
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

МОДУЛ 5
ЗНАЧЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ- ДИГИТАЛНА 

ГРАМОТНОСТ ЗА НАЧИНАЕЩИ



                                                                                             
 

 
2 

 

Pa
ge

2 

 

 

Проект № 2017-1-RO01-KA204-037242 

  

Съдържание на Модул 5 
1.ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА ......................................................................................................... 3 

1.1 За какво става въпрос ........................................................................................................... 3 
1.2 Анализ на нуждите на учащите / първоначални тестове .................................................. 4 

1.3 Резултати от обучението ...................................................................................................... 4 

2. ТЕОРИТИЧНА ОСНОВА ........................................................................................................... 5 

2.1. Обработка на информация .................................................................................................. 5 
2.1 Създаване на съдържание .................................................................................................... 9 

2.2. Общуване и комуникация ................................................................................................. 12 

2.3. Разрешаване на проблем ................................................................................................... 13 

2.4. Безопасност ........................................................................................................................ 16 
3.УПРАЖНЕНИЯ И ВИКТОРИНИ ............................................................................................ 18 

1. Excel ....................................................................................................................................... 18 

2. PowerPoint .............................................................................................................................. 19 

3. Word ....................................................................................................................................... 19 
4. Търсене в интернет ............................................................................................................... 19 

5. Безопасност в интернет ........................................................................................................ 20 

4.СХЕМА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ...................................................................................... 20 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗВИТИЕ ......................................... 21 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................ 22 

 

 

 

 



                                                                                             
 

 
3 

 

Pa
ge

3 

 
 

 

 

 

1.Описание на Модула 
 
1.1 За какво става въпрос 
  

Тази тема се фокусира върху способността на възрастните да участват 
пълноценно в епохата на цифровизацията, т.е. използването на нови технологии за 
комуникация или търсене на информация. Дигиталната грамотност е важна, защото 
технологията около нас се променя по-бързо от обществото. Грамотността предполага 
осъзнаване и разбиране на знанията, докато технологията помага за повишаване на 
грамотността. Тя доказва как един индивид живее, учи, работи и функционира в 
дигиталното общество. Дигиталната грамотност включва: изследване, оценка, 
създаване и предаване на информация. Нещо повече - това е компонент на дигиталното 
гражданство, където някой, който е отговорен за използването на технологията, 
взаимодейства с околния свят. Цифровата грамотност може да засяга както онлайн, 
така и офлайн дейности. 

Дигиталната грамотност е призната отдавна от Европейската комисия като една от 
компетенциите, която европейските граждани трябва да овладеят, тъй като тя отваря 
множество пътища за активно участие в обществото, възможности за обучение, 
разширяване на знанията и комуникацията. Освен това, тези, които могат да 
демонстрират значими дигитални умения, могат да се приспособят към реалностите на 
ежедневието, което е изключително важно в днешно време поради вездесъщото 
присъствие на технологиите около нас. Макар да може да се твърди, че дигиталната 
грамотност не е абсолютно необходима, тя дава възможност и насърчава всички хора 
да живеят така, както искат, без да се налага да жертват някоя част от живота си, само 
защото им липсват тези основни умения. Една от горещите теми през последните 
няколко години е концепцията за електронно правителство, която позволява на хората 
да се възползват от правителствена информация и услуги, но само тези, които са 
грамотни, могат да я използват безпроблемно. 
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В светлината на гореспоменатото, дигиталната грамотност трябва да се разглежда като 
едно от основните умения, които човек трябва да притежава, за да може да живее в 
дигиталния пейзаж, който имаме сега. Нещо повече - тези умения трябва постоянно да 
се преразглеждат и подобряват, тъй като е много лесно да бъдат изпреварени  от бързо 
развиващите се технологии. 

Този модул ще се фокусира върху подготовката на хората по основни въпроси за 
дигиталната грамотност. В никакъв случай той не трябва да се разглежда като  
завършено обучение. Вместо това, тъй като той демонстрира някои общи и основни 
аспекти, модулът трябва да се разбира като отправна точка за по-нататъшно личностно 
развитие. 

 

1.2 Анализ на нуждите на учащите се / първоначални тестове 
 

Тъй като цифровата грамотност е твърде обширна тема, съставена от много подтеми, 
трудно е да се открият нуждите на обучаемите на доста подробно ниво. Поради това би 
било препоръчително да се опитате да се съсредоточите върху няколко основни 
области на дигиталната грамотност, да идентифицирате потенциалните пропуски в 
знанията и уменията чрез първоначалния тест и по-късно да ги адресирате по време на 
обучението. Пробен първоначален тест е създаден като неразделна част от този модул и 
подлежи на допълнителни корекции от  преподавателя. Ще се изискват около 10  
минути за попълването му  чрез обучение на присъстващите. 

1.3 Резултати от обучението 
 

В края на този модул обучаваните лица трябва да могат: 

1. Да знаят как да търсят информация в интернет. 

• Да разграничават интернет браузъри. 

• Да познават предимствата и недостатъците на някои търсачки като Google, 
Bing, Yahoo, DuckDuckGo. 

• Да знаят как да извличат информация като по-дигитално напреднали. 

• Да знаят как да записват и изтеглят файлове от интернет. 

2. Да знаят как да създават съдържание. 

• Да знаят за какво е Microsoft Word. 
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• Да знаят какви са клавишните комбинации. 

• Да знаят как да пишат правилно. 

• Да съставят собствена автобиография. 

• Да знаят за какво е Microsoft Excel. 

• Да знаят в кои професии се използва Excel. 

• Да знаят за какво е Microsoft PowerPoint. 

• Да знаят как да се презентира добре. 

•Да знаят кои програми извън PowerPoint позволяват подготовката на 
презентацията 

3. Да знаят как да общуват в интернет. 

4.Да знят как да се погрижат за сигурността на компютъра. 

5. Да знаят как да се справят с прости ИТ проблеми. 

2. Теоретична основа 
 
2.1. Обработка на информация 
 

Обработката на информация е едно от ключовите умения по отношение на цифровата 
грамотност. Тя може да бъде толкова проста, колкото да търсите в интернет конкретна 
информация или малко по-сложна като съхраняване на конкретно съдържание за по-
нататъшна употреба. За целите на тази част от модула, информацията се счита за 
налична и достъпна онлайн. 

Преобладаващата част от информацията днес се съхранява, обработва и прехвърля 
онлайн чрез използването на уебсайтовете, които са едни от най-важните интернет 
канали. Всички уебсайтове са разпръснати по целия свят и са поставени на специално 
проектирани компютри, наречени сървъри.  

Когато посетителят се опитва да отвори уеб сайт, това се осъществява чрез софтуер, 
наречен уеб браузър. Браузърът знае с кой сървър трябва да се свърже и е отговорен за 
поддържането на всички видове взаимодействия между посетителя и сървъра на 
уебсайта. 

