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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 24 – Вмъкнете текст и изображения в документ на Google       

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация за възрастни учащи как да вмъкват 
текст и изображения в документ на Google. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 
 

Инструменти/ Материали 
• Помощен материал 1 

• Помощен материал 2 
 

Главни задачи  

1. Задача 1: Отворете Google Document   
 
1.1 Всички обучаеми трябва да отворят документа на Google, 
наречен „Обучение FINE2WORK - Упражнение 1“ (10 мин) 
 

2. Задача 2: Разберете как да вмъквате текст в документ 
на Google  

 
2.1 Обучителите трябва да покажат на обучаемите как да 
вмъкват текст в празен документ (25 мин)  
 
2.2 Обучителите трябва да предоставят помощен материал на 
обучаемите (вижте Помощен материал 1) който включва 
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специфичен текст, който да се включи в документа на Google (10 
мин) 
 
2.3. Всички обучаеми трябва да вмъкнат текста от Помощен 
материал 1 в документа на Google (25 мин) 
 

3. Задача 3: Разберете как да вмъквате изображения в 
документ на Google  
 

3.1 Обучителите трябва да покажат на обучаемите как да 
вмъкват изображения в документ на Google (25 мин)  
 
3.2. Всички обучаеми трябва да вмъкнат изображение от мрежата 
в документа на Google (25 мин) 

• • Търсене в мрежата за „образование“ и „технология“ 

• • Включете в документа на Google две изображения (1 за 
образование и 1 за технологии) (вижте примерен 
Помощен материал 2) 

 
4. Задача 4: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете как да вмъквате текст в 

документ на Google 

 

 

FINE2WORK: Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за 

уязвими възрастни (жени) с ограничен достъп до дигитализирания пазар (базиран у дома) 

FINE2WORK има за цел: 

Да даде възможност на възрастните и предимно жените да бъдат интегрирани в 

икономиката или като служители, или като предприемачи въз основа на техните нужди и 

способности. 

Да осигури висококачествени възможности за обучение за възрастни, така че те да подобрят 

своите дигитални и финансови компетенции, като същевременно придобият нови ключови 

компетенции като предприемачески умения в опит да защитят социалното приобщаване, 

достъпа и участието на пазара на труда и обществото 

В подкрепа на възрастните да създадат свой собствен „домашен бизнес модел“ или „да 

работят отдалечено като служители“ 

За улесняване на достъпа до програмата за повишаване на уменията чрез проектиране на 

инструмент за идентифициране и скрининг на умения, осигуряване на учебна програма, 

адаптирана към учебните нужди на целевата група, и валидиране на тези умения, придобити 

чрез неформално обучение. 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Разберете как да вмъквате 

изображения в документ на Google 

 

 

 

FINE2WORK: Насърчаване на финансови, дигитални и предприемачески компетенции за 

уязвими възрастни (жени) с ограничен достъп до дигитализирания пазар (базиран у дома) 

FINE2WORK има за цел: 

Да даде възможност на възрастните и предимно жените да бъдат интегрирани в 

икономиката или като служители, или като предприемачи въз основа на техните нужди и 

способности. 

Да осигури висококачествени възможности за обучение за възрастни, така че те да подобрят 

своите дигитални и финансови компетенции, като същевременно придобият нови ключови 

компетенции като предприемачески умения в опит да защитят социалното приобщаване, 

достъпа и участието на пазара на труда и обществото 

В подкрепа на възрастните да създадат свой собствен „домашен бизнес модел“ или „да 

работят отдалечено като служители“ 

За улесняване на достъпа до програмата за повишаване на уменията чрез проектиране на 

инструмент за идентифициране и скрининг на умения, осигуряване на учебна програма, 

адаптирана към учебните нужди на целевата група, и валидиране на тези умения, придобити 

чрез неформално обучение 

 


