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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 14 – Изпратете файл като прикачен файл в имейл и 
изтеглете прикачен файл от имейл    

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация как да изпратите файл като прикачен 
файл в имейл и как да изтеглите прикачен файл от имейл. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Достъп до интернет 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти/ Материали 
 

Основни задачи  

1. Задача 1: Съставете имейл      
 
1.1 Всички обучаеми трябва да съставят нов имейл (10 мин) 
 
 

2. Задача 2: Изпратете прикачен файл   
 
2.1 Обучаващите трябва да покажат на обучаемите как да 
изпратят файл като прикачен (15 мин) 
 
2.2 Обучаващите трябва да създадат три прикачени файла в 
„Документ на Word“ като образци за обучаемите и да ги нарекат 
„Приложение 1“, „Приложение 2“ и „Приложение 3“ (10 мин) 
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2.3 Всички обучаеми трябва да добавят файл, който се намира в 
папката „Моите документи“ като прикачен файл към имейла 
(наречен „Приложение 1“) 
(15 мин) 
 

3. Задача 3: Изпратете файловете като прикачвания    
 
2.3 Всички обучаеми трябва да добавят два файла, които се 
намират в папката „Моите документи“ като прикачен файл към 
имейла (наречен „Приложение 2“ и „Приложение 3“) (20 мин) 
 

4. Задача 4: Изтеглете прикачен файл от имейл 
 
4.1 Обучаващите трябва да изпратят имейл до всички ученици с 
прикачен файл (15 мин) 
 
4.2 Обучаващите трябва да покажат на учениците как да изтеглят 
прикачен файл от имейл (20 мин) 
 
4.3 Всички обучаеми трябва да изтеглят прикачения файл от 
имейла (15 мин) 
 

5. Задача 5: Заключение (10 мин) 
 

 

 