Има много различни уеб браузъри, достъпни за използване. Двете най-популярни 
операционни системи се опитват да насърчат потребителите си да използват 



                                                                                             
 

 
6 

 

Pa
ge

6 

собствените си уеб браузъри. За Windows и Microsoft това е Edge уеб браузър, докато за 
Apple и Mac OS това е Safari. Според статистиката обаче, водещото място на пазара на 
уеб браузъри несъмнено принадлежи на уеб браузъра Chrome, създаден от Google - 
гигантът в света на интернет. Други най-често използвани браузъри са Firefox, Internet 
Explorer и Opera. Независимо от използвания уеб браузър, опитът на посетителите е 
повече или по-малко сходен. 

За да се обработи информацията по ефективен начин, уеб браузърът трябва да бъде 
отправна точка. За по-голямата част от хората пътуването в интернет започва с Google, 
което е много забележителен пример за търсачка. Търсачките са много сложни 
механизми, които „посещават” интернет и откриват всички видове уебсайтове. Те също 
така индексират наличното съдържание, за да определят възможно най-точно какъв вид 
информация е налице на даден уебсайт. Този процес често се нарича „пълзене“. Цялата 
информация, която търсачките могат да намерят, се обработва и организира по-късно, 
така че посетителят трябва само да въведе темата /предмета, който представлява 
интерес, за да бъде представена с хиляди и хиляди различни уебсайтове, които могат да 
бъдат посетени. Например, ако някой се интересува от структурата на Европейската 
комисия, достатъчно е да въведете в търсачката следната фраза: „структура на 
Европейската комисия“ или „ Европейска комисия структура“. Понастоящем тази фраза 
за търсене, веднъж поставена в търсачката на Google, връща около 150 милиона 
различни резултати. Това само подчертава огромния размер на интернет. Докато 
търсещата машина на Google е де-факто стандарт, има и други, които имат този дял.  

Според настоящите статистически данни, докато Google взема ясна преднина, второто 
място принадлежи на Bing, а третото място принадлежи на Yahoo. Независимо от 
използваната търсачка, тяхната функция е подобна. Те индексират всички страници и 
дават възможност на хората да намерят това, което търсят в интернет. 

Както вече беше посочено, търсачката е един от най-добрите начини да започнете, ако 
желаният уебсайт все още не е известен на посетителя. Има един и много важен факт, 
който не може да се подчертае достатъчно. По принцип, какъвто и вид информация да 
се изисква, тя е достъпна някъде онлайн под формата на уебсайт. Следващата таблица 
съдържа само няколко примера за това колко мощни са търсачките. 

Информация, която търсите Примерна фраза за търсачка 

Интересувате се от цените на 
обществения транспорт в Брюксел 

Цени на обществения транспорт в 
Брюксел 

Искате да знаете кои са официалните 
празници в Италия Официални празници в Италия  
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Информация, която търсите Примерна фраза за търсачка 

Чудите се какво е разстоянието от 
Земята до Луната Разстоянието между Земята и Луната 

Не сте сигурни за работното време на 
известния аквариум във Валенсия 

Работно време на акравриума във 
Валенсия 

Вие планирате да направите 
вегетариански бургер, но нямате 
представа за съставките 

Рецепта за вегетариански бургер 

 

Може да се отбележи, че фразите на търсачките обикновено не се оформят така, сякаш 
са зададени на говорим език. Вместо това, те са съставени предимно от съществителни, 
и след това зависи от търсачката, да разбере най-свързаните уебсайтове и да ги 
представи в списък. Интернет е пълен с информация и от вас зависи да потърсите 
всичко, което ви интересува. 

Има и друг аспект, който си струва да се подчертае тук. Всички горепосочени примери 
описват търсачките за общо ползване. Има, обаче, различни търсачки, които се 
фокусират върху един специфичен вид информация и в повечето случаи те са просто 
вградени като част от даден уебсайт. Добър пример, който следва представената по-
рано таблица, може да бъде www.allrecipes.com, това е уебсайт, събиращ много 
рецепти, които лесно могат да бъдат намерени. Предметните  търсачки са достъпни за 
почти всяка тема. Например, ако се интересувате от фотография, има изобилие от 
чудесни снимки, предоставени от хора на сайтове като pixabay.com или unsplash.com. 

Досега показахме как може да се намери информацията. Понякога може да се 
интересувате от запазването на конкретна такава за по-нататъшна употреба. За щастие, 
това може да се направи по много прост начин. 

Първият вариант е да използвате функцията, която е достъпна във всеки уеб браузър. 
Тази функция е толкова проста : "Запазване на страница като" и е достъпна в менюто на 
уеб браузъра. Това, което прави, е, че получава съдържанието на уебсайта, който 
виждате на екрана  и ви позволява да го запазите на вашето устройство за по-нататъшна 
употреба. Предупреждение : Не очаквайте запазените уебсайтове да бъдат напълно 
функционални. Поради начина, по който са изградени уебсайтовете, ще получите 
записаното съдържание, но оформлението най-вероятно ще бъде унищожено. Нещо 
повече, запазването  на уебсайта няма да ви осигури същия опит като онлайн 
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еквивалента, връзките/линковете  няма да работят, повечето снимки ще липсват, така че 
това не трябва да ви учудва. 

Друг вариант е да запазите уебсайта в добре известеният PDF файл формат, който може 
да работи малко по-добре. За да направите това, трябва или да потърсите опцията 
„Запиши като PDF“, или да действате така, сякаш трябва да отпечатате съдържанието 
на  уебсайта, но вместо принтер изберете опцията за PDF принтер. 

Ако търсите начин да запазите определени части от сайта за по-нататъшна употреба, 
трябва да кликнете с десния бутон върху връзката (или елемента) и да потърсите 
съответните опции, представени в контекстното меню. Те варират от уеб браузър до 
уеб браузър, но обикновено са подобни на „Запазване на връзка като“ или „Запазване 
на изображението като“. Избирайки тази опция, вашият уеб браузър ще ви позволи да 
съхранявате ресурса на локалния си компютър. 

Това ни води до друг много важен въпрос. Трябва да избягвате да съхранявате всички 
файлове само на едно място, било то на работния плот или на папката за изтегляне. 
След известно време вече няма да можете да различите кой файл е този, който търсите. 
Затова винаги е добре да организирате файловете си в определени папки, вместо да ги 
съхранявате на едно място. Дори толкова проста структура, колкото представената по-
долу, ще ви позволи бързо да намерите желаните елементи. 

