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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 информация онлайн - Google Search   

Учебен план 6 – Introduction how to access the browser history  

Продължителност: 60 минути 

Цел 

The main goal of this lesson plan is to provide all the necessary 
information how to access the browser history. 

Целева група 
Възрастни (по-специално жени) 

 

Помещение/ Оборудване 
 

 Учебна стая 

 Интернет достъп 

 Проектор 

 Бяла дъска 

Инструменти/ Материали 
 

 Помощен материал 1 
 

Основни задачи  

1. Task 1: Introduction to the browser history 
 
1.1 Start this task with a video for the learners to understand what 
browser history is https://www.youtube.com/watch?v=mcJ 
DdozmUOI&ab_channel=NordVPN.com-
Theworld%27smostadvancedVPN  (2 mins) 
 
1.2 Discussion questions for the video (15 mins) 

 What browser history is  

 Why browser history is important 
  

2. Task 2: Introduction how to access the browser history 
 
2.1 Provide to the learners a list of webpages to visit (see Handout 1) 
(20 mins) 

https://www.youtube.com/watch?v=mcJDdozmUOI&ab_channel=NordVPN.com-Theworld%27smostadvancedVPN
https://www.youtube.com/watch?v=mcJDdozmUOI&ab_channel=NordVPN.com-Theworld%27smostadvancedVPN
https://www.youtube.com/watch?v=mcJDdozmUOI&ab_channel=NordVPN.com-Theworld%27smostadvancedVPN
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3. Task 3: Explain to the whole access how to access the 
browser history (15 mins)  

 
4. Task 4: Wrap-up (10 mins) 
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HANDOUT 1: Introduction how to access the browser history 

 

 

List of websites: 

1. Emphasys Centre -  www.emphasyscentre.com 

2. Fine2work Project - www.fine2work.eu  

3. Visit Bulgaria - https://visitmybulgaria.com/  

4. Erasmus+ - https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

5. EPALE - https://epale.ec.europa.eu/en 

6. Visit Cyprus - https://www.visitcyprus.com/index.php/en/  

7. Visit Portugal - https://www.visitportugal.com/en   

8. Latvia Travel - https://www.latvia.travel/en  

 

http://www.emphasyscentre.com/
http://www.fine2work.eu/
https://visitmybulgaria.com/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.visitcyprus.com/index.php/en/
https://www.visitportugal.com/en
https://www.latvia.travel/en

