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1 

1. Взаимодействие чрез цифрови технологии 
1.1. Въведение  
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответния сегмент  (вижте дизайна на документа) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗ ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В този свръхсвързан свят за младите работещи е изключително важно да знаят как да общуват в 
дигиталната работна среда и какъв инструмент да използват, за да отговарят най-добре на целта 
на съобщението си. 
В този раздел ще взаимодействате с помощта на различни цифрови устройства и приложения, 
ще можете да проучите как се разпространява, представя и управлява онлайн комуникацията, ще 
научите да подбирате подходяща форма на комуникация чрез онлайн канали, ще видите 
различни комуникационни формати и стратегии. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

Да допринася за професионални знания и да насочва другите в комуникациите чрез цифрови 
технологии. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на тази тема ще можете: 
 
- ползотворно да взаимодействате с колеги, приятели и семейство. 
- създавате профили различни дигитални платформи 
- организирате и управлявате дигитални работни пространства 

DIGCOMP РАМКА  

Област на компетентност 2: 
 
2.1 Взаимодействие чрез цифрови технологии 

ПРЕПРАТКИ (ако е приложимо) 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

 

 

1.2. Карти за дейност 
1.2.1 Начални ниво 

Карта за дейност 1  -  Въведение в нетикета  

Въведение в нетикета 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Етикет на онлайн общуването (нетикет) – бърз курс 
 
Нетикет е комбинация от думите мрежа (network) и етикет и се определя като набор от правила за 
приемливо онлайн поведение. По същия начин онлайн етиката се фокусира върху приемливото 
използване на онлайн ресурси в онлайн социална среда. 
 
Правилата на етикета, които се прилагат при комуникация през интернет или социални мрежи, са 
различни от тези, които се прилагат при лична комуникация или чрез аудио (като телефон) или 
видео. Накратко, нетикетът е социален код за мрежова комуникация и помощ. 
 
Комуникацията с други хора чрез интернет може да бъде предизвикателство, главно защото в 
киберпространството липсва принос от мимиката и езика на тялото. Поради това предлагаме 
няколко препоръки справяне с възможни недоразумения. 
 
Най-голямата пречка за комуникацията в онлайн среда е липсата на емоционални сигнали. 
Подсказките на лицето диктуват настроението и съответния израз при разговор между двама 
души. По време на телефонни разговори тонът на гласа съобщава емоциите на човека от другата 
страна. Но при чатовете, приложенията за незабавни съобщения, изпращането на текстови 
съобщения и други текстово базирани онлайн канали липсват всякакви сигнали, които биха 
подсказали тона на думите на човек или емоционалното му състоянието. 
 
За да се преодолее този недостатък, се появиха две компенсиращи поведения при неформални (а 
понякога и полуформални) комуникации - използването на емотикони и съкращения. 
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Важна забележка: въпреки че е напълно приемливо да включите и двете поведения в 
комуникацията си с приятели и семейство, трябва да се отбележи, че това не е норма в бизнес 
комуникацията или в онлайн сътрудничеството. Опитайте да изразите своите мисли и идеи чрез 
текст и запазете разговорните съкращения и емотикони за личен и приятелски обмен. 
 
Повече информация: https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-
and-online-ethics-what-are-they 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Текст 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

10-15 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

Нетикет е вид оценяващ софтуер 
a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
Комуникационната етика не се различава особено между приятелския разговор и професионалното 
сътрудничество 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
Трябва да се опитваме да избягваме разговорния стил на изразяване в бизнес или професионална 
среда 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg 

 

https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://www.webroot.com/us/en/resources/tips-articles/netiquette-and-online-ethics-what-are-they
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
https://sites.google.com/site/ed505website/_/rsrc/1535416860038/netiquette/ett%201.jpg
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 Карта за дейност 2  -  Създаване на работно 

пространство в Redbooth 

Създаване на работно пространство в Redbooth 

НИВО 

Основно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Redbooth е лесен за използване онлайн инструмент за сътрудничество и съвместна работа, който 
има за цел да улеснява високо ефективни екипи, занимаващи се със задачи по управление на 
проекти. Улеснява планирането и проследяването на срещите и сроковете, и подпомага целия екип 
при организирането на задачи, като същевременно осигурява ясна комуникация между тях. 
 
Използва се от хиляди компании по света, и познаването на основите може да ви даде важно 
предимство в бъдещата ви работа.  

1. Регистрирайте се на https://redbooth.com/ 
2. Потвърдете своя профил през линка, който ще получите по мейл след регистрация 
3. Създайте работно пространство 

 

 
Фигура: Redbooth – общ екран 
 
След като създадете профил, разгледайте уникалните функции на Reedbooth на адрес 
https://redbooth.com/features и отделете малко време, за да тествате някои от функциите в 
дигиталната среда за сътрудничество. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

https://redbooth.com/
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Redbooth 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Redbooth може да се използва за работа в екип. 
a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
2. Можете да разделяте задачите си в различни категории. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. В Redbooth не можете да възлагате задачи на различни хора. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/ 

 

1.2.2 Средно ниво 

Карта на дейност 3  -  Поканете хора на вашето събитие в календара 

Поканете хора на вашето събитие в календара 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

https://pixabay.com/es/photos/tabl%C3%B3n-de-anuncios-ordenador-port%C3%A1til-3233653/
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В работна среда трябва да съгласувате вашите срещи, задачи, дати и събития с някои от 
вашите колеги. Добрата организация е всичко: това се постига най-добре с подходяща и 
непрекъсната комуникация между колегите. Следователно може да се наложи да знаете как да 
използвате дигитален инструмент, който ще помогне на вас и вашите колеги да управлявате 
задачите си и да планирате натоварването си. Google Calendar е интуитивен онлайн календар, 
който ви позволява да проследявате срещи, списъци със задачи и събития: Научете как и кога 
да го използвате правилно! 
 

1. На компютъра си отворете Google Calendar, като отидете на следната връзка 
https://calendar.google.com/calendar/r. Уверете се, че имате акаунт в Google! 

2. Натиснете върху ден, за да настроите среща или дейност 

 

Фигура: Google Calendar event creation 

3. Добавете заглавие и час: например „Среща за X“; „Събития с Y“: „Работа по Z“. 
4. Добавете дата за вашето събитие / среща : плъзнете и покрийте няколко дни, ако 

планирате да бъде по-дълго от един-единствен ден. 
5. Отдясно, под „Гости“, започнете да въвеждате името на човека и изберете от списъка си 

с контакти. Можете също да въведете имейл адрес, за да поканите хора, които не са в 
списъка ви с контакти. 

6. Добавете описание на дейността. 
7. Когато приключите с редактирането на вашето събитие, натиснете върху Запазване. 

8. Ако искате вашето събитие да бъде видеоконферентно, натиснете върху иконата с 
малка камера. 
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НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Google профил 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. За да използвате приложението Google Calendar, трябва да имате профил в Google Email. 
a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
2. Колко гости можете да поканите на вашето събитие в календара? 

a. 10 
b. Без ограничение (правилен отговор) 
c. 5 

 
3. Не е необходимо да добавяте дата към вашето събитие в календара. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
4. Възможно е да се създаде събитие, което да продължи няколко дни. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/ 

 

1.2.3 Средно ниво 

Карта за дейност 4  -  Създаване на работно пространство в Slack 

Създаване на работно пространство в Slack 

НИВО 

https://pixabay.com/es/illustrations/calendario-icono-pictograma-web-2389150/
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Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Slack е друг онлайн инструмент, който може да се използва за комуникация между колеги. Инструментът 

е особено полезен при организиране на разговори, споделяне на файлове и документи, обмен на 

видеоклипове и много други. Slack се основава на виртуални пространства, наречени „канали“, лесни за 

индивидуализиране благодарение на използването на хаштагове „#“. Целият работен процес се 

поддържа лесно и различните съобщения и теми могат да бъдат включени в процеса благодарение на 

тази функционалност. 

 

Следователно Slack е полезен не само като инструмент за комуникация, но и преди всичко като 

пространство за съвместна работа за изпълнение на общ проект в рорлята си на споделено работно 

пространство.  