 

 

Файлове 

Документи 

Книги 

Фактури 

Хоби Готварски 
рецепти 

Музика 

Снимки 

Животни 

Семейство 

Пейзажи 
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Последният въпрос, който трябва да бъде подчертан в този модул, е, че винаги трябва 
да знаете, че не цялата информация, намерена онлайн, е надеждна и вярна. Като 
правило, не вярвайте сляпо във всичко, което виждате онлайн. За съжаление, има 
огромно количество фалшиви новини около много сайтове и интернет се използва като 
инструмент за манипулиране и лъжа. Само здравият ви разум може да ви спаси от това, 
да се доверите на всички източници само защото сте ги намерили някъде в интернет. 

 
2.1 Създаване на съдържание 
 

Понастоящем възможността за използване на основни компютърни програми е от 
съществено значение, особено когато се прилага за офис работа. Такива програми 
включват MS Office инструменти, по-специално Word и Excel. Струва си да знаем 
какви са техните ползи и за какво можем да ги използваме. 

Първата дискутирана програма е Microsoft Word. 

Използва се за създаване и редактиране на текстови документи. Благодарение на този 
инструмент ние можем да подготвим, наред с другото, документите за кандидатстване 
за работа като CV или мотивационно писмо. Ако искате да направите професионално 
изглеждащ  документ, трябва да се погрижите за неговия външен вид. Струва си да 
започнем с редактирането на текста. Целта на тази процедура е да форматира текста, 
като подреди позицията на редовете. По този начин може да увеличи  читаемостта и 
естетиката на документа. Следващата стъпка в грижата за добрия външен вид на нашия 
текст е прехвърлянето на съюзи ("а", "an") към новата линия. Това се прави с помощта 
на "твърдо пространство". На практика трябва да използвате комбинация от три 
клавиша Ctrl + Shift + Space, натиснат едновременно.  

Разбира се, основата за писане на документи или редактирането им е да се спазват 
правилата за пунктуация и правопис. Честите грешки, които не трябва да се правят, 
включват използване на интервал между дума и препинателен знак. Следващата стъпка 
в грижата за добрия облик на нашия текст е пренасянето на определителните членни 
форми ("а", "an") на нов ред. Това се прави с помощта на така нареченото "твърдо 
пространство". На практика трябва да използвате комбинация от три клавиша Ctrl + 
Shift + Space, натиснати едновременно. Разбира се, основата за писане на документи 
или редактирането им е да се спазват правилата за пунктуация и правопис. Честите 
грешки, които не трябва да се правят, включват използване на интервал между дума и 
препинателен знак. 

Изречението трябва да изглежда така: Как си Артур? 

Изречението не трябва да изглежда така: Как си Артур ? 
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Това е често срещана грешка, която може да се намери в документи, създадени от 
начинаещи служители и тя трябва да се избягва, ако искаме да създаваме 
професионални текстове. Друга често срещана грешка е да се използват интервали за 
преместване на текст или да се вмъкнат повече символи, отколкото е необходимо. 
Когато създавате текст, трябва да използвате клавишни комбинации. Благодарение на 
тях работата ще бъде много по-бърза. По-долу е дадена таблица, където можете да 
намерите най-популярните. 

Таблица. Клавишни комбинации и тяхното значение: 

Натисни Направи 
CTRL + C Копиране 
CTRL + V Поставяне 
CTRL + A Селектирай/маркирай всичко 
CTRL + B  Удебеляване  
CTRL + I   Курсив, наклонен текст  
CTRL + U  Подчертаване 
CTRL + Z Назад/предишно действие 

Източник: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 

Microsoft Word предлага редица функции, които трябва да знаете, за да направите 
работата в него възможно най-ефективна. Можем да вмъкнем изображения, снимки или 
таблици и да ги форматираме. Можете също да редактирате самия текст, като 
промените неговия шрифт, цвят и размер. 

Друга програма, която си струва да се отбележи, е Microsoft Excel. 

Excel е инструмент за създаване на електронни таблици, изготвяне на таблици, отчети и 
извършване на изчисления. Тази програма има толкова много функции, че различните 
професии го използват по различен начин. Excel е основен инструмент за 
счетоводители, финансови анализатори и голяма част от офис работниците. Той е 
безценен при създаването на доклади, обобщения или графики. Уверете се обаче, че 
имате най-новата версия на тази програма.  

Това ще ви помогне да избегнете евентуални проблеми. Excel ви дава достъп до много 
различни функции. Благодарение на тях изчисленията ще бъдат много бързи. 

Голяма възможност, която Excel позволява, е да работи в група на един шаблон. 
Благодарение на това вие и вашите приятели / колеги, можете да правите промени в 
реално време, без да изпращате документи един на друг. 

Процесът на пълно разбиране на тази програма изисква много време от потребителя. 
Това е така, защото Excel е програма с много възможности. Поради това често се 
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случва в автобиографията си кандидатите за работа да посочват, че познават EXCEL. За 
съжаление, поради широкото използване на тази програма, може да откриете, че дори 
не сте чували за функциите, които вашият работодател изисква. Добра практика е да се 
регистрирате за специализиран учебен курс за тази програма, който ще бъде подготвен 
за конкретна професия. Можете също така да се обучите да я използвате благодарение 
на онлайн курсове или книги. 

Програмата за създаване на презентации е PowerPoint. 

PowerPoint все още е най-разпространената програма за създаване на мултимедийни 
презентации. Тя дължи своята популярност на това, че не е сложна и се опира на 
интуицията. Разбира се, за да се представят добре в обществото не е достатъчно само 
добре подготвено слайд шоу, но и високо ниво на меки умения. Въпреки това добре 
подготвената презентация е витрина на оратора. Тази програма е идеална за хора, които 
започват своето приключение с публични изказвания. Първо, защото, както вече 
споменахме, тя е лесна за използване и второ, заради огромната ѝ популярност, 
благодарение на която няма да се налага да се притесняваме дали ще имаме 
възможност да отворим подготвена работа. Презентацията трябва да започне със слайд 
със заглавието. В него трябва да се включи информация за предмета на речта и автора. 
След това трябва да включите съдържание. То ще покаже как ще протече 
презентацията. В отделните слайдове си струва да се включи само най-важната 
информация, свръх съдържанието е нежелателно. Това затруднява запомнянето на 
информацията и „затрупва“ обучаемите с количество информация.  

Струва си да отбележим най-важните данни тук или да ги представим с помощта на 
графики или таблици. Това трябва да привлече вниманието на слушателите. Изборът на 
шаблон също трябва да се обмисли. Цветовете и схемата трябва да бъдат адаптирани 
към предмета на представянето и неговия характер. Често срещана грешка, направена 
от новите потребители на този инструмент, е използването на твърде много различни 
некохерентни възможности за визуално редактиране на слайда. Използването на 
различни преходи между слайдове или екстравагантни шрифтове са само някои от 
примерите. Вместо оригиналност, по-скоро се появява явлението кич. Струва си да се 
възползвате от възможностите, предлагани от PowerPoint, например снимки или 
фрагмент от филм. Както и при другите обсъждани програми, трябва внимателно да 
проверите правописа и пунктуацията.  

