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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 6 – Εισαγωγή στον τρόπο πρόσβασης στην αναζήτηση ιστορικού 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Σκοπός 

Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να δώσει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο 
ιστορικό αναζήτησης.  

Ομάδα-Στόχος Ενήλικες (ειδικά γυναίκες)  

Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

 Τάξη 

 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

 Προβολέας διαφανειών 

 Άσπρος πίνακας 
 

Εργαλεία/ Υλικό 
 Φυλλάδιο 1 

Κύριες ασκήσεις  

1. Άσκηση 1: Εισαγωγή στην αναζήτηση ιστορικού 
 
1.1 Ξεκινήστε την άσκηση με ένα βίντεο για να κατανοήσουν οι 
μαθητές τι είναι το ιστορικό αναζήτησης 
https://www.youtube.com/watch?v=mcJ 
DdozmUOI&ab_channel=NordVPN.com-
Theworld%27smostadvancedVPN  (2 λεπτά) 
 
1.2 Συζήτηση γύρω από το βίντεο (15 λεπτά) 

 Τι είναι το ιστορικό αναζήτησης  

 Γιατί είναι σημαντικό  
  

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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2. Άσκηση 2: Εισαγωγή στον τρόπο πρόσβασης στην 
αναζήτηση ιστορικού 

 
2.1 Δώστε στους μαθητές μια λίστα με κάποιες ιστοσελίδες για να 
επισκεφθούν (Φυλλάδιο 1) (20 λεπτά) 
 

3. Άσκηση 3: Εξηγήστε σε όλη την τάξη πως να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο ιστορικό αναζήτησης (15 λεπτά)  

 
4. Άσκηση 4: Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά) 
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ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: Εισαγωγή στον τρόπο πρόσβασης στην αναζήτηση 

ιστορικού 

 

 

Ιστοσελίδες: 

1. Emphasys Centre -  www.emphasyscentre.com 

2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Fine2work - www.fine2work.eu  

3. Επισκεφτείτε τη Βουλγαρία - https://visitmybulgaria.com/  

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

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

6. Επισκεφτείτε την Κύπρο- https://www.visitcyprus.com/index.php/en/  

7. Επισκεφτείτε την Πορτογαλία - https://www.visitportugal.com/en   

8. Ταξίδι στην Λετονία - 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

