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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 25 – Вмъкнете текст и изображения в документ на Google
Продължителност: 90 минути
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.

Цел

Целева група

Помещение/ Оборудване

Инструменти/ Материали

Възрастни (по-специално жени)
•
•
•
•

Учебна стая
Интернет достъп
Проектор
Бяла дъска

•
•

Помощен материал 1
Помощен материал 2

1. Задача 1: Отворете Google документ
1.1 Всички обучаеми трябва да отворят документа на Google,
наречен „FINE2WORK Training - Упражнение 1“ (10 мин)
2. Задача 2: Разберете как да редактирате текст
Главни задачи
2.1 Започнете тази задача с видео
https://www.youtube.com/watch
?v=w73qjYtq0sg&ab_channel=GCFLearnFree.org (3 мин)
2.2 Обучаващите трябва да покажат на обучаемите как да
редактират текст в празен документ (25 мин)
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
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•
•
•
•
•

Форматиране на текст: Получер, курсив, подчертан
Размер на шрифта
Цвят на текст и подчертаване
Подравняване на текста
Пренос на текст

2.3 Обучаващите трябва да предоставят помощни материали на
обучаемите (вижте Помощен материал 1) които включват
всички промени, които трябва да направят в документа на
Google (10 мин)
2.4. Всички обучаеми трябва да приложат промените в текста (25
мин)
3. Задача 3: Създайте Google документ
3.1 Всички обучаеми трябва да създадат втори документ,
наречен „FINE2WORK Training - Упражнение 2“ (15 мин)
3.2. Обучаващите трябва да предоставят помощен материал на
обучаемите (вижте Помощен материал 2) който включва
специфичен текст, който да се включи в документа на Google (10
мин)
3.3. Всички обучаеми трябва да вмъкнат текста с промените (25
мин)
4. Задача 4: Заключение (10 мин)

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
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете как да редактирате текст
FINE2WORK: Насърчаване на финансови, цифрови и
предприемачески компетенции за уязвими възрастни
(жени) с ограничен достъп до дигитализирания пазар
(базиран у дома)
FINE2WORK има за цел:
• Да се даде възможност на възрастните и предимно жените да бъдат
интегрирани в икономиката или като служители или предприемачи въз
основа на техните нужди и способности..
• Да предостави висококачествени възможности за възрастни, така че да
подобрят своите дигитални и финансови компетенции докато
придобива нови ключови компетенции като предприемачески умения в
опит да защити социалното приобщаване, достъпа и участието на пазара
на труда и обществото
• Да подкрепят възрастните да създадат свой собствен ‘домашен бизнес
модел“ или „да работят отдалечено като служители“
• 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

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
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HANDOUT 2: Създайте Google документ

Emphasys Centre,

създаден през 1998 г.,
управлява ИКТ център за образование и ПОО,
одобрен от кипърското министерство на
образованието, културата, спорта и младежта,
както и изследователски център на ЕС. В него
работи добре обграден екип, включващ
специалисти в областта на ИКТ, психология, социология, образование, право, икономика,
бизнес, права на човека, архитектура и графичен дизайн.
Emphasys е организиран в 4 дирекции. Дирекцията за образование включва валидирани и
акредитирани ИТ курсове, като компютърни науки на ниво GCE A ’за студенти или
Европейска лицензия за компютърно шофиране (ECDL) за професионалисти, като
същевременно предоставя услуги за кариерно консултиране.
Дирекцията за обучение в областта на ИКТ включва напълно оборудвано учебно звено
STEAM и звено за обучение на ЕС, фокусирано върху предоставянето на курсове за
мобилност за обучение по програма Еразъм + KA1 за професионалисти и граждани на ЕС.
Emphasys предлага своите услуги на разнообразно портфолио от публични и частни
организации, както и лица от всички възрасти и сфери на живота.
STEAM UNIT е напълно оборудван с високотехнологични инструменти, за да предлага
курсове, свързани с проекти, на млади хора, съчетаващи роботика, 3D дизайн и печат с
помощта на Craftbot + 3D принтер и кодиране чрез дизайн на видеоигри, използвайки
виртуална реалност Слушалки като Oculus Rift S, водени от сертифицирани инструктори по
„Lego Education Trainer“. Повечето курсове следват 4C подхода на Lego Education: „Свързване
- Конструиране - Съзерцаване - Продължаване“, където обучаемите се изправят пред
отворено предизвикателство, което ги поставя в позиция да търсят решение.
Дирекцията за научни изследвания работи с няколко организации по проекти на ЕС под
редица фондове (напр. Еразъм, AMIF, правосъдие) в областта на образованието и
обучението, като същевременно предоставя управленска подкрепа за проекти на ЕС на
училища и НПО. През годините тя изгради силна местна и международна мрежа, която се
използва за популяризиране на проекти и инициативи на ЕС.
Дирекцията за разработване на софтуер участва в проектирането, разработването,
пилотното тестване и оценка на различни инструменти за електронно обучение,
платформи, уебсайтове, приложения и портали за оценка въз основа на нуждите на
различните проекти, изпълнявани от организацията.
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

