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Учебни планове за преподаватели/учители/обучители на
възрастни, които да бъдат използвани за ОБУЧИТЕЛНИЯ
ПАКЕТ FINE2WORK

Име на модул: Дигитални компетенции
Заглавие на тема 1: Търсене на онлайн информация - Google Search
Учебен план 1 – Въведение в онлайн търсенето на информация
Продължителност: 90 минути
Този учебен план е уводна сесия за информацията за онлайн търсене.
Основната цел на този учебен план е да предостави цялата
необходима информация на възрастните учащи за информация за
онлайн търсене и търсене чрез Google.

Цел

Целева група

Помещение/ Оборудване

Инструменти/ Материали

Възрастни (по-специално жени)
•
•
•
•

Учебна стая
Интернет достъп
Проектор
Бяла дъска

•
•

Лепящи бележки
Помощен материал 1

1. Задача 1: Въведение в обучителния курс
1.1. Приветствайте участниците

Главни задачи

1.2 Помолете участниците да попълнят формуляр за оценка с
техните очаквания от курса за обучение, използвайки
https://www.mentimeter.com/ (15 мин)
2. Задача 2: Въведение в онлайн търсенето на информация –
Започнете урока с видео
https://www.youtube.com/watch?v=ZugGDmneVJ4&t=94s&ab_
channel=BBCLearningEnglish (7 мин)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337
ь
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2.1 Въпроси за дискусия на видеото (15 мин)
• Обяснете какво е онлайн търсене

3.

Задача 2: Разберете защо онлайн търсенето е важно

3.1 Предоставете на вашите обучаеми лепящи бележки и ги
помолете да дадат отговори на следните неща: (17 мин) (виж
помощен материал 1)
• Предимства на онлайн търсенето
• Дайте примери за различни неща, които можете да търсите
онлайн, напр. адрес на магазин, работно време на магазин и
т.н.
3.2 Обсъдете резултатите с целия клас (15 мин)
4. Задача 3: Обяснете какво е Google Search – Започнете
задачата с видео https://www.youtube.com/watch?
v=0eKVizvYSUQ&t=12s&ab_channel=Google (6 мин)
4.1 Въпроси за дискусия на видеото: (15 мин)
• Обяснете какво е Google search
• Обяснете защо е важно да се използва Google search
5. Задача 4: Заключение (15 мин)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в него информация. Номер на подаване: 2019-1-LV01-KA204-060337
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ПОМОЩЕН МАТЕРИАЛ 1: Въведение в онлайн търсенето

Предимства на онлайн търсенето на информация:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..

*Използвайте лепящи бележки
за вашите отговори.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само
възгледите на автора и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на
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