Достъп до електронни учебници
Електронни учебници и материали от “Просвета” - могат да се ползват онлайн или
офлайн
Учебници на “Булвест 2000”, Анубис и Klett- за достъп до тях се изисква регистрация в
сайта на издателството
Комплекти и учебници на изд. БИТ И ТЕХНИКА - онлайн достъп до познавателни
комплекти за групи в детската градина, комплекти за 1.-4. клас и учебници 5.-7. клас.
Без регистрация.
Електронно четими учебници по английски език 2.-7.клас на Express Publishingпотребителските имена и пароли са на главната страница
Електронни и електронно четими учебници на изд. Изкуства от 1. до 10. класучебници по музика, информатика, информационни технологии, английски,
компютърно моделиране
Учебници, помагала и готови работни листове по БЕЛ, 5.-10.клас на БГ УЧЕБНИК ползват се без регистрация.
Електронно четими учебници по Човекът и природата, География, Физика, Химия и
Изобразително изкуство за 5.-7. клас на изд. Педагог 6-онлайн ползване, без
регистрация
Електронни учебници на изд. Педагог 6 по Биологи, Химия, Физика, Философия,
Изобразително изкуство за 8.-10.клас- свободно ползване, без регистрация
Електронно четими учебници на MACMILLAN PUBLISHERS по английски език за 2.-7.
клас- изисква код, в основната страница има списък с кодове за различните класове.

Полезни образователни ресурси за самоподготовка
График за онлайн уроците за седмокласници на издателство “Просвета” - уроците се
излъчват на живо и може в реално време да се задават въпроси към преподавателите
Клипове на БГ УЧЕБНИК по български език 5. клас - клиповете се гледат онлайн от
платформата на издателството
Ucha.se- сайт с образователни видеа и тестове за ученици ще е с безплатен достъп
до 29.03.
Khan Academy- сайт с безплатно образователни ресурси, вкл.тестове към видеа

Envision Play - сайт, през който могат да се правят някои от готовите упражнения или
да се създават от преподавателите. Безплатни частични функции
Линкове към онлайн разходки в музеи- виртуални разходки из музейни експозиции
Материали по БЕЛ 4.-12. клас- разработки на материали от Института по български
език към БАН
Видео уроци по български език - разработени от Института по български език към БАН

Платформи за електронно обучение
Платформа IZZI - платформа за онлайн обучение, разработена от издателска групи
Клетт. Има примерни видеа към уроци със свободен достъп
Qizlet -платформа, в която учителите могат да създават флаш карти, а учениците да
се упражняват сами чрез различни игровизирани методи. Интегрирана е с Google
Classroom - след създаване на тема, може да я публикувате директно във вашата
класна стая.

