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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: digitālās kompetences 

2. tēmas nosaukums: Google e-pasts — Gmail 

10. nodarbību plāns — Gmail navigācija 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķis 

Šīs nodarbības galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju par to, kā Gmail mainīt dizainu un kā izmantot pogu 
“Atbalsts”. 

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 Gmail dizainu 
 
1.1. sākt nodarbību, izmantojot video 
https://www.youtube.com/watch?v=d 
 yPC6U_qHTs & ab_channel = TixeSchooling (3 min.) 
 

2. 2. uzdevums: pierakstīties Gmail kontā 
 
2.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem ir jāpaskaidro studentiem, kā 
pieteikties savā Gmail kontā (20 min.). 
 
2.2. visiem studentiem jāparakstās savā Gmail kontā (15 min.) 

 
3. 3. uzdevums: Gmail dizains 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyPC6U_qHTs&ab_channel=TixeSchooling
https://www.youtube.com/watch?v=dyPC6U_qHTs&ab_channel=TixeSchooling
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3.1 Pieaugušajiem pasniedzējiem jāpaskaidro studentiem galvenās 
Gmail funkcijas (20 min.). 
 
3.2. visiem studentiem būtu jāmaina Gmail dizains, pamatojoties uz 
savām vēlmēm (15 min.) 
 
3.3 Visiem studentiem būtu jāmaina tēmas teksta fons, vinjete un 
blūze (10 min.) 
 

4. 3. uzdevums: poga Atbalsts 
 
4.1. visiem studentiem jāizmanto poga “Atbalsts”, lai meklētu šādus 
paziņojumus (sk. 1. izdales materiālu) (15 min.) 
 

5. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: atbalsta poga 

 


