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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

1. tēmas nosaukums: tiešsaistes informācijas meklēšana — Google meklēšana 

2. nodarbību plāns – pamatnoteikumi, kas saistīti ar internetu 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušajiem 
nepieciešamo informāciju par pamatnoteikumiem, kas saistīti ar 
internetu, izmantojot grupas aktivitāti. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 

• A3 papīrs 

• Piezīmju lapiņas 

• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 

• Izdales materiāli 3 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izprast pamatnoteikumus, kas saistīti ar 
internetu 

 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 

• Internets 

• WWW 

• Web pārlūks 

• URL/domēns 

• Augstākā līmeņa domēns (TLD) 
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2. 2. uzdevums: izprast pamatnoteikumus, kas saistīti ar 
internetu — grupas darbība 

 
2.1. Uzrakstiet šādas definīcijas dažādās lipīgās piezīmēs: 
 (10 min.) (sk. 2. izdalījumu) 

• Internets 

• WWW 

• Web pārlūks 

• URL/domēns 

• Augstākā līmeņa domēns (TLD) 
 
2.2 sadala klasi, lai strādātu grupās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
2.3 sagatavojiet saviem studentiem A3 formāta papīru ar definīcijām. 
Tiem jāsakrīt ar atzīmēto lipīgumu definīcijās (sk. 3. izdali) (15 min.) 
 

3. 3. uzdevums: Apencountered up (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izprotiet pamatnoteikumus, kas saistīti ar 

internetu 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. Internets Internets ir ievērojamākais datoru un elektronisko 
ierīču sakaru tīkls pasaulē. Internetā ir daudz 
lietojumprogrammu, piemēram, elektroniskais pasts 
(e-pasts), failu pārsūtīšana, tērzēšana tiešsaistē, kā 
arī visvairāk izmantotā lietojumprogramma visā 
globālajā tīmeklī (www). 

2. WWW Globālais tīmeklis vai “WWW”, vai “Web”, kā to sauc, 
ir interneta lietojumprogramma, kas satur tīmekļa 
vietnes un tīmekļa lapas, kurām var piekļūt, 
izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammā ierakstītu URL. 

3. Web pārlūks Tāda programmatūra kā Google Chrome, Mozilla 
Firefox un Internet Explorer, kas ļauj datoram piekļūt 
un parādīt dokumentus, attēlus, skaņas vai video no 
tīmekļa. 

4. URL/domēns Domēns jeb domēna nosaukums ir adrese (vai URL), 
ko lietotāji izmantos, lai apmeklētu jūsu tīmekļa 
vietni internetā. Tas tiek parādīts tīmekļa 
pārlūkprogrammas adrešu joslā. Piemēram, 
www.emphasyscentre.com 

5. Augstākā līmeņa domēns (TLD) Augstākā līmeņa domēns ir noteikt tīmekļa vietni, 
piemēram, tās mērķi, īpašnieku vai ģeogrāfisko 
izcelsmi. 
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IZDALES materiāli 2: izprast pamatnoteikumus, kas saistīti ar 

internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ tīmekļa vietne vai 

“WWW”, kā arī “Web”, kā to sauc, 

ir interneta lietojumprogramma, 

kurā ir tīmekļa vietnes un Web 

lapas, kurām var piekļūt, 

izmantojot tīmekļa 

pārlūkprogrammā ierakstītu URL. 

 

http://www.emphasyscentre.com/
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IZDALES materiāli 3: izprast pamatnoteikumus, kas saistīti ar 

internetu 

 

 

Definīcija: Piezīmju lapiņas: 

6. Internets  

7. WWW  

8. Web pārlūks  

9. URL/domēns  

10. Augstākā līmeņa domēns (TLD)  

 


