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Въведение  

Какво е MALL? 

MALL (Mobile- assisted language learning) означава изучаване на чужди езици с помощта на 

мобилни технологии и устройства. MALL е комбинация от мобилно обучение и обучение чрез 

компютри. Все по-широката употреба на мобилни устройства като мобилни телефони, MP3 

и MP4 плеъри, PDA, iPhone или iPad, превръща MALL в незаменим инструмент за изучаване на 

езици. Чрез MALL обучаемите имат достъп до неизчерпаеми обучителни материали, както и до 

канали за комуникация със своите преподаватели и колеги по всяко време и на всяко място. 

Подпомагането на обучителния процес чрез MALL осигурява динамика, която е невъзможна 

само в традиционна класна стая. MALL осигурява постоянен достъп до материали по всяко 

време и на всяко място, където има интернет връзка. Това позволява на потребителите да 

опреснят своите познания непосредствено преди или непосредствено след разговор на езика, 

който изучават в момента. Потребителите също така имат възможност да споделят обучителния 

процес в малки синхронизирани групи.  

Много преподаватели по чужди езици изследват възможностите за интегриране на ИКТ в 

обучителния процес, като по този начин да го направят по ефективен. Това доведе до 

създаването на множество компютърни програми в областта. Презентации, компютърни 

симулации и игри, интерактивни упражнения, в комбинация с Интернет и почти безгранични 

отворени образователни ресурси, правят ИКТ изключително мощен инструмент за преподаване 

и обучение. В същото време обаче непрестанно нарастващото им количество и сложност 

поставят голямо предизвикателство пред много обучители. Не е достатъчно само да се избере 

даден инструмент и да се приложи в класната стая. Трябва да се избере този, който най-добре 

отговаря на нуждите на обучаемите и който да е в съответствие с учебния план. В този доклад 

ние ве се фокусираме върху някои технически аспекти, които биха били от значение  за 

преподавателите по чужди езици.  

Проект Mall Guide – кратко представяне 

 

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. 

MALL Наръчникът за преподаватели по езици ще се състои от:  
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● Онлайн каталог, състоящ се от най-значимите практически дигитални обучителни средства в 

партньорските държави 

● Анализ на обучителните средства в онлайн каталога (от обучителна и от техническа гледна 

точка) 

● Пет примера за това как ефективно да се използват средствата на чуждоезичното обучение 

● Тестване   

● Пет нови средства за чуждоезично преподаване  

● Тестване на новосъздадените ресурси и инструменти  

● 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   

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.   

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.  

Партньорство 

 

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. 

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. 
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Методология 

При анализа на 100-те обучителни ресурса бяха взети предвид следните критерии:  

● Сложност / приложение на съдържанието 

 В тази част анализирахме различните видове съдържание и функционалности – 

видео/аудио материали, интерактивни игри, чат-стаи, инструменти за самооценка. 

● Отворен източник/достъп/регистрация  

 Този критерий беше въведен с цел верификация дали даде инструмент предлага свободен 

достъп до съдържание; дали достъпът е онлайн, офлайн или и двете; дали е необходима 

регистрация.  

● Удобство при употреба 

Това е много важен аспект при употребата на който и да е онлайн инструмент, тъй като 

има много програми и платформи, които предлагат разнообразни функционалности и 

съдържание, но са много трудни за навигиране. Това би могло да е доста 

обезкуражаващо за потребителите.  

● Необходими знания и умения   

В зависимост от сложността на даден инструмент, някои от тях могат да са неподходящи 

за обучаемите. Имайки представа от знанията на своите обучаеми, един преподавател 

може лесно да подбере правилния ресурс.  

● Хардуер и софтуер 

Всички анализирани ресурси са уеб базирани, кето значи, че нямат високи изисквания. 

От гледна точка на обучителите е важно да се знае предварително от какъв тип 

оборудване има нужда, за да се използват максимално всички функционалности на 

дадена платформа. Що се отнася до софтуера – понякога се налагат системни 

обновявания или инсталиране на допълнителни програми.    

● Очаквано развитие   

Този критерии беше използван с цел да се опишат всички ресурси от гледна точка на 

техния потенциал за развитие и обновление. При анализа на този аспект взехме предвид 

и атрактивността на дадения ресурс и текущото количество потребители.  
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Анализ 

Анализ на най-широко използваните платформи 

Интернет отдвана вече не е само world wide web. Той е мощно средство за комуникация. 

Преподавателите могат да използват многобройни онлайн ресурси в клас. Комуникацията чрез 

компютър е лесен и евтин начин да се създаде обучителна среда, където обучаемите да могат да 

комуникират с носители на езика. Освен това, преподавателите могат да се възползват от 

възможността да участват в чат стаи, виртуалини стаи за комуникация в реално време, блогове, 

подкастове, уики и други. Налични са още и програми като Skype, която дава възможност за 

разговори от и до всяка точка на света. Скайп е доказан метод за преподаване и обучение по 

чужди езици. Предлага реална комуникация на всякакъв език. Преподавателят може да 

организира разговори с носители на езика в други държави. Интерактивната програма може да 

се използва в и извън класната стая. Други примери за широко употрябявани ефективни 

платформи са Уебинари, Уики, Уърдпрес и Мудъл.   

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 

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

потребители от географски отдалечени райони.  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.   

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.  

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 

превръща 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 
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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. 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.      

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 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. 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 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.  

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). 

 

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. 

http://moodle.org/
https://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?eid=9719&displayformat=dictionary
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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. 

 

Анализ на 100-те обучителни ресурса  

Следващата част на този доклад представя технически анализ на стоте обучителни ресурса 

събрани от партньорите по проекта. Всички ресурси са внимателно подбрани и анализирани 

според очакваната им ефективност при приложението им в обучение по чужди езици. 

Критериите при анализа бяха следните: комплексност на разработване/ приложение на 

съдържанието; удобство за употреба; необходими умения и знания; необходим хардуер и 

софтуер; тенденция за развитие; отворен достъп; вид достъп; възможност за употреба на 

мобилни устройства; изисквания за регистрация.   

 

Номер 1 Език Български 

Име Classroom.Bulgarian Online courses 

Описание Онлайн курс по Английски език (19 видео урока) 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Всеки урок съдържа YouTube видеа, до които има свободен 

директен достъп през Интернет. Видеата могат да бъдат 

поставени и в други уебстраници.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Материалите могат лесно да се намерят и в други 

онлайн платформи   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 2 Език Български 

Име Video English tutorials 

Описание Видео уроци по английски език във Vimeo.com - 30 видео урока 

по АЕ - терминология и примери 

http://classroom.bulgarian/online-video-lessons/2.htm


“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGETRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

8 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Колекция от 30 видеа, които лесно могат да се поставят и в други 

уебстраници  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен;  Vimeo е отличен ресурс за разпространение на 

видеоматериали 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 3 Език Български 

Име Learn language 

Описание 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.  

Линк http://www.learnalanguage.com/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Уеб базирани ресурси за изучаване на чужд език чрез flash-

базирани функционалности. Дизайна на потребителския 

интерфейс не е подходящ, защото има прекалено много 

съдържание и голям брой рекламни прозорци.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; не е много лесен за употреба, но има 

интерактивни части и количеството материали е голямо.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 4 Език Български 

Име Learn Bulgarian for free 

Описание Платформата помага на чужденци да изучават български 

https://vimeo.com/channels/145946
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език, чрез списъци с полезни фрази и изречения. Тя обхваща 

широк кръг от теми, включително числата и цифрите; дните 

от седмицата; месеците; поздрави на български и др. 

Фразите имат аудио запис, направен от човек, за който 

езика е майчин.   

Линк http://www.surfacelanguagess.com/language/bulgarian.html 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Уеб базиран ресурс за изучаване на чужд език, предлагащ 

озвучаване и интерактивни игри. Дизайнът на потребителския 

интерфейс е добър, но този на игрите е малко изостанал.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Добре структурирано съдържание  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 5 Език Български 

Име Innovative language Com 

Описание Всеки урок се фокусира върху диалог посветен на граматическо 

правило; Ключови думи и фрази; Правилно произношение на 

всяка дума. Към всеки урок има PDF файл, в който са обяснени 

детайлно граматиката и лексиката, представени в аудио файла. 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Добре структуриран уеб базиран курс с текст и аудио. Много 

модерен потребителски интерфейс с множество интерактивни 

функционалности. Учебното съдържание, записите и списъците 

могат да се свалят в PDF формат. Платформата предлага и опция 

за проверка на уменията за говорене – потребителят може да 

запише гласа си и после да го сравни с този на native speaker.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки, микрофон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен; Модерен дизайн; Множество интерактивни 

функционалности и проверка на произношение и умения за 

говорене.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

http://www.surfacelanguagess.com/language/bulgarian.html
http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
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Номер 6 Език БЪЛГАРСКИ 

Име Easy Bulgarian 

Описание Платформа, включваща теми, представляващи интерес за 

чужденци, например полезни фрази на български език в сферата 

на недвижимите имоти; любовта; ежедневието и т.н. Всички 

аудио материали са записани от българи, които говорят 

съвременен български език. 

Линк http://www.easybulgarian.com/  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Само демо версията е с безплатен достъп. Курсовете са 

интерактивни и flash базирани, но дизайнът им е остарял.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Остарял дизайн и средна/ниска функционалност. 

Само някои услуги могат да се използват безплатно. За достъп до 

пълния курс се изисква заплащане.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не за демо 

версията 

 

Номер 7 Език Български 

Име What does that mean? 

