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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 17 – Файлове и папки     

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Главната цел на този учебен план е да предостави всичката нужна 
информация на възрастните учащи относно това как да създават 
и качват файлове и папки. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 
 

Инструменти/ Материали 
• Помощен материал 1 

Главни задачи  

1. Задача 1: Как да създадете папки в Google Drive  
 
1.1 Обучителите трябва да покажат на обучаемите как да 
създават папки в Google Drive (15 мин) 
 
1.2 Всички обучаеми трябва да създадат 3 папки с наименования 
„Работа“, „Семейство“, „Лични“ (вижте Помощен материал 1) (25 
мин) 
 

1. Задача 2: Как да качваме файлове в Google Drive 
 



С т р а н и ц а  | 2 

 

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само 

възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на 

съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

2.1 Обучителите трябва да добавят в локалния диск на всеки 
обучаем  два файла с наименование ‘File 1’, който е PDF файл и  
‘File 2’ който е  Word документ (10 мин) 
 
2.2 Обучителите трябва да покажат на обучаемите как да качват 
файлове в Google Drive (15 мин) 
 
2.3 Всички обучаеми трябва да качат първия файл в папката 
„Семейство“ и втория файл в папката „Работа“ (25 мин) 
 

2. Задача 3: Как да качваме папки в Google Drive 
 
3.1 Обучаващите трябва да добавят в локалния диск на всеки 
обучаем папка на име „Upload this folder” (10 мин) 
 
3.2 Обучаващите трябва да покажат на обучаемите как да качват 
папки в Google Drive (15 мин) 
 
3.3 Всички обучаеми трябва да качат папката ‘Upload this folder’ в 
Google Drive (25 мин) 
 

3. Задача 4: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Как да създадем папки в Google 

Drive 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА 1:  

‘Работа 

ПАПКА 2:  

‘Семейство’ 

ПАПКА 3:  

‘Лични 


