езика.   

Целите на курса, разделен на модули са: 

● Придобиване на умения за водене на разговор свободно, без запъване, гладко и 

без пречки  

● Придобиване на умения за по-лесно и безпроблемно разбиране на езика  

Курсът предоставя: 

● 12 групи уроци: 132 урока посветени на умения за слушане, говорене и лексика, 

съставени от реални истоеии, с цел да се поддържа интереса на обучаемите.   

● Три налични скорости на аудио и видео файловете в уроците: бавна, нормална, 

бърза.  

● Три различни глаголни времена: всяка история е записана в сегашно, бъдеще и 

минало време, за да могат обучаемите да добият ясна представва за различнията в 

граматиката при всяко глаголно време. 

● Упражнения за подобряване на уменията – аудио въпроси за тестване на 

разбраното от историите.  

● Въпроси за разговор: позвляват на обучаемите да споделят мнението си по 

историите, за да практикуват умения за разговор.   

● Пълни PDF текстове за помощ при уроците.  

 

Ресурсът може да се използва от преподавателя:  

- Самостоятелно, чрез платформата за преподаватели, при планиране на следващия урок; 

заучаване на нови педагогически подходи за подобряване на уменията на учениците що се 

отнася до разговор, разбиране и лексика; създаване на упражнения.  

- В клас, чрез платформата с безплатни уроци. Тя предоставя разнообразни аудио файлове, 

базирани на реални житейсли истории на различни теми. Те са записнаи с три вализни 

скорости и към тях има файл с текст и списък с новата лексика. След всеки аудио файл могат 

да се намерят и два допълнителни инструмента:  „Как да се ипозлва този урок за подобряване 

на уменията за слушане“ и „Как да се ипозлва този урок за подобряване на уменията за 

разговор“ 

За употрябата на този ресурс в клас се изисква: Лаптоп/компютър, Интернет, Тонколони. 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Разнообразните аудио файлове, налични в 

три различни скорости; секцията с лексика; 

секцията за студенти и преподаватели, правят 

Deep English подходяща платформа за 

обучаеми със всякакво ниво на езика  

+ уебсайтът е лесен за употреба и е много 

добре организиран  

+ Има безплатни уроци  

- не всички уроци са безплатни – само 20 

аудио файла са със свободен достъп  
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Deep English е онлайн портал за подобряване на уменията по лексика, говорене и разбиране. 

Подходящ за всякакви нива (A1-C2). Основните инструменти в платформата са аудио истории, 

записани по такъв начин, че да отговарятна нуждите на всеки потребител.   

 

 

 

 

No. 87 

Име на ресурса My English Page   

Линк http://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary.p

hp  

Език Английски език 

Целева група Преподаватели и обучаеми 

Ниво A1-C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Четене с разбиране  

Слушане с разбиране 

Умения за писане  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

 

Допълнителни материали N/a 

 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary.php
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Както се казва “Научи английски език по забавния начин”  

My English page е уебсайт, който предоставя много полезни ресурси за обучаеми и 

преодаватели. Преодавателските ресурси моогат да се използават свободно във всякакви 

обучителни среди. Материалът може да се адаптира така, че да отговаря на нуждите на групата. 

Ресурсите в платформата не могат да се разпространяват, да се публикуват наново под някаква 

форма или да се продават.  

Упражненията са изцяло онлайн, като има възможност и за кратка оценка на познанията. 

Платформата предлага и планове за уроци, както и полезни схеми за планиране на часовете. 

Уроците в платформата са базирани на ежедневни ситуации, което помага на обучаемите да 

придобият и практикуват разнообразни умения: слушане с разбиране, лексика, разговор и 

правилно произношение. Всяко упражнение е  на отделна страница.  

Много полезен ресурс, в който има богат избор от упражнения и дейности за практикуване на 

слушане с разбиране, лексика, разговор и правилно произношение. Може да се използва 

свободно в клас. В помощ на преподавателите има налични планове за уроци, както и полезни 

схеми за планиране на часовете. Има възможност за споделяне на ресурси и материали. 

Обучаемите също имат достъп до сайта, където могат да си направят и тест за проверка на 

нивото. Други полезни материали в платформата са вицове, идиоматични изрази, текстове на 

песни, което прави процеса на обучение много забавен.  

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Лесна за употреба платформа  

+ упражненията са ясни и за преподаватели 

и за обучаеми  

+ Голямо разнообразие от упражнения  

- Достъпът видеоклипове не е лесна задача, 

тъй като няма инструкции; само след 

регистрация има насоки за гледане на 

видеата  

- Няма аудио файлове и подкасти. 

 

Много полезен инструмент за преподаватели и обучаеми. Достъпът е лесен, но са нъжни 

известни компютърни умения. Голямо разнообразие от упражнения. Идиоми, вицове и текстове 

на песни. Изисква се регистрация за гледане на видеоклиповете.  

 

No. 88 

Име на ресурса E-Learn English 

Линк http://www.elearnenglishlanguage.com/blog  

Език  Английски език 

Целева група Обучаеми по английски като втори език 

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика  

Фонетика  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото N/a 

http://www.elearnenglishlanguage.com/blog
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упражнение  

Допълнителни материали N/a 

 

eLearning English е онлайн платформа, която предлага кратки уроци по английски, налични на 

три езика: английски, фрснски и испански. Уроците са по основен английски, ниво А1, с фокус 

върху граматика, лексика и фонетика. Уроците са само в писмен вид, има упражнения и 

обяснения.  Примери: употреба на сегашно време, despite или in spite of, произношение на 

букви.  

 

Преподавателят може да използва този ресурс за предварителна подготовка на урока, а след 

това може да даде на обучаемите материали и за домашно (за тази цел трябва да се принтират 

съответните страници от платформата). Някои от уроците в платформата могат да се представят 

в час и да се дискутират с групата (за това ще е необходим проектор). Преподавателите могат 

да използват портала за търсене на полезни упражнения за в час или за домашно. Необходимост 

от лаптоп/компютър и принтер.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ уебсайтът предоставя много различни 

материали: граматически правила; 

фонетика; лекскика.  

+ уроците са налични за три езика: 

английски, френски и испански  

- темите не са много добре организирани и 

някои неща могат да се намерят трудно 

- няма налични аудио и видео  материали  

 

 

eLearning English е полезна онлайн платформа, подходяща за обучаеми ниво А1. Уроците са 

налични само в писмен вид, но материалите могат да се ипозлват за създаване на упражнения в 

клас или да подпомагат обучаемите в изпълнение на задачи за домашна работа.   

 

No. 89 

Име на ресурса Rosetta Stone 

Линк http://www.rosettastone.co.uk  

Език 24 налични езика 

Целева група Преподаватели или друг академичен персонал 

Хора имащи желание да изучават чужд език 

Студенти 

Ниво A1/B1/C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Умения за писане  

Четене с разбиране  

Умения за говорене и Фонетика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото N/a 

http://www.rosettastone.co.uk/
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упражнение  

Допълнителни материали Лаптоп, Интернет, Проектор 

 

Rosetta Stone е голям портал, в който има езикови курсове по 24 различни езика за обучаеми от 

различни нива от А1 до C1. В сайта се предлага и специализирана програма, подходяща за 

училища, академии или учители, които имат желание за развиване ан по-добра учебна програма 

и интегриране на дигитални инструменти в традиционната класна стая.    

