
Σ Ε Λ Ι Δ Α  | 1 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

Σχέδια Μαθήματος για τους ενήλικες 

εκπαιδευτές/εκπαιδευτικούς/καθηγητές που θα 

χρησιμοποιηθούν για το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ FINE2WORK.  

 

 

 

Όνομα Ενότητας: Ψηφιακές Δεξιότητες 

Θέμα 1: Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο - Google Search   

Σχέδιο μαθήματος 4 – Εισαγωγή στην αναζήτηση Google 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην 
αναζήτηση Google και στους τρόπους χρήσης των στρατηγικών 
αναζήτησης, όπως για παράδειγμα η χρήση λέξεων-κλειδιά.  

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 

 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 

 Φυλλάδιο 3 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στην Αναζήτηση Google  
 
1.1 Δώστε στους μαθητές από ένα φυλλάδιο (Φυλλάδιο 1) με τις 
λέξεις κλειδιά που θα αναζητήσουν στο Google (30 λεπτά) 
  

2. Άσκηση 2: Στρατηγικές αναζήτησης Google  
 
2.1  ξεκινήστε την άσκηση με αυτό το βίντεο 
https://www.youtube.com/watch? 
v=7RlB1CJovTs&ab_channel=GCFLearnFree.org (5 λεπτά)  
 
2.2 Συζήτηση γύρω από το βίντεο: (15 λεπτά) 

https://www.youtube.com/watch?v=7RlB1CJovTs&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=7RlB1CJovTs&ab_channel=GCFLearnFree.org
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• Εξηγήστε γιατί οι στρατηγικές αναζήτησης είναι 
σημαντικές 
• Εξηγήστε γιατί και πώς να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά 
 

2.3 Δώστε στους μαθητές ένα φυλλάδιο (Φυλλάδιο 2) με 5 έννοιες 
(5 λεπτές) 

 
2.4 Ο μαθητής πρέπει να γράψει μια λίστα με λέξεις-κλειδιά σχετικές 
με κάθε έννοια στο φυλλάδιο 2  (Φυλλάδιο 3). Ο κύριος στόχος αυτής 
της άσκησης είναι να παρέχει μια ποικιλία λέξεων-κλειδιών και να 
εξηγήσει την χρησιμότητα τους για τις πληροφορίες που αναζητούμε 
στο διαδίκτυο (20 λεπτά) 
   

3.  Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή στην μηχανή αναζήτησης Google Search 

 

 

 

 

  

Emphasys Centre Λευκωσία - 

Κύπρος 

Τράπεζα Κύπρου 

– Ώρες 

λειτουργίας  

Ρίγα - Λετονία Ρούς - Βουλγαρία 

Εύρεση εργασίας 

στην Κύπρο 

Zara – Ώρες 

λειτουργίας 

Zara – Διεύθυνση 

στη Λευκωσία 

Address 

Διεύθυνση 

αεροδρομίου 

Ρίγας 

Εκπαίδευση 

ενηλίκων - 

Κύπρος 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Στρατηγικές Αναζήτησης Google  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Στρατηγικές Αναζήτησης Google 

 

 

 

 

 


