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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 

13. nodarbību plāns — Iegūt/noņemt etiķeti 

Ilgums: 90 minūtes 

Mērķis 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo 
informāciju par to, kā izveidot un noņemt uzlīmi un kā pārvietot e-
pastu uz etiķetēm. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 
 

Rīki/materiāli 
• Izdales materiāli 1 

 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: Ievads etiķetēs 
 
1.1. sākt nodarbību ar video 
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_ 
 kanālu = WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat %21 (2 min.) 
 
1.2. Video jautājumi (15 min.) 

• Kas ir Gmail etiķete 

• Kā darbojas Gmail etiķete 

• Gmail etiķetes priekšrocības 
 
 

2. 2. uzdevums: etiķešu izveide 
 
2.1. visiem studentiem ir jāizveido 3 uzlīmes ar nosaukumiem “Darbs”, 
“Ģimene”, “Personība” (sk. 1. izdali) (25 min.) 

https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21
https://www.youtube.com/watch?v=viwIsCiTzDE&ab_channel=WhenTheBleepAreWeGoingtoUseThat%21


L a p a  ī2 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisiju 

nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Pieteikuma numurs: 2019-1-

LV01-KA204-060337 

 
3. 3. uzdevums: pārvietot e-pasta ziņojumus uz etiķetēm 

 
3.1. pieaugušo instruktoriem ir jāparāda studentiem, kā pārvietot e-
pastu uz etiķetēm (20 min.) 
 
3.2 Visiem studentiem jāpārvieto e-pasta ziņojumi uz trim uzlīmēm 
(20 min.). 
 

4. 4. uzdevums: noņemt etiķeti (10 min.) 
 
4.1. visiem studentiem jānoņem zīme “Personīga” (15 min.) 
 

5. 5. uzdevums: Aizvēršana (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: etiķešu izveide 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ETIĶETE: 

“Darbs” 

2. ETIĶETE: 

“Ģimene” 

3. ETIĶETE: 

“Personisks” 