В платформата могат да се намерят няколко обучителни модула, предоставени от сайта Rosetta 

Stone: лексикален модул; модули за писане и разговор с упражнения; аудио и видео материали; 

итерактивни игри. Налично е също и мобилно приложение.  

Всички модуи са налични само в демо версия, което прави употрбата имв клас много трудна. 

Необходимо е заплащане на такса за достъп до по-детайлни упражнения. Най-интересната част 

на платформата е онлайн играта RosettaWorld. Преподавателя може да влезе в нея още в час 

пред групата и да я играят заедно. Това е полезен инструмент не само за подобряване на 

езиковите умения, но и за развиване на уменията за работа в екип, защото класът/групата 

трябва да играе като един играч.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ специфични модули за подобряване на 

преподавателски умения на служители в 

училища, академии и организации 

+ В онлайн общността се създава виртуална 

класна стая, която предоставя на 

потребителите възожност за участив в игри 

или платформа за споделяне на умения, 

въпроси и опит с хора от целия свят  

Само пробната версия е безплатна  

 

 

Rosetta Stone предлага много дигитални инструменти за изучаване на 24 различни езика. Има и 

портал, посветен на онлайн общност, включваща потребители от цял свят. Само демо версията 

е безплатна за употреба и то за определено време. Останалата част на ресурса не е безплатна.   

 

No. 90 

Име на ресурса Learn Russian 

Линк http://learnrussian.rt.com/  

Език Руски език 

Целева група Всички групи обучаеми 

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика  

Фонетика  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

 

http://learnrussian.rt.com/
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Допълнителни материали Лаптоп/Компютър/ Таблет 

Интернет 

 

Този сайт предоставя много обучителни ресурси - азбуката, фонетика, викторини, полезни 

фрази, съществителни, прилагателни и т.н. Много различни уроци с всички видове информация 

за руския език. 

Плюсове и минуси:   

+ - 

+ Множество различни теми 

+ Много разбираеми обяснения 

+ Приятен интерфейс 

+ Азбука, граматика, лексика, тестове, 

фонетика и т.н.   

- Няма въведение 

- Изисква регистрация 

 

Тази платформа предлага множество различни уроци. Много приятен потребителски 

интерфейс, но няма въведение в платформата, което може да доведе до объркване на 

потребителя.  

 

No. 91 

Име на ресурса Language English course 

Линк http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm 

Език Английски език 

Целева група Всякакви групи обучаеми 

Ниво A1- B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Умения за писане 

Умения за четене 

Времетраене на видеото Писмени, аудио и видео упражнения 

Времетраене на целото 

упражнение  

Кратки писмени упражения 

Допълнителни материали  Лаптоп/Компютър  

Проектор 

 

Language.com е интересен уебсайт, който редлага няколко курса в няколко 

направления.преподавателят може да използва курса English Audio, безплатния курс по 

англисйки, Писмени подсказки, практически английски и видеа. Платформата предлага 

обучение и по други езици: Японски, Немски, Френски, Испански и Корейски.  

Материалите могат да се използват директно в клас. Платформата предлага разнообразни 

упражнения, викторини, игри, граматически и лексикални упражнения и други. Материалите 

могат да се принтират и да се раздадат на обучаемите или да се прожектират доректно в час. 

Платформата предлага и приложение, което може да се използва за коригиране на създаден 

текст.  
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Лесна за употреба платформа  

+ Много достъпни материали и ресурси 

N/a 

 

Много полезен ресурс за преподаватели. Може да се прилага директно в клас. Множество 

полезни упражнения, които покриват материала за повечето нива.  

 

No. 92 

Име на ресурса Learn English free with USA learn   

Линк http://www.usalearns.org/speaking-english  

Език Английски език 

Целева група Преподаватели и обучаеми по английски език  

Ниво A1-B2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Умения за писане 

Умения за слушане 

Умения за говорене и правилно произношение 

Времетраене на видеото Кратки видео материали  

Времетраене на целото 

упражнение  

Кратки упражнения  

Допълнителни материали  Лаптоп  

Проектор  

Смартфон  

 

USA Learns е безплатен уебсайт, който помага на възрастни да изучават английски език онлайн. 

Платформата е много популярна и има над 7 милиона потребители от целия свят. В нея може да 

се изучава езика чрез интересни видеа и обучителни упражнения.   

USA learn предлага разнообразни ресурси, които преподаватели по английски език могат да 

използват в клас. Те включват видеа с кратки текстове към тях, упражнения за практикуване на 

произношението, уменията за четене и слушане с разбиране. Темите на уроците включват 

ежедневни ситуации и са мнгоо разнообразни, което е от голяма полза за потребителите.  

С помощта на смартфони може да се използва Google play като източник на допълнителни 

упражнения.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Налични видео материали 

+ Може да се използва на смартфон  

- Има нужда от регистрация в 

платформата за достъп до уроците 

 

Учащите могат да упражняват лексиката си чрез запис на собствения гласи сравнявайки записа 

с носител на езика от САЩ. Много полезен ресурс за употреба в клас.  

 

 

http://www.usalearns.org/speaking-english
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No. 93 

Име на ресурса Lango/Epale 

Линк http://www.lango.eu/index.php/en  

Език  български, малтийски, гръцки и руски 

Целева група Обучаеми по Български, Малтийски, Гръцки и Руски 

език  

Ниво A1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) Лексика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото 

упражнение 

10 мин. за игра  

Допълнителни материали Акаунт във фейсбук 

 iPhone / iPad или Android устройство  

Лаптоп/компютър  

Интернет  

Проектор 

 

Проектът обединява партньори от България, Кипър, Ирландия и Малта с цел изследване на 

възможностите, които новите информационни и комуникационни технологии предлагат за 

насърчаване на езиковото обучение. Стремежът на партньорите е да разработят иновативен 

инструмент за електронно обучение, който да мотивира изучаващите български, малтийски, 

руски и гръцки език. 

Целта на проекта е да се предоставят мини-уроци, които изискват малко усилия от страна на 

обучаващите се и са лесни за усвояване. Потребителите на LANGO могат да изучават езика 

буквално в движение, по всяко време и навсякъде, като използват гъвкави електронни 

платформи (уеб базирани и IPhone). Освен това част от мотивиращите учебни дейности скоро 

ще бъдат предоставени посредством приложения (уиджети) във фейсбук. 

Крайният продукт на проекта е календар LANGO, включващ 365 кратки езикови уроци на 

четирите езика. Обучаващите се ще трябва да отделят всеки ден от годината само по 10 минути, 

за да поддържат и доразвиват езиковите си умения. 

Проектът е насочен към участници в европейската мобилност за обучение и работа, имигранти, 

както и хора, желаещи да развиват езиковите си умения на целевия език по лични причини 

(културен интерес, приятели, бизнес контакти и др.) 

Интерфейсът на платформата е наличен на англиски език. Учебните материали са достъпни 

онлайн за тези, които не разполагат с iPhone/ iPad/ телефон или таблет Android. Играта LANGO 

е достъпна и във Facebook. 

