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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 

4. nodarbību plāns — ievads Google meklēšanā 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības plāna galvenais mērķis ir ievads Google meklēšanā un 
tiešsaistes meklēšanas stratēģiju, piemēram, atslēgvārdu, 
izmantošana. 

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: ievads Google meklēšanā 
 
1.1. nodrošināt izglītojamajiem izdales materiālu (sk. 1. izdales 
materiālu) ar atslēgvārdiem meklēšanai tiešsaistē, izmantojot Google 
meklēšanu (30 min.) 
  

2. 2. uzdevums: Google meklēšanas stratēģijas 
 
2.1. sākt šo uzdevumu ar video https://www.youtube.com/watch? 
 v = 7RlB1CJovTs & ab_channel = GCFLearnFree.org (5 min.) 
 
2.2 Konsultāciju jautājumi video: (15 min.) 

• Paskaidrojiet, kāpēc meklēšanas stratēģijas ir svarīgas 

• Paskaidrojiet, kāpēc un kā izmantot atslēgvārdus 

https://www.youtube.com/watch?v=7RlB1CJovTs&ab_channel=GCFLearnFree.org
https://www.youtube.com/watch?v=7RlB1CJovTs&ab_channel=GCFLearnFree.org
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2.3. pieaugušais pedagogs piešķirs izdales materiālus (sk. 2. izdali) 
studentiem ar 5 jēdzieniem (5 min.) 
 
2.4. studentam ir jāiesniedz saraksts ar atslēgvārdiem attiecībā uz 
katru 2. izdales materiālu (sk. 3. izdales materiālu). Šā uzdevuma 
galvenais mērķis ir nodrošināt dažādus atslēgvārdus un to 
noderīgumu tiešsaistes meklēšanas informācijai (20 min.). 
 
 

3. 3. uzdevums: Apencountered up (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: iepazīšanās ar Google meklēšanu 

 

 

 

 

  

Emphasys centrs Nikosija - Kipra Central of Cyprus 

Rīga - Latvija Machine - 

Bulgārija 

Darbs Nikosijā 

Zāras atklāšanas 

laiks 

Zara Nikosija 

adrese 
Lidostas Rīga 

adrese 

Pieaugušo 

apmācība Kipra 
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IZDALES materiāli Nr. 2: Google meklēšanas stratēģijas 
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IZDALES materiāli 3: Google meklēšanas stratēģijas 

 

 

 

 

 


