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1 – Програма 
 
Модул 1: Интернет 

Описание на 
модула 

Този модул предоставя информация относно ефективната 
и безопасна употреба на Интернет за образователни 
цели.  Запознава обучаемите с инструментите и стратегиите за 
търсене, подбор и управление на информация, индивидуално 
или в сътрудничество. Дава информация за  най-често 
използваните браузъри и  техники за търсене, осигуряващи 
критичен избор на информация. обучаемите ще придобият и 
умения за управление на данни (индивидуално или съвместно 
създаване на данни, съхраняване и споделяне на данни/ресурси, 
сътрудничество и съвместна работа с други потребители), както и 
знания за стратегии, които гарантират сигурната навигация в 
мрежата. 
 

Предвидени 
резултати от 
обучението 1 

 Да знаете как да избегнете “лоши” сайтове 
 Въведение в зловредения софтуер – Да знаете как да го 
избегнете 
 Да знаете как да премахнате зловреден софтуер  
 Да сте способни да използвате Интернет 
 Да търсите ефективно информация в Интернет 
 Да разберете полезността на инструментите Web 2.0 и да 
можете да ги използвате ефективно според специфичните си  
нужди  
 Да знаете как да качвате, съхранявате и организирате 
данните, събрани в облака (Google Drive) 
 Да знаете как да споделяте събраните в облака данни 
 Да научите за  потребителските разрешения на Google 
Documents 
 Да знаете как да създадете и споделите документ на 
Google 
 Да знаете как да създадете и споделите Google Form 
 Да разберете как да използвате педагогически  
възможностите на Google Drive  

Учебни дейности  гледане на една видео презентация и 4 допълнителни 
видеа  
 изучаване на 1 задължителен и 4 допълнителни 
материала  

                                                
1 Очакваните резултати от обучението се отнасят до това, което обучаваният се очаква да 
усвои като умения и знания от преподавания му материал 
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