В PowerPoint има и функцията: умело планиране на времето, така че в определеното 
време,  ще бъде възможно да се представи избраната темата. 

Разбира се, PowerPoint не е единствената програма за създаване на мултимедийни 
презентации. Други популярни инструменти са например Prezi или Emaze. Струва си да 
ги изпробвате и да използвате най-доброто за вас. 
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Можете също така да използвате пакета на Microsoft Office за вкъщи след закупуване 
на правилния лиценз. 

Запомнете! Цитирайки нечия работа или такава, отнасяща се до определен автор, 
трябва да включите източника в библиографията. В противен случай това е кражба на 
интелектуална собственост. Трябва да се запознаете с правилата, как да цитирате и 
препращате. В интернет трябва да намерите описание. 

2.2. Общуване и комуникация  
 

XXI - ви век ни предлага невероятни комуникационни възможности. Ние сме в 
състояние да общуваме с почти целия свят. Днес разстоянието вече не е проблем. 
Комуникацията е възможна благодарение на различни приложения и програми. Към 
най-популярните принадлежат: 

• Skype, 

• Messenger, 

• WhatsApp, 

• Telegram. 

Благодарение на тях можете лесно да разговаряте с приятелите и семейството си без 
грижи за разстоянието между вас. Програмата Skype позволява не само разговор, но и  
видео разговор, благодарение на който е спечелила толкова много. Освен това можете 
да споделите работния си плот. Това е чудесно решение, което ви позволява да 
превеждате и обяснявате как да направите нещо на вашия или другия компютър, без да 
сте физически на същото място като вашия приятел. Достъпни са още опции за 
потребители, които плащат абонамент, което някои хора могат да считат за недостатък 
на тази програма. Точно сега разрешихме дори и езиковата бариера.  

Google Translator и други подобни приложения могат да ви помогнат да преведете 
всички документи и съобщения. Разбира се, тези преводачи все още не са перфектни 
инструменти. Но е невъзможно да не отбележим тяхното развитие през последните 
години. 

Комуникацията може да се осъществи и в социалните мрежи. Тук са водещите портали 
като: 

• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 
• Snapchat 
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Всяка платформа е различна и всяка от тях предлага различни възможности. В 
интернет, освен че говорят, хората пишат блоговете си или пускат видео блогове, 
което също е форма на комуникация в мрежата. 

Интернет комуникацията също допринесе за сближаването на света. Проблемите на 
Земята започнаха да бъдат глобални и потребителите на интернет се обединяват в 
подкрепа на различни действия по света. Интернет като нецензурирана и 
независима среда дава голяма доза свобода на изразяването. Все пак можем да 
разграничим не само положителните аспекти на интернет комуникацията. 
Събеседниците в интернет не се интересуват от формата или стила на езика. Те 
създават свои собствени думи, а комуникацията често е вулгарна. Всичко това се 
превръща в език, използван извън мрежата. Този език вече е проникнал в 
разговорната реч. Можем да го срещнем по радиото, телевизията или в 
общоизвестни маркетингови кампании. 

2.3. Разрешаване на проблем 
 

Някои хора, които използват цифровите технологии, изглеждат малко безпомощни, 
когато възникне проблем. Най-вероятната причина е, че обикновено използваме за 
взаимодействие „зрели“ технологии, които поне на теория трябва да бъдат без 
грешки и тяхното използване трябва да бъде интуитивно. 

Реалността обаче е различна. Софтуерът съдържа грешки, хардуерът се срива от 
време на време. Това е основната разлика при решаването на проблеми в областта 
на дигиталната грамотност. Така наречените софтуерни проблеми са свързани както 
с приложенията, които използваме (например Microsoft Word или Pages), така и с 
операционните системи (например Windows или macOS). Хардуерните проблеми, от 
друга страна, са свързани с твърди дискове или захранващи устройства. Всички 
хардуерни компоненти могат да се счупят след известно време и всичко зависи от 
това колко интензивно е тяхното използване. За щастие, тези проблеми не са част от 
ежедневната картина на взаимодействието с различни технологии. 

 В случай, че срещнете някакъв проблем, трябва да сте наясно какво може да се 
направи и не се нуждаете от познания на експертно ниво. Само следвайки няколко 
основни принципа, трябва да се чувствате по-уверени в използването на 
съвременните технологии. Нещо повече, вие не сте сами. Всеки път, когато 
възникне сериозен проблем, трябва да имате доверието и знанието за това къде да 
потърсите подкрепата. 
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Първото правило е, че винаги трябва да поддържате целия си софтуер актуален. 
Това се отнася както за вашата операционна система, така и за приложенията. 
Преди няколко години не беше лесно или очевидно да се извърши актуализацията, 
но днес тя често е толкова проста, колкото да се натисне само един бутон. И двете 
най-популярни операционни системи (Windows и macOS) ви дават възможност да 
инсталирате всички актуализации веднага щом бъдат освободени.  

В повечето случаи те могат да се инсталират автоматично, поради което не пречат 
на ежедневната ви работа. Ако не сте сигурни как да направите това, можете лесно 
да проверите детайлите, като използвате търсачка и използвате фрази, като: 
актуализация на Windows или MacOS. Вие ще намерите много начини, които ще ви 
направляват стъпка по стъпка през това, което трябва да се направи. По същия 
начин и повечето приложения, които използвате ежедневно, имат специфични 
механизми за актуализации. Обикновено ще бъдете подканени при необходимост от 
актуализация. Не отлагайте инсталирането на актуализации и се уверете, че се 
възползвате от тях при първа възможност. Остарял софтуер може да доведе не само 
до възпрепятстване на потребителския опит, но и до потенциални рискове за 
сигурността. Струва си да се подчертае, че дори ако софтуерът, който използвате, е 
добре, може да има пробив в сигурността, която ви излага на различни рискове. За 
да приключите, силно се препоръчва да поддържате целия си софтуер актуален. 