Материалите могат да се използват от преподаватели в клас, с цел да се оценят лексикалните 

познания на обучаемите в гореизброените езици.  Преподавателят може да помоли обучаемите 

да влязат в платформата, използвайки валиден Фейсбук акаунт или да свалят наличното 

проложение на мобилните си телефони и таблети. Преподавателят може да помоли обучаемите 

да изиграят някоя от предложените в платформата игри в края на урока, а да проверят своите 

лексикални познания. Продължителността на играта е около 10 минути. В нея могат да вземат 

участиеили целия клас като самостоятелен играч или различни групи (първата група, която 

завърши играта се смята за победител). За последното ще са нужни повече от 2 устройства.  

http://www.lango.eu/index.php/en
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Плюсове и минуси:  

+ - 

+ игри на 4 различни езика – български, малтийски, 

гръцки и руски   

+ достъпни през Фейсбук или мобилно приложение за 

Apple или Android устройства. 

+ достъп по всяко време и от всяко място   

- няма голямо разнообразие на 

игри – повечето са 

кръстословици  

 

No. 94 

Име на ресурса Speak Apps Moocs 

Линк http://www.speakapps.eu  

Език Английски език 

Целева група Обучаеми и преподаватели  

Ниво A1/B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) Умения за говорене 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a 

 

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

 

Допълнителни материали Лаптоп  

Интернет 

 

Този проект се финансира по програма Учене през целия живот на Европейската Комисия. 

Основната му цел е създаването на безплатна и отворена онлайн платформа, която събира на 

едно място инструменти, базирани на ИКТ.  

Платформата предоставя следните функционалности: 

1. Лесен достъп до иновативни и интерактивни онлайн инструменти за преподаване 

и изучаване на чужди езици. 

2. Виртуални класни стаи за извършване на педагогически дейности.  

3. Упражнения и инструменти за управление на съдържание и синхронизиране на 

задачи.  

4. Технически и педагогически насоки в помощ на потребителите. 

5. Платформа за обмен на идеи и методологии.   

 

Проектът предоставя инструменти и упражнения на английски, френски, румънски, испански 

немски и хърватски език.   

За употреба на инструментите се изисква достъп чрез SpeakApps Moodle платформа. Налична е 

демо версия. Всеки може да се регистрира чрез създаване на безплатен акаунт. SpreakApps 

предлага база от ресурси за упражняване на умения за говорене. Те са базирани на Аудио/Видео 

блог, Видеочат за видео конференции (създадени за специфичните нужди на малки групи 

обучаеми) и Tandem инструмент, система за управление на съдържание и за синхонизиране на 

групова работа по задачи.  В SpeakApps Инфоблога има налични технически и педагогически 

http://www.speakapps.eu/
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насоки в помощ на потребителите, както и пространство за комуникация и обмен на идеи. А в 

онлайн общността SpeakApps Mahara може да се потърси помощ при техничекки проблеми.   

 

SpeakApps проекта може да се използва от преподавателите за повишаване ефективността на 

уроците в клас. Ресурсът е подходящ за предварителна подготовка, а не за директна употреба в 

клас.  Отворените образователни ресурси са организирани по проекти, като всеки съдържа 

различни задачи (ролева игра; открийте разликите и т.н.) потребителите могат да създават свои 

собствени проекти и предложения, базирани на вече наличните. Базата от материали е много 

обширна и лесна за навигация. Това дава възможност на преподавателя да избира от почти 

неограничени комбинации при създаването на съдържание.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ Уебсайтът предоставя много различни 

инструменти, които могат да се използват от 

учащите за подобряване на своите говорни 

умения навсякъд еи по всяко време (има 

нужда само от Интернет достъп). 

+Примери за дейности и упражнения, които 

преподавателите могат да предложат на 

обучаемите   

- платформата е разделена на ралични 

секции за всеки инструмент, което може да 

е объркващо за потребителя  

- материалите не са много подходящи за 

употреба в клас, а по-скоро за 

предварителна подготовка  

 

Проектът SpeakApps се фокусира върху създаването на свободна и отворена платформа, в която 

са събрани приложения, базирани на ИКТ и педагогически практики за преподаване на умения 

за говорене. Проектът предоставя инструменти и дейности на английкси, френски, румънски, 

испански, немскии хърватски език.  Проектът SpeakApps може да се използва и от учителите, 

при създаването на нови уроци или при подобяване ефективността на стари уроци, използвайки 

отворени образователни ресурси (OER) – безплатна база данни с ресурси и упражнения.  
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No. 95 

Име на ресурса English My way 

Линк http://preview.englishmyway.co.uk  

Език Английски език 

Целева група Възрастни със слаби познания по езика 

Ниво A1 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Четене с разбиране  

Умения за писане  

Слушане с разбиране  

Умения за говорене 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Около 1 мин. всяко  

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

 

Допълнителни материали Лаптоп, проектор 

 

English My Way е програма за "смесено обучение", подходяща за възрастни, които имат слаби 

или никакви познания по англисйки език, но искат да станат част от местните си общности.    

Проектът е създаден да подпомага обучаемите при развитие на умения за четене, писане, 

слушане и говорене.   

http://preview.englishmyway.co.uk/
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В уебсайта има секция с материали за преподаватели, където могат да се намерят инструменти 

за планиране и провеждане на уроци. Секция „Обучителни кръгове“ предлага материали и 

ресурси за подпомагане на обучителния процес: видеа, истории, полезни документи и др.  

Ресурсът може да се иползва за предварителна подготовка на преподавателя как най-ефективно 

да планира урока. Въпреки, че секция „Обучителни кръгове“ е насочена към самоподготовка, 

някои части могат да се иползват от преподавателя в клас. Видеоматериалите също могат да се 

прожектират в клас, защото са интересен начин за запазване на интереса на обучаемите. 

Видеата могат да са много полезни, а кратката им продължителност от 1 минута ги прави 

незаменим ресурс.    

Плюсове и минуси:  

+ - 

Много ясен и прост за употреба уебсайт 

Обучителните кръгове, създадени за 

обучаеми могат да се използват и от 

преподаватели  

Достъпът до обучителните материали е 

възможен само след регистрация  

 

English My Way е онлайн платформа, която осигурява инструменти за преподаване / обучение, 

насочени към подобряване на английските уменията на възрастни обучаеми.  

 

No. 96 

Име на ресурса Erasmus+ OLS 

Линк http://erasmusplusols.eu/online-language-courses  

Език Английски  

Немски  

Италиански 

Испански  

Полски  

Френски  

Датски  

Холандски  

Гръцки  

Португалски  

Чешки  

Словашки 

Целева група Студенти, които искат да подобрят чуждиоезиковите си 

умения, докато учат, работят или доброволстват в 

чужбина  

Ниво A1-C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Четене с разбиране  

Умения за писане  

Умения за говорене 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

N/a  

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

 

Допълнителни материали Тонколони, слушалки 

 

The Online Linguistic Support (OLS) подпомага чуждоезиковото обучение на участници в 

мобилности по програма Еразъм+. Платформата предлага на учстници в дългосрочни 

мобилности възможнос да оценят своите чуждоезикови умения, необходими за тяхното 

обучение, доброволна или платена работа в чужбина. В допълнение към това, участниците 

могат да се запишат на онлайн курс за подобряване на копетенциите.   

 

Ресурсът е достъпен само за участници в проекти по програма Еразъм+. Преди заминаването си 

в чужбина всеки участник трябва да извърши оценка на нивото на владеене на езика. След това 

има възможност за участие в различни езикови курсове. И в двата случая, курсовете могат да се 

използват само от студенти, които са избрани от своите институции/организации за участие в 

мобилност в чужбина.  