Преди да създадете първото работно пространство на Slack, разгледайте следващото видео 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-

slack-and-kyber  

И помислете върху следните въпроси: Какъв е потенциалът на Slack? Защо Slack е добър инструмент за 

повишаване на производителността в екипа? 

 

1. Отидете на slack.com/create 

2. Въведете вашия имейл адрес, след което натиснете Напред. Проверете имейла си за 6-цифрен 

код за потвърждение. 

3. Въведете кода си, след това дайте име на работното си пространство и натиснете Напред.  

4. Създайте нов канал за вашето работно пространство. Каналите служат за тематично разделение 

на разговори на всяка тема. 

https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://www.slideshare.net/Companyons/make-you-and-your-team-super-productive-with-slack-and-kyber
https://slack.com/create
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Фигура: Slack workspace selection 

5. Добавете имейл адреси на колеги, ако искате да поканите други. В противен случай изберете Skip 

засега.  

6. Натиснете върху See Your Channel за да видите работното пространство. 

 

Фигура: Основно работно пространство в Slack’ 
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7. Изберете Завършване на регистрацията в горната част на екрана. Въведете вашето име и парола, 

след което натиснете Напред. 

8. Прегледайте името и URL адреса на работното си пространство, след което щракнете върху 

Finish, за да запавършите.  

  

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Slack 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. В Slack е възможно да се създадат различни комуникационни канали. 
a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
2. Slack дава възможност за разговор чрез чат 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. Не е възможно да споделяте изображения чрез Slack 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU 

 

  

https://unsplash.com/photos/bmmcfZqSjBU
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 2. Споделяне чрез цифрови технологии 

 

2.1. Въведение 
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато натиснат върху 
съответния блок (вижте документа за проектиране) 

СПОДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

В тази тема ще споделяте данни, информация и цифрово съдържание с останалите чрез 
подходящи дигитални технологии и инструменти. Ще действате като посредник и ще научите за 
практиките за препращане. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

Да се създават решения на сложни проблеми. 
Да предлага нови идеи и процеси на терена. 
Ефективно сътрудничество с колеги, работници, приятели и семейство. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

В края на модула ще можете: 
- разпознавате прости подходящи дигитални технологии за споделяне на данни, 

информация и дигитално съдържание. 
- да популяризирате и споделяте на вашия блог 
- да илюстрирате добре дефинирани и рутинни практики за позоваване и приписване и 
- да обясните как да действате като посредник за споделяне на информация и съдържание 

чрез дигитални технологии 

DIGCOMP РАМКА  

Област на компетентност 2: 
 
2.2 Споделяне чрез дигитални технологии 

ПРЕПРАTKИ (ако е приложимо) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 
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2.2. Карти за дейности 

 
2.2.1. Начално ниво 
 

Карта за дейност 5  -  Споделяне на Pinterest дъска 

Споделяне на Pinterest дъска 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Pinterest е социална мрежа за споделяне на изображения и видео, позволяваща на своите 
потребители да откриват и споделят нови идеи. Това е и добра платформа за проучване, събиране 
на информация и реклама в общност от заинтересовани хора. 
Ако имате интерес към точна тема, можете да филтрирате нещата, за които хората искат да 
обменят мнения и да фокусират вашата дейност.. 

 
1. Създайте Pinterest профил: https://www.pinterest.es/ 

https://www.pinterest.es/
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2. Натиснете върху снимката на профила си за да го отворите след което натиснете върху 
иконата плюс в горната част на страницата 

Фигура: Pinterest профил 

3. Натиснете върху Създаване на дъска 

4. Въведете име за вашата дъска 

5. Натиснете върху Създаване 
6. Натиснете върху дъската, за да я отворите, след което щракнете върху иконата за 

споделяне над заглавието на дъската 
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Фигура: Pinterest контакти и опции 

7. Изберете опцията за имейл адрес 
8. Споделете дъската и след това разгледайте идеите, които ви интересуват. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Pinterest 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

50 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Pinterest е блог. 
a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
2. Възможно е да споделяте табла за изображения. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. Можете да споделяте изображения само чрез Pinterest. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/ 

 

Карта на дейност 6  -  Споделяне на презентация в Google 

Споделяне на презентация в Google 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Google slides е добър безплатен онлайн инструмент за съвместно създаване на презентации. 
Може да ви бъде полезен като дигитална подкрепа при създаването на ваша лична презентация, 
включително учебна програма и много други.  
 

 
1. Отворете вашия Google Drive профил 
2. В горния ляв ъгъл на страницата натиснете върху „Нов“ 

https://pixabay.com/es/illustrations/pinterest-pasador-social-3124881/
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3. Натиснете върху Google Slide 
4. Натиснете бутона „Споделяне“  
5. За да споделите презентация в Google, добавете хора или споделете връзката с хората. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Google Drive 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

20 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Не е необходимо да назовавате презентацията, преди да я споделите. 
a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
2. Повече от един човек може да редактира презентацията. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. Вашата презентация се съхранява в Google Drive профила ви 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

Find an image that represents the activity from an open source website (e.g. pixabay.com. pexels.com, 
unsplash.com, freeimages.com., etc.) and copy paste the link here. 
 
https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/ 

 

Карта за дейност 7  -  Споделяне на файлове през WeTransfer 

Споделяне на файлове през WeTransfer 

НИВО 

Начално 

https://pixabay.com/es/photos/estudiante-escribir-teclado-texto-849822/
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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

WeTransfer е безплатна и сигурна услуга, позволяваща на потребителите лесно да споделят 
файлове до 2 гигабайта, като същевременно ги защитават с пароли. 
 
Може да го намерите идеален за безопасно изпращане на документи, публични или с ограничен 
достъп, до колеги, работодатели или външни компании.. 
 

1. Отидете на https://wetransfer.com/ 
 

 
Фигура: WeTransfer начална страница 

 
2. Изберете файловете, които искате да споделите. 
3. Въведете имейл профила на получателя на файловете. 
4. Въведете вашия имейл профил. 
5. Напишете съобщение за получателя. 
6. Натиснете Transfer. 

 
Имайте предвид, че прехвърлянето на големи файлове може да отнеме време при бавна 
интернет връзка или да струва скъпо от гледна точка на данни през wifi. 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

 
WeTransfer 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

15 мин 

https://wetransfer.com/
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. За да използвате WeTransfer, ви е необходим имейл акаунт. 
a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
2. WeTransfer иска лични данни, за да може да изпрати файл. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
3. Получателят на файла трябва да бъде регистриран в WeTransfer, за да получи файла. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/ 

 

Карта за дейност 8  -  Споделяне на файл през мобилното приложение 
Dropbox 

Share a file with the Dropbox mobile app 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Dropbox е перфектният инструмент за онлайн съхранение на всички видове файлове, 
включително документи, презентации, Excel файлове, изображения, който често се използва в 
компаниите при споделени задачи. 
 
Свалете приложението Dropbox на мобилния си телефон. 

1. Влезте във вашия Dropbox профил. 
2. Натиснете Files в долната част на екрана. 

https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
https://pixabay.com/es/illustrations/internet-archivo-compartir-4433515/
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3. Натиснете върху трите точки (…) до файла или папката, които искате да споделите 

Фигура: Мобилното приложение Dropbox  

4. Натиснете Share. 
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Фигура: Dropbox в действие 

5. Въведете имейла, името или групата на човека (или хората), с когото искате да споделите. 
6. Натиснете Share. Те ще получат имейл с връзка към файла или папката. 

