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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 

6. nodarbību plāns — ievads par piekļuvi pārlūkprogrammas vēsturei 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šīs nodarbības galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju, kā piekļūt pārlūkprogrammas vēsturei. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: iepazīšanās ar pārlūkprogrammas vēsturi 
 
1.1. sākt šo uzdevumu ar videoklipu, lai izglītojamie varētu saprast, 
kāda ir pārlūkprogrammas vēsture 
https://www.youtube.com/watch?v=mcJ 
 DdozmUOI & ab_channel = NordVPN.com-Theworld 
%27smostadvancedVPN (2 min.) 
 
1.2. Video jautājumi (15 min.) 

• Kāda ir pārlūkprogrammas vēsture 

• Kāpēc pārlūka vēsture ir svarīga 
  

2. 2. uzdevums: ievads par piekļuvi pārlūkprogrammas 
vēsturei 

 

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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2.1. nodrošināt izglītojamajiem tīmekļa lapu sarakstu, kuras 
jāapmeklē (sk. 1. izdali) (20 min.); 

3. 3. uzdevums: paskaidrojiet visai piekļuvei, kā piekļūt 
pārlūka vēsturei (15 min.) 

 
4. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLS 1: ievads, kā piekļūt pārlūkprogrammas 

vēsturei 

 

 

Tīmekļa vietņu saraksts: 

1. Emphasys centrs - www.emphasyscentre.com 

2. Fine2work projekts - www.fine2work.eu 

3. Apmeklēt Bulgāriju - https://visitmybulgaria.com/ 

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

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

6. Apmeklēt Kipru - https://www.visitcyprus.com/index.php/en/ 

7. Apmeklēt Portugāli - https://www.visitportugal.com/en 

8. Latvija Ceļojums - 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