Плюсове и минуси:  

+ - 

Ресурсът предоставя онлайн курсове по 

различни езици напълно безплатно.  

Само студенти избрани предварително 

имат достъп до платформата и онлай 

курсовете   

 

 

Online Linguistic Support (OLS) е инструмент, създаден от Европейската Комисия с цел 

подпомагане на участници в проекти, финансирани от програма Еразъм+. Ресурсът не 

предоставя материали, които могат да се използват в клас, защото е базиран изцяло онлайн. 

Подходящ за самоподготовка на участници в проект по програма Еразъм+..  

 

No.    97 

Име на ресурса English-online 

Линк http://www.english-online.org.uk  

Език Английски език 

Целева група Всякакви групи обучаеми 

Ниво A1-B1 

Тема (лексика; 

граматика; т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Четене с разбиране  

Умения за писане  

Слушане с разбиране  

Времетраене на 

видеото (hh:mm:ss) 

Около 5 мин. всяко  

Времетраене на цялото 

упражнение 

Около 15 мин. всяко  

Допълнителни Проектор, колони 

http://www.english-online.org.uk/
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материали 

 

English Online е безплатна онлайн платформа, която позволява изучаване и подобряване на 

уменията по английски език. Подходяща е за различни групи обучаеми: мкладежи, деца, 

начално и основно ниво, както и средно и много напреднали.  

В уебсайта има множество налични ресурси: мултимедийни курсове по английски език; тестове 

за определяне на нивото; бизнес английски, примерни изпити, практикуване на четене с 

разбиране, игри. За всички обучителни категории има интерактивни инструменти за 

упражняване на придобитите знания и подпомагане на обучителния процес: видеа, онлайн игри, 

диалози, др.  

Преподавателят може да използва ресурсите по много различни начини. Упражненията и 

граматическите правила могат да се принтират и да се раздадат на обучаемите, за да могат да ги 

четат и у дома. Най-интересните и полезни инструменти за преподавателите се намират в 

секцията с мултимедийни курсове. Там те могат да намерят различни видео материали, които 

могат да използват в клас. Към всяко видео има няколко упражнения, които могат да се 

направят последователно или да се разделят по групи.  

 

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ разделен според нивото на владеене на 

езика: от начинаещи до напреднали 

+ секция за деца  

+ лесна за употреба платформа 

+ разнообразни ресурси за подобряване 

на езиковите умения (видеа, уроци, 

упражнения) 

- няма начална страница с информация за 

проекта и различните възможности, които 

той предоставя  

 

 

English Online е отличен сайт, който може да се използва за изучаване  или подобряване на 

уменията по английски език. Може да се използва независимо от обучаеми, които искат да 

подобрят езиковите си компетенции или от преподаватели, които имат нужда от допълнителни 

рсурси при планиране на следващия си урок. Материалите са подходящи за повишаване на 

ефективността на урока чрез използване на интерактивни инструменти като видеа и игри.  

 

No. 98 

Име Adamoli.org 

VIDEO CORSO DI INGLESE ON-LINE GRATUITO 

Линк http://www.adamoli.org/gelasio67/ 

Език Английски език 

Целева група Италианоговорящи – начално ниво 

Ниво A1 - B1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

5:00 - 20:00/30:00 min 
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Времетраене на цялото 

упражнение 

5:00 - 20:00/30:00 min 

Допълнителни материали  Интернет 

 

Adamoli.org е безплатна платформа, създадена от частен потребител, учителят по английски 

език Gelasio Adamoli,който предлага безплатен граматически курс по английски онлайн.  

Платформата е подходяща са самоподготовка на италианоговорящи, които имат начално, 

напреднало или много напреднало ниво по английски език.   

Курсът се концентрира главно върху граматика и лексика. На платформата са налични 79 урока 

под формата на видеа в Youtube, достъпни дори без регистрация в канала.  

Всеки видео-урок предоставя граматически правила, свързани с темата на урока, разнообразни 

примери. От лявата страна на уебсайта може да се намерят упражнения и викторини за 

проверка на придобитите познания по темата, представена в урока.  

Видео-уроците са с продължителност от 5:00 до 20:00/30:00 минути в зависимост от 

съответната тема. Това не означава, че урока не може да се раздели в няколко различни сесии. 

Всичко е по преценка на преподавателя или на обучаемия.  

Няма никакво ограничение вдостъпа до канала в Youtube, така че уроците са постоянно на 

разположение на потребителя.  

Adamoli.org може да се използва и от преподаватели по време на техните часове, особено когато 

се преподава граматика. Уроците са представени под формата на видеа в YouTube, така че са 

необходими интернет, лаптоп/компютър и проектор. Във видеата са използвани прости графики 

и примери, което ги прави много лесни за проследяване и разбиране. Уроците могат да служат 

и като средство за затвърждаване на наученото в клас, ако обучаемите ги гледат у дома. 

Уроците и упражненията към тях са много полезни задания за домашна работа. Видеата могат 

да се използват и за практикуване на слушане, произношение и лексика.    

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ платформата е безплатна и достъпна 24/7 

+ курсът може да се посещава навсякъде и 

по всяко време; продължителността зависи 

от индивидуалните умения на всеки учащ 

+ налични тестове и викторини 

- Клиповете в YouTube не предоставят 

кратки филми за подпомагане на процеса 

на обучение с примерни диалози, 

илюстриращи използването на 

граматически правила в реални разговори 

- анимации и кратки филмчета трябва да 

са включени в езиков курс  

- няма взаимодействие между 

платформата и потребителя (няма 

форуми, чатове и блогове)  

 

Ресурсът е подходящ за самоподготовка, но може да се използва и за подобряване на 

ефикасността в клас.  

Курсът е насочен към италиански обучаеми с ниво на владеене на езика от A1 до B1. 
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Курсът се фокусира върху граматически правила и предлага разнообразни уроци, налични в 

канал в Youtube. Предлагат се още и упражнения за проверка на напредъка по време на курса.  

 

 

No. 99 

Име English Gratis 

Линк http://www.englishgratis.com     

Език Английски език 

Целева група Италианци 

Ниво A1 - C2 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика 

Граматика 

Слушане с разбиране 

Четене с разбиране 

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

Видеа със субтитри за деца. Около 5мин.  

Времетраене на цялото 

упражнение 

N/a 

Допълнителни материали  Интернет  

Колони  

Проектор (за деца или начинаещи)  

 

English Gratis е безплатен уебсайт, създаден от Casiraghi Jones Publishing SRL. Създаден е с цел 

да подпомага италиански обучаеми (деца и възрастни) да подобрят познанията си по английски 

език.  

English Gratis е онлайн платформа, предлагаща самоподготовка по английски език за 

италианоговорящи потребители – деца и възрастни, с всякакво ниво на владеене на езика.   

Курсът предлага разнообразни обучителни иструменти. За достъп не се изисква регистрация, 

услугата е безплатна, единственото необходимо е интернет връзка.  

Част от ресурсите, които предлага платформата са:  

• Граматически уроци: разделени по тема; има упражнения след края на всеки урок.  

• Read speaker: за упражняване на произношението  

• Аудиокниги: над 400 безплатни аудио книги за подобряване на произношението, 

лексиката и уменията за слушане и четене с разбиране.  

