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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 

3. nodarbību plāns — kopējas Web pārlūkprogrammas 

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 

• Izdales materiāli 1 

• Izdales materiāli 2 

• Izdales materiāli 3 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izprast, kas ir tīmekļa pārlūkprogramma 
 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādu definīciju: (20 min.) (sk. 1. daļu) 

• Web pārlūks 
 

2. 2. uzdevums: dažādas tīmekļa pārlūkprogrammas 
 
2.1 paskaidrojiet izglītojamajiem šādas visizplatītākās tīmekļa 
pārlūkprogrammas: (10 min.) (sk. 2. izdruku). 

• Microsoft Edge 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Apple Safari 

• Opera 
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2.2 paskaidrojiet izglītojamajiem vispopulārāko tīmekļa 
pārlūkprogrammu, kas ir Google Chrome (20 min.) (sk. 3. izdali). 

• Kas ir Google Chrome (https://www.google.com/chrome/) 

• Google Chrome galvenās iezīmes 
 

3. 3. uzdevums: Apencountered up (10 min.) 

 

  

https://www.google.com/chrome/
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IZDALES materiāli 1: izlasiet, kas ir tīmekļa pārlūkprogramma 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

1. 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. 
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IZDALES materiāli 2: vispārīgas tīmekļa pārlūkprogrammas 

 

 

 

 

1. Microsoft Edge 

 

2. Google Chrome 

 

3. Mozilla Firefox 

 

4. Apple Safari  

  

 

5. Opera 
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IZDALES materiāli 3: Google Chrome 

 

 

 

 

1. Izmantot šo saites https://www.google.com/chrome/ 

2. Pārvietojieties pa Google Chrome tīmekļa vietni 

3. Kopīgojiet galvenās funkcijas ar izglītojamajiem: 

• Ātrdarbīgs pārlūks 

• Drošs un drošs 

• Ērti lietojams ar lietotājam draudzīgu dizainu 

• Ciļņu pārvaldība: izvelciet cilnes atsevišķos logos 

• Sinhronizēt dažādās ierīcēs 

• Integrācija ar Google lietotnēm 

• Privātā pārlūkošana (Incognito) 

 

https://www.google.com/chrome/

