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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 4: Google Календар & Google Контакти     

Учебен план 51 – Редактирайте Google календар       

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави цялата 
необходима информация на обучаемите как да споделят Google 
Календар, да изтриват календар и да променят цвета на 
календара. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

Помещение/ Оборудване 

• Учебна стая 

• Интернет достъп 

• Проектор 

• Бяла дъска 

Инструменти/ Материали 
 

Главни задачи  

1. Задача 1: Влезте в Google акаунта си  
 
1.1 Всички ученици трябва да влязат в акаунта си в Google (15 
мин) 
 

2. Задача 2: Разберете как да споделяте Google Календар 
 
2.1 Обучаващият трябва да обяснят на всички обучаеми как да 
споделят календар в Google (25 мин) 
 

3. Задача 3: Разберете как да редактирате правата за 
разрешения 
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3.1 Обучаващите трябва да обяснят на всички обучаеми как да 
променят правата за разрешения (25 мин) 

• Вижте всички подробности за събитието 

• Правете промени в събитията 

• Правете промени и управлявайте споделянето 
3.2 Всички обуч трябва да споделят календара, наречен 
„FINE2WORK Calendar“ със своя обучител 
chrystalla@emphasyscentre.com с права за разрешение тип 
„Позволени са промени в събитията“ (15 мин) 
 

4. Задача 4: Разберете как да премахнете Google календар 
 
4.1 Обучаващите трябва да обяснят на всички обучаеми как да 
премахнат Google календар (25 мин) 
 
4.2 Всички обучаеми трябва да премахнат интересуващия ги 
календар „Християнски празници“ (10 мин) 
 

5. Задача 4: Разберете как да премахнете Google календар 
 
5.1 Обучаемите трябва да обяснят как да променят цвета на 
календара на Google календара (25 мин) 
 
5.2 Всички ученици трябва да променят цвета на календара на 
„Черешов цвят“ (15 мин) 
 

6. Задача 6: Заключение (10 мин) 
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