• Видеа с италиански субтитри: специална секциа с анимирани видеа, предназначени за 

обучение на деца  

Блог за преподаватели 

Достъпен за всеки потребител, който иска да се присъедини към групата и да сподели полезни 

съвети от преподавателската си практика. В блога потребителите могат да публикуват 

безплатни ресурси, с които да допълват съдържанието на платформата или линкове към други 

полезни ресурси в мрежата.  

http://www.englishgratis.com/
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• Двуезични текстове: секция с над 1500 официални, професионални текстове на 

италиански и английски език. Наличен е гласов четец.  

Богатата колекция от аудио файлове прави English Gratis перфектен ресурс за приложение в 

клас, особено ако тематиката на курса са хуманитарните предмети като лотература, история и 

философия. Реподавателят може да използва аудио файловете не само за упражняване на 

уменията за слупане и разбиране и произношението на обучаемите, а и да разшири познанията 

им по различни теми.    

English gratis може да се използва и за домашни задания.  

Ресурсът е най-подходящ за групи с начално ниво по английски език. Ако обучаемите са деца, 

преподавателят може да прожектира видеата от уебсайта, които могат да са много полезни за 

тях.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

+ безплатна платформа; достъпна 24/7 

+ курсът може да се посещава навсякъде и 

по всяко време; продължителността зависи 

от индивидуалните умения на всеки учащ  

+ Разнообразни ресурси и материали 

- видео файловете са подходящи само за 

деца или за обучаеми с най-основни 

познания по езика  

 

Ресурсът е подходящ за самоподготовка, но може да се използва също така за подобряване на 

ефективността в един клас. Курсът е насочен към италиански студенти, деца или възрастни, с 

всякакво ниво на владеене на езика. Курсът се състои от най-различни инструменти, за 

преподаване и изучаване на английски по забавен и интерактивен начин.  Насочен към 

учащите, които искат да подобрят знанията и уменията си по граматика, четене, слушане, 

разбиране и лексика. Продължителността на курса зависи от обучаемия. 

 

No. 100 

Име на ресурса Dailystep 

Линк https://www.dailystep.com  

Език Английски език 

Целева група Всякакви групи обучаеми, за които английският не е 

роден език 

Ниво A1-C1 

Тема (лексика; граматика; 

т.н.) 

Лексика  

Граматика  

Слушане с разбиране  

Времетраене на видеото 

(hh:mm:ss) 

30 сек. 

Времетраене на целото 

упражнение 

Около 15 мин.  

Допълнителни материали Тонколони  

Интернет 

Лаптоп 

https://www.dailystep.com/
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Dailystep предлага уроци за всякакви потребители – от начинаещи до мнгоо напреднали. 

Уроците са разделени според нивото на трудност и са базирани на ежедневни ситуации. 

Обучаемите могат да упражняват различни умения: слушане с разбиране, лексика, умения за 

говорене и произношение. Временен достъп до материалите става чрез регистрация с валиден 

имейл адрес, но това е само за определен период от време. Уроците са базирани на аудио файл с 

упражнения след него.   

Чрез временния достъп до сайта, преподавателят може да използва наличните аудио файлове, за 

да подобри уменията за слушане и разбиране на обучаемите. Други полезни упражнения  са 

преподавателят да диктува думи на обучаемите, а те да ги напишат правилно; обучаемите да 

повтарят новите думи, опитвайки се да използват правилно произношение. Тъй като всеки 

аудио файл разполага с написан текст, преподавателя може да го принтира преди урока и да го 

раздаде на обучаемите след упражнението за слушане с разбиране. Така те ще могат да добият 

представа за своето ниво и да се упражняват допълнително у дома.   

Плюсове и минуси:  

+ - 

Курсът обхваща различни нива – от 

начинаещи до много напреднали 

Аудио файловете са кратки, интересни и 

полезни и описват ежедневни ситуации  

Към всеки аудио файл може да се намери 

съответният текст 

Видео файловете са достъпни на британски 

и американски английски език  

Уроците са достъпни само в ограничено 

количество и за ограничен период от 

време, защото само пробната версия на 

платформата е безплатна 

 

Dailystep предлага уроци за различни обучаеми по английски език от начинаещи до много 

напреднали. В платформата има много полезни материали и упражнения за слушане с 

разбиране, лексика, произношение. Само пробната версия на палтформата е достъпна 

безплатно, но за ограничен период от време.  

Заключение 
 

Обучението по чужди езици само по себе си представлява голямо предизвикателство и за 

преподаватели и за обучаеми. Именно поради тази причина съществуват разнообразни методи 

за преподаване. Те имат въздействие върху структурата на часовете, върху видовете материали, 

които се използват и върхуобучителния процес като цяло. Заключителната част на този доклад 

се фокусира върху кратко представяне на културните, образователните и езикови специфики на 

партньорските държави – България, Гърция, Германия, Полша и Великобритания.   
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България 

Българският език е индоевропейски език, част от групата на южнославянските езици. Корените 

му могат да се намерят в множество ръкописи от края на 9 и началото на 10 век. Официалната 

азбука в България е кирилицата, а съвременната българска азбука се състои от 32 букви.с 

приемането на България в Европейският съюз на 1 януари 2007, кирилицата стана третата 

официална азбула в ЕС след латиницата и гръцката азбука.  

Българският е много близък с македонския език (заедно формиращи групата на югоизточните 

славянски езици). Македонските диалекти се класифицират като част от българският език, 

особено в по-старата литература. Бълраските лингвисти и до днес продължават да смятат така. 

След втората половина на 20 век международните автори възприеха практиката да третират 

македонския като отделен език, последвано от кодифицирането му като официален език в 

Югославска Македония. Въпреки това, някои съвременни лингвисти все още смятат 

македонския език за български диалект. Социолингвистите се обединяват около тезата, че дали 

македонският е български диалект или отделен език, е въпрос на политика и не може да бъде 

разрешен на чисто лингвистична основа.   

Курсове по български език са налични за всякакви групи чужденци – международни студенти, 

бежанци, мигранти, хора, които имат желание за временно или постоянно пребиваване на 

територията на Република България. За да придобие българско гражданство, всеки чужденец 
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трябва да говори български език, а това се установява по специална изпитна процедура, 

създадена от Министерството на образованието и науката.  

Курсове по български език се предлагат от много частни езикови институции, 

неправителствени организации, главните университети в страната, както и от Интеграционният 

центъркъм Държавната агенция по бежанците.  Софийският университет осигурява езиковата и 

специализираната подготовка на чуждестранните студенти във Факултета по славянски 

филологии и в Департамента за езиково и специализирано обучение. 

Обучението се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни 

програми. Обучението на студентите за придобиване на езикови и специализирани знания е с 

продължителност не по-малко от 9 месеца и се извършва в учебни групи с численост не повече 

от 10 души. 

Езиковата и специализираната подготовка на студентите се осъществява чрез изучаване на 

задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както 

следва: 

1. за хуманитарни специалности – български език – 800 уч. часа; 

2. за всички останали специалности: 

български език – 650 учебни часа 

специализирани учебни дисциплини – 350 уч. часа 

Обучението на докторантите и специализантите е с продължителност не по-малко от 6 месеца и 

се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. Езиковата и специализираната 

подготовка се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени 

в две групи при минимален хорариум, както следва: 

1. за хуманитарни специалности – български език – 550 уч. часа; 

2. за всички останали специалности: 

български език – 430 учебни часа 

специализирани учебни дисциплини – 230 уч. часа 

Обучението по български език завършва с изпит /писмен и устен/ , който се полага пред 

комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, 

предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. 