 
Бележка: количеството пространство, което получавате безплатно в Dropbox, е ограничено. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Smartphone, Dropbox приложение 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин 
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Къде можете да отворите профила си в Dropbox? 
a. В мобилното приложение 
b. На настолен компютър или лаптоп 
c. Във всички посочени (правилен отговор) 

 
2. През Dropbox можете да споделяте файлове само с един човек. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
3. Dropbox може да се използва само за споделяне на файлове. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/ 
 

 

Карта за дейност 9  -  Споделяне на документи и съвместна работа 

Споделяне на документи и съвместна работа 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

1. Създайте/влезте във вашия Google профил 
2. Отидете на docs.google.com 
3. (1 човек от групата – формалният лидер) Натиснете на Нов документ за да създадете 

онлайн Word документ 
4. Въведете името си на първия ред 
5. Споделете документа с останалите в групата (чрез бутона Споделяне в горния десен ъгъл) 

https://pixabay.com/es/illustrations/aplicaciones-app-contacto-2355608/
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Фигура: Google Docs споделяне 
6. Накарайте другите в групата да отворят споделения документ и добавете имената им 

отдолу 
7. Оставете коментар на реда с вашето име 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Интернет браузър и онлайн връзка 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

3-6 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Не ви е необходим профил в Google, за да споделяте документи 
а. Вярно 
б. Невярно (правилно) 
2. Не ви е необходим профил в Google, за да работите със споделени документи 
а. Вярно (правилно) 
б. Невярно 
3. Не можете едновременно с други потребители да работите върху споделен файл 
а. Вярно 
б. Невярно (правилно) 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-
excel-powerpoint-dans-google-docs.png 

 

https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
https://i2.wp.com/medjouel.com/wp-content/uploads/2020/01/lire-les-fichiers-word-excel-powerpoint-dans-google-docs.png
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 2.2.2. Средно ниво 

Карта за дейност 10  -  APA стил на цитиране 

APA стил на цитиране 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

APA стил на цитиране е най-често използваният референтен стил, когато се работи в академична 
и неакадемична среда. Най-често ще се налага да го използвате при предоставяне на отчет към 
работодателя си или при академични и студентски работи в университета.  
 

1. Отидете на: https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources 
 

2. Използвайки насоките на стила на цитиране APA, създайте референции за следните уеб 
ресурси: 

a. Facebook: https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX 
b. Webpage: http://digital-

youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLL
BBk5vkwrjfal8 

c. Twitter: https://twitter.com/EUdlearn/status/1264918626567626752 
 

3. Попълнете таблицата по-долу с препратките към уеб ресурсите: 
 
 

Ресурс Препратка 

Facebook  

Webpage  

Twitter  
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

APA Citation Style (6-то издание) 

 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

50 мин 

https://guides.library.ualberta.ca/apa-citation-style/web-resources
https://www.facebook.com/Upgrading.DYW/?epa=SEARCH_BOX
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
http://digital-youth.work/?fbclid=IwAR2qbtxGuPAMZYUhvNMYxdwM8PkCfjWbZFRqLulCVhLVLLBBk5vkwrjfal8
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Когато цитирате, не е необходимо да знаете източника на ресурса. 
a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
2. Възможно е да се създаде справка за цифров ресурс. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. Facebook публикация не може да се използва като източник. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/ 
 

 

 

2.2.3. Напреднало ниво 

Карта за дейност 11  -  Промотиране на вашия блог 

Промотиране на вашия блог 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Позволете на хората да следят вашия блог 
 
За да позволите на хората да следят вашия блог, включете добавката Followers към вашия профил 
в Blogger: 
 
Влезте в Blogger. 
Горе вляво кликнете върху стрелката  
Изберете блога, който да актуализирате. 

https://pixabay.com/es/photos/diccionario-libro-de-referencia-1619740/
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В менюто вляво натиснете върху Layout. 
Изберете къде искате да добавите Followers. 
Натиснете върху Добавяне. 
В прозореца, който се отваря, натиснете върху Още приспособления. 
Потърсете „Followers“ и натиснете върху Добавяне 
Изберете настройките си. 
Натиснете върху Запазване. 
 
За да запазите подредбата, кликнете върху Запазване в долния десен ъгъл  
 
Статични блог страници 
 
Когато организирате своя блог и преди да започнете да пишете ежедневните си публикации, 
трябва да се уверите, че статичните страници, като „За мен“, „Контакт“ и др., са попълнени с 
подходящата информация. Това ще помогне да направите вашия блог по-професионален и ще 
насърчи хората да ви следват. 
 
За мен. Най-традиционната страница във всеки блог е страницата За мен (About). Тази страница 
разказва на новите посетители на вашия блог за какво става въпрос в него, кой сте и защо водите 
блог по конкретната тема. В зависимост от вашата ниша и стила ви, информацията, която 
предоставяте, може да бъде „изцяло бизнес“ или лична и забавна. 
 
Контакт. Тази страница позволява на посетителите на вашия блог да комуникират с вас по всяко 
време. Това може да бъде обикновена страница с вашия имейл адрес плюс връзки в социалната 
мрежа или можете да използвате проста форма за контакт, която посетителите могат да 
използват, за да комуникират с вас. 
 
Съдържание на страничната лента. Вашата странична лента е по-малката колона вляво или 
вдясно (в зависимост от избраната тема) от основното съдържание на вашия блог. В страничната 
лента можете да включите категориите си в блога, най-популярните публикации, реклами и т.н. 
 
SEO мета тагове. Мета маркерите са фрагменти от код, които казват на търсачките важна 
информация за вашата уеб страница, като например как трябва да я показват в резултатите от 
търсенето. SEO е метод за оптимизация за търсачки. Етикетите също така казват на уеб 
браузърите как да го показват на посетителите. Ще трябва да подготвите маркери за SEO 
заглавията и етикети за описание на всяка страница. Те не се виждат на действителната страница, 
но е желателно да присъстват. 
 
Коментари 
Ако искате интерактивен сайт, тогава можете да позволите на читателите да оставят коментари, 
съвети или впечатления за сайта или конкретна статия. Публикуването на коментари е една от 
най-интересните функции на блоговете. 
 
Сега влезте в своя блог и актуализирайте статичните страници. 
 
Започнете да промотирате съдържанието в блога 
 
Съдържанието на блога е това което привлича аудитория. Можете да напишете най-
завладяващата история, която светът е виждал, и да проектирате блогов интерфейс, който 
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изглежда страхотно, но ако никой друг не види блога, цялата ви работа е напразна. Маркетингът 
и промоцията са важни, ако искате да се ангажирате с читателите си. Успехът на промоцията на 
вашия блог ще зависи от способността да сте активни във вашата ниша. 
 
Трябва да вземете решение за най-добрата стратегия за промотиране за вас и вашия блог. Ето 
някои рекламни / маркетингови дейности, които можете да предприемете, за да подобрите 
видимостта на вашия блог, 
  
Информирайте вашите приятели и контакти за вашия блог 
Информирайте всички, които познавате за новото си начинание. 
Включете името и URL адреса на вашия блог във вашия имейл подпис. 
Избройте вашия блог във всичките си профили в социалните медии 
Използвайте всяка възможност, за да разкажете за новото си начинание. 
 
Изпратете вашия блог на търсачките 
 
Това отнема само малко време и ще помогне да индексирате вашия блог. За да изпратите URL 
адреса на вашия блог до Google, влезте в профила си в Google и отидете на опцията Изпращане на 
URL в Инструменти за уеб администратори. 
Също така изпратете сайта си на търсачката Bing. 
 
Изпратете своя блог на сайтове за отметки (bookmarks) 
 
Сайтовете с отметки могат да предложат вашето съдържание на много потенциални зрители, 
които търсят съдържание във вашата ниша. Трябва да правите това всеки път, когато публикувате 
нова публикация в блога, за да разпространите информацията. Някои популярни сайтове за 
социални отметки са Scoop.it, Reddit и др. 
 
Бъдете активни във вашата ниша 
 
Активирайте се в други подходящи блогове, форуми и социални страници. Общностите на Blogger 
са добър начин да се свържете с други блогъри във вашата ниша. Можете да взаимодействате, да 
изградите приятелства и да си помагате взаимно в разпространението на съдържанието. 
 
Бъдете активни в социалните мрежи 
 
Вашият бизнес е уникален и трябва да се възползвате от социалните мрежи, които най-добре 
отговарят на вашата собствена ниша и стил. Изберете тези, които най-добре отговарят на вашите 
нужди и опитайде да станете експерт по тяхното използване, за да помогнете за постигането на 
вашите цели. 
 