Описание Английски идиоми; полезни фрази; жаргон. Платформата има вид 

на речник, но предлага и комбинации от думи и важни 

словосъчетания 

Линк http://www.whatdoesthatmean.com/  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Лесна за употреба платформа за задаване на въпроси и отговори с 

приятен интерфейс. За да се зададе въпрос се изисква 

регистрация. Потребителите могат да дават позитивни и 

негативни оценки на отговорите на въпроси. Има система за 

поставяне на етикети с цел по-лесно намиране на даден въпрос 

или тема. Липсата на модерация е довела до много спам в 

отговорите.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Модерен дизайн; много потребители, но липса на 

модератори.  

http://www.easybulgarian.com/
http://www.whatdoesthatmean.com/
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Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да, за да се 

зададе въпрос 

 

Номер 8 Език Български 

Име Free language 

Описание Обучителна система с аудио и видео уроци и мобилни 

приложения; Широк набор от обучителни материали; Много 

лесен начин за изучаване на английски език онлайн.  Полезна за 

хора, които пътуват много.  

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Портал с модерен дизайн с различни ресурси за изучаване на 

български език. Потребителският интерфейс е модерен; 

платформата е лесна за навигиране; графиките и изображенията 

са добре подбрани с цел да мотивират потребителите да влязат в 

съответната страница.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Модерен дизайн; Потребителска ангажираност; 

Добра категоризация.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 9 Език Български 

Име Open Culture 

Описание 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. 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Дизайнът на портала е със средно качество. На началната 

страница има прекалено много съдържание и е трудно за 

потребителя да немри каквото търси. Порталът включва и много 

различни курсове на други теми.  

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

https://freelanguage.org/learn-bulgarian
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
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Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска/Средна степен; Ниско ниво на полезност; Полезни линкове 

към много безплатни курсове.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 10 Език Български 

Име BulgarianPod101.com 

Описание Съдържание: Произношение; Азбука; Лексика; Мобилни 

приложения 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Платформа с хубав дизайн, предлагаща ресурси в различни 

категории. Потребителският интерфейс е модерен и всички 

категории са представени по ясен и ефективен начин.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; модерен дизайн; добра категоризация и 

ангажираност на потребителите.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 11 Език  

Име Learn with Oliver 

Описание 20 езикови комбинации и общ брой от над 150,000 флашкарти и 

над 40,000 примерни изречения. Аудио Flashcard системата е 

иновативен инструмент за практикуване и научаване на нова 

лексика.  

Линк https://www.learnwitholiver.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен; предлага Аудио Flashcard система за 

практикуване и тестване на лексика и разнообразни и 

интерактивни упражнения и игри. Една интересна 

функционалност е т.нар. Text Analyzer, който позволява 

разделянето на хомогенен текст на отделни думи и представяне 

на тяхното значение.  

Удобство при употреба  Сайтът е добре структуриран и организиран; навигирането в него 

е лесно. 

http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/
https://www.learnwitholiver.com/
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Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 12 Език Английски 

Име Englishpage.com 

Описание Безплатни онлайн уроци по английски език, предлагащи 

материали на високо ниво; наръчници и ESL/EFL ресурси, както 

и множество интерактивни упражнения.  

Линк http://www.englishpage.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен – уебсайтът съдържа основно лексика и граматика 

под форма на текстове и интерактивни игри/упражнения. 

Съдържанието е ограничено. Има линкове към външни отворени 

ресурси за допълнителни материали и упражнения на умения за 

слушане и четене.  

Удобство при употреба  Труден за употреба. Уебсайтът изглежда много объркващ. Темата 

на сайта е визуално неатрактивна и навигирането в него е сложно.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Ниска степен; Този тип ресурси стават все по-малко популярни, 

тъй като имат ограничени функционалности и не предлагат 

проверка на напредъка на потребителя в даден курс. Не се 

предлагат и сертификати. Сайтът няма атрактивна визия.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 13 Език Английски 

Име English Exam 

Описание Този уебсайт е предназначен за хора, които са в процес на 

подготовка за изпит по английски език. Платформата съдържа 

безплатни онлайн тестове за основните международни изпити по 

английски като втори език: IELTS, TOEFL® и TOEIC® тестове, 

както и Cambridge Advanced (CAE), First (FCE), Key (KET) и 

Preliminary (PET). 

Линк http://www.examenglish.com 

http://www.englishpage.com/
http://www.examenglish.com/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Средна степен 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 14 Език Испански 

Име Business Spanish 

Описание Онлайн платформа за изучаване на писмен и говорим бизнес 

испански език  чрез слушане и повторение на примери и основна 

граматика.  

Линк http://www.businessspanish.com/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво. Сайтът е относително остарял и беден откъм 

функционалности. Съдържа само тестове и аудио файлове.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този инструмент е остарял и не е атрактивен за 

потребителите.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 15 Език Френски 

Име Daily French Pod 

Описание Платформа с аудио файлове 

Линк http://www.dailyfrenchpod.com/ 

http://www.businessspanish.com/
http://www.dailyfrenchpod.com/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Уебсайтът съдържа аудио, видео и PDF файлове 

за обучение. Комбинира дневни подкастове, разнообразие от 

обучителни материали и общност от студенти и експерти, а които 

може да се практикуват умения за говорене и произношение.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон. 

Изисквания за софтуер Flash Player  

Тенденция за развитие Средна степен. Подкастове и форум/скайп общност. 

Open Source Да Достъп Онлайн/Офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 16 Език EN, FR, IT, SP, 

GR 

Име Conjugation 

Описание Безплатна платформа за онлайн спрежения с над 35,000 таблици 

на испански, английски, немски, френски и италиански език  

Линк http://conjugation.io/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Този инструмент е ограничен единствено до 

спрежение на глаголи. След регистрация има възможност за 

проверка на произношението на всички глаголи.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 17 Език Английски 

Име TOEFL Practice 

Описание TOEFL примерни тестове и онлайн обучителни ресурси 

Линк http://i-courses.org/  

 

http://conjugation.io/
http://i-courses.org/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво. Това е уеб базиран инструмент, който има същият 

интерфейс и функционалности като този, използван при реален 

TOEFL iBT изпит. Има система за оценка на упражненията за 

слушане и четене с разбиране, както и много полезни съвета и 

насоки за подобряване на уменията, необходими за успешно 

явяване на TOEFL тест. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер освен Flash Player 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 18 Език Английски 

Име Thesaurus 

Описание Онлайн платформа, в която се групират думи според прилики в 

значението (синоними и антоними) 

Линк http://www.thesaurus.com/  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Този инструмент е част от dictionary.com. Освен 

речник и синоними/ антоними, предлага и дума на деня, преводи, 

игри и блог.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер  

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

мобилно приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 19 Език Английски 

Име Splendid Speaking 

Описание Подкастове за напреднали в изучаването на английски език, 

които искат да подобрят своите комникативни. Може да служи за 

подхотовка за тест IELTS 

Линк http://splendidspeaking.podomatic.com/  

 

http://www.thesaurus.com/
http://splendidspeaking.podomatic.com/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво. Този инструмент е разработен специално за 

развитие на умения за говорене и произношение чрез употреба на 

подкастове, записани от хора, за които английският език не е 

майчин. Всеки запис съдържа експертна обратна връзка относно 

качеството му.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, микрофон. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер  

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 20 Език Английски 

Име Spanish Learning Resources 

Описание Обучителни ресурси за учители по испански език - основна 

лексика; забавни викторини; интерсни статии; подробни планове 

за учители; допълнителни помощни материали за учители за 

подготовка на уроци. 

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

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво. Материалът е разделен на граматически наръчници, 

списъци с лексика, статии, игри и полезни линкове.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, микрофон. 

Изисквания за софтуер Adobe Flash Player  

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 21 Език Немски 

Име Unsere Straße - Morgens im Bad  

Описание Онлайн курс по немски език, създаден от Гьоте Институт, 

представляващ видео уроци. Към всяко видео има упражнения за 

слушане с разбиране и нови думи. 

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


“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGETRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

18 

Линк http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mo

de=Day 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Интерактивно приложение с модерен дизайн и симулационни 

функционалности. Серия от статични изображения, използвани за 

презентация на диалози. Включва и възможност за интерактивно 

оценяване на умения.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен; Модерен дизайн; потребителска ангажираност; 

високо ниво на взаимодействие. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 22 Език Немски 

Име Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe  

Описание Онлайн курс по немски език, създаден от Гьоте Институт, 

насочен към хора, които искат да подобрят комуникативните си 

умения в бизнес среда. Курсът съдържа текстове, целящи 

упражнение и подобряване на лексикални и граматически 

познания; четене с разбиране; упражнения за предлози и непряка 

реч.   

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Посредствен дизайн с интерактивни функционалности. 

Навигацията не е много лесна и размерът на шрифта е много 

малък. Има интересни и интерактивни упражнения, но липсва 

мултимедиен материал.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средно ниво; не много модерен дизайн; средно ниво на полезност 

и интерактивни упражнения.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 23 Език Немски 

Име Jojo sucht das Glück  

Описание Платформа, разработена от Deutsche Welle за изучаване на 

немски език. Всяка сесия се състои от 33 епизода. Главният герой 

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
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html
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Jojo представя различни граматически правила във всеки епизод. 

В допълнение зрителите могат да свалят работна тетрадка с 

допълнителни упражнения, целящи обогатяване на речниковия 

запас и практикуване на уменията за слушане с разбиране и 

говорене.   

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Добре разработен потребителски интерфейс с видео съдържание. 

Всяко видео има субтитри, което е много полезно. Съдържанието 

е категоризирано в лекции и всяка от тях има различни 

възможности за оценка на знания. Мултимедийниният дизайн 

задържа интереса на потребителите.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; модерен дизайн; добро ниво на полезност; 

мултимедия; интерактивни функционалности. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 24 Език Немски 

Име DW.DE interactive German Course 

Описание Самоучител, разработен от Deutsche Welle. Курсът се състои от 

видео уроци, слайдове и аудио текстове. 

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

.woa/wo/2.1 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво дизайн; Флаш базиран онлайн курс. Има 

интерактивни функционалности, но информацията е представена 

по остарял начин и има основно текст с много малко 

изображения, звук или видео. Потребителският интерфейс е 

преведен на немски, английски и руски език. Инструментите за 

оценка не са много лесни за употреба.  