Второто правило е притежанието на основни умения за отстраняване на 
неизправности, които в повечето случаи се основават на сходна логика. Всеки път, 
когато възникне проблем, свързан със софтуера, първата стъпка ще бъде да 
затворите приложението и да се опитате да го стартирате отново. Възможно е набор 
от действия да доведе до нестабилност на приложението, така че рестартирането 
обикновено е добра идея. Когато проблемът може да се наблюдава в операционната 
система, можете да опитате да рестартирате компютъра си и да видите дали това е 
разрешило проблема. За проблеми, свързани с хардуера, също трябва да можете да 
извършите някои основни операции. Ако например на екрана няма изображение, 
какво трябва да се направи? Първото нещо, което трябва да проверите, е да се 
уверите, че компютърът ви е включен. Дори и това да звучи малко глупаво, може да 
се е изключило по различни причини, като краткотрайно прекъсване на 
електричеството. След като се уверите, че компютърът наистина работи, проверете 
сигналния кабел. Може да се изключи например по време на чистене с 
прахосмукачката. Ако клавиатурата ви внезапно спре да работи, лесно можете да 
проверите дали е счупена, като се опитате да я свържете с друг компютър, ако имате 
такава възможност. Когато възникне някакъв проблем, е препоръчително да се 
мисли за последните няколко неща, които сте направили. Опитвали ли сте се да 
направите нещо специфично? Може би сте включили ново устройство, като 



                                                                                             
 

 
15 

 

Pa
ge

15
 

например USB устройство? Колкото повече информация съберете, преди да се 
появи проблемът, толкова по-добре. Тези действия могат да се използват, за да се 
провери дали проблемът е повтарящ се, т.е. вие сте в състояние да го репликирате, 
или това е само еднократна поява. 

Третото правило е, че трябва да сте в състояние да прецените дали проблемът, 
който имате, може да бъде решен от вас или това е извън вашите компетенции. Ако 
това е последното, трябва да можете да намерите някой, който да може да ви 
помогне.  

 

Например, ако вашият твърд диск не работи вече, обикновено няма много неща, 
които бихте могли да направите без експертни познания и достъп до 
усъвършенствани инструменти и сложни машини. Трябва да можете да намерите 
подходяща помощ за вашия случай. 

Четвъртото правило е да сте в състояние да стесните възможната причина за 
проблема въз основа на симптомите. Това може лесно да бъде направено с 
използването на търсачка, която вече разгледахме по-рано в този модул. Като 
пример, общото наблюдение може да бъде, че компютърът ви работи шумно и 
издава необичайни звуци. Това наблюдение / симптом може да означава наистина 
много неща. След като използвате подходяща фраза в търсачката (например шум от 
компютъра), ще намерите много информация, уебсайтове и дори филми за 
причините за това. В края на краищата може би един от вентилаторите е замърсен 
от години и всичко, което трябва да направите, е да го почистите с инструмент със 
сгъстен въздух, за да го накара да работи отново. 

Петото правило е последното, но определено не най-малко важното. Става въпрос 
за вас и вашите дигитални умения. Няма друг начин да се уверите, че трябва 
постоянно да надграждате уменията си. Технологиите се променят с толкова бързи 
темпове, че дори вашите основни умения трябва да се актуализират редовно. Като 
добър пример можете да се сетите за проблема с шума, описан по-горе. Преди 
няколко години това можеше да означава, че твърдият ви диск е за сммяна. Това е 
така, защото в миналото всички твърди дискове са съдържали механични 
компоненти, които, за да работят, продължат да се въртят с висока скорост и 
издават допълнителен шум.  

Технологията се е променила и все повече компютри вече са оборудвани с така 
наречените SSD дискове, които са не само много по-ефективни, но и не съдържат 
механични части, което ги прави идеално тихи. Ако имате един от тези дискове, 



                                                                                             
 

 
16 

 

Pa
ge

16
 

няма да чуете дали вашият твърд диск се разпада. Отново не е необходимо да 
притежавате познания на експертно ниво, но като имате цялостно разбиране за 
технологията, ще бъде много полезно за вас при всички възникнали задачи и 
проблеми за разрешаване. 

2.4. Безопасност 
 

Безопасността определено е много обширна тема, когато става въпрос за 
технология. Все повече заплахи очакват онези, които не са наясно с това, а което 
всъщност е доста плашещо, са различните атаки, които са по-сложни и по-чести от 
всякога. Някои от нападенията се подготвят буквално месеци, преди те да се случат.  

Нападателите днес правят усилия, които могат например да се съсредоточат върху 
изучаването на начина, по който вашите приятели говорят с вас, само за да поемат 
по-късно техните интернет акаунти и да действат от тяхно име. 

Много е трудно да се създаде списък, съдържащ определен брой точки, които след 
като бъдат приложени, ще гарантират, че ще бъдете в безопасност в използването на 
всички заобикалящи ви технологии. Това е просто невъзможно и трябва да сте 
наясно с това. Има няколко идеи, които ще ви помогнат да бъдете по-предпазливи, 
но това изисква постоянно усилие, и то никога не може да бъде означено като 
„готово“. 

Първо, уверете се, че поддържате актуални операционната си система и всички 
приложения, за да смекчите рисковете, които съдържат някои заплахи за 
сигурността. Това беше разгледано по-рано в този модул. Също така трябва да 
избягвате да инсталирате приложения, които идват от ненадеждни източници, тъй 
като те могат да съдържат злонамерен код, който може да нанесе вреда на 
компютъра ви. 

Има различни заплахи, за които трябва да сте наясно, но огромното мнозинство се 
фокусира върху донасянето на някаква полза за нападателя. Първият вирус е 
създаден само за да докаже, че това е възможно, но днес в повечето случаи 
нападателят търси кражба на самоличността или парите ви. Той може да 
представлява много хубаво приложение, показващо прогнозата за времето, което 
сте инсталирали, но в действителност да  изпращате всичко, което пишете на 
клавиатурата си на нападателя. В резултат на това, ако използвате онлайн 
банкиране, вашите идентификационни данни могат да бъдат компрометирани по 
този начин, така че нападателят да може да получи достъп до профила ви. 
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За да предотвратите и сведете до минимум риска от заразяване, трябва да се 
уверите, че компютърът ви е защитен от призната и актуална антивирусна програма. 
Те са изградени по начин, който непрекъснато работи във фонов режим, като се 
опитва да идентифицира всички заплахи и ви пречи да стартирате подозрителни 
файлове. Антивирусният софтуер също се актуализира редовно, за да е сигурно, че 
сте защитени и срещу новооткрити заплахи. Макар че очевидно не е гаранция, че 
притежаването на антивирусен софтуер ще ви пази в безопасност, определено е 
добра мярка за сигурност, която трябва да бъде приложена. 

Има и една, доста нова тенденция, която се нарича „ransomware“. В резултат на 
заразяване с „рансъмуер“ всичките ви данни се криптират и от вас се иска да 
платите, за да получите ключа за отключване и в резултат на това, вашите данни да 
бъдат върнати. Шифроването се извършва с помощта на много силни алгоритми, 
което прави невъзможно дешифрирането на данните без ключа, ако обмисляме 
изчислителната мощ, до която имаме достъп до днес. В този случай единственото 
разумно решение би било редовното архивиране на всичките ви данни. Има 
безплатни решения, които могат да ви помогнат с тази задача, като най-популярните 
са „Aomei Backupper“ (www.aomei.com) и „Veeam Endpoint Backup“ 
(www.veeam.com). Ако компютърът ви е заразен и данните ви се шифроват, можете 
да възстановите всичките си данни, които имате в архива си. Важно е обаче 
архивирането да се поддържа в недостъпно място.  