На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство 

/съгласно образец, регистриран в МОН/, необходим за записването на чуждестранните студенти 

в първи курс. 

Таксата за езиков курс е 3300 €. 

Лицата, които владеят български език, могат да се явят на изпитите без да са преминали езикова 

подготовка /включително изпитите по специализираните учебни дисциплини/. 
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На успешно положилите Стандартизирания тест по български език се издава Удостоверение за 

владеене на български език - ниво "В2", необходимо за кандидатстването на чужди граждани от 

държави извън ЕС за обучение в български висши училища. 

Паралелно обучение по български език се провежда и от Факултета по славянски филологии за 

всички международни студенти на СУ. Изучаването на български език е задължително за 

всички чуждестранни студенти (във всички факултети и специалности) през първата и втората 

година на обучение и избираемо за за международни студенти, приети в университета на базата 

на на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или 

двустранни / многостранни споразумения между Софийския университет и чуждестранни 

университети; програми Еразмус, Еразмус Мундус, програма за обмен CEEPUS и т.н.  

Интеграционният център е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците 

(ДАБ) при Министерския съвет и подпомага интеграцията на бежанците в Република България 

в съответствие с Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., Протокола за статута на 

бежанците от 1967 г. и Закона за убежището и бежанците. Една от задачите му е планиране и 

организиране на курсове по бъгарски език за бежанци и съвместно с Регионалните 

инспекторати по образованието организира дейности за придобиване на ниво по български език 

за чужденци (най-вече бежанци, в процес на придобиване или вече придобили официален 

статут).   

Езикови курсове се предлагат и от много образователни институции и НПО. Таксата варира 

според курса и организацията, но обикновено е около 200-300€. Има възможност за групови 

курсове или индивидуални занятия, според предпочитанията и спецификитена индивида. 

Обикновено езика за контакт е английски, немски, френски, испански, португалски, турски, 

гръцки, японски и др. Поради бежанската криза, която заля цяла Европа в последните месеци, а 

и имайки предвид факта, че България е външна граница на Европейския съюз и поради тази 

причина първа спирка на потока от бежанци и мигранти от Близкия Изток, най-често 

използваният език за контакт е арабски.     

 

Германия 

Освен в Германия, немският език се говори също в Австрия, части от Швейцария, Южен Торил 

(Италия) и Лихтенщайн. Макар, че не се използва от мнозинството граждани, се смята за 

официален и в Люксембург и Белгия. Поради голямата територия на Германия, а и останалите 

държави в които се говори, езикът се различава от гледна точка на лексика, произношение а 

дори в някои случай ортографически.   
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Всички учебниципо немски в Германия се фокусират върху изучаването на стандартен немски 

език. Въпреки това се взима предвид факта, че езика се говори и в други държави. В учебниците 

се изобразява карта с всички немскоговорящи страни. За някои учебници има налични и 

австийски или швейцарски издания, с цел да се обърне повече внимание върху нуждите на 

обучаемите в тези държави.   

В Германия повечето мигранти имат прави на интеграционен курс, когато се преместят в 

страната. Интеграционната програма беше представена през 2005 с цел да подобри и улесни 

езиковата интеграция на имигрантите. Провеждането на курсовете се координира от 

Федералната агенция по бежанците и мигрантите (BAMF). С помощта на група експерти беше 

разработена специализирана програма за курсовете и беше изготвен списък с изиксвания за 

преподавателски квалификации на хората, които ще видят курсовете.  

Стандартният интеграционен курс се състои от основни езикови уроци (600 урока), покриващи 

нивата A1, A2 и B1 и курс по ориентация (60 урока), който представя на обучаемите полезна 

информация относно съдебната система, културата и историята на страната. В допълнение има 

специални курсове за жени, родители, младежи до 27 години и други специфични групи. Целта 

на интеграционните курсове е да създадат у обучаемите езиковите умения, необходими за 

справяне с ежедневни ситуации.  Курсовете покриват разнообразни теми от ежедневието като 

работно място, пазаруване, радио и телевизия и грижа за децата. Обучаемите могат да получат 

много полезни знания относно административните процедури, писане на официални имейли и 

писма, успешно явяване на интервю и т.н.  

Следвайки обучителните цели, дефинирани в рамките на програмата за интеграционните 

курсове, както и времевите ограничения, има много стриктна програма, която преподавателите 

трябва да следват по време на курса. Това засяга избора на учебници; теми, които да се засегнат  

в клас, както и цялостния преподавателски подход. Обучителите могат да избират от база данни 

с материали, одобрени от BAMF. Курсовете са базирани на комуникативния подход. Това 

значи, че учебниците включват автентични текстове още в начална фаза, което окуражава 

обучаемите да приложат своите новопридобити знания и умения на практика чрез упражнения, 

ролеви игри, обучителни дневници и др. Поради тази причина при избора на допълнителни 

материали, преподавателите трябва да се съобразят с нивото на групата, така че упражнението 

да отговаря на ежедневието на участниците.    

Друга характеристика на интеграционните курсове е, че групите са съставени от хора идващи 

от всякакви точки на света. Следователно групите винаги са смесени от гледна точка на майчин 

език, страна на произход, културни специфики, възраст, религия, образование, обучителни 
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нужди и цели, прекарано време в Германия, ситуация на пазара на труда, мотивация и т.н. 

Поради тази причина преподавателите от една страна трябва да следват стриктно програмата, 

но от друга трябва да се опитват да адаптират материала към нуждите на обучаемите.  

Въпреки, че интеграционните курсове представляват огромна част от езиковите курсове в 

Германия, съществуват и други. Независимо от вида на курса, преподавателите използват 

ориентиран към обучаемия подход. Товяа оказва влияние върху ролята на преподавателя и 

обучаемите. При този подход обучаемите участват много по-активно в процеса – те избират 

какво и как да учат, как да оценят собствения си напредък. В този смисъл подходът се фокусира 

върху интересите, способностите и стила на всеки обучаем, поставяйки преподавателя в ролята 

на фасилитатор по-скоро на индивидуално, отколкото на групово обучение. Много упражнения 

са създадени да стимулират обучаемите да изразяват собствено мнение, да се позовават на 

минал опит и да сравняват дадена ситуация със своите родни държави и култура.   

 

Гърция 

В последните години в Гърция, всеобщата представа за обучение беше предаване на знания от 

преподавател към незаинтересовани обучаеми. Наскоро тази картина се замени от много по-

модерна идея за класна стая и обучение, което може да се характеризира накратко като 

фокусирано върху обучаемия. Комуникативният подход към езиковото обучение дава 

приоритет на реалната комуникация и ежедневните ситуации, като по този начин подобрява 

комуникативните умения на обучаемия. В тази рамка, изучаването на чужди езици и 

комуникационни стратегии играят значителна роля по отношение развитието на такъв вид 

обучение, което да поставя учащите в центъра и да им даде пълна независимост.  

