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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 16 – Google Drive приложения    

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е въведение в онлайн 
хранилището на файлове и Google Drive. В края на тази сесия 
обучаемите ще разберат какво е Google Drive, приложенията на 
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 

• Лепящи бележки 

• Листи A3 

• Помощен материал 1 

• Помощен материал 2 

•  

Главни задачи  

1. Задача 1: Въведение в приложенията на Google Drive 
 
1.1 Започнете тази задача с видеоклип за учащите, за да разберат 
какво е Google Docs 
https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google  
(2 мин) 
 
1.2 Започнете тази задача с видеоклип за учащите, за да разберат 
какво е Google Sheets 
https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google   
(2 мин) 

https://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U&ab_channel=Google
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1.3 Започнете тази задача с видеоклип за учащите, за да разберат 
какво е Google Slides https://www.youtube.com/watch?v 
=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org  (2 мин) 
 
1.4 Започнете тази задача с видеоклип за учащите, за да разберат 
какво представлява Google Forms https://www.youtube.com/watch? 
v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google   (2 мин) 
 
1.3 Дискусионни въпроси за двата видеоклипа (15 мин) (вижте 
Помощен материал 1) 

• Какво представлява Google Docs 

• Какво представлява Google Sheets 

• Какво е Google Slides 

• Какво представлява Google Forms 
 

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

• Google Drive 

• Google Docs 

• Google Sheets 

• Google Slides 

• Google Forms 
 
1.5 Предоставете на обучаемите си листи хартия A3 с определенията. 
Всички обучаеми трябва да паснат лепящите бележки с 
определенията (вижте Помощен материал 3) (15 мин) 
 

2. Задача 2: Заключение (10 мин) 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=1ENtPjEp_5c&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
https://www.youtube.com/watch?v=IzgaUOW6GIs&ab_channel=Google
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Въведение в Google Drive 

приложенията   

 

 

Дефиниция: Описание:  

1. Google Drive 
Диск 

Google Drive е безплатна онлайн услуга за съхранение на 
данни, предлагана от Google. Тя ви позволява да съхранявате 
цялата си работа на едно място в различни файлови формати 
и да имате достъп до файловете си навсякъде от всяко 
устройство. С акаунт в Google потребителят може да 
синхронизира документи, снимки и др. От компютър, таблет 
или мобилни устройства. Той предлага 15 GB безплатно място 
за съхранение и тази сума се разпределя в Google Drive, Gmail 
и Google Photos. Потребителите могат да плащат £ 1,59 / 
месец за 100GB до £ 239,99 / месец за 30TB. 

2. Google Docs 
Документи 

Онлайн текстов процесор, който предоставя на 
потребителите сътрудничество в реално време за създаване, 
споделяне с екип или отделни лица. 

3. Google Sheets 
Електронни таблици 

Онлайн приложение за електронни таблици, което дава 
възможност на потребителите да създават, редактират 
електронни таблици и да си сътрудничат с други. 

4. Google Slides 
Презентации 

Представлява онлайн приложение за презентации, което 
позволява на потребителите да създават и форматират 
презентации и да работят с други хора или лица. 

5. Google Forms 
Формуляри 

Онлайн приложение, което позволява на потребителите да 
създават онлайн анкети, формуляри за оценка и тестове и да 
ги споделят с други хора или екипи. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Въведение в Google Drive 

приложенията   

 

 

  

 

____________ е безплатна онлайн услуга 
за съхранение на данни, предлагана от 
Google. Тя ви позволява да съхранявате 
цялата си работа на едно място в различни 
файлови формати и да имате достъп до 
файловете си навсякъде от всяко 
устройство. С акаунт в Google 
потребителят може да синхронизира 
документи, снимки и др. От компютър, 
таблет или мобилни устройства. Той 
предлага 15 GB безплатно място за 
съхранение и тази сума се разпределя в 
Google Drive, Gmail и Google Photos. 
Потребителите могат да плащат £ 1,59 / 
месец за 100GB до £ 239,99 / месец за 30TB 
 

____________________ e 

онлайн текстов процесор, 

който предоставя на 

потребителите 

сътрудничество в реално 

време за създаване, 

споделяне с екип или 

отделни лица. 

________________ е онлайн 

приложение за електронни 

таблици, което дава 

възможност на 

потребителите да създават, 

редактират електронни 

таблици и да си 

сътрудничат с други. 

_______________представлява 

онлайн приложение за 

презентации, което позволява 

на потребителите да създават и 

форматират презентации и да 

работят с други хора или лица. 

. 

_______________________ е 

онлайн приложение, което 

позволява на потребителите 

да създават онлайн анкети, 

формуляри за оценка и 

тестове и да ги споделят с 

други хора или екипи. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 3: Въведение в Google Drive 

приложенията   

 

 

 

Дефиниция: Описание:  

1. Google Drive  

2. Google Docs  

3. Google Sheets  

4. Google Slides  

5. Google Forms  

 