Проучете онлайн мрежите и общностите на сайтове като Medium (https://medium.com/) или 
Reddit (https://www.reddit.com/). 
 
Гост-блогър 
 
Направете още една стъпка в мрежа и предложите да напишете публикация за други уебсайтове. 
Първо се уверете, че работите с реномирани сайтове и че съдържанието е пряко свързано с 
вашата ниша. Блогът за гости е отличен начин за изграждане на онлайн присъствие. 
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Не забравяйте, че за да популяризирате новия си блог, трябва да следвате основите на блоговете: 
ясен и добре функциониращ блог, фокусирана и полезна информация, ангажиращ разговор и 
практически съвети. Вашият статус ще идва от помощта и даването на съвети на други хора, 
вашите фенове или читатели. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

- 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА 

1. Приятели и познати могат да ви помогнат да популяризирате вашия блок.   
A) Вярно (правилен отговор) 
B) Грешно 
 
2. Когато използват Blogger, хората могат автоматично да ви последват 
A) Вярно 
B) Грешно (правилен отговор) 
 
3. Би трябвало да използвате вашия блог за да споделяте идеи, наблюдения или ревюта 
A) Вярно (правилен отговор) 
B) Грешно 
 
4. Статичните страници трябва да се редактират за да се подобри целия блог 
A) Вярно (правилен отговор) 
B) Грешно 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg  

 

https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
https://i0.pickpik.com/photos/447/21/268/chalkboard-story-blogging-believe-preview.jpg
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 3. Съвместна работа чрез дигитални 

технологии 

3.1. Въведение 
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато натиснат върху 
съответния блок (вижте документа за проектиране) 

СЪВМЕСТНА РАБОТА ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Ще научите важни аспекти на дигиталното сътрудничество. 
 
Вие не само ще си сътрудничите с другите на техническо ниво, но ще вземете предвид личното 
взаимодействие между членовете на екипа и другите екипи.. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

• Работа в екип в онлайн среда 
• Съвместна работа онлайн 
• По-добри комуникационни умения 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

• Научете за основите на дигиталното сътрудничество; 
• Научете да създавате, споделяте и използвате общи онлайн документи; 
• Научете принципи и правилата на нетикета (мрежовия етикет); 
• Научете важни концепции и идеи за водене и работа в онлайн екипи 

DIGCOMP РАМКА  

2. Комуникация и сътрудничество 
2.4 Съвместна работа чрез дигитални технологии 

ПРЕПРАTKИ (ако е приложимо) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 
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3.2. Карти за дейности 

3.2.1. Начално ниво 

Карта за дейност 12  -  Основи на онлайн комуникацията 

Основи на онлайн комуникацията 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Основни концепции 
 
Съвместната работа е процес на двама или повече души или организации, които работят заедно, 
за да изпълнят дадена задача или да постигнат цел. През последните години сътрудничеството 
беше значително подпомогнато от широкото развитие на онлайн софтуер, който даде 
възможност на групи лица и цели организации да работят отдалечено заедно в големи групи..  
 
 
Съвместната работа не е софтуер 
 
Въпреки че софтуерът може да бъде проектиран за постигане на по-тесни социални връзки или 
конкретни резултати, трудно е да се подкрепи сътрудничеството, без да се даде възможност и за 
формиране на взаимоотношения, и е трудно да се подкрепи социално взаимодействие без 
някакви споделени съавторски произведения. Основните технологии като netnews, имейл, чат и 
уикита могат да бъдат описани като „социални“, „съвместни“ или и двете, или нито една от двете. 
Онези, които казват, че са „социални“, сякаш се фокусират върху създаването на така наречената 
„виртуална общност“, докато тези, които казват „съвместни“, изглежда са по-загрижени за 
управлението на съдържанието и действителната продукция. 
 
 
Може да включва игрови елементи 
 
Разграничаването между социален и съвместен софтуер може също да бъде посочено като 
разграничение между „игра“ и „работа“, в състезателен смисъл. В някои случаи на онлайн 
сътрудничество може да се прилага етика на играта и работата може да стане по-подобна на игра 
или игрова среда, за да направи използването на компютри или съвместната работа по-удобно и 
продуктивно преживяване. 
 
 
Изисква протоколи 
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Комуникацията е от съществено значение за сътрудничеството, особено в онлайн среда. 
Обикновено всеки екип, който си сътрудничи, има някои вътрешни, предварително договорени 
правила (протоколи), които всеки трябва да спазва по време на обща работа. Например, честа 
практика е да оставяте коментари или обяснения, ако редактирате споделен документ или 
правите изменения в нечия работа. 
 
Използването на ГЛАВНИ БУКВИ при коментиране може да означава, че крещите коментарите 
си на някого. Затова трябва да се опитате да сте наясно с протоколите при онлайн комуникация. 
 
Ръководството на задачите може също да бъде делегирано и наблюдавано по време на работния 
процес, заедно със срокове и процедури за безопасност при неочаквано прекратяване на 
дейностите. 
 
Важно е при сътрудничество да се размишлява директно върху желаните организационни 
протоколи, бизнес процеси и норми на управление, така че регулираната комуникация 
(сътрудничеството) да може да бъде отделена от други разговори в свободна форма.  
 
Повече информация: https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-
and-how-effective-is-it/ 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Text 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

10-15 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Съвместната работа онлайн е вид софтуер 
      - Вярно 
      - Грешно (правилен отговор) 
 
2. Съвместната работа трябва да следва определени правила 
       - Вярно (правилен отговор) 
       - Грешно 
 
3. Правилата при съвместна работа трябва да са стриктни и непроменливи  
       - Вярно 
       - Грешно (правилен отговор) 
 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
https://www.claromentis.com/blog/online-collaboration-what-is-it-and-how-effective-is-it/
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https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png 

Карта за дейност 13  -  Колаборативно срещу кооперативно обучение 

Колаборативно срещу кооперативно обучение 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Един от най-добрите начини да намалите пропуските в цифровите си умения е да си 
сътрудничите с човек, който притежава уменията, които ви липсват, като в същото време може да 
имате тези умения, които липсва на другия човек. 
 
Колаборативното обучение е термин, който обикновено се бърка със сходното, но различно по 
своята същност кооперативно обучение. 
 

- При кооперативното обучение обикновено има екип от ученици с ясно определени роли, 
като всеки от тях има роля в зависимост от собствените си умения. Екипът работи за 
постигане на обща цел и се контролира от учител (или друга форма на авторитет). 
 
Представете си го като сценично шоу, където има отделни роли, базирани на професията 
(актьори, танцьори, техници за осветление, звукови техници, гардероб и т.н.), които 
работят под ръководството на режисьора, за да създадат представление, което е често цел 
на всеки от участниците. 
 

- При колаборативното обучение участниците не работят за постигане на обща цел, но 
всеки от тях има лична цел. За да се постигне тази цел, е необходима помощта на другите. 
Няма надзор от по-висш орган, като участниците се оценяват един друг и решават 
следващите си стъпки. 
 
Класически пример за този тип обучение е така нареченият тандем, където имаме 2 души, 
които искат да научат езика на другия (напр. англоговорящ, който иска да научи гръцки 
език). Всеки от тях има отделна цел и разчита на знанията на другия човек, за да я 
постигне. Никой не ги наблюдава и начините, чрез които те ще постигнат съответните си 
цели, са изцяло зависими от тях. 
 