Удобство при употреба  Средна степен 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска/средна степен; Остарял дизайн и ниско ниво на полезност; 

Курсът е много добре организиран според темата на материала и 

има възможност за проследяване на напредъка. Отворен е за гост-

потребители, но за да се запази напредъка трябва да се направи 

регистрация в платформата.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
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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Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 25 Език Немски 

Име Audiotrainer 

Описание Аудио самоучител, разработен съвместно от Deutsche Welle и 

Goethe-Verlag. Кърсът е наличен на китайсли, английски, 

френски, португалски, руски и испански език. Съдържа 100 урока 

на тема основни граматически правила; лексика и правилно 

произношение.   

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer-lektionen/s-9609 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Аудио лекции с добър дизайн и категоризация. Полезността на 

платформата е добра и информацията е хубаво представена и 

лесна за намиране. За всеки от стоте курса, разделени в 20 теми, 

има възможност за сваляне на съдържание в PDF формат и аудио 

в mp3 формат.    

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; материалите могат лесно да се използват в 

различни онлайн платформи или офлайн в класна стая. 

Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 26 Език Немски 

Име Deutsch - warum nicht?  

Описание Аудио курс по немски език, разработен съвместно от Deutsche 

Welle и Goethe Institute. Всяка серия съдържа 26 урока, 

включващи диалози; граматика; упражнения и аудио файлове. 

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Лекции с хубав дизайн и добра категоризация. Полезността на 

платформата е добра и информацията е хубаво представена и 

лесна за намиране. Лекцията и материалът за самооценка могат 

да бъде свалени в PDF формат. Аудио в mp3 формат може да 

бъде свалено или да се слуша онлайн.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; материалите могат лесно да се използват в 

различни онлайн платформи или офлайн в класна стая. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer-lektionen/s-9609
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
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Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 27 Език Немски 

Име Radio D 

Описание Аудио курс по немски език, разработен съвместно от Deutsche 

Welle и Goethe Institute. Курсът е фокусиран върху основни 

граматически правла в немския език, представени в аудио 

файлове. Работна тетрадка с обяснения на граматическите 

правила може да  бъде свалена от платформата, както и запис на 

всеки урок. 

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

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Добре структурирани лекции, базирани на радио предавания. 

Полезността на платформата е добра и информацията е хубаво 

представена и лесна за намиране.  Има възможност за сваляне на 

лекцията и инструментите за самооценка в PDF формат. Аудио в 

mp3 формат може да се слуша онлайн или да се свали на 

компютър.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; материалите могат лесно да се използват в 

различни онлайн платформи или офлайн в класна стая. 

Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 28 Език Немски 

Име Deutsch im Alltag - Alltagsdeutsch  

Описание Аудио файлове на различна тематика, създадени от Deutsche 

Welle.Към всеки епизод има упражения за слушане с разбиране. 

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Добре структурирани лекции, базирани на радио предавания. 

Полезността на платформата е добра и информацията е хубаво 

представена и лесна за намиране.  Има възможност за сваляне на 

лекцията и инструментите за самооценка в PDF формат. Аудио в 

mp3 формат може да се слуша онлайн или да се свали на 

компютър. Има интерактивни възможности за оценка и 

самооценка.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214
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Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; материалите могат лесно да се използват в 

различни онлайн платформи или офлайн в класна стая. 

Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 29 Език Немски 

Име Sprachbar 

Описание Аудио файлове от Deutsche Welle, в които се обясняват 

граматически правила, идиоми. Съдържа и упражнения за 

слушане с разбиране. 

Линк http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/sprachbar/s-9011  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Курс, създаден под формата на блог, където всеки пост има 

различна тема. Всяка тема има аудио, текст с обяснения и 

лексика. Лекционният материал може да се свали в PDF формат, а 

аудио файловете могат да се слушан онлайн или да се свалят в 

mp3 формат. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; материалите могат лесно да се използват в 

различни онлайн платформи или офлайн в класна стая. 

Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 30 Език Немски  

Име Deutsch am Arbeitsplatz – Geschäftskorrespondenz 

Описание Аудио файлове на различна тематика, създадени от Goethe 

Institut. Курсът е насочен към хора, които иста да подобрят 

коминукативните си умения в професионална среда. 

Линк https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Посредствен дизайн, но интерактивни функционалности. 

Навигацията не е много лесна, а размера на шрифта е много 

малък. Има интересни и интерактивни функционалности, но 

липсва мултимедиен материал.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/sprachbar/s-9011
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html
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Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Среда степен; не много модерен дизайн; средно ниво на 

полезност; интерактивни функционалности.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

 

Номер 31 Език Немски 

Име Ticket nach Berlin 

Описание Онлайн курс от Goethe Institute. По време на курса обучаващият 

се "придружава" шест човека по време на тяхното пътуване из 

Германия. Всеки епизод предлага интерактивни упражнения за 

практикуване на четене и слушане с разбиране; граматика и 

лексика. 

Линк http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Гьоте институт е официалният немски културен 

институт, активен в много държави по света. Основна негова 

задача е промотиране на немския език и подпомагането на 

културния обмен. Освен езикови курсове в реална среда, Гьоте 

институт предлага още богат набор от онлайн курсове. Този курс 

е добре структуриран и създаден от експерти. Онлайн курсът 

включва multiple-choice упражнения, видеа, упражнения за 

попълване  на празни места, matching упражнения, картинки и 

текстове При всяко упражнение потребителят получава 

автоматична оценка.  

Удобство при употреба  Лесен за употреба. Въпреки, че курсът има много съдържание, 

уебсайтът е добре структуриран и лесен за употреба. Всеки курс 

съдържа разнообразни упражнения. Потребителите могат да 

правят упражненията последователно или да избират точно 

определено упражнение, използвайки търсачката и менюто от 

лявата страна на екрана.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет or Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Висока степен. Поради важността на дейността на културният 

институт, всички уебсайтове и курсове са в постоянен процес на 

развитие и подобрение.  Непрекъснато се разработват нови 

онлайн курсове. Съдържанието на текущия курс е добре 

разработено и лесно за достъп, дори от потребители, които нямат 

добри компютърни умения и опит в употребата на интернет.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm
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Номер 32 Език Английски 

Име Deutsch im Blick 

Описание Онлайн курс за средно и много напреднали. Съдържа видео 

уроци и граматически компоненти. Подходящ за англоговорящи. 

Всички материали са достъпни и в PDF формат. Има и линкове 

към видеа в YouTube. 

Линк http://coerll.utexas.edu/dib/index.php 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Курсът е разделен на 10 глави и включва 307 

видеа , лексикални списъци, фонетични уроци, онлайн 

граматически упражнения (600 страници), упражнения с 

автоматично поправяне на грешки, аудио диалози, диагностични 

граматически тестове. Учебник и граматически наръчник са 

достъпни за сваляне. Огромното количество материал може да 

доведе до леко объркване и загуба на интерес от страна на 

потребителите, които не притежават добре развити компютърни 

умения и опит в употребата на интернет. 

Удобство при употреба  Средна степен. Всеки урок има страница със съдържание, на 

която са представени наличните материали в съответния урок. 

Това е достатъчно за напреднали обучаеми и за такива, които са 

свикнали да работят с компютър и интернет. Курсът изисква 

превключване между различни PDF файлове, страници със 

съдържание и разнообразни линкове, което може да е малко 

объркващо за потребители с малко или никакви компютърни 

умения.    

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет or Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Adobe reader 

Тенденция за развитие Средна степен. Няма възможност за допълнително развитие на 

курса. В дългосрочен план има риск линковете в някои секции да 

спрат да бъдат активни и съдържанието да не е достъпно. 

Преподавателят трябва да проверява линковете преди да 

представя материала в клас. Може да се стигне до момент, в 

който да не е възможно да се използва платформата.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 33 Език Английски, 

Немски 

Име Wikibooks – Немски 

Описание Безплатен онлайн учебник за изучаване на немски език в процес 

на разработка. Налични са различни уроци, които трябва да се 

http://coerll.utexas.edu/dib/index.php
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изучават по ред. Всеки урок е посветен на различна тема, чрез 

диалози; списъци с нови думи; упражнения и тестове с верни 

отговори, представени накрая на урока.  

Линк https://en.wikibooks.org/wiki/Немски 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. YouTube е мощен обучителен инструмент и 

всички видеа са подходящи и атрактивни за обучители и 

обучаеми. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 34 Език Немски 

Име Deutsch global 

Описание Youtube канал за изучаващи немски език. Времетраене на видеата 

- от 2 до 15 мин. Широка гама от теми - граматика, лексика, 

немска култура и др. 

Линк https://www.youtube.com/user/deutschglobal 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. YouTube е мощен обучителен инструмент и 

всички видеа са подходящи и атрактивни за обучители и 

обучаеми. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

https://en.wikibooks.org/wiki/German
https://www.youtube.com/user/deutschglobal
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Номер 35 Език Немски 

Име Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 

Описание Youtube канал за изучаващи немски език. Времетраене на видеата 

- от 2 до 15 мин. Широка гама от теми - граматика, лексика, 

немска култура и др. 

Линк https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. YouTube е мощен обучителен инструмент и 

всички видеа са подходящи и атрактивни за обучители и 

обучаеми. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 36 Език Немски 

Име MOOCit – Brief 

Описание Платформа създадена от Fair-Image, студентска компания, 

подпомагаща бежанци и имигранти. Темите на курса са свързани 

с ежедневието в Германия. Включва видеа към всяко 

упражнения. 

Линк http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Уебсайтът е разработен подобно на Уикипедия, 

която е позната за повечето обучаеми. Освен видеа има 

упражнения multiple choicе, matching упражнения, 

кръстословици, упражнения за намиране на думи и линкове към 

други уебсайтове. Потребителите получават обратна връзка за 

всяко упражнение, което правят. При възникване на технически 

проблеми има контакти, към които потребителите могат да се 

обърнат за помощ и съдействие.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Повечето потребители са 

запознати с Уикипедия, което ще им помогне лесно да навигират 

в уебсайта.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет or смартфон, слушалки 

https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured
http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
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Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. Интерфейсът на Уикипедия е много популярен и 

лесен за навигиране. Няма тенденция Уикипедия да загуби своята 

върхова позиция като източник на информация. Регистрирани 

потребители могат да добавят и променят съдържанието на сайта. 