За да бъдем по-точни, не е разумно архивирането да се съхранява на отделен твърд 
диск, който винаги е свързан с компютъра ви, тъй като „рансъмуерът“ ще шифрова 
всички данни, включително и резервните. Това, което трябва да направите 
например е да съхранявате архива си на преносим твърд диск, който след като 
архивирането е направено, може да бъде изключен и съхранен отделно. Друго 
решение е да съхранявате ценните си данни  на алтернативни места . Например, ако 
имате колекция от снимки, можете да ги прехвърлите на DVD дискове или да ги 
съхраните отделно на друг преносим твърд диск. Като цяло, препоръчително е да 
съхранявате ценните си данни в алтернативни места, до които само вие имате 
достъп. 

Друг аспект е онлайн сигурността, който винаги трябва да се има предвид. При 
никакви обстоятелства не трябва да споделяте личните си данни с никого. 
Наистина, с никого. Дори ако това е член на семейството, на когото имате доверие, 
вашите лични данни трябва да са известни само на вас. Това не значи, че някой от 
членовете на вашето семейство може да има лоши намерения, но тъй като те може 
да не са толкова сигурни и защитени, колкото вас, те могат да бъдат подмамени от 



                                                                                             
 

 
18 

 

Pa
ge

18
 

някой друг и следователно атакуващият може да получи и вашите лични данни от 
несъзнателни лица, с които споделяте вашите данни. 

 В случай, че имате голямо количество различни данни за вход и пароли, които да 
запомните, можете да използвате специално проектирани мениджъри на пароли, за 
да ги запазите в безопасност. В идеалния вариант не трябва да използвате една и 
съща парола за повече от едно нещо. Това е така, защото дори големите компании, 
които инвестират сериозни пари в своята инфраструктура за сигурност, понякога 
страдат от изтичане на данни. В резултат на това, ако паролата ви от една услуга е 
компрометирана и я използвате и на други места, вие сте изложени на сериозен 
риск. 

Когато говорим за цифрова грамотност в областта на сигурността, тя не винаги е 
свързана с вашия компютър. Просто се огледайте. Днес имаме автомобили без 
ключ, които не трябва да се стартират с традиционния ключ, поставен във входа за 
запалване. Дори въпреки факта, че тези модерни ключове за колата използват 
сложни механизми за криптиране, е възможно атакуващият да открадне сигнала, 
който ключът на колата ви генерира, да отвори колата и да я подкара.Това става 
като репликира сигнала (по този начин имитира, че всъщност сте в колата). Друг 
пример може да бъде просто резервация на хотел. 

При никакви обстоятелства не трябва да давате данните за кредитната си карта с 
кода за сигурност, нито да го ксерокопирате. Дори ако хотелът не възнамерява да 
открадне от вас, такива данни могат лесно да бъдат взети от някой ядосан служител, 
който напуска, с което рискувате да изгубите парите си. Освен това трябва да се 
вземат допълнителни мерки, когато използвате банкомати. Вашият ПИН код може 
да бъде видян от някой, който след това да го използва заедно с картата ви за достъп 
до вашия профил. 

След като казахме  всичко това, не е нужно да ставате жертва на параноята. Ясно е, 
че там има много заплахи за сигурността, но ако сте трезво мислещи, би трябвало да 
се справите. 

3.Упражнения и викторини 
 
1. Excel 
 
Задачата цели да покаже на обучаваните защо Excel е толкова важен и защо е 
необходимо да се научат как да го използват. 
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• Дайте на всеки обучаващ се лист хартия и химикалка. Помолете го да  запише 
професията, в която мисли, че се използва Excel. След това запишете всички 
професии на дъската и помислете заедно върху тяхната коректност. 

• След като  ги обсъдите, дайте на учащите се от 3 до 5 професии и ги помолете 
да оценят съвместно дали това са професии, в които се използва Excel. Изберете 
професиите, в които използвате и в които не използвате Excel. 

• Помислете заедно в коя работа би била полезна програмата Excel? Ако 
откриете професия, помислете как Excel ще подобри работата в нея. 

2. PowerPoint 
 

Упражнението има за цел да надгради уменията за представяне на участниците в курса. 

В началото разяснете  на обучаващите се защо е важно представянето. 

Вашата задача ще бъде да подготвите презентация, в която ще допуснете грешки. 
Задачата на учащите е да ги открият. 

След презентацията ще обсъдите заедно грешките и ще предложите начини за тяхното 
отстраняване. Ако обучаващите се не успеят да открият всички грешки, тогава вие ще 
им ги покажете. 

 

3. Word 
 

Задачата е да запознаете обучаваните от курса с  клавишните комбинации, които се  
използват в Word. 

Раздайте карти, с клавишните комбинации от едната страна и обяснението на 
действията им от другата. Задачата на обучаващите се ще бъде да нарисуват стрелка, 
водеща от прекия път  към правилната употреба. 

 

4. Търсене в интернет 
 

Задачата цели да покаже колко е важна способността за правилно търсене на 
информация в интернет. 
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Започнете с разделянето на учащите на 4 отбора. Всеки екип ще получи една онлайн 
търсачка: Google, Bing, Yahoo и DuckDuckGo. 

Всеки екип ще трябва да подготви кратко представяне на съответната търсачка. След 
това ще се опитате заедно да намерите разликите между тях и да изберете най-добрата. 

Следващата задача ще бъде да се представят техниките за правилното извличане на 
информация от учителя. 

 

 5. Безопасност в интернет 
 

Тази задача е да се повиши информираността на обучаваните за опасностите при 
използването на интернет и по-специално в социалните мрежи. 

Дайте малки картички на обучаваните. Всеки от тях ще обменя информация, която 
публикува в социалните мрежи: снимки, публикации, любими места, филми и т.н. След 
това ги накарайте да си представят, че поставят такава информация в рекламната 
колона на пазара на града, в който живеят. После добавете информацията, че никога 
повече няма да могат да видят тази карта, без значение какво са написали върху нея. 
Накрая обсъдете отговорността, която всеки носи, както и неговото бъдеще, предвид 
информацията, до която почти всеки има достъп. 