Втората категория е най-удобна за самостоятелния обучаем. Първата обикновено изисква да 
бъдете записани в организиран курс, за който ще се грижи учител, докато при съвместното 
обучение трябва да идентифицирате хора с допълнителни умения. 
 

https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
https://www.claromentis.com/wp-content/uploads/2015/08/onlien-collaboration.png
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НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

- 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

10 мин 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248 

 

3.2.2. Средно ниво 
 

Карта за дейност 14  -  Работа в екип онлайн 

Работа в екип онлайн 

НИВО 

Средно 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Въпреки че има много предимства, работата онлайн създава някои проблеми. Те произтичат от 
това, че хората не са физически заедно в офис и основно всичко се свежда до ясна комуникация и 
ефективно сътрудничество. Поради тази причина трябва да се обърне специално внимание на 
начините, които сме си създали за комуникация и сътрудничество с нашите онлайн екипи. 
Съществуват редица често срещани проблеми с организирането на работа в екип онлайн, като 
основните са; 
 

- Няма обща визия за това, което се прави 
- Липса на видимост кой какво прави 
- Членовете на екипа не се чувстват оценени 
- Фрустрации в комуникацията 

https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
https://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137737248
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- Крайните резултати не са видими 
 
Ясно е, че има превантивни стъпки, които могат да бъдат въведени за предотвратяване или поне 
свеждане до минимум на всяко от тези предизвикателства в екипната работа. 
 
Онлайн работата в екип изисква структурирано управление 
 
Когато мислим за онлайн екипи, често гъвкавостта е една от основните привлекателни елементи. 
При управление на отдалечени екипи, има тенденция мениджърите да предоставят по-малко 
структура, отколкото биха направили за локално базиран екип. По-малко срещи, по-малко 
официално съобщени очаквания и по-малко планирани дейности за изграждане на екип. Това се 
отнася до членовете на екипа, които са физически отделени един от друг, без визуални сигнали 
на езика на тялото и мимиката и често имат някои културни различия.  
 
Някои от ключовите фактори при управлението на високоефективен онлайн екип са: 
 

- Да има ясна визия за екипа 
- Поставяне на постижими цели 
- Прозрачни действия 
- Провеждане на редовни срещи и срещи на екипа 
- Предприемане на стъпки за създаване на мотивираща екипна култура 

 
Тези основи на управлението на екипа са валидни за всеки екип, но са особено важни за работата 
в екип онлайн. 
 
Освен това отдалечените екипи също имат голяма полза от официално съгласие за екипната 
работа. Това може да включва неща като часовете, в които очаквате хората да работят, 
очакванията за времето за реакция, насоки за това какво да комуникират и по кои канали и др. 
Това може да бъде като работен документ, който се актуализира с развитието на нови практики 
във вашия екип. За по-малки и по-кратки задачи такива споразумения могат да бъдат очертани 
неофициално или да бъдат наложени от ръководителя на екипа.  
 
Често срещани проблеми на работата в екип онлайн и как да ги отстраните 
 

- Няма обща визия за това, което се прави 
Как да го поправите: Прекарайте известно време по време на срещи на екипа, за да 
обсъдите и оцените визията на проекта или екипа. Слушайте и отразявайте всички отзиви 
по темата. 
 

- Липса на видимост кой какво прави 
Как да го поправите: Опитайте да въведете система, която кара екипа да се фокусира 
върху резултатите. Ежедневните действия трябва да бъдат малки, конкретни и 
фокусирани върху резултатите. Например, „напишете първия проект на статия в блога“, 
„разберете основната причина за проблем с влизането“, „решете кой канал за плащания 
да използвате“, „срещнете се с Джон, за да определите следващите приоритети“ и т.н. 
 

- Членовете на екипа се чувстват подценени 
Как да го поправите: Наличието на прозрачност относно това, което всъщност прави 
всеки член на екипа, също помага на хората да се чувстват оценени. Опитайте да 
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насърчите неформалните срещи в неформална среда, които насърчават малки дискусии 
сред екипа. 
 

- Комуникационни проблеми 
Как да го поправите: Най-доброто решение е да накарате екипа да се съгласи колективно 
за подходящи комуникационни канали. След това това трябва да бъде документирано в 
Споразумението за екип. 
 

- Привидно недостижими крайни резултати 
Как да го поправите: Работата в екип онлайн работи много по-добре, когато има ясни и 
кратки етапи и цели. Те не трябва да са огромни, но трябва да съществуват. 

 
Повече информация: https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-
tools-to-get-everyone-on-the-same-page/ 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Text 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

20-30 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

Екипната работа онлайн не се различава особено от работата лице в лице 
- Вярно 
- Грешно (правилен отговор) 

 
Може да приложите идентични мерки както в екипната работа онлайн, така и лице в лице. 

- Вярно 
- Грешно (правилен отговор) 

 
Инструментите за онлайн управление са полезни, но не и решаващи за големи онлайн-базирани 
проекти. 

- Вярно 
- Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png 

 

https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/how-to-use-remote-management-tools-to-get-everyone-on-the-same-page/
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
https://www.actioned.com/wp-content/uploads/2018/03/teamwork-online-2-1.png
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 3.2.3. Напреднало ниво 

Карта за дейност 15  -  Създаване на  Teamup 
календар 

Създаване на  Teamup календар 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
Teamup е полезен онлайн календар, създаден и посветен на управлението на времето, срещите, 
датите и събитията на екипите. Той е създаден специално за групи и е подходящ за използване 
във вашата работна среда, за да си сътрудничите лесно и просто с останалите колеги. 
 
Целта на Teamup е да помогне на екипите при управлението на споделеното им време и ресурси. 
Следователно знанието как да настроите календар, как да добавите потребители към календара 
си и как да им предоставите достъп до календара са необходимите умения, които ще направят 
вашите споделени задачи по-лесни за организиране и изпълнение. 
 
Teamup е цифров инструмент за комуникация и споделяне онлайн. Teamup се предлага в 
безплатна версия: тя ви позволява да организирате до 8 потребители в групи за неограничен 
период от време. Тук можете да научите просто как да използвате интелигентно безплатната 
версия, като създадете календар, който събира срещите на вашия екип: 
 

1. Отидете на: https://teamup.com/calendars   
 

https://teamup.com/calendars
https://teamup.com/calendars
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Фигура: създаване на Teamup календар  
 

2. Попълнете празните полета с необходимата информация. 
3. Натиснете върху „Създаване на календар“ 
4. Натиснете върху връзката за администриране, която сте получили във вашия имейл. 
5. Отворете календара на Teamup 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Teamup 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин  

 
ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  
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1. Не е необходимо да попълвате име на календара си. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
2. Можете да споделяте календара си. 

a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
3. Teamup е много опростен инструмент. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/ 

 

Карта за дейност 16  -  Създаване на Discord сървър 

Create a  Discord server 

НИВО 

Напреднало 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Discord е виртуално пространство, използвано за различни цели и в много различни области. 
Discord ви позволява да създадете своя собствена зона на сървърно пространство. Сървърът 
функционира като специално пространство, където потребителят взаимодейства с общност и / 
или други потребители. 
 
Discord е полезна платформа, която можете да използвате в работна среда, за да общувате, 
споделяте и си сътрудничите със своите колеги. В Discord можете да организирате сървъра в 
различни и отделни канали, което го прави лесен инструмент за внедряване и управление на общ 
проект. Можете да споделяте презентация, файлове, видео или просто да чатите. 
 
За да използвате Discord, се нуждаете единствено от имейл адрес. Благодарение на Discord ще 
можете да поддържате екипа си заедно и винаги на линия! 
 

1. Създайте профил на https://discord.com/register 
2. След като приключите с регистрацията, отворете приложението Discord  

https://pixabay.com/es/photos/apple-calendario-escritorio-1867752/
https://discord.com/register
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3. За да създадете сървър, натиснете "+" иконата в дъното на списъка от сървъри. 
 

 
Фигура: Discord добавяне на сървър 

 
4. Натиснете Create a new server 

 

Фигура: Създаване на Discord сървър  
5. Дайте име на своя сървър и натиснете Create 
6. Можете да споделите връзката, за да поканите нови потребители 
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Фигура: Discord покана  
 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Discord 
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин. 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Чрез Discord можете да комуникирате с приятели. 
a. Вярно (правилен отговор) 
b. Грешно 

 
2. Необходимо е да изтеглите приложението Discord за да имате достъп. 

a. Вярно 
b. Грешно (правилен отговор) 

 
3. Какъв вид канали можете да имате в сървъра? 

a. Текстови 
b. Гласови 
c. И двата (правилен отговор) 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y 
 

 

  

https://unsplash.com/photos/vbmo65xNC_Y
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 4. Управление на дигиталната идентичност 

4.1. Въведение 
Картата по-долу ще бъде видима за потребители от всички нива, когато кликнат върху 
съответния сегмент  (вижте дизайна на документа) 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА 

Ще научите какво представлява дигиталната идентичност и как тя влияе на живота ви. 
 