Преподавателите от по-старо поколение нямат желание да използват ИКТ нито в клас, нито в 

личния си живот. Въпреки това ситуацията се подобрява с всеки изминал ден и все повече и 

повече учители използват инструментите на ИКТ. Преподавателите по гръцки език, които 

използват ИКТ в и извън клас обикновено се смятат за по-напреднали от тези, които разчитат 

само на остарелите конвенционални методи.  

Има няколко теории за възникването на гръцкия език. Едната от тях предполага, че той е 

възникнал поради миграцията на хора, говорещи прото-гръцки южните части на Балканите в 

началото на ІІ хил. пр. Хр.  

Началото на модерния период на езика символично се свърза с падането на Византийската 

империя през 1453г., въпреки че тази дата не поставя ясна лингвистична граница, а и много 
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характеристики на модерния език са съществували векове по-рано (13-14 в.пр. Хр.)  

радиционното състояние на диглосия, при което едновременно се използват разговорна и 

архаизирана форма, е характерно за гръцкия език още от византийския период, но е 

възобновено и в по-новата история. В началото на ХІХ век е създадена формата катаревуса 

(„почистена“), която имитира класическия старогръцки в противовес на разговорния народен 

новогръцки - димотики. Катаревуса дълго време се използва за литературни, правни, 

административни и научни цели в новосъздадената самостоятелна гръцка държава. Проблемът 

с диглосията продължава до 1976 година, когато със закон димотики става официалният език на 

Гърция. Днес, стандартния съвременен гръцки език е официален език на Гърция и Кипър. 

Говори се от приблизително 12-15 милиона души основно в тези две държави, но също така 

могат да се намерят малцинств аи имигрантски общности  в много други държави.  

Гръцкият се смята за относително труден език, което обяснява израза „Това ми звучи на 

гръцки!“.  Поглеждайки от по-близо обаче, скъпи мои англоговорящи, ще видите, че вие вече 

говорите гръцки дори без да осъзнавате. Със сигурност сте запознати с думи като: “театър”, 

“демокрация”, “музика”, “логика”, “енергия”, “диагноза”, “гастрономия”, “философия”, 

“стратегия”, “екология”, “символ”, “трагедия”, “психика”, а дори и ...”криза” (!). 

Френската академичка Jacqueline de Romilly заявява, че “[…] всеки трябва да научи гръцки, 

защото само по този начин човек може да разбере собствения си език”. За да се придобие по-

дълбока представа за езика, който от 4000 години насам не е спирал да се говори на Балканите и 

не само там и съставлява фундаментална част от европейското езиково наследство, 

разнообразни образователни институции и фондации от цяла Гърция организират и предлагат 

семинари на теми, свързани с гръцкият език и култура (с времетраене от един месец до една 

година).  

Най-големите и реномирани университети в Гърция също провеждат семинари, посветени на 

гръцкия език и култура. Освен от преподаване на гръцки език, курсовете се фокусират основно 

на гръцката култура, традиции, обичаи и начин на живот.  

Училището по съвременен гръцки език и Университетът Аристотел в Солун предлагат курсове 

по съвременен гръцки език и култура. Училището предлага и специализирани курсове за 

преводачи и семинари за преподаватели по гръцки . (http://smg.web.auth.gr/) 

Обучителният център по съвременен гръцки към Националния университет в Атина всяка 

година предлага курсове по гръцки като чужд език. (http://www.greekcourses.uoa.gr) 

http://smg.web.auth.gr/)
http://www.greekcourses.uoa.gr)/
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Всяка година държавната фондация за стипендии отпуска 60 стипендии за чужденци, които 

искат да посещават 5-месечен курс по съвременен гръцки език и култура.  

Атинският университет, осъзнавайки необходимостта от действия и програми със специален 

фокус върху бежанци и мигранти, които изоставят домовете си, за да търсят по-добър живот в 

Европа, е създал програма за преподаване на гръцки език, която е специално адресирана до тези 

целеви групи. Програмата е безплатна и курсовете могат да се посещават дори дистанционно с 

помощта на специална електронна обучителна платформа.    

Много НПО в Атина и Солун предлагат курсове по гръцки език за бежанци и мигранти. Те се 

различават от конвенционалните методи, тъй като са специално разработени да отговарят на 

нуждите на целевата група: курсовете са интензивни и са съобразени с езиковите умения на 

участниците, както и с интеграционните им нужди.  

 

Полша 

Полският език се говори основно в Полша (98.6% от жителите на Полша го използват като свой 

пръв език). Освен това се говори в други държави като Беларус, Литва, САЩ и 

Великобритания. Според последнте проучвания (The Guardian, Spring 2015) полският език е 

вторият най-разпространен език във Великобритания, което в резултат от скорошната 

имигрантска вълна. Полският е славянски език, принадлежи към групата ан западно-

славянските езици, силно свързан с чешкия и словашкия.  

Полският език се смята за един от най-трудните за научаване езици поради неговото 

произношение, сложна родова система, седем падежа за съществителни и прилагателни имена и 

доста усложненото спрежение на глаголи (имайки предвид род, лице, число, време – всеки 

глагол има около 25 форми). Въпреки това все повече чужденци имат желание да се нагърбят с 

предизвикателството да научат полски език.   

След приемането на Полша в ЕС през 2004г., полският стана един от официалните езици на 

съюза и в момента е шестият най-разпространен език в Европа и на първо място сред 

славянските езици.  За никого не е изненада, че той става все по-популярен за изучаване сред 

европейските граждани, както и за представители на други държави. Съюествуват много 

учебници за чужденци, които искат да научат полски от А1 до С2 ниво. Те са базирани основно 

за комуникативния метод .има учебници по граматика, лексика, както и такива, които се 

фокусират основно върху определено езиково умение. В по-голямата си част имат интересен и 

атрактивен дизайн и упражнения и се предлагат в комплект с CD или електронни книги. Голям 
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избор от учебници има в библиотеките на университетите. От друга страна някои 

преподаватели се оплакват, че условията на упражненията са написани само на полски, което 

прави невъзможно за студентите да завършат своите задачи без допълнителна помощ с превода. 

Поради тази пречка, много преподаватели са разработили собствени обучителни програми, като 

са взели предвид образователните нужди на своите студенти. За съжаление тази дейност е на 

доброволни начала и е много времеемка. Освен това съществува рискът тези програми да не са 

приложими за всички студенти.  

След промените в Европа през 1989, Полша започва да привлича множество мигранти - от 

бежанци, неквалифицирана работна ръка и нелегални имигранти до висококвалифицирана 

работна ръка, специалисти, мениджъри на многонационални корпорации, търговци и 

предприемачи. Полскоро законодателство разграничава три категории имигранти - 

“хуманитарни мигранти (бежанци и търсещи закрила), икономически мигранти (граждани на 

ЕС или трети страни)и репатрирани лица.”. Въпреки, че икономическте мигранти и 

репатриантите имат ясно дефинрани права, те не са обект на интеграционните политики, 

създадени от Министерствотона социалните дейности, които таргетират само бежанци.  От 

друга страна, нелегалните имигранти не се признават от правителството и за тях не са отредени 

специални права или програми. С тях трябва да се работи индивидуално и главно 

благотворителни фондации се грижат за тяхната интеграция в обществото.  

Независимо от своя статут, чужденците в Полша имат много възможности за изучаване на 

езика. Постоянно се увеличава броят на програмите за преподаване на полски език. 