Платформата продължава да се развива и има възможност за 

проверка на съдържанието и линковете, което значи че ще може 

да се поддържа. Уебсайтът се администрира от доброволци, което 

прави много трудно да се предвиди вида, честотата и качеството 

на бъдещото развитие.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 37 Език Английски  

Име Conversational Немски - from time of day to eating out 

Описание Платформа на Cambridge University. Курсът е подходящ за всеки, 

който иска да научи основен немски език. 

Линк https://alison.com/courses/conversational-Немски-from-time-of-day-

to-eating-out/content 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Съдържанието е ограничено и курсът не търпи по-

нататъшно развитие.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Adobe Flash Player  

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 38 Език Английски  

Име Duolingo 

Описание Онлайн платформа за хора, желаещи да изучават чужд език. 

Достъпна на няколко езика. Курсовете предлагат упражнения по 

граматика и лексика на различна тематика.   

Линк https://www.duolingo.com/ 

 

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
https://www.duolingo.com/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Високо ниво. В момента на платформата са достъпни 40 езикови 

курса, включително и Есперанто. Интерфейсът е под формата на 

игра; Предлага моментална обратна връзка. 

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. Със своите на д 100 милиона потребители, това е 

най-популярната платформа за изучаване на чужди езици.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 39 Език Английски, 

Испански, 

Немски 

Име Adventure German - A Mysterious Mission 

Описание Приключенска игра за напреднали обичаеми по немски език, 

разработена от Goethe Institut. Играчите се поставят в 

професионална среда и трябва да разрешат вълнуващ криминален 

случай. Инструкции са налични на немски, английски и испански 

език. 

Линк https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Играта е разработена от Гьоте Институт, което 

гарантира за високото ѝ качество. За да стартират играта 

обучаемите трябва да я свалят на своя смартфон, таблет или 

iPhone. След като свали играта, обучаемият напредва в нея в 

зависимост от своя избор. До този момент играта е свалена от над 

100 000 потребители, като средната оценка през Април 2016 е 4.1 

от 5, базирана на отзивите на 1.644 от тях.    

Удобство при употреба  В зависимост от възрастта на потребителя приложението може да 

е много лесно или много трудно за употреба. За младите 

потребители, които са запознати със смартфони и игри ще е 

много лесно и забавно да използват платформата.  За по-

възрастните потребители обаче, ще бъде много по трудно, защото 

те не са толкова запознати с технологиите. За тях ще е трудно на 

навигират през платформата, а дори и да инсталират самото 

приложение.  

Необходими знания и 

умения 

Основни - Напреднали.  Зависи от възрастта на обучаемите. За 

младежите ще е по-лесно да свалят приложението, но това би 

било много по-трудно за по-възрастните обучаеми или за тези, 

които не са много запознати с модерните технологии. Тази група 

обучаеми може да има нужда от съдействие при сваляне и 

инсталиране на приложението, както и да се запознаят с 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
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функционалностите му. 

Изисквания за хардуер Android смартфон, android таблет, iPhone or iPad 

Изисквания за софтуер iOS 6.0 или по-нова версия, Android 2.3.3 или по-нова версия 

Тенденция за развитие Висока степен. Приложението е разработено от Гьоте институт, 

което само по себе си е гаранция за високо качество. 

Разработването и подобрението на приложението продължава. 

Текущата версия 1.2 е налична с нови функционалности. Ако 

развитието на платформата продължи както досега, 

потребителите ще могат да я използват според напредъка на 

смартфон технологиите.  

Open Source Да Достъп Офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 40 Език Немски 

Име Basic german language Skills 

Описание Курсът е насочен към начинаещи, които искат да придобията 

основни познания по немски език. Основна лексика и граматика. 

Основни теми на курса:  време от деня; цветове; числа; азбука; 

важни глаголи. 

Линк https://alison.com/courses/Introduction-to-Основни-Немски-Език-

Skills 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 41 Език Гръцки  

Име Learn the alphabet 

Описание Приложение за спелуване и произношение на букви 

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272 

https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Просто разработено приложение 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

 

Изисквания за софтуер Работи само на Windows OS 

Тенденция за развитие Ниска степен; леко поостаряло приложение.   

Open Source Не Достъп Офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 42 Език Гръцки  

Име Make the word 

Описание Приложение, което предлага упражнения, в които обучаващите се 

трябва да подредят разбъркани букви, за да образуват правилната 

дума, след което да я чуят и произнесат.  

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/274 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Просто разработено приложение 

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

 

Изисквания за софтуер Работи само на Windows OS 

Тенденция за развитие Ниска степен; леко поостаряло приложение.   

Open Source Не Достъп Офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 43 Език Гръцки  

Име Filoglosia 

Описание Серия уроци за начинаещи, които изучават гръцки като чужд език 

Линк http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Лесно мултимедийно приложение, което е прехвърлено в 

Интернет.  

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/274
http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/
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Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен; леко поостаряло приложение 

Open Source Ниска степен; леко 

поостаряло приложение.   

Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 44 Език Гръцки  

Име Learn Гръцки  

Описание Онлайн изучаване на гръцки език - 105 аудио файла по 15 минути 

всеки; онлайн студентски бележки; онлайн речник и проверка на 

правописа 

Линк http://www.kypros.org/Learngreek /  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Средно ниво. Уроци, разработени под формата на Moodle система 

за управление на обучението 

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средно ниво; Използва много от интерактивните 

функционалности на Moodle системата.   

Open Source Платформата е  

(Moodle) свободна, 

Съдържанието е обект 

на авторски права   

Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 45 Език Гръцки  

Име Learn Greek fast and easily 

Описание Основни думи и фрази, необходими при пътуване 

Линк http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-Greek.html 

http://www.kypros.org/Learngreek%20/
http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-Greek.html
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Лесни и основни функционалности, включващи звук и 

викторини. 

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средно ниво; приятен интерфейс; интерактивни 

функционалности; част от по-голям уебсайт, предлагащ подобни 

курсове по други езици. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 46 Език Гръцки  

Име Greek for foreigners 

Описание Многобройни обучителни материали и идеи за упражнения на 

старогръцки 

Линк http://Greek .pgeorgalas.gr/Default.asp 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Лесно съдържание и интерактивни викторини.  

 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни (потребителски интерфейс на английски език) 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средно ниво; Потребителският интерфейс не е с професионален 

дизайн.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 47 Език Гръцки  

Име Google Translate 

Описание Широк набор от обучителни материали и упражнения 
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Линк https://translate.google.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Онлайн платформа за преводи, която предлага и гласов запис и 

произношение 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен; преводите са базирани на сложни алгоритми. 

Възможност текст да се превърне в реч.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 48 Език Гръцки  

Име LEARN HOW TO WRITE A STORY 

Описание Интерактивно приложение за подобряване на уменията за 

създаване на текст. Обучаемите получават инструкции стъпка по 

стъпка как да напишат история. 

Линк http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6796 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Flash базирана интерактивна платформа, която лесно може да се 

въведе и в други уеб страници. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа(инструкции на Гръцки ) 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; приятен интерфейс и интерактивни 

функционалности.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 49 Език Гръцки  

Име Text Corpora  

Описание Учебници в електронен формат (за обучаеми от основно училище 

и гимназия и обучители). Материалите са класифицирани по вид.  

(повествование, описание, инструкции, процесуален анализ и 

https://translate.google.com/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6796
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аргументация). 

Линк http://www.greek-language.gr/greek Lang/modern_greek 

/tools/corpora/  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Уеб базирана база данни, която съдържа над 5,000,000 думи. 

Търсенето може да стане по ключова дума, фраза, тема или вид 

текст.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Мощен инструмент за търсене 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 50 Език Гръцки  

Име Modern Greek  Dictionary 

Описание Речникът по съвременен гръцки език е изчерпателен 

ортографичен, етимологичен и обяснителен речник на 

съвременния гръцки език.  

Линк http://www.greek -language.gr/greek Lang/modern_greek 

/tools/lexica/triantafyllides/index.html 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Уеб базиран речник с търсачка 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Мощен инструмент за търсене 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 51 Език Гръцки  

Име DiagНеstic Test 

Описание Целта на онлайн диагностичния тест е първоначална оценка на 

степента на знания по гръцки език.  

http://www.greek-language.gr/greek%20Lang/modern_greek%20/tools/corpora/
http://www.greek-language.gr/greek%20Lang/modern_greek%20/tools/corpora/
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Линк http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html   

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

Уеб базиран тест с модерен потребителски интерфейс. 

Категоризация по ниво и тема (четене, слушане, писане и 

разбиране)  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; добър интерфейс  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 52 Език Гръцки  

Име Multimedia educational materials 

Описание Колекция от материали, подходящи за експерти, които 

разработват езикови тестове. 

Линк http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

База данни с мултимедийни материали (аудио, видео и текст). 

Могат да се търсят по ниво и категория умение.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; мощен инструмент за търсене 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 53 Език Немски 

Име German course for greek  

Описание Онлайн уроци по гръцки на немски език 

Линк http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

 

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
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Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 54 Език Гръцки  

Име Greek lessons YouTube channel 

Описание YouTube канал с уроци по гръцки 

 

Линк https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Колекция от 8 видео файла  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; YouTube  е отличен инструмент за 

разпространение на видео съдържание  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 55 Език Гръцки  

Име Free Онлайн material for Learning Greek  

Описание PDF транскрипция и mp3 аудио файлове на 81 урока 

 

Линк http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

 

За всеки от 81-те курса може да се свали материал в PDF формат, 

както и аудио в mp3 формат.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw
http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek%20
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Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средно ниво; Материалите могат да се използват онлайн в 

различни платформи или офлайн в класна стая 

Open Source Не Достъп Онлайн/офлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 56 Език Гръцки  

Име Learning greek Videos 

Описание Серия видео уроци, подходящи за изучаване на гръцки като чужд 

език. Във видеата се използва прост, но автентичен език, 

подходящ за ежедневни ситуации. 

