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Ангажирай, създай интерес 

Защо ви препоръчваме използването на Google формуляр за 
формиращо оценяване ? 
 

 Лесен и интуитивен за съставяне; 
 Включва различни начини за оценяване (отворени и затворени въпроси, 

таблици, чеклист, гридове и др.); 
 Не изисква регистрация на учениците; 
 Дава моментална обратна връзка – учениците си виждат грешките на 

момента и се учат от тях; 
 Създават се графики и статистики на вашите въпроси, лесно и удобно за 

анализ на резултатите; 
 Пази резултатите в база данни, удобни за файлово съхранение или 

разпечатване на хартия.  

 

 

Изследвай 

1. Изгледайте видеото за инструмента на Дина Кирилова 
https://drive.google.com/file/d/18LD64vXJBcRk6bH7hCX99i1UEUEMWxOx/view?usp=
sharing 

2. Прочетете ръководството за работа с инструмента на Десислава  
Цокова 
https://drive.google.com/file/d/1STgBE93_z3BkLFZuM1L5IRCqXFXdPbT9/view?usp=s
haring 

3. Попълнете викторината: https://forms.gle/m1NhBqHbwRjbvQKt8 
 

 

 

Обясни 

Обяснете: 

1. Какво в необходимо за да се регистрираме  в Google Forms? 
2. Какви инструменти можем да използваме за отговор на поставените 

въпроси?  
3. Какви медийни ресурси можем да включим във викторината? 
4. Какви настройки са нужни да направим, за да съставим викторина, 

презентация или анкета? 
5. Как се споделя викторината? 
6. Как можем да видим резултатите си след попълване?  
7. Как можем да съхраним резултатите на учениците си след направена от 

тях викторина?  

https://drive.google.com/file/d/18LD64vXJBcRk6bH7hCX99i1UEUEMWxOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18LD64vXJBcRk6bH7hCX99i1UEUEMWxOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STgBE93_z3BkLFZuM1L5IRCqXFXdPbT9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STgBE93_z3BkLFZuM1L5IRCqXFXdPbT9/view?usp=sharing
https://forms.gle/m1NhBqHbwRjbvQKt8
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Усложни/Разшири 

1. Направете кратък тест/викторина, който да съдържа до 10 въпроса (да 
носят 10 точки общо). Нека темата и целта бъдат по ваш избор, според 
нуждите на вашата класна стая и учебния предмет, по който 
преподавате. Не забравяйте да посочите въпрос за идентификация  на 
ученика.  

2. След като сте готови, копирайте ПРАВИЛНИЯ линк за споделяне и 
направете пост във вашето портфолио в Seesaw. 

3. При правенето на поста упоменете класа и учебния предметм, за който е 
предназначен,  например - БЕЛ, 4ти клас 
 

 

 
 

Даване на оценка, обобщаване 

Изберете споделен тест от ваш колега от  портфолиото (Дигитален 
дневник Seesaw). Решете го и дайте обратна връзка, като направите 
топъл коментар за работата на колегата си и неговия Google формуляр. 
Напишете коментара си под поста му с Google формуляра в Seesaw. Ако 
имате забележки, също ги кажете, но учиво, например - какво вие бихте 
избегнали или подобрили. 

 

 

С вас беше Росица Минева  

rositsaamineva@gmail.com 


