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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 3: Онлайн съхранение на файлове - Google Drive 

Учебен план 15 – Въведение в онлайн съхранението на файлове и Google Drive  

Продължителност: 60 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е сесия за въвеждане в онлайн 
хранилището на файлове и Google Drive / Диск. В края на тази сесия 
студентите ще разберат какво е Google Drive и основните 
характеристики на Google Drive. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 
 

Инструменти/ Материали 
 

Главни задачи  

1. Задача 1: Въведение в онлайн съхранението на файлове и 
Google Drive  

 
1.1 Започнете тази задача с видеоклип за обучаемите, за да разберат 
какво е онлайн съхранение на файлове 
https://www.youtube.com/watch?v=4 
78TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse n (3 мин) 
 
1.2 Започнете тази задача с видеоклип за обучаемите, за да разберат 
какво е Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google     
(2 мин) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=478TDzL1b3E&ab_channel=SuperSchoolhouse%20n
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w&ab_channel=Google
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1.3 Дискусионни въпроси за двата видеоклипа (15 мин) 

• Какво представлява онлайн съхранението на файлове 

• Какво представлява Google Drive 

• Как работи Google Drive 
 

2. Задача 2: Главни характеристики на Google Drive 
2.1 Обсъдете с целия клас основните характеристики на Google Drive 
(15 мин)  

• Синхронизация в реално време 

• Работи с iOS и Android 

• Интеграция с външни приложения като QR Code, mind map и 
др. 

• Позволява да се съхраняват документи до 1,02 милиона знака, 
електронни таблици до 5 милиона знака, презентации до 100 
MB и Google Сайтове до 20000 000 знака на страница 

 
3. Задача 3: Заключение (10 мин) 
 

 

 


