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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 8 – Разберете основните термини свързани с имейл  

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация относно основните термини, свързани с 
електронната поща / имейла. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Достъп до интернет 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти/ Материали 

• Листи хартия A3  

• Лепящи бележки 

• Помощен материал 1 

• Помощен материал 2  

• Помощен материал 3 

• Помощен материал 4 

• Помощен материал 5 
 

Основни задачи  

1. Задача 1: Разберете основните термини свързани с 
имейла  

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

• Имейл 

• Потребителско ID/Потребителско име 

• Име на домейн / Име на хост 
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2. Задача 2: Разберете основите термини свързани с 
имейла – Групова дейност  
 

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

• имейл 

• Потребителско ID/Потребителско име 

• Име на домейн / Име на хост 
2.2 Разделете групата за работа в екип. Екипите трябва да са 
формирани от 2-3 човека. (5 мин) 
 
2.3 Предоставете на учениците си лист хартия A3 с дефинициите. 
Те трябва да съчетаят лепящите бележки с дефинициите (вижте 
Помощен материал 3) (15 мин) 
 

3. Задача 3: Разберете основните понятия свързани с 
имейл 

 
3.1 Предоставете няколко примера за имейли на учащите. 
Обучаемите трябва да идентифицират какво е имейл, 
потребителско ID / потребителско име и име на домейн (15 мин) 
(вижте Помощен материал 4) 
 
3.2 Представете отговорите пред цялата група (10 мин) (вижте 
Помощен материал 5) 
 

4. Задача 4: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Въведение в Google имейл - Gmail 

 

 

Дефиниция: Описание:  

1. E-mail / имейл Имейлът е метод, при който човек може да 
изпраща информация от компютър на друг, 
използвайки Интернет. Тази информация може да 
варира между текст, изображение, аудио и видео. 
Имейлите са идеални за международна 
комуникация без забавяне, без разходи и за 
много получатели. 

2. Потребителско ID / Потребителско 
име  

Е уникална идентификация (не може да има два 
акаунта с едно и също потребителско име) на лице 
на определен сървър. 

3. Име на домейн / Име на хост  Това се отнася до пощенския сървър, който е 
компютърът, на който получателят има пощенска 
кутия. Например @ gmail.com, @ yahoo.com, @ 
outlook.com 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Въведение в Google имейл - Gmail 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 3: Разберете основните понятия 

свързани с имейла 

 

 

 

 

Дефиниция: Лепящи бележки: 

1. E-mail / Имейл  

2. Потребителско ID / Потребителско 
име 

 

3. Име на домейн / Име на хост  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 4: Разберете основните термини 

свързани с имейл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

fine2workproject@gmail.com 

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. Имейл:  

2. Потребителско ID: 

3. Име на домейн: 

1. Имейл:  

2. Потребителско ID: 

3. Име на домейн: 

1. Имейл:  

2. Потребителско ID: 

3. Име на домейн: 

1. Имейл:  

2. Потребителско ID: 

3. Име на домейн: 

1. Имейл:  

2. Потребителско ID: 

3. Име на домейн: 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 5: Разберете основните термини 

свързани с имейла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

chrystalla_thrasy@gmail.com 

maria.81.andreou@gmail.com 

chrystalla@emphasyscentre.com 

andreas_pana_90@hotmail.com 

1. Имейл: Chrystalla_thrasy@gmail.com 

2. Потребителско ID: Chrystalla_thrasy 

3. Име на домейн: gmail.com 

1. Имейл: maria.81.andreou@gmail.com 

2. Потребителско ID: maria.81.andreou 

3. Име на домейн: gmail.com 

1. Имейл: chrystalla@emphasyscentre.com 

2. Потребителско ID: chrystalla 

3. Име на домейн: emphasyscentre.com 

1. Имейл: andreas_pana_90@hotmail.com 

2. Потребителско ID: andreas_pana_90 

3. Име на домейн: Hotmail.com 

fine2workproject@gmail.com 
1. Имейл: fine2workproject@gmail.com 

2. Потребителско ID: fine2workproject 

3. Име на домейн: gmail.com 


