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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 

11. nodarbība – E-pasta ziņojumu sastādīšana un sūtīšana 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķis 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju, kā izveidot un nosūtīt e-pastu. 

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: ievada, kā izveidot e-pastu 
 
1.1. visiem studentiem šī e-pasta veidne ir jākopē un jāielīmē savā e-
pastā (sk. 1. izdales materiālu) (15 min.) 
 

2. 2. uzdevums: izveidot e-pastu 
 

2.1. visiem studentiem ir jāpievieno adresāti un mācību priekšmeti 
(sk. 2. izdali) (10 min.) 
 
2.2. visiem studentiem jāveic fontu izmaiņas e-pasta saturā (sk. 3. 
izdales versiju) (10 min.) 
 

3. 3. uzdevums: nosūtiet e-pastu (10 min.) 
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4. 4. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES MATERIĀLS 1: ievads, kā izveidot e-pastu 
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2. IZDALES materiāli: izveidojiet e-pastu 
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3. IZDALES materiāli: izveidojiet e-pastu 

  

 

 