Линк http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Всеки урок съдържа 3 видеа в YouTube, които са лесно достъпни 

през интернет или мобилно устройство. Към всеки урок има и по 

2 PDF документа – единия съдържа текст и превод на видеото на 

английски, лексика и обяснения, а другия – упражнения. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 57 Език Гръцки  

Име Flashcards 

Описание Безплатен софтуер, подходящ за изучаване на основни фрази и 

лексика. Много лесен за употреба, Слайдове, продружени от 

аудио записи. Голямо разнообразие от теми.   

Линк http://www.byki.com/category/greek/a/  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Може лесно да се споделя чрез социална медия или по имейл. 

Може да се използва и в други сайтове.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; Интерактивен ресурс с многи опции за споделяне. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts
http://www.byki.com/category/greek/a/
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Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 58 Език Гръцки  

Име Greek  Grammar 

Описание Информация за съвременната гръцка граматика и правилната 

употреба на съществители, прилагателни и глаголи 

Линк http://www.greekgrammar.eu 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Платформа посветена на съвременната гръцка граматика и 

организирана в сектори. Основното съдържание е налично в PDF 

файлове, които могат да се използват онлайн или да се свалят.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен; Много прост и остарял дизайн; липса на 

интерактивни функционалности. Множество рекламни прозорци.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 59 Език Гръцки  

Име Lexiscope 

Описание Платформа за изучаване на ортография, морфология, синоними и 

антоними в съвременния гръцки език.  

Линк http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Потребителският интерфейс е прост и лесен за употреба. Има 

различни функционалности. Някои от тях могат да се използват 

чрез MS пакет, но за това се изискват допълнителни технически 

умения.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен; услугите базирани на модерни алгоритми могат 

свободно да се използват онлайн.  

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

http://www.greekgrammar.eu/
http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
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Номер 60 Език Гръцки  

Име Digital Dialects 

Описание Игри подпомагащи изучаването на гръцки език 

Линк http://www.digitaldialects.com/greek.htm 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Флаш базирани интерактивни игри. Недостъпни през мобилни 

устройства.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен; обучение чрез игри; интерактивни 

функционалности; Потребителският интерфейс и дизайн са 

поостарели. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 61 Език 11 Езика 

Име Busuu 

Описание Онлайн курс по 11 езика. Има различни упражнения. Позволява 

комуникация с други потребители на платформата. 

Линк https://www.busuu.com 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Това е най-голямата социална мрежа за изучаване на чужди езици 

в света, позволяваща практикуване на 12 езика. Курсовете са 

създадени от квалифицирани езикови експерти. Платформата има 

над 50млн. потребители, което предоставя прекрасна възможност 

за комуникация и практикуване на езика в реална среда. 

Предлагат се значки за активно участие, което е добра мотивация 

за потребителите.  Те имат възможност да избират от 

разнообразни упражнения в зависимост от нуждите си. Ресурсът е 

достъпен и през мобилни устройства.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Обучението е много интуитивно. 

Тъй като платформата е много добре разработена, предлага 

множество функционалности. 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, Смартфон, слушалки 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. Броят регистрирани потребители показва, че този 

инструмент има потенциал за развитие, благодарение на своята 

http://www.digitaldialects.com/greek.htm
https://www.busuu.com/
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простота и ефективност, визуални материали и мотивационна 

система.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 62 Език Полски 

Име e-ANG 

Описание Онлайн курс по английски, предназначен за говорящи полски 

език. Включва форум; речник; проблематични думи и т.н. 

Линк http://www.e-ang.pl/  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Сайтът позволява изучаване на граматика и 

лексика чрез форум, игри и курсове за начинаещи и средно 

напреднали (след процес на регистрация). 

Удобство при употреба  Лесно за употреба, но потребителят трябва да знае полски език, 

защото всички инструкции са на него. Приятен интерфейс.   

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. Няма много атрактивна визия, но след 

регистрация има достъп до форум и курсове за проверка на 

напредъка. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 63 Език Полски 

Име EduStation 

Описание Модерна онлайн платформа за изучаване на чужди езици. 

Повечето курсове са безплатни за домашна употреба. Включва 

елементи от социалните медии. 

Линк www.edustation.pl 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Това е пример за добре разработена платформа, с 

широк набор от съдържание, което се допълва постоянно. 

Разделена е на три категории: Учи (с множество статии, аудио 

файлове и филми, представени в интерактивна форма), Говори 

(тук потребителят може да намери партньор за упражнения на 

умения за говорене и писане), and Забавлявай се (много 

интерактивни упражнения и игри) 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Платформата е логична и 

интуитивна.  

http://www.e-ang.pl/
http://www.edustation.pl/
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Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, микрофон. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. За игрите е необходим Flash 

player.  

Тенденция за развитие Висока степен. Атрактивна платформа; добре разработено 

съдържание; интерактивни упражнения; възможност за 

комуникация между потребителите. В момента има над 50хил. 

регистрирани потребители.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 64 Език Полски 

Име e-angielski 

Описание Богата гама от уроци и интерсни статии; списък с най-грешно 

произнасяните думи; игри за практикуване на лексикалните 

познания. 

Линк http://www.e-angielski.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Това е безплатен онлайн инструмент, съдържащ 

уроци по лексика и граматика, Има още игри и викторини, аудио 

и видео файлове, статии, електронни книги и форум. 

Съдържанието е добре разработено, но е фокусирано само върху 

развитието на определени умения.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа и с приятен интерфейс. 

Инструкциите са само на полски език.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. Изисква се Flash player за 

игрите.  

Тенденция за развитие Средна степен. Съдържанието е интересно, но не е визуално 

атрактивно. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 65 Език Полски 

Име Angprofi 

Описание Модерна платформа с 44 урока, подредени по много разбираем 

начин; представени са думи от неофициалната реч. Няма много 

упражнения. 

Линк http://www.angprofi.pl/ 

 

http://www.e-angielski.com/
http://www.angprofi.pl/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Уебсайтът е зле разработен и съдържанието е 

ограничено до 44 урока, фокусирани върху лексика. Всеки от тях 

съдържа урок под формата на текст, лексика и прости 

упражнения.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Инструкциите са само на полски 

език.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този тип инструменти стават все по-малко 

популярни, тъй като имат ограничени функционалности и не 

предлагат следене на напредъка. Не са и визуално атрактивни.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 66 Език Полски 

Име Hello Angielski 

Описание Няколко урока, включващи основна граматика. Лесни за 

употреба. 

Линк http://www.helloangielski.pl/  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. На този сайт има mp3 файлове за упражнение на 

произношение, тестове, упражнения за слушане и четене, 

граматика. Съдържанието е ограничено и оформлението на сайта 

не е много атрактивно.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Инструкциите са само на полски 

език.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този тип инструменти стават все по-малко 

популярни, тъй като имат ограничени функционалности и не 

предлагат следене на напредъка. Не са и визуално атрактивни.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 67 Език Полски 

Име  

Описание Уебсайт с полезни думи и упражнения. По-трудно навигиране в 

http://www.helloangielski.pl/
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платформата. 

Линк http://www.angielski.co.uk/ 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Уебсайтът се състои от html страници, където има 

линкове към външно съдържание и тестове. Разработен е за хора, 

говорящи полски език, сайтът не е много добре направен, 

съдържа прости упражнения, тестове и полезни фрази и линкове.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Инструкциите са само на полски 

език.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този тип инструменти стават все по-малко 

популярни, тъй като имат ограничени функционалности и не 

предлагат следене на напредъка. Не са и визуално атрактивни.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 68 Език Английски 

Име LangMaster 

Описание Добре позната многоезична платформа, налична на няколко 

езика. Курсът по английски предлага опция за запис на говор и 

сравняване с запис на човек, за който английския е майчин език. 

За достъп до всички функционалности е необходима регистрация. 

Не всичко е с безплатен достъп, но материалите са достатъчно 

изчерпателни и подробни. Silverlight plugin е необходим за някои 

тестове. 

Линк http://www.langmaster.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средно ниво. Сайтът има функция за удостоверяване, освен това 

тестовете са генерирани с помощта на външна библиотека 

JavaScript. Тя обхваща различни инструменти и езици, но 

съдържанието не е привлекателна от гледна точка на обучаемите.  

Удобство при употреба  Трудна за употреба платформа. Този уебсайт изглежда доста 

объркан. Разположението е визуално неатрактивно и 

навигирането е сложно.   

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Необходимост от инсталиран Silverlight софтуер. 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този тип инструменти стават все по-малко 

популярни, тъй като имат ограничени функционалности и не 

предлагат следене на напредъка. Не са и визуално атрактивни.   

http://www.angielski.co.uk/
http://www.langmaster.com/
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Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 69 Език Английски 

Име Internet Polyglot 

Описание Многоезична страница. Курсът по английски е основен, но 

съдържа много обучителни ресурси. Много от модулите са 

представени под формата на игри, аудио файлове или снимки. 

Линк http://www.internetpolyglot.com/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Това е платформа, която подпомага изучаването на 

чужди езици, чрез запомняне на определен материал. Това е 

допълнителен курс към основен такъв. В платформата могат да се 

създават собствени уроци, както и да се споделят. Предлага се 

основно лексика, сортирана според тематиката. Има и игри, които 

подпомагат упражняването на новата лексика.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. След избор на език има две опции: 

игра или урок.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Този тип инструменти стават все по-малко 

популярни, тъй като имат ограничени функционалности и не 

предлагат следене на напредъка. Не са и визуално атрактивни.   

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 70 Език Английски 

Име MOOEC 

Описание MOOEC е съкращение от MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH 

COURSE (Широкодостъпен онлайн курс по английски език) - 

съдържа няколко курса по английски език на различни нива и от 

различни автори. Курсовете за начинаещи съдържат урози по 

много различни теми. Предназначен за обучаеми, чийто майчин 

език не е английски. Предлага основно ниво обучителни 

материали с фокус на комуникативни умения; основни 

граматически правила; упражнения за четене и слушане с 

разбиране. 

