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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на 

възрастни, които да бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ 

ПАКЕТ FINE2WORK 

 

 

 

Име на модул: Дигитални компетенции 

Заглавие на тема 1: Търсене на информация онлайн - Google Search   

Учебен план 2 – Основни термини, свързани с Интернет 

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на възрастните обучаеми за основните 
термини, свързани с Интернет, чрез групова дейност. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска  

Инструменти/ Материали 

• лист хартия A3  

• Лепящи бележки 

• Помощен материал 1 

• Помощен материал 2 

• Помощен материал 3 
 

Основни задачи  

1. Задача 1: Разберете основните термини свързани с 
Интернет   

 
1.1 Обяснете на обучаемите следните дефиниции: (20 мин) 
(вижте Помощен материал 1) 

• Интернет 

• WWW 

• Уеб браузър 

• URL/Домейн 

• Домейн от първо ниво (от англ. top level domain TLD) 
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2. Задача 2: Разберете основните термини свързани с 
интернет – групова дейност 

 
2.1 Напишете следните дефиниции в различни лепящи бележки:   
(10 мин) (вижте Помощен материал 2) 

• Интернет 

• WWW 

• Уеб браузър 

• URL/Домейн 

• Домейн от първо ниво (TLD) 
 
2.2 Разделете класа, за да работите в екипи. Екипите трябва да 
бъдат формирани от 2-3 души. (5 мин) 
 
2.3 Предоставете на обучаемите лист хартия A3 с определенията. 
Те трябва да съответстват на лепящите бележки с дефинициите 
(вижте Помощен материал 3) (15 мин) 
 

3.  Задача 3: Заключение (10 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете основните термини, 

свързани с Интернет 

 

Дефиниция: Описание:  

1. Интернет Интернет е най-значимата комуникационна мрежа от 
компютри и електронни устройства в света. В Интернет има 
много приложения, като електронна поща (имейл), 
трансфер на файлове, онлайн чатове, както и това да е най-
използваното приложение на WWW 

2. WWW Глобалната мрежа или „WWW“ или „Мрежата“, както се 
нарича още, е приложението на Интернет, което съдържа 
уебсайтове и уеб страници, които могат да бъдат достъпни 
чрез URL, въведен в уеб браузър. 

3. Уеб браузър Софтуер като Google Chrome, Mozilla Firefox и Internet 
Explorer, който позволява на компютър да осъществява 
достъп и да показва документи, снимки, звук или 
видеоклипове от световната мрежа. 

4. URL/Домейн Домейнът или името на домейна е адресът (или URL 
адресът), който хората ще използват, за да посещават 
вашия уебсайт в интернет. Той се появява в адресната 
лента на уеб браузъра, като например 
www.emphasyscentre.com 

5. Домейн от първо ниво 
Top-Level Domain (TLD) 

Домейнът от най-високо ниво е да идентифицира уебсайт, 
като например предназначението му, собственика или 
географския произход. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Разберете основните термини, 

свързани с Интернет     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ The World Wide Web or 

"WWW" or the "The Web" as it is 

also called is the application of the 

Internet which contains websites 

and web pages which can be 

accessed by a URL typed on a web 

browser. 

 

http://www.emphasyscentre.com/
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 3: Разберете основните термини, 

свързани с Интернет     

 

 

 

 

Дефиниция: Лепящи бележки: 

6. Интернет  

7. WWW  

8. Уеб браузър  

9. URL/Домейн  

10. Домейн от първо ниво 
Top-Level Domain (TLD) 

 

 


