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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 2: Google имейл - Gmail   

Учебен план 13 – Създаване / Редактиране / Премахване на етикет     

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация как да създадете и премахнете етикет и 
как да преместите имейли в етикети. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Достъп до интернет 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти/ Материали Помощен материал 1 

Основни задачи  

1. Задача 1: Въведение в етикети     
 
1.1 Започнете урока с видео 
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_ 
channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21  (2 мин) 
 
1.2 Въпроси за дискусия за видеото (15 мин) 

• Какво представлява етикетът в Gmail 

• Как работят етикетите в Gmail 

• Предимства на етикетите в Gmail  
 

2. Задача 2: Създайте етикети  
 
2.1 Всички обучаеми трябва да създадат поне 3 етикета ‘Работа, 
‘Семейство, ‘Лично’ (вижте Помощен материал 1) (25 мин) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21
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3. Задача 3: Преместете имейлите в етикети   
 
3.1 Обучаващите трябва да покажат на обучаемите как да 
преместват имейлите в етикети (20 мин) 
 
3.2 Всички обучаеми трябва да преместят имейлите в трите 
етикета (20 мин) 
 

4. Задача 4: Премахнете етикет (10 мин) 
 
4.1 Всички ученици трябва да премахнат етикета „Лично“ (15 мин) 
 

5. Задача 5: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Създайте етикети    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТИКЕТ 1:  

‘Работа 

ЕТИКЕТ 2:  

‘Семейство 

ЕТИКЕТ 3:  

‘Лично 


