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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 5 – Αναζήτηση στο Google (Google search) (Εικόνες και Ειδήσεις)  

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τους 
τρόπους χρήσης της Αναζήτησης Google για αναζήτηση εικόνων και 
ειδήσεων για διαφορετικές έννοιες / θέματα. 

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

 Φυλλάδιο 2 
 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Google Search (Εικόνες) 
 
1.1 Δώστε στους μαθητές ένα φυλλάδιο (Φυλλάδιο 1) με τις λέξεις 
κλειδιά της διαδικτυακής αναζήτησης εικόνων (30 λεπτά) 
  

2. Άσκηση 2: Google Search (Εικόνες) 
 
2.1 Δώστε στους μαθητές ένα φυλλάδιο (Φυλλάδιο 2) με τις λέξεις 
κλειδιά της διαδικτυακής αναζήτησης ειδήσεων (20 λεπτά) 
 
       3.    Άσκηση 3: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Στρατηγικές Αναζήτησης Google  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: Στρατηγικές Αναζήτησης Google  
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3: Στρατηγικές Αναζήτησης Google  

 

 

 

 


