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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 53 – Навигация в Google Контакти и създаване на нови контакти 

Продължителност: 90 минути 

Цел 

Основната цел на този учебен план е да предостави на учениците 
цялата необходима информация как да навигират в Google Контакти 
и как да създават нови контакти. 

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: Влезте в Google акаунта си  
 
1.1 Всички обучаеми трябва да влязат в Google акаунта си (15 мин) 
 

2. Задача 2: Разберете как да навигирате в Google Контакти 
 
2.1 Обучаващите трябва да обяснят на всички обучаеми как да 
навигират в Google Контакти (25 мин): 

• Начална страница на Google Контакти 

• Бутон за създаване на нови контакти 

• Често използван етикет 

• Бутон за създаване на етикети 

• Импортиране / експортиране / отпечатване на контакти 

• Кошче 
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3. Задача 3: Разберете как да създадете нови контакти  

 
3.1 Обучаващите трябва да предоставят на учениците (вижте 
Помощен материал 1) детайли относно създаването на контакти 
(25 мин) 
 
3.2 Всички обучаеми трябва да създадат четири контакта (25 мин) 
 

4. Задача 4: Заключение (15 мин)  
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Разберете как да създадете нови 

контакти 

   

  

 

Номер 
на 

контакта: 

Име: Фамилия: Компания:  Имейл: Телефонен 
номер: 

1 Chrystalla Thrasyvoulou Emphasys 
Centre 

Chrystalla@emphasyscentre.com +357 99212935 

2 Maria Georgiou PwC Maria_geo@gmail.com +357 99807090 

3 Irene Antoniou PwC Irene_antoniou90@gmail.com +357 99556099 

4 John Michael PwC Johnmichael_85@gmail.com +357 99224560 

 

 