Ще научите как да използвате вашата дигитална идентичност, за да може да ви служи по-добре, 
като в същото време ще можете да научите как да защитите по-добре поверителността си. 

УМЕНИЯ ЗА ЗАЕТОСТ 

• Подобряване процедурите за използване на социалните мрежи, чрез което да избягвате 
действия, които биха могли да навредят на дигиталната репутация на компанията (напр. 
спам) при популяризиране на събитията на компанията; 

• Умения за управление на онлайн репутация; 
• Подобрени комуникативни умения; 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

• Ще научите какво е дигитална идентичност и защо е важна; 
• Научете как и какъв вид данни за дигитална самоличност създавате; 
• Научете за дигиталната идентичност и нейната връзка с неприкосновеността на личния 

живот; 
• Научете повече за актуални проблеми около дигиталната идентичност; 
• Научете как новите технологии могат да осигурят по-сигурна дигитална идентичност 

(например Blockchain); 
• Научете за плюсовете и нещата, свързани с управлението на вашата собствена дигитална 

идентичност; 
• Научете как да се грижите за цифровия си отпечатък; 
• Научете как да се грижите за вашата онлайн репутация; 
• Научете как да подобрите начина, по който използвате интернет технологиите и 

приложенията; 

DIGCOMP РАМКА  

2. Комуникация и съвместна работа 
2.6 Управление на дигиталната идентичност  
Да създава и управлява една или множество дигитални идентичности, да може да защити 
собствената си репутация, да борави с данните, които човек произвежда чрез няколко цифрови 
инструмента, среди и услуги. 
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ПРЕПРАTKИ (ако е приложимо) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ (ако е приложимо) 

 

 

4.2. Карти за дейност 
 

4.2.1. Начално ниво 

Карта за дейност 17  -  Що е дигитална идентичност 

Що е дигитална идентичност 

НИВО 

Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Clay Shirky, американски писател, консултант и учител, е казал че „Ние систематично надценяваме 
стойността на достъпа до информация и подценяваме стойността на достъпа един до друг“. 
 
През последните няколко десетилетия човешката идентичност развива своето разбиране за 
аспекти като физически характеристики и лични предпочитания. Това се дължи главно на факта, 
че технологията е напреднала по толкова много начини в сравнение с предишния век, т.е. 
интернет, мобилни устройства (напр. Смартфони, интелигентни часовници и други мобилни 
устройства), усъвършенствани мрежови технологии (напр. 4G и 5G клетъчно покритие, Bluetooth, 
и др.), Социални мрежи (напр. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и др.), Виртуална реалност 
(VR), добавена реалност (AR) и списъкът може да продължи. Едно от многото неща, които 
предлагат тези технологии, е, че сега има множество начини и канали, които могат да се използват 
както за показване, така и за оформяне на човешката личност. Следователно, освен физическата 
идентичност на човек, едновременно се формира и друга идентичност - дигиталната. 
 
Можете да мислите за вашата дигитална идентичност като за вашето присъствие „онлайн“, напр. 
какво харесвате, коментирате, споделяте и се абонирате за социалните мрежи, каква телевизионна 
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платформа използвате, кои знаменитости следвате, как взаимодействате с други, 
професионалното ви портфолио, какво купувате онлайн, имейл дейности, идентификационни 
данни за вход, биометрични данни или просто вашите история на сърфирането. Всичко това 
оформя вашата цифрова идентичност и създава уникален за вас „цифров отпечатък“. 
 
Вижте следното YouTube видео за да научите повече.  

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

• Компютър, мобилен телефон или таблет с възможност за работа в интернет; 
• Интернет връзка; 

 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

15-20 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

 
1. Имам дигитална идентичност само когато съм свързан с интернет. 

a) Вярно. 
b) Грешно. (правилен отговор) 
 

2. Дигиталната идентичност се отнася предимно за социалните мрежи.  
a) Вярно. 
b) Грешно. (правилен отговор) 
 

3. Дигитална идентичност означава и наличие на дигитален отпечатък. 
a) Вярно. (правилен отговор) 
b) Грешно. 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 
 

 
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/ 

 

Карта за дейност 18  -  Основи на CV-то 

Основи на CV-то 

НИВО 

https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
https://www.youtube.com/watch?v=rMXh3zu7FC8
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
https://pixabay.com/illustrations/artificial-intelligence-brain-think-3382507/
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Начално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Тази тема предоставя информация за автобиографията и мотивационното писмо, основните 
разлики между автобиографията и мотивационното писмо, принципите за добре структурирано 
CV и как да изтеглите примери за автобиография.  
 
Автобиография (CV или резюме) е латински термин, означаващ „Курса на живот“, обхваща 
академичните и професионални способности на търсещия работа и съдържа:: 

- Лична информация за търсещия работа: Име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер, 
уебсайт / блог / LinkedIn, присъствие в социални мрежи (по желание). Попълва се само ако 
е необходимо - проверете местните разпоредби относно данни като пол, възраст, 
националност и др. 

- Трудов опит, образование и обучение 
- Говорими езици 
- Лични умения: комуникационни умения, организационни / управленски умения, 

свързани с работата умения 

- Дигитални умения: обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание, 
безопасност, решаване на проблеми, ИКТ сертификати, други компютърни умения 

- Мотивационното писмо е придружаващ документ с вашето CV и се изпраща на 
потенциалните работодатели като един вид обяснение защо кандидатствате за определена 
работа. Основната цел на мотивационното писмо е да се представите пред организация, да 
представите интереса си към организацията или определена длъжност. Обикновено 
мотивационното писмо е първият контакт между търсещия работа и работодателя.   

 
В мотивационното писмо търсещите работа трябва да включат отговорите на два основни въпроса: 

- Защо се интересувате от тази организация? 
- Защо работодателят / организацията трябва да ви наемат? 

Мотивационното писмо съдържа: 
 

- Лична информация за търсещия работа: Име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер 
- Адресни данни: лице за контакт, име / адрес на организацията 
- Дата 
- Основно съдържание: Отварящ абзац, Основен текст, Заключителен абзац 
- Заключителен поздрав, подпис 
- Приложения: автобиография, други документи  

Мотивационното писмо обаче се различава от автобиографията поради факта, че мотивационното 
писмо е преглед на вашите умения и опит и е написано изрично за работата, за която 
кандидатствате, като обяснява причината, поради която кандидатствате именно за тази работа. 
Добре написаното мотивационно писмо трябва да убеди човека, който го чете, да прочете и вашето 
CV. 
 
Езиковият паспорт описва езиковите компетентности и квалификации в стандартизиран формат, 
използвайки 6-те европейски нива, включващи както компетентности за формално, така и за 
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неформално образование. Шестте европейски нива се основават на мрежата за самооценка, която 
показва нивата на владеене, описани в Общата европейска референтна рамка (CEFR). Езиковият 
паспорт помага на търсещите работа да регистрират нивото на владеене на езика и се състои от три 
широки нива: 

- Основен потребител (A1 и A2) 
- Независим потребител (B1 и B2) 
- Опитен потребител (C1 и C2)  

 

 
Фигура: Common European Framework of Reference for languages - самооценка 

 
 Препоръка: обновявайте езиковия си паспорт винаги когато е необходимо! 

