ОБРАЗОВАТЕЛНИ САЙТОВЕ:

https://interactivebg.com/software/tamashare-software-distancionno-obuchenie/






































Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
Виртуална класна стая
https://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=default&id=710684
https://interactivebg.com/software/tamashare-software-distancionno-obuchenie/
https://vr.cct.bg/
https://www.vedamo.com/bg/virtual-classroom/
https://www.online-learning.bg/virtualna-klasna-staq
Уча се https://ucha.se/
https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType
http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti
https://izkustva.bg/dgbooks.php
www.bititechnika.com
https://editor.nimero.com/
Е-образование7 http://www.e-edu.bg/flashsite/index.html
Българският детски портал: http://www.az-deteto.com/index.php
Българският портал на знанието: http://znam.bg/com/home
Регистър на училищата, детските градини и обслужващите звена:
http://www2.minedu.government.bg/adminmon/schools/
Образователен сайт за новостите в българското образование:
http://www.obrazovanieto.com/
Академични и университетски сайтове в България:
http://www.geology.bas.bg/acadnet.html
Фондация „Пайдея”: http://www.paideiafoundation.org/
MENSA – България: http://www.mensa-bg.org/
„Малкият принц”: http://malkiqtprinc.atspace.com/index.htm
Подготовка и регистрация за изпитите за TOEFL IBT/ SAT I/ SAT II/ GRE/ GMAT/ FCE/
CAMBRIDGE/ IELTS/: http://stoyanoff.com/
Слънчевата система: http://www.solarsystemnow.info/
Още един сайт за Слънчевата система: http://solarsystembg.hit.bg/
Астрономия и космос: http://www.inkons.com/space/
Астрономически портал: http://astro.314c.com/
Слънце и слънчева активност: http://web.hit.bg/sun/
Юпитер и Сатурн: http://jupisat.hit.bg/
Слънцето: http://sun-history.hit.bg/
Марс: http://redmystery.hit.bg/
Червената планета Марс: http://free.hit.bg/red-planet/
Сайт за гражданско образование и критическо мислене:
http://www.argumenti.org/index.php
Резервати по българския бряг: http://geocities.com/peevy2001/reserves.htm
Дивите растения в България: http://wildplants.hit.bg/
Лонгозни гори: http://members.lycos.co.uk/newiaqua/article-527.html
Лечебните растения на Шуменското плато: http://bilki.100webspace.net/











































Орхидеите: http://samfox.100webspace.net/
Сайт за екология и околна среда: http://www.gorichka.bg/
Екообразование: http://ekoobrazovanie.net/
Национален парк Централен Балкан:
http://www.centralbalkannationalpark.org/bg/index.phtml
Зелените растения – белите дробове на планетата: http://foresty.hit.bg/
Изменението на климата: http://www.bluelink.net/climate/
Екология: http://ecopolize.hit.bg/
Екология на Черно море: http://ebs.hit.bg/
Българско черноморско крайбрежие: http://www.geocities.com/peevy2001/
Сайт по ботаника: http://botanika.hit.bg/
Справочник на билките в България: http://bilky.hit.bg/
Дрогите: http://web.need.bg/zadrogite/
Човешкото тяло: http://www.human-body.hit.bg/
Всичко за динозаврите: http://dinozavri.start.bg/
Защитените птици в България: http://birds1.hit.bg/
Диви животни: http://www.wildlife.hit.bg/
Змиите в България: http://www.bulgariansnakes.info/
Произход на живота: http://www.origin.hit.bg/bulgarian.htm
Сайт за екзотични животни: http://onion.atspace.com/
Тарантули: http://tarantulas-bg.hit.bg/index.html
Видове папагали: http://debian.bs.spnet.net/parrotsinbg/articles/parrotspecies.html
Произходът на живота и теорията за хаоса: http://bioxaoc.uni.cc/
Земноводни и влечуги в България и на Балканския полуостров:
http://www.herpetology.hit.bg/
Гръбначните животни на България: http://vertebrata.hit.bg/
Акулите: http://the-sharks.hit.bg/
Опазване на сухоземните костенурки: http://testudo.bspb.org/
Мравките: http://mravki.hit.bg/
Червената книга: http://store3.data.bg/redbook/Skipt%20intro.html
География на България: http://geografiabg.start.bg/
Резервати и защитени територии: http://www.zt-rioswpz.hit.bg/rezerv_k.html
Пътеводител към Западни Родопи: http://web.hit.bg/rodopi/index.html
Сайт за пътеписи: http://www.disagi.com/
Атлас на почвите в България: http://geospace4.imbm.bas.bg/poch_frame.htm
Геологията – начин на мислене: http://geology.hit.bg/
Горива и енергия: http://goriva1.hit.bg/
Българските планини: http://free.hit.bg/bg-mountains/
Карти: http://karta.hit.bg/
Седемте чудеса на света: http://7wonders.hit.bg/
„Опознай България”: http://www.bulgarian-monuments.com/
Древен Египет: http://ancient-egypt.hit.bg/
Копривщица: http://koprivshtica-bg.hit.bg/
История на град Варна: http://varna.info.bg/
Тангра: http://tangra.bitex.com/bul/zafondaciata.htm

