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Тема 4: Инструменти и приложения, които да бъдат включени в 
методи за анализ и оценка  

 

Говорихме много за необходимостта от събиране и подбор на подходяща информация от 

целия наличен океан от данни. Но умението да се направи анализ на материала и да се създаде 

план за работа също са много важни. В този раздел можете да намерите инструменти, които 

помагат на учениците да го направят сами, напр. създаване на карти на ума (mind cards). Това може 

да доведе до ефективен процес на събиране на информация и усвояване на съдържание. За да 

проверите резултатите от този процес, е необходимо да направите оценка. Оценяването много 

често се свързва с тестове, изпити и стрес. Не трябва да бъде така и благодарение на инструментите 

за ИКТ оценяването (особено самооценката) може да бъде направено забавно. 

Mindmeister 
www.mindmeister.com 
 

Mindmeisterе инструмент за мозъчна атака (брейнсторминг) и създаване на карти на ума. Изисква 

се регистрация и има безплатна версия, която позволява да създадете до три свои карти на ума. 

Позволява и съвместна работа. Лесен за използване дори за малки ученици. Може да бъде 

използван и на смартфон. 

Предимства: 

Визуалност 

Мобилно приложение 

Недостатъци: 

Налична е версия само на английски език 

Платен 

See: 

https://youtu.be/jfIAqr6cBX4 
 

Mindomo 
www.mindomo.com 
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Mindmodo е много сходен с Mindmeister, но предлага и възможност за изтегляне на програмата, 

работеща офлайн за подготовка на  материали и карти. Освен това има възможност за печат и е 

съвместим с други програми, като Microsoft Office или Google Documents. 

Предимства: 

Добра визуалност 

Достъп от мобилни устройства 

Съвместим с други онлайн и компютърни инструменти  

Достъпен на много езици  

Недостатъци: 

Платен 

Вижте още: 

https://youtu.be/ePOGgNyEtcc 
 

Quizizz 
www.quizizz.com 
Ако искате да оцените, придобите от вашите ученици знания,  може да го направите с тест, който 

обаче ще бъде наистина стресиращ. Затова направете този тест  като едно истинско приключенско 

предизвикателство с Quizizz. В този инструмент учителят решава какъв тип теста да използва и го 

подготвя. Тогава учениците получават достъп до теста, за го направят. Те могат да го решат и от 

мобилния си телефон. 

Предимства: 

Може да направи тестовете удоволствие.  

Лесен за използване и от учители и от ученици. 

Недостатъци: 

Налична е версия само на английски език. 

Вижте още: 
https://youtu.be/bz0fB4u9uF8 
 

 
 