Езиковият паспорт съдържа: 
- Лична информация за търсещия работа: Име, фамилия, 
- Майчин език 
- Чужди езици 

Търсещите работа могат да изтеглят примери за автобиография въз основа на своята държава / 
език от стандартизирания портал Europass 
 
Стъпка 1: Посетете https://europass.cedefop.europa.eu/  
Стъпка 2: Натиснете ‘Europass Documents’ 
 
 

 
 
 
 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Фигура: Europass Начална страница 
 
 
 
 
СТЪПКА 3: Натиснете ‘Examples’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура: CV шаблон  
 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 
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Europass  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

40 мин 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

 
1. Разбирате ли разликата между CV и мотивационно писмо?  

a) Да 
b) Не  

2. Знаете ли как да изтеглите примерно CV?   
a) Да 
b) Не  

3. Разбирате ли основните принципи за добре структурирано CV?   
c) Да 
d) Не 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/  

4.2.2. Средно ниво 

Карта за дейност 19  -  Създаване на Europass CV  

Създаване на Europass CV   

НИВО 

Средно 

https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
https://pixabay.com/illustrations/cv-resume-employment-job-4074274/
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ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Основната цел на тази дейност е да представи поетапно ръководство за това как да създадете (или 
актуализирате) Europass автобиография, мотивационно писмо, езиков паспорт въз основа на 
стандартизирания формат Europass. Europass предлага някои безплатни инструкции и насоки за 
всеки, който се подготвя за интервю за работа..  
 
Повече информация можете да видите в следното YouTube видео.  
 

1. Създаване на Europass CV  

 
СТЪПКА 1: Посетете https://europass.cedefop.europa.eu/  
СТЪПКА 2: Натиснете ‘Create your CV (+ cover letter) online  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура: Europass Начална страница 
 
 
СТЪПКА 3: CV онлайн редактор  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://www.youtube.com/watch?v=jxTjAcm_uMQ
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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Фигура: Онлайн редактор: CV  
 
 
 
 
СТЪПКА 4: Натиснете ‘Personal Information’ и попълнете личната си информация 
 

  
 

Фигура: Онлайн редактор: CV – лична информация  
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От лявата страна са показани обяснение на раздела и насоки за попълване на задължителните 
полета.  
 
 
СТЪПКА 5: Натиснете ‘Save’  
  
СТЪПКА 6: Натиснете ‘Type of Application’ и попълнете необходимите полета  
 

  
Фигура: Онлайн редактор: CV – Type of Application 

 
 
 
СТЪПКА 7: Натиснете ‘Save’  
  
 
СТЪПКА 8: Натиснете ‘Work Experience’ и попълнете полетата с информация за вашия предишен 
трудов опит    
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Фигура: Онлайн редактор: CV – Work Experience  

 
> Препоръка: Започнете с най-скорошната ви работа, и не забравяйте да споменете 
доброволчески дейности, ако сте участвали в такива. 
 
СТЪПКА 9: Натиснете ‘Save’  
 
 СТЪПКА 10: Натиснете ‘Education and Training’ и попълнете информацията за вашето 
образование  
 

   
Фигура: Онлайн редактор: CV – Education and Training   
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> Препоръка: Започнете с най-скорошното си обучение  
 
 
СТЪПКА 11: Натиснете ‘Save’  
 

 
СТЪПКА 12: Натиснете ‘Mother tongue(s)’ и попълнете информация за майчиния език 

    

   
Фигура: Онлайн редактор: CV – Mother tongue(s)   

 
 
СТЪПКА 13: Натиснете ‘Save’  
 
СТЪПКА 14: Натиснете ‘Foreign language (s)’ и попълнете информацията за нивото на владеене 
на чужди езици    
 
Трябва да прецените нивото на владеене на езици и да добавите всяка диплома или сертификати 
за избрания език.  
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Фигура: Онлайн редактор: CV – Foreign language(s)   

 
 
 
 
 
СТЪПКА 15: Натиснете ‘Save’  
 
СТЪПКА 16: Натиснете ‘Communication skills’ и попълнете информацията за комуникационните 
си умения и по възможност – как са придобити 

   
Фигура: Онлайн редактор: CV – Communication Skills    
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СТЪПКА 17: Натиснете ‘Save’  
 
СТЪПКА 18: Натиснете ‘Organisational/managerial skills’ и попълнете информацията за 
организационните си умения, и по възможност – как са придобити 
 

   
Фигура: Online Editor: CV – Organisational/managerial Skills    

 
СТЪПКА 19: Натиснете ‘Save’  
 
СТЪПКА 20: Натиснете ‘Job-related skills’ и попълнете информацията за професионалните ви 
умения 
 

   
Фигура: Онлайн редактор: CV – Job-related skills 
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СТЪПКА 21: Натиснете ‘Save’  
 
СТЪПКА 22: Натиснете ‘Digital skills’ и попълнете необходимата информация за дигиталните си 
умения. 
Търсещите работа би трябвало да самооценят нивото на дигитални компетенции и да добавят 
каквито ICT сертификат(и) имат. 
 

   
Фигура: Онлайн редактор: CV – Дигитални умения 

 
 
 

* БЕЛЕЖКА:  
 
Разделът за дигитални умения включва: Решетка за самооценка, ICT сертификати, други 
компютърни умения, добавяне на прикачени файлове 
 
От лявата страна Europass дава обяснение на раздела и насоки за попълване на задължителните 
полета.  
 
СТЪПКА 23: Кликнете ‘Save’  
СТЪПКА 24: Има някои ИЗБИРАЕМИ допълнителни полета, които търсещите работа биха могли 
да попълнят като: Снимка, Други умения (например първа помощ), Шофьорска книжка, 
Допълнителна информация (например публикации, проекти, членство), Добавяне на прикачени 
файлове    
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Фигура: Онлайн редактор: CV – Допълнителни полета (По желание) 

 
СТЪПКА 25: Кликнете ‘Preview’  за да видите сегашната версия на вашето CV     
СТЪПКА 26: Кликнете  ‘Publish your CV’ за да публикувате вашето CV в избраните услуги  
СТЪПКА 27: Кликнете  ‘Export’  за да експортирате вашето CV   
  
 
 

 
 
Фигура: Онлайн редактор: CV   
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СТЪПКА 28: Кликнете  ‘Download’ 
 

 
Фигура: Онлайн редактор: CV – Сваляне 

 
* БЕЛЕЖКА:  
 
Изберете документ: мотивационно писмо, автобиография, езиков паспорт, приложения 
Изберете формата на документа: Europass PDF, Microsoft Word, OpenDocument, Europass XML 
Изберете запазеното местоположение: Моето устройство, E-mail, Dropbox, Google Drive, OneDrive 
 

1. Обновете своето Europass CV  

Търсещият работа може да качи автобиография Europass, езиков паспорт или мотивационно 
писмо във формат Europass PDF или Europass XML и да актуализира или редактира своята 
автобиография или мотивационно писмо. 
 

2.  Създаване на мотивационно писмо в Europass   

 
СТЪПКА 1: Посетете https://europass.cedefop.europa.eu/  
СТЪПКА 2: Натиснете  ‘Create your CV (+ cover letter) online  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура: Europass Home Page 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/
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СТЪПКА 3: Кликнете ‘Cover letter’ 
 

  
Фигура: Europass Cover letter  

 
 
СТЪПКА 4: Кликнете на ‘First name(s), Surname(s), Address’ и попълнете необходимите полета за 
лична информация  
 

  
 

Фигура: Europass Cover letter – Лична информация 
 
 



 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC  63 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

* БЕЛЕЖКА:  
От лявата страна Europass дава обяснение на раздела и насоки за попълване на задължителните 
полета.  
 
СТЪПКА 5: Кликнете  ‘Save’  
СТЪПКА 6: Кликнете ‘Contact person, Name of organisation, Address of organisation’ aи 
попълнете необходимите полета на организацията, в която искате да кандидатствате.  
 

  
 

Фигура: Europass Cover letter – Лична информация 
 
* БЕЛЕЖКА:  
От лявата страна Europass дава обяснение на раздела и насоки за попълване на задължителните 
полета.  
 