Линк http://www.mooec.com/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

MOOEC е отворен онлайн курс, фокусиран върху преподаване на 

английски език на всички нива. Уроците са организирани според 

нивото на владеене на езика и са одобрени от езикови експерти.  

MOOEC цели да достигне до потребители, които имат 

http://www.internetpolyglot.com/
http://www.mooec.com/
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затруднения в достъпа си до висококачествен онлайн курс по 

английски език. Състои се от самостоятелни урици, които могат 

да се завършат в кратък срок според темпото на обучаемия. 

Платформата предлага и упражнения подпомагащи процеса на 

обучение.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа.  

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, микрофон. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 71 Език Английски 

Име ALISON 

Описание Изучаване на английски език в 7 категории. 6 детайлни и 

изчерпателни урока по граматика. За повечето уроци се изисква 

Flash. Налични са и аудио и видео уроци.  Има над 20 модула, 

дава възможност за преглед и обратна връзка от потребители/  

Линк https://alison.com/subjects/11/English-Language-Skills  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Има над 750 безплатни курса. Има възможност за 

проследяване на напредъка и получаване на сертификат. Що се 

отнася до обучение по английски език, изборът не е толкова 

голям. Има два курса за диплома, шест граматически, три за 

умения за говорене и един курс по бизнес английски. 

Креативните преподаватели могат да използват различните 

курсове за преподаване на английски език или могат да качат 

свои собствени.  

Удобство при употреба  Средна степен. Преди старт се изисква регистрация (възможност 

за регистрация чрез профили в социални мрежи). Сайтът е лесен 

за употреба. Има и видео с инструкции за навигиране.  

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. ALISON е един от световните лидери в онлайн 

обучението, с над 6млн. регистрирани потребители.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

https://alison.com/subjects/11/English-Language-Skills
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Номер 72 Език Английски, 

Италиански, 

Руски, Френски, 

Потругалски, 

Немски, 

Испански 

Име ABA 

Описание ABA е съкращение от American&Britis Academy - предлагат 

материали за изучаване на ежедневен английски език. Много 

професионално направена страница, викоро качество на аудио и 

видео файлове.  Упражнения за упражнение на произношението. 

Някои "premium" уроци не са безплатни, но след заплащане има 

опция за връзка с обучители. Има опция за издаване на 

сертификати. 

Линк http://www.abaenglish.com/en/  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Обучителното съдържание съдържа 

мултимедийни файлове – аудио, видео и изображения. След лесна 

регистрация, потребителят трябва да определи своето ниво на 

владеене на език. Ако не е наясно с него, има възможност за тест 

за определяне на нивото. Курсът е много добре разработен и 

базиран на кратки филмчета, които представят различни аспекти 

на езика.  По приятен и забавен, ученикът постепенно развива 

четирите основни умения в естествения им ред: първо слушане и 

умяния за говорене, след това умения за четене и писане. 

Граматически обяснения, необходими за затвърждаване на 

наученото, са налични след края на всяки раздел, а също и 

представени във видео формат.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, микрофон. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. Преподаване на език с помощта на кратки 

интерактивни филми, базирани на ежедневни ситуации, е много 

атрактивно за обучаеми от всякакви възрастови групи и нива.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да  Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 73 Език Английски 

Име FutureLearn - A Beginner's Guide to Writing in English for University 

Study 

Описание Курс по академичен английски език. Развива умения и познания 

по граматика. В края на курса обучаемите трябва да напишат есе.   

Линк https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

http://www.abaenglish.com/en/
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Това е платформа за обучение, която предлага 

богата колекция от курсове, предлагани от водещи университети 

и културни институции от целия свят. Курсовете са на различна 

тематика и с различна продължителност. Обучителното 

съдържание се състои от мултимедийни файлове, аудио, видео и 

изображения. След приключване на курса потребителите могат да 

получат сертификат. 

Удобство при употреба  Средна степен. На платформата има инструкции, които са 

полезни за потребителите и им помагат да добият представа как 

функционират курсовете.  

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. Курсовете са много добре разработени, безплатни 

и с възможност за получаване на сертификат. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 74 Език Английски 

Име Live Mocha 

Описание Курс по полски език, позволяващ наблюдение, изучаване и 

практикуване на нови езикови концепции. Обучаемият слуша как 

хора, за които ползският е майчин разговарят по теми от 

ежедневието; след това от разговора се извлича лексиката и 

граматиката и след това се сглобява отново. Курсовете се 

заплащат в онлайн валута, която се придобива като обучаващият 

се помага на други хора, които искат да учат неговия майчин 

език; чрез успешно завършване на курс или чрез закупуване с 

кредитна или дебитка карта. Уроците са добре структурирани. 

Линк http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

За съжаление платформата спира да функционира на в петък, 22 

април 2016 и след тази дата потребителите няма да имат достъп 

до своите профили. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/
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Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 75 Език Английски 

Име eDx - Conversational English Skills 

Описание Курс по английски език, който развива комуникативни умения. 

Упражнения с диалози; ключови думи, фрази и изрази. 

Платформата е сложна и може да затрудни начинаещите ѝ 

потребители. 

Линк https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-

30640014x-0 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен – аутентикация на потребителите, мултимедийно 

съдържание (видео, аудио и изображения), сертификати. Има 

възможност за избор между много курсове, но курсовете за 

езиково обучение са ограничени. Наличните обаче са много добре 

разработени и включват съдържание под формата на видео 

дейности за упражнение на езикови умения.   След регистрация в 

избран курс, потребителят получава достъп до всички материали, 

платформа за дискусии, лексика и външни ресурси.  

Удобство при употреба  Средна степен. Платформата е сложна, което може да създаде 

затруднения на начинаещи потребители. 

Необходими знания и 

умения 

Отлични знания и умения / Напреднали 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Висока степен. Курсовете са много добре разработени, безплатни 

и с възможност за получаване на сертификат. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не  Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 76 Език Английски, 

Испански, Руски 

Име BBC 

Описание Няколко урока подбрани от BBC - British Broadcasting 

Corporation. Включват материали за средно напреднали; аудио 

файлове с много високо качество. За употреба се изскват 

минимални познания по английски език, защото цялото 

съдържание е налично само на него.   

Линк http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Сайтът е добре разработен. Има курсове за малко 

и средно напреднали. Предлага секция Новини от BBC, 

ежедневни думи и фрази на англисйки език, видео презентации за 

подобряване на уменията за говорене и произношението.  Много 

https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-30640014x-0
https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-30640014x-0
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
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съдържание, включително видео, аудио и текстове. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. В началото на страницата има два 

бутона: курсове (тук може да се избере ниво) и функционалности 

(различен тип курс). 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен. 

Open Source Да Достъп Онлайн. Има 

възможност за 

даунлоуд на текст 

в PDF формат 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не  Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 77 Език Английски 

Име Talk English 

Описание Просто устроена страница, съдържаща впечатляващо количество 

материали - 900 урока и 900 аудио файла. Интерфейс на няколко 

езика. Онлайн обучението е безплатно, свалянето на съдържание 

се заплаща. 

Линк http://www.talkenglish.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен – целта на платформата е подобряване на уменията 

за говорене. Съдържа над 900 урока и над 900 аудио файла. 

Уроците са разделени на умения за говорене (кликване върху 

изречение и повтаряне) и умения за слушане (слушане на диалог, 

викторина, проверка на отговорите). Сайтът не е много 

комплексен от гледна точка на използвани материали и на 

простия метод (слушане и повторение). Това може да го направи 

неатрактивен за потребителите. Има мобилно приложение, 

налично за Андроид. Има и видео инструкции за обучение на 

различни езици в YouTube.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Навигацията е проста и 

оформлението на сайта е с прозрачен шаблон.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Сайтът не предлага много функционалности за 

привличане на потребители.  

http://www.talkenglish.com/
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Open Source Да Достъп Онлайн/Офлайн -  

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 78 Език Английски 

Име ESL courses 

Описание Набор от курсове предназначени за чужденци, работещи с 

англоговорящи държави, по-специално САЩ и ОК. Курсовете са 

лесни за употреба, някои от тях предлагат аудио и видео уроци и 

упражнения. Има специфични модули за подготовка за IELTS 

изпити. 

Линк http://www.esolcourses.com 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Съдържанието на курса се състои от видео и 

аудио файлове. Това е пример за уебсайт на английски език, 

насочен към преподаватели по английски език, търсещи идеи за 

новите си уроци, както и за обучаеми, които искат да учат 

самостоятелно.  Има курсове за начинаещи, средно напреднали, 

напреднали и силно напреднали. Всеки курс е разделен на уроци, 

където могат да се намерят изображения, видео, аудио и игри. 

Много добре разработена платформа.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Може да се търсят уроци по тема, 

ниво или тип упражнения ( граматика, четене, писане). Има 

възможност за групиране по азбучен ред или според датата на 

публикуване.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер освен Flash Player 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 79 Език Английски 

Име Englishmaven.org  

Описание По-стара страница, фокусирана върху граматика и упражнения. 

Линк http://www.englishmaven.org 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен – това е онлайн ресурс за изучаване на английски 

език, насочен към ученици в 12 клас, изучаващи английски език 

като втори. Платформата съдържа разнообразие от работни 

листове на различни теми и за различни нива, но визията на 

уебсайта не изглежда атрактивна за обучаемите; има ограничен 

брой теми и изглежда остарял. 

http://www.esolcourses.com/
http://www.englishmaven.org/
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Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. Сайтът предлага прост дисплей и е 

лесен за навигиране.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Сайтът изглежда остарял и не предлага атрактивни 

функционалности.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 80 Език Английски 

Име Learn English – British council 

Описание Обучителни материали одобрени от British Council. Съдържат 

видеа, посветени на ежедневни ситуации, последвани от сериа 

викторини, въпроси и игри. Фокусирани главно върху 

упражняване на четене и слушане с разбиране, съдържа и малко 

граматика. 