Източник: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

 

4.СХЕМА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Препоръчително 
време Учебна дейност Материали Ресурси 

25 минути Excel • Лист и химикалка Раздел 2.2 
Анекс 1 
Анекс 1a 

60 минути PowerPoint • Презентация 
• Прожектор 
• Компютър/лаптоп с 

подходящ софтуер 

Раздел 2.2 
Анекс 2 
Анекс 2a 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/
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Препоръчително 
време Учебна дейност Материали Ресурси 

15 минути Word • Картичка с 
клавишните 
комбинации 

• Химикалка 

Раздел 2.2 
Анекс 3 
Анекс 3a 

20 минути Търсене в интернет • Компютър/лаптоп с 
подходящ софтуер 
свързан с интернет 

Раздел 2.2 
Анекс 4 
Анекс 4a 

30 минути Безопасност в интернет • Малки картички Раздел 2.5 
Анекс 5 

Оценка (за проверка на натрупаните знанията) Използвайте Анекс 6 

Обратна връзка от обучаваните. 
По време на курса обучаваните 
трябва да могат да задават въпроси 
по всяко време. 

 

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗВИТИЕ 
 

Проблемите, повдигнати в този модул, са много актуални. Това обаче е само върхът 
на айсберга. Модулът е предназначен да представи най-простите ИТ въпроси, 
популярни програми и заплахи за хора, които преди това не са ползвали Интернет. 
Целта на модула е да привлече аудиторията към темата, така че участниците да 
поискат да разширят знанията си благодарение на наличните курсове или 
самостоятелно, използвайки наличните в Интернет ресурси за получаване на 
знания. 

Примери за онлайн курсове (Внимание, не всички са безплатни!): 

• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word и много други 

•https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-
a5b3-d7c22f6990bb - безплатно ръководство за това как да използвате  Excel 

•https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - кратко ръководство за използване 
на PowerPoint 

Безплатни програми за създаване на презентации: 

• https://www.emaze.com/ 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
https://www.emaze.com/


                                                                                             
 

 
22 

 

Pa
ge

22
 

• https://prezi.com/ 

• https://www.canva.com 

Това са само няколко примерни курса, не забравяйте, че можете да намерите много 
повече в интернет.  

Знанията, получени от този модул за безопасно търсене в интернет, вече могат да се 
използват на практика. Следвайте правилата за безопасност и интернет ще ви 
позволи да изследвате знанията, които предлага. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Модул 5 – Анекс  1 

Модул 5- Анекс  1а - Упражнение: Използват ли Excel 

Модул 5 - Анекс  2 - Коралов риф и изменението на климата 

Модул 5 - Анекс  2а - Грешки при представянето на отделните слайдове 

Модул 5 - Анекс  3 

Модул 5 - Анекс  3а – Word клавишни комбинации 

Модул 5 - Анекс  4 

Модул 5 - Анекс  4а - Търсене в интернет 

Модул 5 - Анекс  5 

Модул 5 - Анекс  6 - Тест 

 

https://prezi.com/
https://www.canva.com/
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МОДУЛ 5 

НЕКА ДА НАППРАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ - 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  



Excel 



Общ преглед: 
Какво е Excel?  
Бизнес употреба на 
Excel. 
Къде се използва 
Excel? 
Обобщение 

 



Какво е Excel?  
• Excel е инструмент за създаване на електронни 

таблици, изготвяне на таблици, отчети и 
извършване на изчисления. Тази програма има 
толкова много функции, че различните професии го 
използват по различен начин. Excel е основен 
инструмент за счетоводители, финансови 
анализатори и голяма част от офис работниците. 
Той е безценен при създаването на доклади, 
обобщения или графики.  
 



Какво е Excel? 



Какво е Excel? 
• Excel може да се използва успешно не само 

в бизнеса. Можете да го използвате, за да 
планирате деня си, да управлявате финанси, 
можете да подготвите списък за пазаруване 
или дори да планирате храна за цялата 
седмица. Тази програма има широко 
приложение.  
 



Бизнес употреба на Excel 
1. Бизнес анализ 
2. Управление на персонала 
3. Управление на операции 
4. Отчитане на ефективността 
5. Офис администрация 
6. Стратегически анализ 
7. Управление на проекти 
8. Управление на програми 
9. Администриране на договори 
10. Управление на сметки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнение: В кои професии 
се използва  Excel? 



Примери на бизнес употреба на  
Excel 



Упражнение: 
Използват ли те 
Еxcel? 

 

Инструкции: 
1. Оценете до колко тези професии 

използва Еxcel или не 
2. Опишете как в тази професия се 

използва Еxcel 
3. Помислете дали има професии, 

които не използват Excel, 
виждате ли приложение за него 
при тях? 

 



Упражнение: Как можете да 
използвате Excel в личния си 

живот? 



Обобщение  
1. Excel е инструмент за създаване на електронни таблици, изготвяне на таблици, отчети 

и извършване на изчисления. 

2. Той е част от пакета Microsoft Office. 

3. Това е основна програма за работа в офиса. 

4. Позволява ви да работите с няколко души на един лист. 

5. Може да се използва както на работното място, така и в личния живот. 

6. Excel увеличава ефективността на работата, особено във финансовия сектор. 

7. Познаването на тази програма увеличава шансовете Ви за намиране на работа. 



Имате ли някакви въпроси? 



Библиография: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
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МОДУЛ 5-АНЕКС 1A – УПРАЖНЕНИЕ: ИЗПОЛЗВАТ ЛИ EXCEL 
 
Примерна таблица за упражнението: "Използват ли Excel?". 

Професия Използва ли Excel? Как? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 
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5. 

      
 



Кораловият риф и промените 
в климата. 

Презентацията бе направена от:John Smith 



∗ „Кораловите рифове са големи подводни 
структури, съставени от скелети на колониални 
морски безгръбначни, наречени корали ”- 
https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html 

Какво всъщност е Кораловият риф 
??? 



Какъв е ефектът от повишената 
температура на водата за 

изчезването на кораловия риф? 



Кораловият риф  

Преди  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Източник: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

Сега  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Източник: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Какво мога да направя 
аз, за да защитя 
Кораловия риф? 



Организации, 
които 
понастоящем 
работят върху 
коралови рифове: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Благодаря Ви за вниманието !  
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МОДУЛ 5-АНЕКС 2A - ГРЕШКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ И ЕДИНИЧНИТЕ СЛАЙДОВЕ  
 
Примери за грешки в слайдовете в Power Point презентация: 

Слайд 1 - Нечетим шрифт. Съвет: Опитайте се да използвате само един шрифт. 

Слайд 2 - Твърде много въпросителни. Текстът е невидим на фона на тази снимка 
Съвет: Използвайте различен цвят. 

Слайд 3 - Част от текста изчезва на бял фон. Съвет: Преместете текста, така че всички 
думи да са ясно видими. 

Слайд 4 - Различен размер на шрифтовете, в един от случайте шрифтът, е наклонен в 
другия, не е. Различни размери на снимки, които не са с еднакъв размер. Не поставяйте 
емотикони в слайд, който се занимава със сериозни теми.  

Слайд 5 - Различно оформление на фона, отколкото в други слайдове. Съвет: Опитайте 
се да направите фона еднакъв в цялата презентация. 