СТЪПКА 7: Кликнете ‘Save’  
 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

Europass  
 

НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

60 мин. 
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Знаете ли как да създадете вашето  CV и мотивационно писмо? 
a) Да 
b) Не  

2. Знаете ли как да обновите вашето CV и мотивационно писмо?   
a) Да 
b) Не 

3. Знаете ли как да създадете езиков паспорт?   
a) Да 
b) Не  

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/ 

 

4.2.2. Напреднало ниво 

Карта за дейност 20  -  Настройване на вашия LinkedIn акаунт 

Настройване на вашия LinkedIn акаунт 

НИВО 

Напреднално 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

Регистрирането в LinkedIn е много лесен процес и не би трябвало да отнеме повече от 5 минути. 
 
След като отидете на www.linkedin.com кликнете върху Join now в долния десен ъгъл. 
 

https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
https://pixabay.com/illustrations/resume-cv-hr-job-experience-2296951/
http://www.linkedin.com/
http://www.linkedin.com/
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Фигура: LinkedIn начална страница 

На страницата, която се показва, напишете своя имейл, предпочитаната от вас парола за акаунта и 
щракнете Agree & Join.  
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Фигура: Регистрационен формуляр в LinkedIn  
 
След това, въведете името и фамилията си и натиснете Continue.  
 

 
Фигура: Регистрационен формуляр в LinkedIn и лична информация 

 
В прозореца, който се появява, щракнете върху Verify и ще кръг, съдържащ изображението на животно. 
Кликнете върху стрелките отляво и отдясно на кръга, за да го завъртите съответно и да я поставите в 
изправено положение.  
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Фигура: Проверка за сигурност LinkedIn 
 
Кликнете  Done когато приключите и на следващият екран трябва да потвърдите държавата, 
пощенския код и местоположението си.  
 

 
Фигура: LinkedIn регистрация - местоположение 

 
Натиснете  next, въведете най-скорошната си работна позиция и компания и натиснете Continue.  
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Фигура: LinkedIn регистрация - заетост 

 
Ако не сте били в някоя компания досега, натиснете I’m a student и въведете съответните детайли. 
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Фигура: LinkedIn регистрация - образование 

 
След това, ще ви бъде изпратен код за потвърждение на вашия имейл, трябва да въведете този код в 
полето на вашия екран, след това да кликнете върху Agree & Confirm.  
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Фигура: LinkedIn регистрация – имейл потвърждение 

 
След това ще бъдете попитани дали търсите работа или не. 
 

  
Фигура: LinkedIn регистрация – опции 

 
…и накрая ще можете да изберете други потребители, които вече познавате, от автоматичен лист, който е 
генериран от данни, които сте попълнили  преди (зона, компания, училище, т.н.). Ако не искате да го 
правите, натиснете Skip в долния десен ъгъл. 



 
 

Safety & Problem Solving            DLEARN, RCCI, EMPHASYS, EUROGEO, IDEC  71 
 

 
2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 

 
Сега всеки път, когато искате да видите своя профил, кликнете върху опцията“Me” в горния десен ъгъл и 
в падащото меню, което се показва View profile. 
 

 
Фигура: Профилна страница в LinkedIn  

 
Ето най-базовите елементи от вашия профил, за които трябва да се погрижите: 
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Фигура: Профилни опции в LinkedIn  

 
1. Профилна снимка 

Буквално първото нещо, което някой вижда във вашия профил, така че по-добре направете добро 
впечатление. Няма златна формула за перфектната снимка в LinkedIn, но най-основните 
правила, които трябва да запомните, са: 
Снимката трябва да е възможно най-скорошна 

- Идеалната резолюция трябва да е 400x400 
- Лицето ви трябва да покрива към 60% от композицията. На практика означава, че горният край 

на главата ви трябва да е почти в горният край на снимката и брадичката би трябва да е под 
средата. 

- Не забравяйте да се усмихвате! 
- Носете облекло, което ще се счита за приемно за вашата целева позиция (накратко, това е най-

безопасният избор за всеки сектор и пол). 
- Избягвайте разсейващи фонове. Това не означава, че винаги трябва да сте пред бяла стена. 

Монохромен фон от друг цвят също би бил добре (само бъдете сигурни, че не е прекалено 
флуоресцентен), както и замъглена природа с не толкова подробности. 

2. Снимка за фон 
Това е практически второто нещо, което зрителят ще забележи във вашия профил. Тук нещата са 
много по-прости и има главно 2 възможности за избор: 
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- Изображение-лого-графика, което представя вашия сектор (напр. кабели за компютърен техник). 
- Снимка от успешен момент (пр. награждаване или изнасяне на реч) 

 
3. Обобщение 

Разделът „About“ на вашия профил е мястото, където описвате себе си в няколко реда. Още веднъж, 
има много начини, по които можете да напишете страхотно резюме, но най-честият съвет е: 
Опишете какво ви кара да се вълнувате. По-просто казано, избройте нещата, които не правите само 
заради заплатата. 

- Опишете какво правите по прост начин… какви проблеми решавате, за кои хора и по какъв 
начин. 

- Дайте кратко описание на вашето минало – какво сте учили и къде сте работили. 
- Посочете най-успешните си моменти.  
- Споменете нещата, които обичате да правите извън работното място (пр. вашето хоби) 
- Разкажете история. Разделите от миналото и успешните ви моменти много добре могат да 

приемат формата на кратка история, стига да е наистина кратка. 
- Започнете с привличащо вниманието изречение. То буквално ще грабне внимание на 

читателя и ще о накара да продължи. Може да бъде цитат, шеговита фраза, необичайно нещо. 
Което сте направили или много висока чест, която притежавате. 

- Уверете се, че имате добре оформени параграфи и достатъчно място между тях. Никой не обича да 
чете „стена от текст“. 

 
4. Отворени за работа 

Точно както подсказва заглавието, това е раздел, който се вижда само когато искате хората да 
знаят, че търсите работа. Той съдържа хаштаг #OpenToWork, последван от заглавията на 
длъжностите, които ви интересуват.  
 
Като щракнете върху молива вдясно, можете да редактирате тези роли, вашето 
местоположение, типа работа, която търсите, и дали активно кандидатствате или просто 
сърфирате. Като щракнете върху стрелката надолу вдясно, можете също да добавите 
„отворената за работа рамка“ към вашата снимка. 
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Фигура: Предпочитания за работа в LinkedIn  

 
5. Изследвайте вашите опции за персонализиране 

 
До страницата на вашия профил ще забележите бутона Add profile, който ви представя пълен 
списък на персонализиращите се полета на вашия профил, групирани по теми t. 
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Фигура: Раздели на профила в LinkedIn  

 
Освен секциите „Въведение“ и „Относно“, които вече бяха споменати, определено трябва да 
добавите вашата предистория (проучвания и трудов опит, сертификати и доброволчески опит), 
своите умения и най-забележителното от вашите постижения. 
 
Препоръчаната секция трябва да се обработва скромно, тъй като пренасищането на медии и 
външни връзки може да направи вашия профил силно сложен и следователно труден за четене. 
 
И накрая, би било чудесно, ако можете да поискате Препоръки от високопоставени хора, с които 
може да сте свързани. 
 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ И ИНСТРУМЕНТИ 

LinkedIn 
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НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ 

30 мин. 

ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА  

1. Кое от следните не е задължително за вашия профил? 
A) Профилна снимка 
B) Обобщение 
C) Видеоклипове 
D) Умения 

 
2. Кой от следните елементи трябва да бъде избягван, когато става дума за вашата профилна снимка? 

A) Да не се усмихвате 
B) Да бъдете с друг човек на снимката 
C) Немонохромен фон 
D) Лицето ви да покрива повече от 60% от снимката 

 
3. Ако все още нямате трудов опит, кои елементи ви помагат да покриете тази липса? 

A) Списък с уменията и предпочитания 
B) Вашите доброволчески опит 
C) Постижения и препоръки 
D) Всички гореспоменати 

 
4. Кои са абсолютно задължителните елементи, които трябва да включите в профила си? 

A) Профилна снимка, фонова снимка, линкове, умения 
B) Фонова снимка, умения и постижения 
C) Профилна снимка, препоръки, образование, избрани публикации 
D) Профилна снимка, образование, умения трудов опит, обобщение 

 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/ 

 

https://pixabay.com/illustrations/linkedin-job-marketing-affiliates-3157977/
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