ЧУДЕСАТА НА СВЕТА:


http://chudesatanasveta.com










Енциклопедия „Тайните на света”: http://www.worldstory.net/bg/
ИТ енциклопедия: http://www.itencyclopedia.info/
Българска аквариумна енциклопедия: http://aquariumbg.com/index.php
Икономическа енциклопедия: http://im.cablebg.net/
Справочник на енциклопедиите в интернет:
http://www.digsys.bg/bgnews/media.html?media=63880302
Възрожденска историческа енциклопедия: http://istoria.8m.com/
Юридическа енциклопедия: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/
БГ енциклопедия: http://e-psylon.net/dot/index.php?item=article

РЕЧНИЦИ:












Терминологичен речник по хигиена и медицинска екология:
http://www.eunet.bg/media/media.html?media=15359768
Синонимен речник: http://mp3.zonebg.com/syn/
Интернет речник: http://www.infotel.bg/rech/interdict.htm
Речник към тематичен комплекс Европейски съюз: http://www.dadaloseurope.org/bg/materialien/glossar_a.htm
Астрономически речник: http://www.bgastronomy.com/index.asp
Речник на неологизмите: http://www.neolog.nl/
Кратък философски речник: http://philosophy.evgenidinev.com/
Библейски речник: http://bible.netbg.com/bible/dic/contents.html
Православен речник: http://www.pravoslavieto.com/rechnik/index.htm
Речник по информатика: http://lml.bas.bg/~anton/linux/rechnik.html
Справочник за мерните единици:
http://www.digsys.bg/bgnews/media.html?media=47549806

ТЕХНОЛОГИИ:

















HTML самоучител: http://teachweb.anteni.com/html/tutorial/bulgarian/frames.htm
Информатика и информационни технологии: http://jemil.my.contact.bg/it.htm
Уеб страница с MS WORD: http://x3minvestor.hit.bg/members/how2do.htm
Уроци по компютърна грамотност: http://pchelp.cablebg.net/Tutorials/Tutorials.htm
Уроци за работа с дизайнерски програми:
http://uroci.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=92
http://studio-bg.com/index.php?show=cat&id=8
Работа с Photoshop:
http://www.youngdesigner.info/
http://photoshop-bg.com/
Уроци и скриптове: http://www.it-place.net/index.php
XHTML ръководство, уроци и tutorial по HTML: http://www.v111p.com/f1bg/xhtml1#thisdoc
Онлайн курс по интернет технологии: http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/pc3/
Учебник за работа с Macromedia Dreamweaver: http://macrodream.hit.bg/index1.html
Сайт за уеб: http://wt.noxis.net/
Създаване на уеб сайт: http://ihelp.hit.bg/

КВАЛИФИКАЦИЯ




Безплатно месечно списание за кандидатстване в чужбина: http://www.unicompass.com/
Списание „Образование и кариера”: http://www.abonamenti.com/ok/

ЗА ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ:

























Тийн учител: http://www.teenproblem.net/school/
Безплатни кандидатстудентски теми по география: http://geografia.kabinata.com/
Библиотека „Словото”: http://www.slovo.bg/index.php3
Многофайлова библиотека: http://bezmonitor.com/texts.htm#grim
Българска народна библиотека: http://narodnabiblioteka.info/index.php/start
Електронни книги на български: http://web.hit.bg/e-books/
Книги с фантастика: http://sfbg.us/index.html
Библиотека за българска славистика: http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/
Моята библиотека: http://borislav.free.fr/mylib/
Безплатна библиотека: http://www.ebookbg.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Библиотека: http://www.softisbg.com/library/default.htm
Тайни и загадки: http://info.datacom.bg/tribak/mystery/web/index.htm
Световните мистерии: http://www.fenomenibg.com/modules/news/
Мистерии: http://free.hit.bg/rila/
Развиване на интелигентността у децата: http://portal.bg/bin/swap?http://childreniq.hit.bg
Забавна наука: http://funnyscience.hit.bg/
Каталог на българските училища: http://www.school-bg.com/
Национален образователен портал: http://content.e-edu.bg/
„Къде да уча?” – образователен портал: http://www.kadedaucha.com/
Международен образователен сървър на ЮНЕСКО: http://www.dadalosiizdvv.org/index.html
Частни училища и езикови курсове: http://www.uchenik.com/
„Къде да уча?” – образователен портал: http://www.kadedaucha.com/
Международен образователен сървър на ЮНЕСКО: http://www.dadalosiizdvv.org/index.html
Частни училища и езикови курсове: http://www.uchenik.com/