Съществуват четири основни начина за имигрантите да придобият познания по полски език: в 

бежанските лагери се предлагат часове по език, спонсорирани от правителството в рамките на 

интеграционните програми, с помощта на НПО или самостоятелно. Предоставят се 

допълнителни възможности за деца, които изучават езика в начални и основни училища.   

Бежанците се възползват от привилегиите на интеграционните програми. Те са задължени да се 

запишат на 12-месечен курс по полски език, чиято програма е стриктно разделена на пет фази. 

Тази програма предлага стабилна езикова подкрепа и задълбочено запознаване с езика и е 

задължителна за тези бежанци, които са част от интеграционната програма. Поради стриктното 

учебно съдържание тя не предоставя индивидуални практически уроци и има шанс да води до 

изолация на бежанците от текущата им среда. Третият вариант за езиково обучение е с помощта 

на НПО, които подпомагат интеграцията чрез езикови курсове и менторски програми за 

мигранти. Някои от тези програми се финансират от правителството и от тях могат да се 

възползват само законно пребиваващи в страната индивиди, докато други програми са по-
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гъвкави и могат да са от полза за всеки, които има желание да научи полски език. Например 

организацията Linguae Mundi предлага курсове за бежанци и хора, търсещи закрила, като им 

предоставя езикови умения, които ще са им полезни в бъдеща професионална реализация. 

Други центрове, които не разчитат на правителствено финансиранепредлагат отворени курсове 

и за законно и за незаконно пребиваващи в страната.   

Що се отнася до чуждоезиковото обучение в Полша, все още най-разпространения подход е 

този, който е ориентиран към преподавателя, следвайки типичният модел Презентация-

Практика-Продуциране.  Полша следва европейският модел на въвеждане на чуждоезиково 

обучение на възможно най-ранен етап. Вече все повече учители започват да осъзнават колко е 

важно да се изпробват нови преподавателски подходи и методи, като напримерметодът на 

Гарднър за многостранен интелект.  Развитието на ИКТ също има влияние върху полските 

преподаватели, особено тези по езици. Те най-много използват интернет, интерактивни дъски 

или мобилни приложения по време на преподаване. Освен Министерството на образованието, 

има много НПО, които подкрепят иновациите в образованието, като употребата на отворени 

образователни ресурси, достъп до европейски фондове, коеот дава възможност на 

преподавателите да придобият нови умения и да прилагат съвременни и атрактивни методи и 

технологии.   

 

Обединено Кралство 

Английският е западногермански език, водещ началото си от англо-фризийските и 

старосаксонски диалекти, пренесени във Великобритания през 5 век от германски заселници, 

идващи от различни части на днешните Дания, Нидерландия и Северозападна Германия. До 

този момент в Римска Британия населението говори келтския британски език, подложен на 

продължително влияние от латинския. 

Едно от заселилите се германски племена са англите, които, според Беда Достопочтени, изцяло 

се преселват в Британия. Наименованията „Англия“ (от Engla land, „Страната на англите“) и 

„английски език“ (от English) произлизат от името на този народ, но по същото време в 

Британия се заселват също сакси, юти и други германски народи от бреговете на Фризия, Долна 

Саксония, Ютланд и Йоталанд. Първоначално староанглийският представлява група 

разнородни диалекти, отразяващи различния произход на отделните англосаксонски кралства, 

но с времето западносаксонският диалект става преобладаващ. Това е езикът, на който е 

написана поемата „Беоулф“. 



“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

149 

Средновековен английски (1100-1500) 

През 1066 Уилиам Завоевателят, дук на Нормандия (част от съвременна Франция) нахлул и 

завладял територята на Англия. Новитв заселници (наречени нормандци) донесли съ себе си 

фрнски диалект, който се превърнал в официален език в кралския двор. За известен период от 

време съществувало езиково разделение на класи, при което в по-ниските класи хорат говорели 

английски, а в по-високите френски. През 14 век английският отново станал основен език в 

Англия, но много френски думи се запазили. Този език се нарича средновековен английски.   

Ранен съвременен английски (1500-1800) 

За съвременния английски език, на който са написани работите на Уилям Шекспир и Библията 

на крал Джеймс, обикновено се смята, че възниква в средата на 16 век. С превръщането на 

Великобритания в колониална сила, английският започва да служи за лингва франка в рамките 

на Британската империя, разпространявайки се в Северна Америка, Индия, Африка, Австралия. 

В следколониалния период някои нововъзникнали държави, чието население говори множество 

различни езици, решават да запазят английския като официален език, за да избегнат 

политическите затруднения, които би предизвикало фаворизирането на някой от местните 

езици пред останалите. През този период книгита станали по-достъпни за хората и много от тях 

се научили да четат. През 1604 е бил публикуван първият речник.  

Късен съвременен английски (1800-до днешни времена) 

Основната разлика между ранния и късния съвременен английски език е в лексиката. В късния 

съвременен английски има много думи, които са възникнали от два основни фактора: първият 

от тях е, че Индустиалната революция и развитието на технологията създадоха необходимостта 

от нови думи; вторият – Британската империя покрива една четвърт от световната територия и в 

английския език навлизат множество чуждици от различни държави.   

Приблизително 375млн. дущи по света говорят английски език. В около 50 държави той е или 

официален или втори език. Той е третият най-разпространен език в света след китайския 

мандарин и испанския. Силата на Британската империя от 19-ти и началото на 20 век, както и 

популярността на американската култура след Втората световна война разпространява 

английския език до всички краища на света. Основни англоезични страни извън Европа и 

Северна Америка са Австралия, Нигерия, Нова Зеландия и Южна Африка. Английският е и 

основният език в такива екзотични места като Гуам, Сингапур и Филипините. Въпреки, че само 

малка част от хората (12 процента) в Индия говорят английски, това се равнява на повече от 125 
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милиона души в тази гъсто населена страна. В момента в Пакистан английски се говори от 

голям брой младежи, а множество медицински изследвания се провеждат на английски език.   

Като започнем да анализираме как стои въпросът с чуждоезиковото обучение в световен мащаб, 

попадаме на интересни факти. Всичко зависи от наличните обучителни ресурси. Във 

Великобритания и двата подхода се използват. Винаги се определян нивото на обучаемия преди 

да му се дават каквито и да било задачи. Винаги се анализира в какъв клас обучаемият би се 

чувствал най-комфортно.  

Културата оказва все по-голямо влияние на обучителния процес във Великобритания. Това се 

налага поради огромното разнообразие от националности.  Смятаме, че културната 

образованост и чувствителност помага на преподавателя да бъде възможно най-полезен на 

своите обучаеми. Понякога употребата на времена и глаголи на чужд език може да предизвика 

затруднения в обучителния процес, затова е полезно да могат да се правят сравнения с други 

езици. Учудващо еколко често се случва в процеса на обучение да се открие колко еднакви или 

подобни думъ съществуват в два напълно различни езика.  

Насърчаваме обучаемите да се възползват от всяка ситуация за да практикуват езика. Това им 

дава увереност и развива полезни знания и умения. В момента повечето обучитени ресурси се 

дигитализират, което следва от все по-голямата роля на технологиите в нашето ежедневие. 

Преподавателите се опитват винаги да са в крак с развитието на новите технологии, за да може 

да предоставят на обчучаемите най-съвременно обучение.  

В заключение може да се каже, че англисйкият е много универсален език, който сближава 

милиони хора по света.   
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