Линк http://learnenglish.britishcouncil.org 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен – Мултимедийно съдържание. Мобилно 

приложение. Сайтът е много добре разработен и предлага 

множество материали по английски език за деца, младежи и 

възрастни. Има видео и аудио материали, интерактивни 

упражнения, игри и тестове също под формата на мобилни 

приложения.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер освен Flash Player 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 81 Език Английски, 

Полски, Немски, 

Португалски, 

Руски 

Име Medilingua LMS 

Описание Medilingua самоучител по английски за средно напреднали (B1). 

http://learnenglish.britishcouncil.org/
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Специално насочен към парамедици и медицински персонал, 

които искат да обогатят знанията си и да подобрят 

професионалните си умения. 

Линк http://lms.e-medilingua.eu/ 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен -  Medilingua LMS платформата включва 

съдържание разработено в рамките на проект. Платформата е 

достъпна 24/7 и е безплатна. Курсът се състои от аудио и видео 

файлове. Използвани са подкастове. Подкастовете на 

потребителите могат лесно да се качат на платформата и да са 

достъпни от останалите потребители с акаунт в 

lms.e-medilingua.eu. Има 6 секции, всяка с по 12-13 урока. 

Уроците представят полезни лексикални и граматически 

материали, необходими на парамедици да комуникират в работна 

среда. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Всички видеа в Medilingua LMS платформата се представят от 

HTML5 технология, следователно за да се пусне видеото е 

препоръчително да има налична последната версия на уеб 

браузъра: Firefox, Chrome, Opera и IE 10 или по-нови. 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн.  

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 82 Език Английски 

Име the Open University 

Описание Курс, подходящ за хора, които искат да придобият 

университетска степен и искат да развият необходимите за това 

знания и умения по английские език. Съдържа съвети и стратегии 

за водене на записки; академично четене с разбиране; умения за 

създаване на академични текстове; стратегии за обогатяване на 

речниковия запас. 

Линк http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-

learning/content-section-overview 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен – Съдържанието на курса се състои от видео и 

аудио файлове. Академичен курс за обучаеми, които искат да 

развият своите умения за слушане и писане.   

Удобство при употреба  Средна степен на лесна употреба на платформата.  

Необходими знания и Отлични знания и умения / Напреднали 

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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умения 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 83 Език Английски 

Име ToLearnEnglish 

Описание Този сайт позволява изучаването на няколко езика в един 
забавен и интерактивен начин. Той предлага тест за 
определянена ниво; тестове класифицирани според темата, като 
например тестове за определяне на ниво на тема неправилни 
глаголи. Той също така предоставя работно ръководство за 
начинаещи; то се състои от около 400 прогресивни уроци, при 
които се запазва прогреса на потребителя. В допълнение към 
английски, платформата предлага и френски, немски, 
италиански, испански, японски, холандски и курсове по латински. 

Линк http://www.tolearnenglish.com/ 

Сложност на 
разработване / 
приложение на 
съдържанието 

Средна степен. От гледна точка съдържабие саътът е добре 
разработен. Има много материал под формата на текст, аудио, 
видео, интерактивни игри, проверка на правопис, аудио 
преводач и спрежение на глаголи. Социалният аспект също е 
добре развит като учащият има много възможности за 
взаимодействие с други потребители (ако кликнете на секция 
Клуб в горната част на страницата, ще видите различни опции 
като чат стая, форум, моите послания или моята кореспонденция, 
всички те са на разположение след регистрация). Наличните на 
сайта уроци са добре подготвени и в две версии: HTML и "готов за 
печат".  

Удобство при употреба Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 
умения 

Основни умения 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция  за бъдещо 
развитие 

Средна степен. Атрактивен ресурс от гледна точка съдържание и 
използвани функционалности. Позитивен аспект е, че предлага 
много възможности за комуникация с други потребители. 
Въпреки това визията на сайта не е впечатляваща.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

Подходящо за мобилни 
устройства 

Да Регистрация Да, за използване 
на услугата Клуб 
(форум, чат стая). 
В останалите 
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случаи не.  

 

Номер 84 Език Английски 

Име English town 

Описание Метод за изучаване на английски език с доказано качество в 

академичните среди. Упражнения за четене и слушане с 

разбиране; създаване на текст и умения за поддържане на 

разговор. 

Линк www.englishtown.com  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Това е онлайн училище по английски език, което 

предлага стотици видео урока и интерактивни упражнения, 

групови диалози, часове с преподавател и подготовка за изпитите 

TOEFL /TOEIC. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 85 Език Английски 

Име ORELT 

Описание ORELT  е подходящ за учители в основно училище, които искат 

да рзнообразят и обогатят уроците си и да развият 

комуникативните способности на учениците си. 

Линк www.englishtown.com  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Обучителното съдържание се състои само от 

текст. Няма интерактивни упражнения. Този портал е база от 

ресурси за преподаватели в гимназии, разделени на следните 

модули: 1. Умения за слушане, 2. Умения за говорене за по-добра 

комуникация, 3. Успешно четене, 4. Ефективно писане, 5. Език 

чрез литература, 6. Комуникативна граматика.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. На платформата е наличен 

обучителен наръчник.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

http://www.englishtown.com/
http://www.englishtown.com/
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Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Да Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 86 Език Английски 

Име Deep English 

Описание Обогатяване на познанията по английски език 

Линк deepenglish.com  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Сайтът е много добре разработен и от гледна 

точка съдържание предлага: True Stories program, с повече от 132 

аудио урока и упражнения по английски език; блог архив Deep 

English, с повече от 35 мини аудио урока бонус; Trues Stories 

онлайн лексикални викторини; проследяване на напредъка. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Средна степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 87 Език Английски  

Име My English Page 

Описание Страницата предлага голямо количество ресурси за обучаеми и 

преподаватели. Повечето от тях а под формата на текст, но има и 

няколко аудио файла. Дизайнът на страницата е остарял и има 

множество натрапчиви рекламни прозорци.    

 

Линк http://www.myenglishpages.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. По-голяма част от съдържанието не е много 

атрактивна; Няма опция за проследяване на напредъка.  

Удобство при употреба  Лесна за навигиране платформа. Страницата е проста и ясна, но 

се появяват много рекламни прозорци, което е неприятно за 

потребителя. 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

http://deepenglish.com/
http://www.myenglishpages.com/
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Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен. Дизайнът е остарял и неатрактивен.   

Open Source Не Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 88 Език Английски 

Име E-learn 

Описание Курс по английски, френски и испански език 

Линк http://elearnenglish.com/ 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 89 Език Английски  

Име Rosettastone 

Описание Изучаване на различни езици.  

Линк http://www.rosettastone.co.uk/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Една от най-популярните и напреднали програми 

за изучаване на чужди езици в света. След регистрация, 

потребителите получават незабавен достъп до следните 

функционалности: технология за разпознаване на речта; онлайн 

сесии на живо, ръководени от native speakers; езикови игри, 

мобилни приложения, аудио материали, които помагат за 

прехвърляне на наученото в дългосрочната памет.   

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа. 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон, слушалки or speakers 
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Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие High.  

Open Source Не Достъп Онлайн.  

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 90 Език Руски 

Име Learn Russian 

Описание Обучителна страница за изучаване на руски език, разработена от 

новинарския портал Русия днес. Съдържа 100 урока, стартиращи 

от кирилица, основна лексика, фрази и др. Материалът включва 

още анимационни видеа, както и по няколко упражнения след 

всеки урок. Материалът е добре разработен и организиран, но е 

ограничен до основни ежедневни думи и изрази. Много 

подходящ за начинаещи. 

Линк http://learnrussian.rt.com/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Добре организирана платформа, лесна за 

навигиране, но нивото на език е за начинаещи. 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Няма специфични изисквания 

Тенденция за развитие Средна степен  

Open Source Не Достъп Онлайн. 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 91 Език Английски 

Име 1 language English course 

Описание Уебстраница предлагаща курс по английски език на 4 нива, от 

начално до много напреднало. Има общо 70 урока , всеки от тях 

се състои от диалози (с аудио), упражнения по лексика и 

граматика. Няма много материал, но има много повторения и не е 

визуално атрактивен. Няма опция за регистрация, затова е 

невъзможно да се проследява прогреса.  

Линк http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm  

 

http://learnrussian.rt.com/
http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен. Страницата е остаряла и е направена с много 

дребен шрифт, което затруднява четенето.  

Удобство при употреба  Средна степен 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Adobe Flash Player 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Не Достъп  

Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 92 Език Английски 

Име Learn English free with USA learn 

Описание Съвременна страница за изучаване на английски език. Състои се 

от два курса и упражнения за четене. Съдържанието е добре 

разработено и са използвани мултимедийни материали. 

Съдържанието е много ограничено и е подходящо за  начинаещи.  

Линк http://www.usalearns.org/speaking-english 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Adobe Flash Player 

Тенденция за развитие Средна степен. 

Open Source Не Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 93 Език Английски 

Име Lango/Epale 

Описание Мини уроци, които са лесни за разбиране и изискват минимални 

усилия от страна на обучаващите се. Може да се използват по 

всяко време и на всяко място; Изключително гъвкави уроци; 

http://www.usalearns.org/speaking-english
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Мобилни приложения - уеб базирани и за  IPhone. 

Линк http://www.lango.eu/index.php/en/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Висока степен. Lango позволява изучаване на руски, български, 

малтийски и гръцки език, чрез използване на електронен 

календар, който включва 365 кратки урока по 4-те езика. 

Потребителя трябва да отдели само по 10 мин. на ден, за да 

поддържа и подобрява нивото на езикови умения.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, iPhone 

Изисквания за софтуер Няма специални изисквания 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Онлайн. 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да (има налично 

приложение) 

Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 94 Език Английски 

Име Speak Apps Moocs 

Описание Платформа за студенти, които искат да подобрят уменията си за 

слушане и разбиране 

Линк http://www.speakapps.eu/pl/ 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

SpreakApps предлага база от ресурси за упражняване на умения за 

говорене. Те са базирани на Tandem, Video чат и Langblog 

инструменти. 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. 