Слайд 6 - Трябва да приложите различна подредба на слайда, така че да можете да 
виждате имената на организацията. Можете също да го разделите на 2 слайда. 

Слайд 7 - Няма грешки. 

 





МОДУЛ 5 

LET’S MANAGE YOUR COMPREHENSION ABILITIES - PRACTICAL 
RECOMMENDATIONS FOR PERSONAL DEVELOPMENT  



Word 



Общ преглед: 

• Какво представляват преките пътеки 
(шорткъти)? 

• Примери за най-често използваните 
клавишни комбинации. 

• Задача: Намерете съответните шорткъти за 
дадените определения. 



Какво са „шорткътите”? 
• Преките пътеки (шорткътите) са комбинации 

от 2 или повече клавиша, които изпълняват 
специфични операции за ускоряване на 
работата. Различните програми имат различни 
клавишни комбинации. Тази презентация ще 
представи най-често използваните клавишни 
комбинации в Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – избира(маркира) всичко 
• Тази сомбинация ви позволява да изберете 

целия текст в документа 
• Ще видите, че сте го използвали правилно, 

когато текстът е маркиран 
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 
• Ctrl + C – копиране 
• С този сомбинация можете бързо да 

копирате избрания текст 
• За да го използвате, изберете текста, който 

искате да копирате и след това използвайте 
комбинацията Ctrl + C  



Ctrl + V 

• Ctrl + V – поставяне 
• С помощта на тази комбинация можете да 

поставите предварително копирания текст  
• Използвайки Ctrl + C , можете да копирате и 

поставите част от текста 



Ctrl + C 
• Highlight the text and press 

Ctrl + C 
 
 

Ctrl + V 
• Select the place where you 

want to paste the text and 
press Ctrl + V 
 
 



Ctrl + S 
• Ctrl + S – запис 
• Можете да използвате този шорткът, когато 

искате бързо да запишете файл 
• Когато записвате файла за първи път, ще 

трябва да изберете мястото, където да го 
запишете (десктоп, документи и др.) 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – отмени 
• С помощта на този шорткът ще можете да 

отмените последните промени, направени 
във файла 



Ctrl + B 

• Ctrl + B – удебеляване 
• Тази комбинация от клавиши се използва, 

когато искате да удебелите текста  
 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – курсив 
• Този бърз клавиш се използва, когато искате 

да напишете текста в курсив 



Ctrl + U 

• Ctrl + U – подчертаване 
• Тази клавишна комбинация се използва, 

когато искате да подчертаете част от текста 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – центрира параграфа с текст  
• Използвайки този пряк път, преместваме 

текста в центъра на екрана 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – разпечатване 
• Този пряк път се използва, когато искате да 

отпечатате текста 



Задача: Намерете съответните 
шорткъти за дадените 

определения 
 



Библиография: 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
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МОДУЛ 5-АНЕКС 3A – ШОРТКЪТИ(КОМБИНАЦИЯ БЪРЗИ КЛАВИШИ) ЗА WORD 
 
Упражнение: Намерете съответстващото на клавишната комбинация  

значение. 

Ctrl + A         отмени  

Ctrl + C         удебелено 

Ctrl + V         пренеси 

Ctrl + S         избери всичко 

Ctrl + Z         запиши  

Ctrl + B         подчертано  

Ctrl + I        центрирай текста 

Ctrl + U         копирай 

Ctrl + E         отпечати  

Ctrl + P         курсив 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 
Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
 

Google 
Преимущества Cons 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
Yahoo 

Преимущества Недостатъци 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
Bing 

Преимущества Недостатъци 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 

DuckDuckGo 
Преимущества Недостатъци 

  

  

  

  

  

  

  

 





МОДУЛ 5 

НЕКА  УПРАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ - 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 



Безопасност в интернет  



Общ преглед: 

• Упражнение1: Каква информация 
публикувам? 

• Какви са заплахите в интернет? 
• Дискусия 



Упражнение 1: Каква 
информация публикувам? 

• Запишете на лист: 
 
– Снимката, която наскоро сте пуснали в 

социалните медии 
 

– Какви публични данни предоставяте 



Представете си, че тази 
информация беше тук? 



 
Какви са заплахите в интернет? 

 
• Компютърни вируси 
• Пароли запазени в браузера 
• Дебнене 
• Хакери 
• Кражба на лична информация 

 



Как да подобрите сигурността си 
онлайн? 

• Поддържайте актуализиран софтуер 
• Инсталирайте антивирусна програма 
• Не споделяйте поверителните си данни 
• Използвайте трудни, безсмислени пароли 

 



Дискусия  

Какво трябва да променя в 
поведението си онлайн, за да бъда 

по-сигурен/на? 



Библиография: 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 1. ПЪРВИЧНИ ТЕСТОВЕ 
Това е тест за оценка на знанията, придобити в този модул. Не забравяйте, че това е 
тест с възможност за избор на повече от един отговори. Късмет! 
 
ТЕСТ: 

1. Уеб браузер е: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google са примери за: 
a. Търсачки 
b. Уеб браузери  
c. Продукти на Microsoft Office 
d. Игри 

3. Безопасно ли е да се свалят файлове от интернет без да се знае техния произход? 
a. Да 
b. Не 

4. Коя комбинация от клавиши използвате, ако искате да опирате нещо? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Ако искате да напишете главна буква в Microsoft Word? 
a. Трябва да натиснете Caps Lock клавиша 
b. Трябва да натиснете Shift клавиша 
c. Трябва да натиснете Alt клавиша 
d. Не можете да създавате главни букви в Word 

6. Подобряването на уменията в Word ще Ви позволи да създадете: 
a. CV 
b. Презентация  
c. Текст за книга 
d. Текстов документ 

7. В коя професия със сигурност ще Ви се наложи да използвате Microsoft Excel? 
a. Офисен служител 
b. Стюард/стюардеса 
c. Бизнес аналитик 
d. Строител 

 
8. Какъв формат имат файловете Microsoft Excel? 
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a. xlsx 
b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint е програма предназначена за: 
a. Изучаване на програмиране 
b. създаване на текстови документи 
c. създаване на презентации 
d. преводи 

10. Можете да създадете презентация с помощта на: 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Можете да комуникирате в интернет използвайки: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Коя дума дава определение за различните програми използвани в компютрите и 
сходни устрайства: 

a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. 13. За да повишите безопасността си в интернет, трябва: 
a. Да имате последните версии на програмите/приложенията 
b. Да имате антивирусна програма 
c. Да използвате прости пароли, за да запомните лесно, например: вашето 

име + дата на раждане или името на вашето куче 
d. Не отваряйте имейли с неизвестен произход 

 

 

 

 

 

ВЕРНИ ОГГОВОРИ  
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1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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