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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 45 – Добавете и редактирайте въпроси      

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на обучаемите за това как да добавят и 
редактират въпроси. 

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: Отворете Google Forms    
 
1.1 Всички обучаеми трябва да отворят презентацията на Google 
с име ‘FINE2WORK Training – Form - exercise 1’ (10 мин) 
 

2. Задача 2: Разберете как да добавяте въпроси   
 
2.1 Обучителите трябва да покажат на обучаемите как да 
добавят въпроси в Google Form (25 мин)  
 
2.2 Обучаващите трябва да обяснят на обучаемите всички 
различни видове въпроси в Google form (25 мин) 
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2.3 Обучителите трябва да предоставят материал на обучаемите 
(вижте Помощен материал 1) което включва всички въпроси, 
които трябва да добавят в Google Form (15 мин) 
 

• Множествен избор 

• Падащо меню 

• Линейна скала 

• Дата 
 

2.4. Всички обучаеми трябва да приложат всички промени в 
Google Form (25 мин) 
 

3. Задача 3: Заключение (10 мин) 
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете как да добавяте въпроси  

 

 

 

 

 

Тип на въпроса Име на въпроса Опции 
Множествен избор Въпрос 1 1. Google Slides 

2. Google Docs 
3. Google Sheets 
4. Google Forms 

Падащо меню Въпрос 2 5. Google Slides 
6. Google Docs 
7. Google Sheets 
8. Google Forms 

Линейна скала Въпрос 3 1 -5  
1. Google Slides 
2. Google Docs 
3. Google Sheets 
4. Google Forms 

Дата Въпрос 4  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 2: Understand how to edit title and 

description   

 

 

 

 