Всички елементи са достъпни за безплатно сваляне.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа – след регистрация в ООР 

приложението, потребителя може да търси за проекти, задачи, и 

дейности и да използва само тези, които смята за подходящи.  

Необходими знания и 

умения 

Този инструмент е насочен към преподаватели изисква добри 

умения и знания, за да може да се използва по най-ефективния 

начин.  

Изисквания за хардуер Компютър or таблет, слушалки and микрофон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер освен Flash Player 

Тенденция за развитие SpeakApps има тенденция да създаде свободна и отворена онлайн 

платформа, която да обедини ИКТ базирани приложения и 

методи, което ще е много полезно за преподавателите по езици и 

техните студенти. Вид виртуална класна стая, която ще е много 
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полезен инструмент, имайки предвид богатото съдържание.  

Open Source Да Достъп Онлайн. 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 95 Език Английски 

Име English My way 

Описание English My Way е програма за "смесено обучение", подходяща за 

възрастни, които имат слаби или никакви познания по англисйки 

език.    

Линк http://preview.englishmyway.co.uk  

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Съдържанието на платформата е ограничено и насочено към 

начинаещи.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър or таблет, слушалки and микрофон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие  

Open Source Да Достъп Онлайн. 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 96 Език Английски 

Име Erasmus+ OLS  

Описание Инструмент, създаден от Erasmus + с цел оценка и подобряване 

на чуждоезиковите умения, необходими за работа; образование 

или доброволческа работа в чужбина.    

Линк http://erasmusplusols.eu/Онлайн-Език-courses 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

OLS е създадена с цел подпомагане на участници в програмите за 

мобилност на Еразъм+ да подобрят своите езикови умения по 

немски, английски, испански, френски език. Това е онлайн среда, 

която съдържа интерактивни езикови курсове. Предлага и 

възможност за съвместно учене, като коучинг на живо за малки 

групи обучаеми (преподавателски сесии) или са по-големи групи 

(MOOCs) в допълнение към модериран форум за обучаеми.  

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

http://preview.englishmyway.co.uk/
http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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Изисквания за хардуер Има нужда само от компютър или таблет с интернет връзка. 

Преди достъп до курса, системата автоматично проверява дали 

компютъра отговаря на минималните изисквания. За оценка има 

нужда от микрофон.   

Изисквания за софтуер OLS е напълно онлайн, затова не изисква инсталиране на 

допълнителен софтуер. Трябва да е инсталиран Adobe Flash, за да 

се проследяват сесиите.   

Тенденция за развитие OLS има огромна потребителска база и постоянно се разработва.  

Open Source Да Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Да 

 

Номер 97 Език Английски 

Име English-Онлайн 

Описание Курс по английски за начинаещи 

Линк http://www.english-Онлайн.org.uk  

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Сайтът съдържа курсове по английски език за 

начинаещи, средно напреднали и напреднали обучаеми. 

Съдържанието е представено под формата на мултимедиен курс 

(видеа, произношение и диалози, следвани от упражнения). Има 

още Бизнес английски, упражнения за четене с разбиране и 

онлайн  и офлайн езикови игри.    

Удобство при употреба  Средна степен. Навигирането в сайта не е много интуитивно.   

Необходими знания и 

умения 

Изискват се основни умения за употребата на този сайт 

Изисквания за хардуер Компютър/laptop, таблет, слушалки, speakers. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. 

Тенденция за развитие Сайтът постоянно се доразвива и се добавя ново съдържание. 

Open Source Да Достъп Онлайн 

 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 98 Език Английски 

Име Adamoli.org 

VIDEO CORSO DI INGLESE ON-LINE GRATUITO 

Описание Английски език за италианоговорящи. Колекция от 70 видеа 

(споделени в YouTube). Прост, но ефикасен дизайн. Появяват се 

рекламни прозорци, но не са отблъскващи. Подходяща платформа 

за начинаещи.  

Линк http://www.adamoli.org/gelasio67/ 

http://www.adamoli.org/gelasio67/
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Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен 

Удобство при употреба  Лесна за употреба платформа 

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, таблет, смартфон 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Не Достъп Онлайн 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Не 

 

Номер 99 Език Английски 

Име English Gratis 

Описание Безплатен уебсайт за изучаване на английски език от 

италианоговорящи. Много съдържание, но дизайна е много 

хаотичен и е трудно да се навигира през страницата. Безплатна за 

употреба платформа и не се изисква регистрация. Поради 

множество изскачащи рекламни прозорци и линкове, 

потребителят трябва да се зареди с търпение, за да открие каквото 

търси.    

Линк http://www.englishgratis.com 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Ниска степен.  

Удобство при употреба  Трудна за употреба платформа. Дизайнът е остарял и 

навигирането е трудно. Невъзможно за употреба на мобилни 

устройства.   

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Да Достъп Изисква достъп 

до Интернет. 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Не Изискване за 

регистрация 

Не 

 

  

http://www.englishgratis.com/
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Номер 100 Език Английски 

Име Dailystep 

Описание Ежедневен английски език 

Линк https://www.dailystep.com/ 

 

Сложност на 

разработването / 

приложение на 

съдържанието 

Средна степен. Сайтът не е много комплексен. В началото на 

страницата им 5 бутона: начало; дневни уроци; допълнителни 

уроци; блог; информация и членове. Съдържанието е представено 

с помощта на аудио уроци с опция за показване и скриване на 

текста; избор между американски и британски английски и 

проверка на значението на думите и фразите. Съдържанието е 

адаптирано към всички нива на владеене на езика.  

Удобство при употреба  Поради своята простота, сайтът е много лесен за употреба. 

Потребителят просто трябва да избере ниво, да натисне play и да 

слуша.  

Необходими знания и 

умения 

Основни 

Изисквания за хардуер Компютър, слушалки, колони. 

Изисквания за софтуер Не се изисква специален софтуер. 

Тенденция за развитие Ниска степен 

Open Source Не Достъп Онлайн, но 

материалите 

могат да се 

свалят. 

Приложимо за мобилни 

устройства 

Да Изискване за 

регистрация 

Да 
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Заключение 

 

Този технически анализ на 100-те онлайн ресурса за обучение по чужди езици е създаден в рамките на 

проект Mall Guide и служи за допълнение към методологическият анализ. От преподавателска гледна 

точка, най-важният аспект на даден ресурс е възможността за приложение в клас. Преподавателят се 

вълнува от това дали и до каква степен ресурсът е ефективен и как могат обучаемите да се възползват от 

него по време на обучителния процес, за да развият дадени умения или да подобрят компетенциите си в 

дадена област. Трябва да се вземат предвид и други фактори като мотивация, мобилност и оценка на 

уменията. Интерактивният игрови дизайн на много от ресурсите може значително да увеличи 

мотивацията на студентите. Достъпността през мобилни устройства от своя страна позволява на 

преподавателите да обогатят своята работа от гледна точка на дистанционното обучение. Инструментите 

за самооценка правят управлението на големи групи по-лесно.  Въпреки, че анализираните инструменти 

са в известен смисъл съвременни, основани на ИКТ, от техническа гледна точка потребителите не се 

нуждаят от сложни технически познания, тъй като ресурсите са най-вече уеб базирани инструменти. От 

гледна точка технически изисквания анализирахме необходимостта от хардуер и софтуер. Относно 

хардуера – очевидно изискване е компютър или лаптоп с интернет достъп.   Тъй като повечето ресурси 

включват видео и аудио файлове, колоните и слушалките са задължителни. Където ресурсите предлагат 

някакъв вид речева комуникация, микрофонът е задължителен аксесоар, а уеб камера би била 

изключително полезна. Много от анализираните ресурси са достъпни и на мобилни устройства или чрез 

браузър или чрез специално мобилно приложение. Що се отнася до софтуер – поради видео 

съдържанието, игрите и анимациите в много от ресурсите – основна роля има инсталирането на 

правилния плъгин (най-често Adobe Flash Player или Microsoft Silverlight). Това изискване ограничава 

достъпът през мобилни устройства, тъй като никой от плъгините не се поддържа от съвременните 

мобилни платформи (Android и iPhone), но в някои случаи има специални мобилни приложения за 

употреба на ресурсите. Освен ако съдържанието на ресурса не се състои от висококачествени видео 

файлове, скоростта на интернета не би трябвало да се отразява на употребата на ресурса. Анализът се 

фокусира също върху комплексността и приложението на съдържанието, удобство при употреба, 

необходими умения и знания, отворен източник и очаквано развитие на ресурса за в бъдеще. При 

анализа на комплексност на разработване и приложение на съдържанието взехме предвид следните 

фактори: дали инструментът е добре разработен от гледна точна разнообразни функционалности; дали 

включва текст, аудио/видео материали, интерактивни упражнения , инструмент за самооценка  и 

различни канали за комуникация. Удобството при употреба е фактор, който трудно се оценява 

обективно, но при анализа взехме предвид не само шаблона на сайта и навигацията, а и потребителските 

мнения. Повечето от ресурсите изискват основни компютърни умения. Относно критерия за отворен 

източник в повечето случаи избраните инструменти са безплатни за употреба, но при някои от тях 

отделни услуги и съдържание са с платен достъп. Регистрация не винаги е необходима, но много често е 

условие за пълен достъп до съдържанието. Ресурсите бяха анализирани и от гледна точка на потенциал 

за развитие в бъдеще и тук основен фактор беше броят потребители и наличните езици. Някои 

инструменти бързо набират популярност и постоянно се развиват и подобряват, добавят се нови 

функционалности и упражнения. Тези ресурси обикновено са достъпни през мобилно устройство, имат 

атрактивна визия и позволяват комуникация между потребителите, като по този начин се създават силни 

онлайн общности. 
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